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1.1 Summary 

While Capital Asset Pricing Model have been around since the mid 

60'ies no other model in the world of finance have a more 

fundamental role as CAPM do in portfolio analysis. This is true 

even though CAPM, fails to tell the whole story regarding the 

market. This dissertation looks at why CAPM fails to tell the 

whole story. 

Most written journals and publicly displayed research chooses to 

focus on the American stock market. This is due to the waste 

amount of data available in corresponding with the American 

stock market being the largest in the world. 

This dissertation on the other hand looks at the models made for 

the American market and then project it onto the Danish stock 

market.  

The dissertation takes the CAPM model and proves that as a 

statistic model CAPM is not a significantly correct one to use. The 

results are quite clear that CAPM in recent years have an ability 

to interpret the market changes with almost zero percent 

correctness.   

I order to show why CAPM might be failing, this dissertation looks 

at 3 alternative premiums in the market. The specific premiums 

are as follows: 

 Smallcap premium 

 Value premium 

 Sector premium 

It finds that all these premiums appear to be present in the danish 

stock market but due to lacking data, it has not been possible to 

scientifically prove their existence. 

From these three premiums only 2 of the was interesting enough 

to put to the test, as a investment strategy. Here  it was concluded 

that only the sector premium could produce super high returns in 

the stock market. It could even produce returns that beat the 

markedet by many factors over the course of 15 years investment 

period.The result in this dissertation is the definitive conclusion 

that CAPM as a model is not correct. And then it chooses some 

premiums which then can be discussed. But because of lacking 

data they can not be proven, but serve as a possible appetite for 

further research, perhaps in the American stock market which 

have shown to have more data availible. 

    Author: 
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3.1 Indledning 

Det er generelt accepteret i investeringsverdenen at ved 

investering i aktier frem for obligationer eller indlånskontosatser 

bør man kræve et større afkast, som følge af en større risiko. Dette 

kaldes aktie risikopræmien, og selve størrelsen af denne præmie 

er der stor uenighed om.  

Den grundlæggende porteføljeteori siger at en større risiko, 

udmåles direkte i et større forventet afkast. Capital Assets Pricing 

Model (CAPM) tilsiger at det optimale afkast/risiko  forhold skal 

findes ved at investere i den såkaldte  markedsportefølje kombi-

neret med den risikofrie rente. 

Ved investering i markedsporteføljen, investerer man i 

sammenfatningen af alle virksomheder,  i alle brancher og i alle 

lande. CAPM opdeler risiko i 2 grupper, systematisk risiko og 

usystematisk risiko.  Den usystematiske risiko er den risiko, som 

investor påtager sig ved ikke at sprede sine investeringer i nok 

forskellige virksomheder, brancher og lande (dette kaldes 

diversificere sin portefølje). Dette betyder at eftersom investor har 

muligheden for at reducere den usystematiske risiko ved at 

diversificere, så kan man ikke forvente at skulle blive 

kompenseret for usystematisk risiko i form af større forventet 

afkast.   

Den systematiske risiko (Beta) er hvordan ens portefølje forventes 

at udvikle sig i forhold til det totale marked. Dette betyder at man 

investerer  som udgangspunkt i alle tilgængelige aktivklasser med 

den respektive og korrekte markedsvægtning, da vil ens Beta-

værdi være lig med 1. Ved indførelsen af en risikofri rente i CAPM 

teorien  fås det største afkast til risikoforhold ved at investere i en 

blanding af markedsporteføljen, og det risikofrie aktiv (det kaldes 

sharp ration).   

Dette er hvad den grundlæggende portefølje teori tilsiger skal 

forklare afkastet på alle porteføljer. Det er en definitiv teori, som 

siger at alle aktivklasser kan forklares ved brug af CAPM 

modellen, og hvis ikke dette er tilfældet så er der blot tale om 

statistiske residua. Argumentationen  i denne afhandling bygger 

dog på at dette ikke er tilfældet i den ”virkelige verden”, og at der 

bør ses på andre risikofaktorer end Beta til at forklare den 

forventelige  risikopræmie i aktieporteføljer.  

Det er forholdsvis nemt at teste om teorien for CAPM holder, og 

når man gør dette ses det tydeligt at CAPM ikke er en retvisende 

model for aktie risikopræmien. Ved at sætte CAPMs 

forudsætninger op imod det efterfølgende realiserede afkast vil 

resultatet blive at CAPM ikke er en statistisk signifikant model. 
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Mange økonomer har forsøgt at modellere den forventede aktie 

risikopræmie ved at inddrage andre forklarende variabler. Fama-

French (1993) introducerede begreber som glamour-præmie og 

valuepræmie, til at lave specifikke investeringsstrategier, brød 

med grundantagelserne i CAPM (Disse grundantagelser er  

udspecificeret i afsnittet om CAPM). 

Det er ikke målet at lave en definitiv funktion, som vil kunne 

forklare alle risikopræmier i markedet. Men derimod at vise nogle 

specifikke risikopræmier som man som investor ikke bør se bort 

fra, og muligvis udnytte til større afkast.  Ibbotson & Siegel (1988) 

skabte en metode, som de kaldte build-up metoden til at forklare 

risikopræmierne i forskellige aktiv klasser. 

 

Figur 3.1 - Ibbotson & Siegel (1988) 

Her ses rationalet bag aktie risikopræmien, som netop værende en 

tilføjelse til inflation, risikofri rente, osv. Det, som er interessant i 

denne afhandling er en yderligere opdeling af aktie risikopræmien 

til at indbefatte 2 af de allerede etablerede teorier så som value 

præmie og smallcap præmien. På samme måde som figur 3.1 vil 

der på baggrund af følgende risikopræmier blive skabt en build-up 

metode der vil vise hvordan særlige porteføljesammensætninger 

kan laves og hvordan disse strider imod hvad CAPM diktere. 

Derudover ønskes det også at se nærmere på en præmie, som det 

ikke har været muligt at finde nogle andre studier.  

Value præmie 

Smallcap præmie 

Sektor Præmie 

Figur 3.2 - Aktie risikopræmien build-up 

Sektor præmien er en risikopræmie som ser på forskellige 

sektorer indenfor aktier og hvordan disse klarer sig på specifikke 

tidspunkter i konjunkturer. 

Det er ved brug af disse præmier fra figur 3.2 at det senere i 

afhandlingen ses hvorledes CAPM ikke formår at forklare 

forholdet mellem afkast og risiko. 

Aktie risikopræmie 
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1.1 Problemfelt 

Fama-French (1993) lavede en analyse på det amerikanske 

marked for børsnoterede selskaber  for finde ud af om value aktier 

(Kursen i markedet i forhold til bogførte værdi) og smallcap aktier 

genererede et afkast i overensstemmelse med teorien for CAPM. 

Dette resulterede i deres berømte 3 faktor model, som tilføjede et 

smallcap element og et value præmie element til den allerede 

etablerede model CAPM. 

Resultatet blev en model, som bedre forklarede porteføljeafkastet 

end CAPM gjorde. Deres undersøgelser havde nemlig vist at 

smallcap aktier og value aktier historisk set havde genereret et 

højere afkast end markedet uden at påtage sig en større risiko.  

Derved gik disse studier i strid mod CAPMs grundantagelse om at 

et større afkast end det markedsporteføljen kunne give er direkte 

afledt af større risikotagen.  

Disse studier er snart 20 år gamle og det er derfor interessant at 

få et opdateret syn på nogle af de resultater, som de producerede. 

Derudover vil det være interessant at se hvordan disse 

risikopræmier gør sig gældende på det danske børsnoterede 

marked, i stedet for det amerikanske. Samtidig ønskes det at det 

meget benyttede begreb i investeringsverdenen "cykliske aktier" 

bliver testet imod CAPM, for at se om en sektor præmie er en reel 

risikopræmie. 

Da der endnu ikke foreligger nogen teori, som mere 

grundlæggende forklarer aktie risikopræmien end CAPM, så 

forudsættes det også at CAPM fortsat er en forklarende og 

retvisende model for aktie risiko præmien indtil andet er bevist. 

Af den grund er der opstillet følgende hypotese, som 

indgangsvinkel til at belyse disse potentielle investerings-

strategier. 
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1.1.1 Hypotese  

Capital Asset Pricing Models evne til at vurdere forventet afkast 

på aktieporteføljer samt aktierisiko præmie på enkelt aktier, på 

baggrund af beta er statistisk siginifikant. 

 

Capital Asset Pricing Model er ikke en statistisk signifikant 

model da der findes andre risikopræmier, så som smallcap 

præmie , value præmie og sektor præmie som værdien Beta ikke 

kan forklare. 

 

2.1 Metode og forudsætninger 

CAPM er det centrale udgangspunkt i afhandlingen, og derfor vil 

det også være den som afhandlingen vil tage udgangspunkt i. 

Analysen er inddelt i 3 hoveddele, og teorien som ligger til grund 

for analysen vil kort blive genopfrisket, det forventes dog at 

læseren har en grundlæggende forståelse for økonomi, aktier, 

obligationer og matematik på bachelor niveau.  

Den matematiske del af afhandlingen vil indeholde avanceret 

statistiske begreber så som stokastiske processer, Welch t-test, 

etc. men dette er ikke et krav at man kan forstå disse, for at 

kunne forstå afhandlingens ræsonnement.  Det vil dog være et 

krav til læseren hvis det ønskes at gentage de forsøg/udregninger, 

som er foretaget i afhandlingen. 

1. Del – CAPM som model 

I. CAPM – Teoretisk grundlag og forudsætninger 

II. Teori baggrund for porteføljeteori og CAPM 

III. Test af CAPM historisk 

i. Testning af CAPM 

ii. Vurdering af resultat og potentielt bias 

IV. Delkonklusion 

 
2. Del – Alternative risikopræmier 

I. Fama-French (1992) studiet teoretisk gennemgang 

II. Markedspræmien som benchmark 

III. Value præmie 

IV. Smallcap præmie 

V. Sektor præmie 

VI. Delkonklusion 

3. Del - Investeringsstrategier på baggrund af præmierne 

4. Konklusion 

5. Perspektivering 

 

Figur 3.3 – Disposition 

H0 

HA 
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Den overordnede disposition for afhandlingen ses af figur 3.3. 

Denne fungerer som den praktiske gennemgang af analyse og 

konklusionsdelen. Summary er placeret forrest i afhandlingen for 

at give læseren mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over 

afhandlingens analyse og konklusion. Af hensyn til 

engelsksprogede læsere er det valgt at summary er skrevet på 

engelsk. 

Summary er en enkelt sides forkortet gennemgang af 

afhandlingens udgangspunkt, metode og resultater. Dette er valgt 

for at skabe en forståelse for læseren omkring metoden og 

resultatet inden selve afhandlingen gennemlæses. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i perioden fra 01-01-1996 til 

01-01-2013. Det er valgt at se på denne periode af flere årsager. 

Den første er aktiernes volatilitet, som i sig selv kræver en 

længere tidshorisont end blot 12-24 måneder for at vise nogen 

former for retvisende tendens.  

Den anden grund er at perioden fra 01-01-2008 til 01-01-2013 har 

vist sig at være en periode hvor de ”normale regler” for hvordan 

aktier skal opfører sig har været sat delvist ud af spil. Med dette 

menes at der har været øget volatilitet og derfor også interessant 

og se om det har betydet højere afkast.  

Det ønskes at vise om de aktie risikopræmier fremstillet i denne 

afhandling kan benyttes, som en effektiv investeringsstrategi, og 

derfor sættes resultatet af perioden op imod en meget anderledes 

periode i nyere tid.  

Perioden 01.01.2003 til 01.01.2008 var primært domineret af 

eufori og abnorme afkast på investeringerne og derfor næsten 

diagonalt modsat af hvad vi har set i perioden, som fulgte efter. 

Derfor er der en unik mulighed for at teste disse investerings-

strategier  både i højkonjunktur samt i lavkonjunktur/recession.  

Del 1 

Første halvdel af afhandlingen har til opgave at give en kort 

introduktion til teorien for generel porteføljeteori og CAPM samt 

vise hvordan den historisk set har klaret sig. For at kunne 

vurdere hvad markedsporteføljen kan give i afkast kombineret 

med den risikofrie rente er der benyttet en modificeret Ibottson & 

Siegel (1988) build-up metode (se figur 3.1)  

Hvor Ibottson & Siegel (1998) sagde at aktie risikopræmien er det 

totale afkast fratrukket inflation, risikofri rente og 

obligationspræmien (maturity præmie) så betegnes 

aktierisikopræmien i denne afhandling, som værende totale afkast 

fratrukket den risikofri rente. Dette skyldes at obligations-

præmien samt at inflationen har været begrænset og derfor ikke 

er relevant i denne sammenhæng. Dette skyldes CAPM kun har 
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muligheden for at investere i det risikofrie aktiv samt 

markedsporteføljen.  

Empirien afhandlingen er fundet ved brug af de mest tilgængelige 

systemer på markedet. En total oversigt over kilderne kan findes i 

kildelisten efter den endelige konklusion, men en kort oversigt 

over det mest anvendte er: 

Bloomberg - Særlig terminal adgang fra CBS 

Datastream - Særlig adgang fra CBS 

OMXC NASDAQ - Hjemmesiden 

Indeks og risikofri rente er trukket fra Danmark statistik. Det er 

dog formidlet igennem programmet Datastream, som er 

tilgængelig fra CBS Solbjerg Plads. 

Der kan argumenteres for brugen af forskellige aktiver til 

udregning af den risikofrie rente. Det er valgt at benytte CIBOR 1 

måned til at beskrive den risikofrie rente. Dette skyldes den store 

tilgængelighed af data samt der undgås at skulle laves fiktive 

betalingstidspunkter, som f. eks ville være tilfældet med 

skatkammerbeviser. Alternativt kunne være benyttet 12 

måneders CIBOR renten ifbm. testning af CAPM, som foregår 

over en 12 måneders periode. Det er valgt at benytte CIBOR 12M 

eftersom CAPM testes over 12 måneders periode. Efterfølgende vil 

det dog være CIBOR 1M, som benyttes i del 2 +3 (se uddybning 

herom i afsnittet) 

Som afslutning på del 1. vil delkonklusionen fremstille den 

sammenfattede analyse af empirien for at give en kort 

opsummering, og det er også en del af denne, som fremgår af 

summary forrest i afhandlingen, samt konklusionen til sidst. 

Del 2 

I del 2 af afhandlingen ses der her på den yderligere opdeling af 

aktie risikopræmien, som kunne ses af figur 3.2. Der er valgt at 

fokusere på de præmier, som blev fremstillet af Fama-French 

(1992) nemlig value og smallcap præmien. Derudover er der 

tilføjet en yderligere præmie. Sektor præmien er ikke der i 

forarbejdet ikke fundet andre forsøg på at beskrive på det danske 

marked og derfor er det en interessant tilføjelse til Fama-French 

(1992). 

Selve behandlingen af data og sammenligningen af hvad må 

forventes at være stokastiske processer i de meget handlede 

aktier, med ikke stokastiske processer i de mindre handlede aktier 

er undgået ved at fravælge de meget illikvide aktier. Dette skaber 

selvfølgelig et mindre retvisende billede, dog vil udfordringen ved 

at medbringe dem ikke umagen værd. 
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Value præmien er den første præmie i rækken, som behandles. 

Her tages der udgangspunkt i børsnøgletallet kurs/indreværdi. 

Igen bliver aktierne opdelt i 5 forskellige katagorier rangerende 

fra stærkt undervurderede til stærkt overvurderede, set alene på 

deres børsværdi i forhold til den indreværdi (bogførte værdi). 

Kurs/indreværdi er et børsnøgletal, som bliver offentliggjort 

dagligt. Dette er ikke noget, som vil blive vist i selve afhandlingen, 

men det er metoden, som ligger til grundlag for resultatet. De 

specifikke aktier og opdelingen i disse klasser kan findes i det 

vedlagte Excel program, hvor aktiedata også er at finde. 

K/I udregnes på baggrund af den indreværdi, som offentliggøres 

ved hver kvartalsrapport for virksomhederne. Herfra sættes det i 

forhold til de daglige observationer for virksomheden.  

Metoden, som investeringsstrategien  vil benytte hvis der findes 

grundlag for en value præmie er at gå lang i de aktier med lav K/I 

værdi og gå kort i de aktier, som har en høj K/I værdi. Det er valgt 

at tage udgangspunkt i en investerings sum på 1.000.000 DKR til 

at vise udviklingen i det aktive porteføljevalg.  

Da strategien ved at gå lang i de ”gode aktier” og kort i de ”dårlige 

aktier” ikke kræver likviditet eftersom de opsiger hinanden. Da 

kan der placeres 1.000.000 DKR i den risikofrie rente. 

Small-cap præmien, som er den anden præmie der behandles 

tager udgangspunkt i om smallcap virksomheder generere større 

afkast end largecap virksomhederne. Her opdeles virksomhederne 

i 3 kategorier, som følger OMX NASDAQ Copenhagen indekset 

med smallcap, midcap og largecap. Da der ses på historiske data 

er der perioder hvor  det kan forventes at virksomheder skifter 

segment fra i.e. smallcap til midcap. Her vil virksomhedens data 

blive trukket ud og overført til det nye segment, for den periode 

som gør sig gældende, dette sker dog automatisk fra NASDAQ's 

side, 

Hvis der findes grundlag for at se på en smallcap præmie, da vil 

det forsøges at lave en regressionsmodel, som viser en 

sammenhæng mellem indeksene og afkast realiseret. 

Den sidste præmie, som behandles er sektor præmien. Her tages 

der udgangspunkt i GICS (se nærmere beskrivelse i afsnittet) 

indeksene fra NASDAQ, som blev offentliggjort fra perioden 1996 

til 2012.  

Da der her er tale om en præmie, som i den grad er afhængig af 

entry timingen og exit timingen (hvornår der købes op i markedet 

og hvornår der sælges) på markedet så vil der her blive 

introduceret en timing strategi baseret på CIBOR og sidste 3 

måneders afkast. Denne har vist sig at være yderst præcis på 

historisk data, og vil blive behandlet i detaljer i det specifkke 

afsnit. 
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3.1 Afgrænsning 

Skat 

Det er valgt at se bort fra en skatte betragtning i afhandlingen af 

den simple grund at det støjer for meget. Ydermere så skal 

udenlandske investorer ikke betale skat af danske aktier og 

derved samt at der er en ægteskabelig betragtning, som også 

skaber uønsket støj i data analysen. 

Tidshorisont 

Der er valgt den længst mulige tidshorisont, som empirien 

tillader. Eftersom forskellige trends kan observeres i 

investeringsverdenen i forhold til udbudte produkter, og afledte 

produkter igennem tiderne.  

Da vil der også være mulighed for at vurdere om investorerne har 

opfanget de forskellige præmier eftersom forskerne har 

opdaget/offentliggjort deres eksistens. Der kunne have været valgt 

at fokusere på perioden fra 2000 til 2013, men en større 

tidshorisont vil give et mere nuanceret billede af CAPM og de 

alternative præmier. Derfor er perioden fra 1996 valgt, da dette en 

den længste periode, som data tillader. Det er her sektor præmien, 

som sætter begrænsningen. 

Risikofri rente 

Ved valg af den risikofrie rente kunne man have indført yderligere 

renter med længere løbetid end dem, som skattekammerbeviser og 

SWAP renter tillader. Men eftersom afhandlingen har lagt op til 

fra start af kun at se på den risikofrie rente og markedsporteføljen 

for aktier, så er det vurderet overflødigt at tilføje en maturity 

præmie (obligations løbetids præmie) som i sidste ende blot vil 

trække opmærksomheden væk fra afhandlingens kerne, nemlig 

aktie risikopræmien for forskellige porteføljer. Dette er på trods af 

at Fama-French (1992), som største delen af afhandlingen bygger, 

selv foreslog en obligationspræmie. 

Value-præmie 

Eftersom den indreværdi kun kan observeres 4 gange årligt, ved 

kvartals og regnskab aflæggelse, vil der kunne opstå store udsving 

i kurs/indreværdi op til en kvartalsrapport. Dette kunne der 

teoretisk laves en korrektion for ved at lave en moving average 

eller anden trendline for aktien. Da målet dog ikke er at lave en 

pæn kurve eller langsigtet kurs/indreværdi plot, men derimod en 

grad af over/undervurdering er dette fravalgt.  

Aritmetiskgennemsnit versus geometriskgennemsnit 

På trods af de fleste forskningsrapporter udgiver data med begge 

typer af gennemsnit oplyst så vil der i denne afhandling kun blive 
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benyttet det geometriske gennemsnit. Dette skyldes at der er 

bredt accepteret at dette er bedre til at håndtere tidsserie data. 

Der er dog tidspunkter, som f.eks valg af porteføljer med lige stor 

vægtning at afkastet vil mindre om en aritmetisk gennemsnit, 

men der er her blot tale om et vægtet gennemsnit. 

Der er derudover foretaget løbende afskrivninger i de forskellige 

afsnit. Det er valgt her at medbringe de store afskrivninger, og så 

medtage de mindre i deres respektive afsnit. Dette er valgt for at 

øge læsevenligheden af afhandlingen. 

 

4.1 Del 1 

For at skabe fælles grundlag for forståelse af den teori, som er 

benyttet i selve analyse delen så er der i første af del 1 en kort 

gennemgang af først den grundlæggende portefølje teori og 

dernæst CAPM. 

 

4.1 Grundlæggende porteføljeteori 

Harry Markowitz var den første økonom/fysiker, som i 1952 

introducerede begrebet diversificering i sin artikel Markowitz, H. 

(1952), PORTFOLIO SELECTION. The Journal of Finance, 7: 77–

91.  

Markowitz introducerede 2 begreber, den systematiske risiko og 

den usystematiske risiko (specifikke risiko). Den usystematiske 

risiko værende den risiko en specifik aktie har, som ikke er 

relateret til markedet. Dette betyder at, ved at diversificere sin 

portefølje (sprede sine investeringer) tilstrækkeligt, så kunne 

investor bortdiversificere den usystematiske risiko i sin portefølje.  

Den systematiske risiko derimod kan ikke bortdiversificeres. Den 

systematiske risiko forklarer hvor følsom en aktie er i forhold til 

det totale marked. Denne følsomhed bliver matematisk noteret, 

som værdien , eller beta.  

 

Ligning 4.1 - Funktionen for beta 

Hvor  er beta for aktiv i, er kovariansen mellem aktiv i's 

afkast og markedsafkast, og  er variansen på markedet. Derved 

ses det, som et forhold af hvor meget aktiv i har af markeds-

risikoen. Ved en beta på 1 da har aktiv i en risiko tilsvarende hele 

markedet. 



Del 1 

Grundlæggende porteføljeteori 

 Side 15 af 77 

 

 

Markowitz byggede sin teori op omkring at al aktieafkast følger en 

statistisk normalfordeling.  

Fordelen ved normalfordelingen er det forholdsvist nemt at regne 

på de data, som man får fra modellen. Ved hjælp af to tal kan man 

fortælle alt om ens data. Dette er standardafvigelsen (eller 

variansen) og middelværdien (gennemsnittet).  

Middelværdien er lig med det forventede afkast for aktien, og 

standardafvigelsen er det, som man også kender som aktiens 

volatilitet. Med andre ord det forventede afkast, og det forventede 

udsving i aktieprisen på et hvilket som helst givet tidspunkt. 

Middelværdien, som benyttes her er det geometriske gennemsnit  

 

Formel 4.1 - Geometrisk middelværdi 

Hvor  er det forventede afkast,  den enkelte observation på 

tidspunkt n og n er mængden af observationer. 

Den geometriske standardafvigelse, fremadrettet blot standard-

afvigelsen, findes ved følgende formel. 

 

Formel 4.2 - Geometrisk standardafvigelse 

Hvor  er den enkelte observation på tidspunkt i,  er 

gennemsnittet fra formel 1,n er antal observationer, ln er den 

naturlige logaritme og exp er eksponentiel funktionen, 

Med disse 2 tal er det muligt at udregne porteføljens risiko og 

forventede afkast. Dette gøres ved at udregne først kovariansen og 

dernæst korrelationskoefficienten. Disse beregnes nemmest for 

større datamængder ved brug af matrix regning. I formel 5.3 ses 

funktionen for kovarians. 

 

Formel 4.3 - Kovarians 

Hvor M er antal observationer,  er det ene aktivs værdi på 

tidspunkt t,  er gennemsnittet af alle observationer for aktiv t. 
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Denne funktion kan indskrives i en matrix for at lette 

databehandlingen, som ses i formel 5.4. 

 

Formel 4.4 - Matrix A 

Dernæst transponeres matrixen til at give , da man på denne 

måde sikrer sig at alle observationer multipliceres med deres 

tilsvarende modpart. 

 

Formel 4.5 - Transponeret matrix 

Herfra ganges  med , og divideres med M-1 hvilket giver 

kovarians matrixen. 

 

Formel 4.6 - Matrix for kovariansen 

Korrelationskoefficienten kan dernæst udregnes ved at benytte 

Formel 4.7 

 

Formel 4.7 - Korrelationskoefficienten 

I praksis gøres dette for nemmest ved hjælp af f.eks Microsoft 

Excel da manuel matrix regning er en nøjsom proces. I Figur 4.1 

er der vist de forskellige korrelationer, som altid vil ligge i 

intervallet -1 til +1.  

Ved -1 er der tale om negativt perfekt korrelerede aktiver, hvilket 

betyder at ens portefølje ingen risiko har, hvis den sammensættes 

korrekt. I den anden ende af spektrummet findes værdien +1, som 

er perfekt positivt korreleret. Her vil der ikke være en 

diversifikationsgevinst og derved en lineær sammenhæng mellem 

de 2 aktiver i form af risiko.  

Den sidste som ligger i intervallet mellem -1 og 1 har en 

diversifikationsgevinst ved at investere i en fordeling af de 2 

aktiver. Punktet på den blå linje, som ligger længst til venstre på 
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grafen bliver desuden kaldt for minimum varians porteføljen, da 

det er her den mindste risiko kan findes, se evt. Figur 4.2. 

 

 

Figur 4.1 - Korrealtionskoefficienten grafisk 

Hvor  er det græske bogstav Rho, som fortæller om 

korrelationskoefficienten mellem aktiv A og aktiv B. 

 

5.1 Capital Asset Pricing Model 

I 1960’erne udviklede forskellige forskere videre på Markowitz 

arbejde, og dette resulterede i Capital Asset Pricing Model. I 

denne model betragter man hele markedet. Det vil sige alle 

brancher, markeder og aktivklasser. Det totale marked blev nu set 

på, som værende en form for benchmark for alle aktiver, og teorien 

siger at de ikke er muligt at slå markedet uden yderligere 

risikotagen, mere om dette senere. 

Grundlæggende bygger CAPM på en masse antagelser om 

markedet, og er der data, som ikke kan forklares på baggrund af 

disse, da er der tale om residua. 

Ifølge Christensen & Pedersen (2009) bog ”Aktieinvestering – teori 

og praktisk anvendelse” så bygger CAPM på følgende 6 

forudsætninger. 

1. Udgangspunktet er fortsat, at investor ønsker at maksimere sit 

forventede afkast for en given risiko, eller for et givet afkastkrav 

at minimere sin risiko. Investor bekymre sig således udelukkende 

om det forventede afkast og risikoen, når han foretager sine 

investeringer. 

2. Alle investorer har den samme investeringshorisont lig med 1 

periode, ligesom de har homogene forventninger, dvs. alle er enige 

om sandsynlighedsfordelingen for forskellige scenarier og dermed 

enige om det forventede afkast og risikoen for hvert enkelt aktiv. 

Investornerne adskiller sig udelukkende fra hinanden ved at have 
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forskellige grader af risikoaversion samt forskellige initiale 

formuer. 

3. Der er fuldkommen konkurrence, dvs. alle investorer er 

pristagere, således at ingen enkelt investor selvstændigt kan 

påvirke markedspriserne, der bestemmes af alle investorer under 

ét. 

4. De potentielle aktiver udgøres af samtlige handlebare aktiver 

uden begrænsninger, ligesom samtlige aktiver kan handles i selv 

den mindste regneenhed i økonomien, dvs. man kan købe Danske 

Bank aktier helt ned til en enhed på 50 øre.  

5. Enhver investor kan ubegrænset låne eller placere en andel af 

sin formue til en konstant risikofri rente. Tilsvarende er 

ubegrænsede muligheder for at sælge samtlige aktiver kort i 

markedet.  

6. Der er ingen transaktionsomkostninger, hverken direkte eller i 

form af spreads mellem købs- og salgspriser, ligesom investorerne 

heller ikke betaler skat.  

Alle økonomiske modeller forsøger at fortælle hvordan den rigtige 

verden opfører sig. For at kunne gøre dette forholdsvist let og 

hurtigt bliver der lagt nogle store generaliseringer ned over den 

virkelighed, som modellen forsøger at modellerer. Dette betyder 

også at der vil være tilfælde, som falder udenfor modellens 

forklarings evne. Der ønskes derfor en model, som har størst mulig 

forklarings evne, og som samtidig er praktisk anvendelig.  

Uden at gennemgå hvert punkt af forudsætningerne så kan det 

hurtigt ses at der er tale om forudsætninger, som ikke harmonerer 

med den virkelige verden. Her særligt, punkt 2 hvor alle 

investorer har samme investeringshorisont og samme evne/metode 

til at vurdere risiko på. Dette er en meget stærk antagelse, som 

ingen hold har i den virkelige verden, da i så fald IT boblen i 2001 

og subprime krisen i 2008 aldrig ville have været sket. 

CAPM minder grafisk meget om Markowitzs efficiente portefølje 

men der er nu tilføjet i form af ovenstående betingelser nogle 

regler for hvordan investorerne opfører sig. 

Eftersom forudsætning 2 siger at investorer har samme 

tidshorisont og samme evne til at vurdere risiko, og forudsætning 

1 siger at investorerne ønsker at altid optimere pris/risiko 

forholdet. Derfor vil ingen investorer acceptere et lavere afkast 

end de kunne få ved at investere i markedsporteføljen. 
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William Sharpe en af grundlæggere bag CAPM teorien har lavet 

fire yderligere "betingelser", som kaldes "Sharps four pointers"1 

1. Da alle investorer har samme forventninger, vil alle 

investorer, uanset grad af risikoaversion, holde samme 

risikofyldte portefølje; markedsporteføljen. 

2. Markedsporteføljen er den bedst diversificerede portefølje, 

og den giver derfor højst mulige forventede afksat pr. 

risiko. 

3. Alt efter risikoholdning vil investorerne herefter "gear" 

deres investering op og ned ad CML, således at maksimerer 

deres forventede nytte. 

4. På et effektivt marked kan alle aktiers forventede afkast 

beskrives vha. SML. 

Markedsporteføljen findes ved at indføre et risikofrit aktiv til 

porteføljen. Dette vil som udgangspunkt være en rente uden nogen 

default risiko (tabsrisiko) eller genplaceringsrisiko. Dette kunne f. 

eks være skatkammer-beviser i Danmark. 

Praktisk anvendes ofte enten swaprenter eller interbank 

markedet, da data her er langt større, og med flere tidspunkter 

opgjort end de kvartårlige skatkammerbeviser. På det seneste har 

der været kritik af benyttelsen af CIBOR- eller LIBOR renten, 

som risikofrit aktiv da store banker i 2008 gik konkurs, og derved 

viste tegn på default risiko. Men også sagen om rentemanipulation 

i England hvor Barcleys påvirkede LIBOR renten.  

Ved den senere analyse er der benyttet den danske CIBOR rente, 

og dette skyldes primært data tilgængeligheden, samt at ingen af 

de danske banker, som ind rapporterer CIBOR satser, som har 

været gået konkurs. 

På Figur 4.2 kan man se hvordan markedsporteføljen kan findes 

der hvor en lineær funktion med intercept i den risikofrie rente 

( , tangere den efficiente rand. Denne tangent indikerer hvad 

markedet forventer i afkast og risiko. Hældningen på denne 

tangent er opkaldt efter William Sharpe, som var med til at 

opfinde CAPM, og kaldes Sharp Ratio.  

                                                
1 Følgende Sharpe four pointers er taget fra Aspiri.dk's kompendie i 

finansiering fra 2008, af Chresten Koed og Michael Nielsen 
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Figur 4.2 - Capital Asset Pricing Model 

Eftersom forudsætningerne for CAPM siger at alle investorerne 

ved alt om alle aktiver, at de har samme tidshorisont og alle 

forsøger at formue optimere da er markedsporteføljen den 

optimale sammensætning af aktier og alle investorer vil derfor 

investere på Capital Market Line (CML)  alt efter deres risiko 

aversion, se evt. sharps four pointers igen.  

Det er denne teori, som senere vil blive sat på prøve med smallcap 

præmien, value præmien og sektor præmien i del 2 + 3. 

En afledt teori af CAPM er den såkaldte Security Market Line 

(SML). Hvor CAPM ser på en portefølje af aktier, så ser SML på 

en enkelt aktie og dens forventede afkast/risiko. Den eneste 

forskel på de 2 funktioner er at ud af x-aksen bliver der på SML 

nu noteret Beta i stedet for .  

 

Figur 4.3 - Strategic Market Line 

Det er herfra vi har mulighed for at benytte CAPM til at give os 

vores aktie risikopræmie. Hvis vi ser nærmere på formlen for SML 

er aktie risikopræmien opgjort, som værende produktet af 

parentesen i Formel 4.8. 
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Formel 4.8 - Security Market Line 

Hvor  er det forventede afkast på en given aktie,  er aktiens 

beta værdi,  er den risikofri rente og  er den forventede 

markedsafkast. 

SML er kun vist her for at vise baggrunden, som CAPM udregner 

aktie risikopræmier da denne senere kommer under kritik i 

alternativ præmierne. 

Derved kan der nu findes en aktie risikopræmie for alle aktier på 

markedet, blot ved at se på deres historiske beta, den risikofrie 

rente samt markedsafkastet. Dette betyder også at aktie 

risikopræmien fra SML er baseret på historiske data, og bruger 

disse data som proxy for fremtiden. Dette er i sig selv 

problematisk da fortid sjælden er lig med fremtiden. Dette vil især 

blive tydeligt vist ved selve testning af CAPM, hvor der tages 

udgangspunkt i 2 meget forskellige år. 

 

6.1 Opsummering på teorien 

CAPM bygger på teorien for portefølje analyse. Dette betyder at 

aktieafkastet på en hvilken som helst aktie forventes at være 

normalfordelt,  og at middelværdien er det forventede afkast med 

en given standardafvigelse.  

Den efficiente rand er den sammensætning af 2 eller flere aktiver, 

som har vist sig været mest efficiente i forhold til risiko/afkast. I 

CAPM kan der på den efficiente rand findes  et punkt, som hedder 

markedsporteføljen. Dette punkt tangeres af den lineær funktion, 

som starter i den risikofrie rente.  

Ifølge CAPM er det ikke muligt at skabe større afkast end det 

afkast, som CML dikterer, man kan blot flytte sig på linjen alt 

efter ens risikoaversion. Fra CML kan SML afledes, og ved hjælp 

af funktionen for denne kan der findes aktierisiko præmier for alle 

aktier baseret på Beta, markedsafkast samt den risikofrie rente. 

 

7.1 CAPM inputs 

For at kunne regne på CAPMs evne til at forklare det forventede 

afkast samt risiko er det nødvendigt at se på hvad det er CAPM 

skal bruge som inputs. 
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1.1.2 Beta & alpha 

Beta værdien bliver dagligt beregnet af Bloomberg på alle 

børsnoterede aktier. Det har vist sig at de dog ikke altid har gjort 

dette og før år 2000 er der mange aktier, som har ”huller” i deres 

tidsrække af betaværdier. Dette problem er dog minimalt i årene 

fra 2003-2012, som der i denne afhandling fokuseres på ifbm 

CAPM testningen.  

Navnet Beta er det græske navn taget fra det statistiske begreb 

lineær regression. I lineær regression tager man udgangspunkt i 

enten en population eller en stikprøve af populationen (fremover 

sample). Herfra laver man så en hypotese, som siger at ens 

lineære funktion kan forklare den sample af data, som man har 

udvalgt. 

Med andre ord så forudsætter man at værdien på x-aksen kan 

forklare værdien på y.aksen ved hjælp af en retlinje. Funktionen 

for den simple lineære regression ses af Formel 4.9 

 

Formel 4.9 - Simple linær regression 

Her ses den traditionelle lineære funktion ved alfa + beta, hvor 

alfa er værdien hvor den lineære funktion skære y-aksen. Det nye, 

som tilføjes til funktionen er det græske bogstav epsilon, som 

betyder residua. Residua er det ”særlige tilfælde”, som den lineære 

funktion ikke kan forklare. Dette betyder også at jo større  er 

desto ringere bliver vores regressionsfunktions evne til at forklare 

vores sample. 

Ved at lave den simple lineære regression om så den passer til 

faget finansiering fås den tidligere noterede funktion for SML. 

 

Formel 4.8 - Security Market Line 

Grunden til det vælges at bruge SML til at bevise om CAPM kan 

bruges, som model eller ej, skyldes at data for beta allerede er 

tilgængelig fra Bloomberg. Man kunne teoretisk godt gå ind og 

regne det totale markedsafkasts standardafvigelse og porteføljens 

standardafvigelse, men eftersom dette tal er opsummeret i 

værdien beta vil dette blot komplicere udregningerne unødvendigt. 

Ved sammenligning af Formel 4.8 og Formel 4.9 så kan det hurtigt 

ses at undervejs i transformeringen fra simple lineær regression 

til SML så forsvandt værdien alfa. 
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Værdien alfa kender vi fra lineære funktioner, som værdien der 

skærer y-aksen (fremover intercept). Denne forsvinder fra SML af 

2 grunde. Den første er at vi ønsker at vide hvilken kombination af 

det risikofrie aktiv og markedsporteføljen der kan opnås. Derfor 

ønsker vi også at CML/SML skærer y-aksen hvor .  

Hvis man forudsætter at  da vil SML starte i punkt (0,0) og 

gå med sharp ratioen mod markedsporteføljen, i takt med beta går 

fra 0 mod 1.  

Den anden grund er at SML/CML bygger på 6 forudsætninger, 

som tidligere nævnt, hvor nr. 2 fortæller at alle investorerne har 

samme vurdering af afkast/risiko forholdet og at man derved ikke 

bliver belønnet for at optage unødvendig risiko. Derved siger man 

også implicit at det ikke er muligt at finde en "gratis frokost" og 

alle aktiver er korrekt prisfastsat.  

Dette vides dog fra empirien ikke at holde stik. Derfor 

introduceres der en ny formel, som kan bruges til at måle 

porteføljers evne til at outperforme/underperforme markedet.  

 

Formel 4.10 - Jensens måletal 

Hvor, 

 er det opnåede afkast i perioden,  var det forventede afkast 

i perioden jf. SML,  er beta værdien for porteføljen,  er den 

risikofrie rente og  er det forventlige markedsafkast jf. SML. 

Nu har man altså muligheden for at måle hver individuel 

porteføljes performance i forhold til markedet. Dette bliver 

interessant når man skal måle om CAPM kan benyttes, som 

retvisende model da man i så fald skal få så lille  værdi, som 

muligt. 

Det man skal huske på når man ser på SML/CML eller Jensen 

måltal er at der vurderes på baggrund af historiske tal. Det vil 

sige at det forventede markedsafkast er lig med sidste periodes 

markedsafkast. Værdien beta er sidste periodes gennemsnitlige 

beta. Det er kun den risikofrie rente som ser fremad. Her er der 

tale om en periode på t + 1. Jensen måltal er her medbragt for at 

vise at der er efterfølgende lavet forsøg på at vise at CAPM ikke 

fungere i markedet korrekt. Dog er Jensens måltal blot en 

aflæsning af denne fejl., og derfor bruges den ikke yderligere. 

Der benyttes dog den grundlæggende tanke bagved Jensen måltal 

om at sammenligne det realisrede afkast med hvad CAPM havde 

dikteret, og dette bruges til at bevis CAPM ikke fungerer.  
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1.1.3 Markedsafkast + risikofri rente 

Nu hvor vi har afdækket de 2 af 4 inputs til - Jensens måletal 

nemlig  samt  kan man se på de sidste input, . 

Det blev nævnt i afsnittet ”CAPM – Teoretisk grundlag og 

forudsætninger” at CAPM består af 2 essentielle grundparametre. 

Den risikofri rente samt markedsafkastet. Det blev her nævnt at 

markedsafkastet skulle sættes lig med afkastet fra alle forskellige 

aktiver, brancher og markeder.  

Dette er i sig selv en praktisk umulighed grundet der simpelthen 

ikke er data tilgængelig til at understøtte sådan en udregning.  

Finansiel modellering går i sin grundform ud på at simplicificere 

den verden som vi kan observere, igennem modeller. Det er derfor 

ikke målet at få en model, som har en forklaringsprocent på 100, 

men derimod en funktion af markedet, som hurtigt kan kalibreres 

til at give en så høj forklarings evne som muligt. Lad det her være 

sagt at en forklaringsprocent på tilnærmelsesvis 100% er yderst 

urealistisk. Det forventes at resultatet af analysen vil ligge på 

maksimalt 30% forklaringsgrad. Det er svært at vurdere intuitivt 

om 30% er et tilfredsstillende resultat. Derfor benyttes der både 

en forklaring evne kendt som R kvadreret, og en Welch t-test. 

Som nævnt i metoden så bliver der benyttet NASDAQ OMXC PI 

indekset, som proxy for alle aktier børsnoterede. Da der er tale om 

et pris indeks så bliver alle aktiver vægtet i forhold til markedet. 

Dvs. at de største virksomheder i hvert indeks har en større effekt 

på markedet grundet deres størrelse end en af de mindre har. 

Fornyelig blev der introduceret det nye C20 Cap indeks, som netop 

skulle sikre at de store virksomheder så som Novo Nordisk ikke 

dominerede hvordan indekset performer. Problemet her har været 

at hvis Novo Nordisk har kommet med dårlige regnskabstal og på 

grund af dette falder meget i værdi, da vil størrelse af Novo 

Nordisk alene kunne trække indekset i negativ og vice versa.  

I dette scenarie hvor det ønskes at se på hvordan markedet 

performer vil det dog være en fejl at lave sådan en korrektion. En 

sådan korrektion vil give et forkert billede af hvordan markedet, 

som helhed har skabt/destrueret værdi fra dag til dag. Større 

virksomheder har støre påvirkning på det totale markeds evne til 

at skabe afkast, og dette bør en analyse heraf derfor også skildre.  

NASDAQ OMXC PI står for prisindekset af alle børsnoterede 

danske selskaber på Københavns fondsbørs. 

Det som er særligt vigtigt når der skal sammenlignes tal fra en 

portefølje med markedet er at sikre at tallene er sammenlignelige. 

 Dette sikres ved at benytte indekspriser for indekset og de 

individuelle aktier. Ved dette forstås at der tages værdien for en 
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aktie/indeks på tidspunkt  og dividere det med værdien for 

aktie/indeks på tidspunkt  . Herfra tager man den naturlige 

logaritme af værdien for at få udviklingen i %. 

 

Formel 4.11 - Realiseret afkast 

Hvor,  

 er det realiserede afkast for portefølje/indeks i for periode t, og 

 er værdien af porteføljen/indekset i for tidspunkt t. Dette 

forudsætter ydermere at der er tale om kontinuerligt 

rentetilskrivning, og for alle formål er dette den nemmeste måde 

at regne på i store datamængder, som i denne afhandling. 

Dog bliver der ved en portefølje nødt til at være en eller anden 

form for gennemsnitsbetragtning af alle aktiernes udvikling i pris. 

Her benyttes det geometriske gennemsnit. Dette valg er tidligere 

kommenteret. Det er dog kort fortalt valgt da vi efterfølgende skal 

sammenligne investeringsstrategier på tværs af tidsperioder og 

her er geometrisk gennemsnit bedre at benytte end det 

aritmetiske. 

1.1.4 Risikofri rente 

Det er også tidligere nævnt, at som proxy for en risikofri rente 

faldt valget på CIBOR renten. 

Tidligere blev den administreret af Nationalbanken men denne 

opgave er nu  Finansrådets i samarbejde med københavns-

fondsbørs NASDAQ OMX Copenhagen.  

CIBOR renten kom i mediernes søgelys i 2012 da det kom frem at 

Barcleys London havde bevist påvirket den engelsk interbank 

rente LIBOR (London Interbank Offered Rate) i forsøg på at skabe 

støre rentemargin. Efterfølgende blev der foretaget en vurdering 

af den danske CIBOR og her viste det sig at i perioden 2009-2012 

der havde renten ligget højt men at der ikke kunne drages nogen 

konklusion om hvorfor. 

Bankerne argumenterede med at den øgede risiko på 

finansmarkederne, som kom i slipstrømmen af først den græske 

gældskrise og senere den spanske, irske og italienske gjorde at 

renter måtte være højere end tidligere set.  

Dette er i sig selv argumenterne mod at benytte CIBOR, som 

reference rente for den risikofri rente eftersom den jo netop skulle 

være risikofri. Derudover har der i perioden efter Lehmann 

Brothers krakkede i september 2008 været mange banker, som er 
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krakket, og dette indikerer også at der er et hvis risikoelement i 

CIBOR renten. 

Grunden til den alligevel benyttes som reference rente her skyldes 

flere ting. På trods af der var rente manipulation ved den engelske 

LIBOR så kunne redegørelsen fra Erhvervs- og Vækst ministeriet 

ikke finde konkluderende bevis for det samme var tilfældet i 

Danmark.  

På trods af der var danske banker der krakkede var ingen af dem 

af sådan en størrelse så de stod for indrapportering af CIBOR 

satser. Derved har der retrospekt set ikke været en konkursrisiko 

i renten. Derved sagt så har der nok været indregnet i renterne en 

mindre risikopræmie. Den sidste grund er grunden om mangel på 

bedre. Det er korrekt at der kunne regnes på baggrund af SWAP 

renter, som også er den metode der erstatter CIBOR i 2013 via 

CITA (Copenhagen Interbank Tommorow/next average). 

Udfordringen er dog at på trods af SWAP-renter historisk set ville 

kunne findes for perioden, så ville der her skulle laves en 

omregning til nulkuponrenter og det ekstra arbejde vurderes ikke 

at kunne have skabt bemærkelsesværdi forskelle.  

Hvis man ser på forudsætningerne for CAPM igen, så var 

forudsætning nr.2 at alle investorerne havde en investerings-

horisont på 1 tidsperiode. Denne forudsætning er til fri fortolkning 

og sætter lidt begrænsninger på aktieinvestering generelt.  

Det er dog valgt her at en periode er 12 måneder. Dette skyldes at 

vælger man kortere periode end 12 måneder så tilskriver man de 

stokastiske processer ved aktiehandel større værdi, og derved 

bliver det hele meget mere tilfældigt. 

Man kan samtidig argumentere for at 12 måneder ikke er nok på 

grund af netop volatiliteten på aktier. Tilhængere af CAPM vil 

argumentere for at over den lange bane så vil CAPM være 

retvisende.  

Der vælges dog ikke en periode, som løber sig længere end 12 

måneder. Dette skyldes at CIBOR maksimalt opgøres for 12 

måneders tidsperiode. Overstiger man 12 måneder må det 

samtidig forventes at der udover den risikofrie rente også vil være 

en maturity præmie. For at simplicificere analysen er det derved 

ikke interessant at inddrage yderligere præmier. 

Valget på CIBOR renten falder derved på de fremadrettede næste 

12 måneder for den givne periode. 

8.1 Analysen af CAPM, som statistisk signifikant model 

Der er nu redegjort for alle input til analysen, som skal vise om 

CAPM er en signifikant retvisende model. Perioden t, som er lig 
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12 måneder, er  valgt til året 2008. Analysen vil derfor tage 

udgangspunkt i data fra året 2007. Disse data er som følger: 

 Beta, betaværdien ved periodens start 

 Portefølje afkast, den reelle prisstigning i aktiernes værdi 

set fra startværdi til slutværdi udregnet i et forhold. 

Derudover er der den risikofrie rente  

 CIBOR 12M, renten per 01-01-2008 for 12 måneder 

 Da denne analyse ønskes behandlet udfra statistikkens værktøjer 

opstilles en modificeret version af hovedhypotesen fra afsnit 1.1 

Problemfelt.  

Dette gøres for at sikre at de resultater, som kommer fra denne 

analyse direkte kan efterlignes af andre, som måtte ønske at 

foretage analysen. Det sikre også samtidig at den subjektive 

vurdering af SML’s forklaringsevne udelukkes da det vurderes på 

baggrund af etablerede normer for statistisk data håndtering. 

 

 

 

Formel 4.12 - Hypothese test, CAPM testing 

Hvor  er nulhypotesen,  er alternativ hypotesen,  er det 

forventede markedsafkast jf. SML,  er den risikofrie rente og  

er det realiserede afkast for portefølje i.  

Beta indgår ikke som værdi i hypotesetesten da SML tilsiger at 

der ikke kan opnås nogen ”gratis frokost”. Derfor er det også en 

forudsætning at ved en given beta fås en given aktie risikopræmie 

svarende til .  

Metoden til at vurdere om de 2 præmier er lig med hinanden eller 

ej, benyttes der 2 værktøjer til at vise resultatet.  

1.1.5 ”Independent two-sample t-test”2 

Den første er en hypotese test, som kaldes for ”Independent two-

sample t-test” med samme sample størrelse og ens varians. 

Denne er valgt da vi ønsker at sammenligne 2 samples, som er 

uafhængige af hinanden nemlig markedsafkastet og 

porteføljeafkastet. I vores forudsætninger for CAPM nr. 2 ses det 

at vi forudsætter at alle aktiver bliver vurderet ens mht. risiko, og 

                                                
2 Til hele afsnittet om hypothese test er benyttet bogen "statistics for 

dummies" af Deborah J.Rumsey PhD, fra Ohio State university. 2.nd 

edition Wiley Publishing, Inc. 2011. www.wiley.com 
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derfor forudsætter vi ens varians for de 2 samples. Dog er der også 

lavet en Welch T-test, som ikke forudsætter ens varians. Dette er 

blot medtaget for at sikre at det ikke er op til diskussion om 

CAPM er retvisende eller ej. Det er dog kun teorien for den 

"normale" t-test, som gennemgås. 

Samplestørrelsen er også ens da der for hver portefølje udregnes 

det forventede SML afkast på baggrund af beta. Derved fås hvad 

SML tilsiger det forventede afkast skal blive, og dette holdes op 

imod hvad det realiserede afkast blev for perioden. 

Resultatet af analysen bliver derved en p-værdi, som indikere om 

modellen er statistisk signifikant. Det er valgt at operere med en 

alfa værdi på 0,05 (95% konfidensinterval). For vores analyse 

betyder dette: 

Alfa < P-værdi,  fastholdes 

Alfa > P-værdi,  fravælges og  vælges i stedet. 

Metoden til at udregne p-værdien er en smule omstændig. 

Heldigvis har Excel indbygget en funktion, som hedder T.Test som 

kan udregne det for os. Ikke desto mindre vil jeg blot gennemgå 

teorien kort for at skabe forståelse for hvad det er hypotese testen 

gør. 

 

Formel 4.13 - P-værdi two sample t-test 

Hvor, 

 

Formel 4.14 - Pooled varians 

 angiver de 2 tal som sammenlignes, i dette tilfælde 

afkastet.  er pooled varians, altså den kombinerede varians 

for de to afkast og   er graden af frihed. 

 

Den anden metode til at vurdere SML’s evne til at forklare det 

forventede afkast er ved at bruge SML, som en ”trendline” for de 

observerede værdier af de forskellige porteføljer. 

Normalt ved regressionsanalyse foretages en lineær regression af 

et scatterplot for at finde en funktion der bedst muligt kan 
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forklare scatterplotsne lineært. Dette er dog ikke interessant i 

denne problemstilling. Det er derimod interessant at benytte 

SML, som en trendline og derfra udregne dens  værdi. 

 er en udregning, som finder forklaringsevnen af en linær 

trendline. Derved vil det både være muligt at se hvad SML er 

istand til at forklare i markedet af afkast, men også samtidig 

regne på den statistiske sandsynlighed (p-værdien) for at afkastet 

er ens. 

 

 

Formel 4.15 -  R kvadreret 

Hvor, 

og  

Formel 4.16 - SE_Line & SE_Total 

 

Hvor, 

Y er markedsafkast realiseret,  er det forventede afkast jf. SML 

og  er gennemsnitsafkastet for SML. 

Forudsætningerne for at kunne benytte disse 2 statistiske 

værktøjer danner baggrund i forudsætningen om normalfordeling 

af afkastet. Derfor er det også et krav at sikre sig dette er 

overholdt. 

For at gøre dette nemmest muligt fortages der en såkaldt test for 

normalfordeling. Dette gøres ved et normalfraktil diagram. 

Nedenfor ses normalfraktil diagrammet for vores periode og 

porteføljer. 



Del 1 

Analysen af CAPM, som statistisk signifikant model 

Side 30 af 77 

 

 

Figur 4.4 - Normalfraktil diagram 

Som det ses af  Figur 4.4 så falder de forskellige plots meget pænt 

langs den violette trendline. Dette indikere at afkastet sandeligt 

er tilnærmelsesvist normaltfordelt. Derved kan vi fortsætte 

analysen da   forudsætningen er opfyldt. 

Data som der skal bruges til at udregne de 2 nøgletal,  og P-

værden. 

CAPM data   

CIBOR 1Y 01.01 4,73% 

Beta 1 

Markedsafkast 0,0345 

CML hældning                   -0,0128  
 

Tabel 4.1 - CAPM data 

Af  

CAPM data   

CIBOR 1Y 01.01 4,73% 

Beta 1 

Markedsafkast 0,0345 

CML hældning                   -0,0128  
 

Tabel 4.1 ses det at CIBOR renten for 12 måneder er 4,73% per 

01.01.2008. Beta er lig med 1 da det er markedsporteføljen der her 

ses på, og som det ses så var markedsafkastet på negative 3,45%% 

for perioden 01.01.2007-01.01.2008. Det er disse tal, som CAPM 

bruger til at forklare fremtidige afkast på.  

Der er valgt at benytte 30 forskellige udvalgte porteføljer uden 

hensyntagen til smallcap, midcap eller largecap. Derudover er der 
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heller ikke medtaget nogen af de variable, som der i del 2 bliver 

set på, nemlig value præmie og smallcap præmie. De udvalgt 

tilfældigt for at undgå selection bias da dette ville ødelægge den 

statistiske objektivitet. 

Mængden af aktier er valgt for at sikre minimal usystematisk 

risiko i porteføljen. Ifølge Elton & Gruber(1977) så kan den største 

diversificationsgevinst opnås ved aktieporteføljer bestående 30 

aktier eller mindre. Det er derfor valgt, at som minimum og sikre 

der er 20 aktier i porteføljen men med mulighed for optil 25. Der 

kunne sagtens argumenteres for at skulle bruge 30 men gevinsten 

fra 20 til 30 er stadig i den begrænsede ende. 

 

Antal aktier i 
porteføljen 

Gennemsnitlig standard 
afvigelse af 
porteføljeafkast 

Portefølje standardafvigelse i 
forhold til enkeltakties 
standardafvigelse 

1 49.24% 1.00 

2 37.36 0.76 

4 29.69 0.60 

6 26.64 0.54 

8 24.98 0.51 

10 23.93 0.49 

20 21.68 0.44 

30 20.87 0.42 

40 20.46 0.42 

50 20.20 0.41 

400 19.29 0.39 

500 19.27 0.39 

1000 19.21 0.39 
Tabel 4.2 - Elton & Grubler (1970) - Diversifikationsgevinst 

Som det også ses af Tabel 4.2 så er forskellen på diversifikation på 

30 og 20 0,02. Dette set i lyset, af at der som minimum bliver valgt 

20 aktier men med mulighed for 25 vurderes denne forskel 

minimal.  

Dette bliver yderligere bekræftet af den specifikke analyse 

nedenfor. 

Herfra tages der 30 tilfældigt valgte porteføljer og disse måles 

herfra op imod markedet. 
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Figur 4.5 - CAPM testet 

Af Figur 4.5 ses scatterplottet af de 30 forskellige porteføljer som 

de blå prikker med titlen afkast, markedsafkastet mærket med 

den grønne trekant, den risikofrie rente med den mørke røde  

firkant. Derudover ses trendlinien der forbinder Rf med Rm og 

dette er CML linien.  

Hældningen på denne trendlinie kendes som Sharpe-ratioen, og 

denne er kendetegnet som værende den største hældning mulig 

ved investering i aktieporteføljer og det risikofrie aktiv. 

Hældningen er noteret i funktionen øverst til højre for 

diagrammet.  

Det som der hurtigt visuelt kan udledes her er at ingen af de 

tilfældigt dannede porteføljer er i nærheden af CML og derved kan 

man drage en foreløbig konklusion at CAPM ikke holder. Dette er 

dog ikke statistisk korrekt behandling af data så vi fortsætter med 

de andre udregninger nedenfor. 

Det er heller ikke uden grund at året 2008 er valgt, som var året 

der kan sætte alle finansielle modeller på prøve. 2008 blev 

kendetegnet som året hvor den finansielle krisen for alvor brød 

ud, og derfor har alle modeller, som benytter historiske data 

problemer med at klare denne særlige periode.  

Det har ingen betydning for CAPM testingen men blot for at vise 

hvordan markedsafkast faktisk udviklede sig i 2008 er der i Figur 

4.6 gået et år frem i tiden til 2009. Derved kan det ses at 

porteføljerne der blev tilfældigt valgt ikke ligger så langt fra 

markedsafkastet. 
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Figur 4.6 - CAPM Testing - realiseret markedsafkast 2008 

Eftersom input til  og two sample testing er fundet, da kan 

resultatet af analysen findes  i Tabel 4.3 

Hvordan CML kan forklare forventet afkast   

R^2 0,000161 

P-værdi ens variance 6,72E-10 

P-værdi uens variance 2,44E-08 
Tabel 4.3 - CAPM Signifikans samt R kvadreret 

Som forventet så har  en forklaringsevne på næsten 0 %. Dette 

er forventet eftersom at ingen af punkterne fra scatterplottet 

kommer i nærheden af CML funktionen.  

Derudover er der udregnet 2 typer p-værdi. En med ens varians, 

som er den primære og tidligere gennemgået two-sample  t-test og 

så en two-sample t-test med uens varians (Welchs t-test). Grunden 

til begge er taget med skyldes at det var ønsket at vise at udanset 

hvilken af de 2 t-tests, som vælges da blive resultatet så langt 

under alfa værdien på 0,05 at nulhypotesen unafægtet hvilken 

metode der måtte vælges vil blive forkastet.  

Derfor bliver resultatet af hypotese testen at nulhypotese bliver 

bortkastet og alternativ hypotesen accepteres. 

9.1 Vurdering af resultat  

Resultatet om at bortkaste nulhypotesen samt acceptere 

alternativ hypotesen var som forventet. Allerede i indledningen 

blev det proklameret at det var forholdsvist let at vise at CAPMs 

teori ikke holder. I denne sektion bliver der set nærmere på de 

forudsætninger, som CAPM har opstillet men også samtidigt set 

nærmere på om der i den frem funde empiri skulle være 

statistiske bias, som forvrider det sande billede. 
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En kortere version af forudsætningerne ses nedenfor. For 

uddybende forklaring af de individuelle punkter henvises der til 

afsnit 5.1. De vil yderligere være delt op hvor der tidligere var 

skrevet nogle af dem sammen, og derudover er der taget nogen for 

Markovitz portefølje teori.3 

1. Investorene har homogene forventninger 

2. Investorene er rationelle og risikoaverse 

3. Ingen transaktionsomkostninger 

4. Ingen skat, shortsale restriktioner 

5. Det er en statisk model som føler en periode 

6. Der gælder fuldkommenkonkurrence 

7. Afkastet er normalfordelt 

8. Alle aktiver er mulige at handle og antallet af disse er 

konstant 

Det er yderst interessant at se på forudsætningerne for de 

modeller, som man skal vurdere evnen af. Med al modellering af 

virkeligheden pålægges der en masse forudsætninger/regler/love, 

som gør at man har en model, som hurtigt kan regne på 

virkeligheden. 

For at vise hvilke områder det er som CAPM fejler på, tages 

punkterne i kronologisk rækkefølge.  

Investorerne har homogene forventninger til markedet. Hvis dette 

var sandt så fandtes der ikke aktive investeringsforeninger, 

hedgefunds eller private equity funds da alle var lige kloge. Dette 

er nok den mest fatale og åbenlyse fejl af CAPM.  

CAPM går ikke engang ind og siger at dem som prøver på at finde 

de ”gode aktier” vil fejle, nej CAPM siger at de ikke engang vil 

prøve. Det kan til en hvis grad underbygges med empiri om 

volatilitet på markedet. Hvis dette var sandt så ville aktierne ikke 

svinge i værdi som de gør, og de ville ligne obligationer mere da 

man nu har et ”sikkert” fremtidigt cashflow. 

Investorerne er rationelle og risikoaverse er en af de 

forudsætninger, som delvist kan være korrekt. Det kan være 

korrekt at nogle investorer er rationelle men 100% maskiner er de 

sjældent. Ifølge Ackert & Deaves (2010)4 da valgte nogle 

virksomheder i 1990’ernes internet investeringsbølge at ændre 

deres navn til internet lignende navne. Virksomheden Computer 

Literacy, Inc skiftede navn til fatbrain.com, hvilket resulterede i 

en 33% stigning i kursen dagen efter. Dette er blot et eksempel, 

samt alle foregående økonomiske bobler indikere at irrationelle 

tanker er dominerende på investeringsmarkedet. Dette er en 

                                                
3 Denne kortere udgave af CAPMs forudsætninger er taget fra Aspiris.dk 

Kompendium i finansiering skrevet af Chresten Koed og Michael Nielsen 

2. udgave 2008 Complet A/S 
4 Fra bogen Behavioral Finance Ackert & Deaves 2010 , side 269 afsnit 1 
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påstand, som ikke bakket op af egen studie eller andres,  men 

CAPM bruges her imod sig selv. Med dette menes, er det sket en 

gang så vil det kunne ske igen. Hvorimod CAPM tilhængere vil 

kalde det residua. 

Ingen skat, ingen shortsale restriktioner, transaktions-

omkostninger eller andre former for omkostninger. Denne 100% 

garanteret forkert. Det er ikke nødvendigt at understøtte dette 

med empiri da det er generel viden at banker og børser har 

omkostninger vil aktiehandel. Derudover er der meget få lande i 

verdenen, som ikke opkræver skat på aktiegevinster. I Danmark 

har der siden 2008 også været forbud mod at short sale finansielle 

aktier, som først blev ophævet i slut 2012. 

CAPM er en statisk model, som kun ser på en periode. Dette er et 

af de punkter, som skaber et problem. Modellen har ikke dikteret 

hvad en periode er og derfor er denne op til fortolkning.  

Det blev valgt at der ville fokuseres på 12 måneder grundet at 

aktierne på kortere basis ville, på grund af deres volitilitet skabe 

et forvirrende billede. Samtidig var der muligheden for at gå 

længere end 12 måneder men hertil ville man være nødsaget til at 

inddrage en maturity præmie da CIBOR renten ikke går længere 

end 12 måneder. Dette ville komplicere sagen yderligere men det 

er et af de kritikpunkter af den foretaget analyse af CAPM, som 

vil ændre  og p-vædien for t-testen. Det vurderes dog at det ikke 

ville være nok til at bibeholde nulhypotesen grundet de meget 

ringe værdier for  og P-værdien. Det er særligt gældende for 

2008 da CAPM bygger på historiske data, og 2008 bød på et af de 

største paradigmeskifte i finansverdenens historie.  

Der er ikke tale om fuldkommenkonkurrence da finansielle 

institutioner står for langt størstedelen af handlen på markedet 

(ikke underbygget af empiri).  

Afkastet er blevet vist til at være normalfordelt ved hjælp af 

fraktildiagrammet så dette ser ud til at være det eneste punkt der 

holder. Alle aktiver er heller ikke mulige at handle og derfor tog 

analysen udgangspunkt i OMXC PI. 

Risiko for delvis surviviorship bias 

Eftersom markedsafkastet beror på data fra OMXC PI kan der 

være risiko for surviviorship bias. Med dette menes at det kun er 

de overlevende virksomheder, som indgår i data. OMXC PI er den 

samlede sum af kursværdi for alle børsnoterede selskaber. Dette 

betyder også at i tilfælde af en virksomhed går konkurs så vil dens 

værdi blive trukket ud af indekset og derved påvirke indekset. 

Derimod så har det ikke været muligt fra Bloomberg at trække 

oplysninger om alle børsnoterede virksomheder i perioden. 
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Dette betyder at det fra Bloomberg kun har været muligt at få de 

aktier, som har været børsnoterede fra periodens start eller 

senere, og så frem til 01.01.2013. Dette betyder at virksomheder , 

så som Roskilde bank ikke har indgået i analysen.  

Umiddelbart ville dette dog have gjort analysens resultat med 

start år 2008 endnu mere konkluderende. Dette skyldes at havde 

de virksomheder indgået i en af de tilfældigt udvalgte porteføljer 

så havde tabet ved investeringen været endnu større end det, som 

CAPM havde forudsat for modellen.  

 

10.1 Delkonklusion 

Analysen af CAPM, som værende en statistisk signifikant model 

vurderes tilfredsstillende løst og konkluderer at CAPM ikke er 

statistisk signifikant. Modellen har taget udgangspunkt i hele det 

børsnoterede aktiemarked i Danmark til udregning af 

markedsafkast. Til den risikofrie rente  blev benyttet CIBOR12M. 

Modellen blev sat i forhold til 30 tilfældigt udvalgte porteføljer 

bestående af minimum 20 aktier men med mulighed for op til 25.  

For at sikre den korrekte behandling af data blev nulhypotesen fra 

porblemfeltet gentaget dog lettere omskrevet. Dette blev gjort da 

1. del af afhandlingen blot havde til formål at vise om CAPM var 

en signifikant model eller ej, ikke at vise om der var andre risiko 

præmier, som beta ikke kunne forklare.  

 

 

 

Formel 4.17 - Hypothese test CAPM testing 

Som hypotesetest blev der valgt en kombination af R2  samt P-

værdien fra en ”Two sample t-test”. Begge analyser viste stor 

manglende forklaringsevne af CAPM. R2 havde en forklaringsevne 

på næsten 0% og P-værdien for ”Two sample t-test” viste en 

værdien langt under afla på 0,05 og derfor blev nulhypotesen 

forkastet og alternativ hypotesen valgt. 

Dette betød at CAPM ikke var en statistisk signifikant model til at 

beskrive det forventelige afkast. 

Ved at se på forudsætningerne blev der i afsnit 9.1 set på hvilke 

aspekter af CAPM, som gjorde at resultatet blev som det gjorde. 

Afslutningsvis blev der gjort rede for de mulige bias samt kritik 

punkter der kan drages af analysen. Disse blev alle vurderet til 

ikke at ville havde påvirket resultatet og analysen er derfor 

foretaget på baggrund af ordentlig databehandling. 
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5.1 Del 2 

11.1 Fama-French 3 faktor model 

I 1992 publicerede Kenneth French og Eugine Fama deres 

berømte 3 faktor model. Fama og French viste i deres studie 

”Common Risk factors in the retunrs on stocks and bonds” 

hvorledes 5 forskellige faktorer kunne bruges til at udvide CAPM 

så den mere præcist kunne forklare de forskellige porteføljers 

performance. 

De kom frem til at der var en pæn korrelation mellem 

aktiemarkedet, som CAPM beskrev det, og så disse 5 faktorer. 

 E/P (earnings to price) 

 Size (smallcap, midcap og largecap) 

 Book-to-market equity (K/I) 

 Maturity premium (obligations løbetidspræmie) 

 Default premium  

Hvis vi ser bort fra maturity premium og default premium, som er 

de 2 obligations præmier, så ses det at de 3 aktie risikopræmier 

har noget til fælles.  

Alle 3 præmier fortæller noget om virksomhedens såkaldte 

fundamentals. Der er altså tale om viden om den individuelle 

virksomheds performance i forhold til den børsnoterede værdi. 

E/P fortæller om hvor meget overskuddet fra sidste rapport fylder 

i forhold til virksomhedens børsnoterede værdi. Man kan omskrive 

den til at betyde hvor meget man skal betale for at få andel i 1 kr. 

overskud. Derved sætter den virksomhedens performance i forhold 

til hvad offentligheden mener den er værd.  

Grunden til dette er interessant er at man mangler en indikation 

på hvordan virksomheden præstere i forhold til den værdi aktien 

har i markedet.  

Eftersom discounted cashflow modeller (DCF modeller) benytter 

en masse subjektive variabler til at prisfastsætte aktier, så kan 

det være svært at få en ”korrekt” vurdering af om aktien er 

overvurderet eller undervurderet.  

Virksomhedens størrelse (size) bliver i Fama French (1992) 

udregnet på baggrund af de amerikanske indeks. Det forholder sig 

nemlig sådan at de amerikanske indeks er rangeret efter 

markedsværdien. Derved er det hurtigt nemt at opdele de 

forskellige virksomheder i forskellige ”puljer” af markedsstørrelse. 

Fama French havde den teori om at smallcap virksomheder 

generede et større afkast end largecap virksomheder. Der ligger 

en intuitiv tankegang bag denne betragtning.  
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Undervisningseksemplet hedder at det er ikke muligt for en 

virksomhed at opretholde en afkast højere end markedet i længere 

perioder, da virksomheden i sidste ende vil fylde ”hele markedet”. 

Dette er selvfølgelig en sandhed med modifikationer. Det der dog 

menes er at når en virksomhed vokser i størrelse, så vil dens 

afkast konvergere mod markedspræmien. Derved er argumentet 

at largecap virksomheder allerede er ”så tætte” på deres 

maksimale størrelse indenfor deres branche, at de ikke kan 

forvente over tid at generer mere afkast end markedet.  

De små virksomheder har dog en større mulighed for vækst. De 

har mulighederne for at stjæle markedsandele fra de store, eller 

hvis de operer indenfor et nyt felt da kan det være de er de eneste 

i markedet, som har lige præcis dette produkt.  

Derfor forventede Fama French at smallcap ville stige mere end 

largecap. Derudover kan man også sige at smallcap virksomheder 

har en større forventet risiko eftersom de ikke er så etablerede i 

markedet. Eftersom CAPM jo tilsiger  at jo højere forventet afkast 

desto højere forventet risiko. 

Value præmien er også meget bundet op på virksomhedens 

”fundamentals”. Virksomhedens egenkapital er i sidste ende et 

udtryk for hvad virksomheden reelt er værd. Der er mange andre 

måder at vurdere ens virksomheds værdi, men egenkapitalen er 

alle aktiverne fraktrukket alle skyldnerne, og derved et 

øjebliksbillede af hvad virksomheden er værd. 

Når det er muligt at se hvad virksomheden var opført til i værdi, 

på baggrund af denne metode i seneste regnskab, da har vi et 

andet godt estimat for virksomhedens ”fundamentals”.  

Skulle en virksomhed have en K/I, som er under 1. Da mener 

investorerne at virksomheden er mindre værd end sin egenkapital 

og derved kaldes virksomhedens indreværdi for undervurderet. 

Der kan være forskellige grunde til at investorerne vælger at tro 

på virksomheden er en dårlig investering og derved ikke vil købe 

til K/I< = 1. Uden der foreligger noget empirisk belæg for dette så 

kunne det tænkes at offentlige tilgængelige informationer ikke 

påvirker virksomhedens evne til at skabe profit, som investorerne 

måske tror de gør. 

Med dette skal forstås at virksomheder kun forelægger regnskab 

kvartalsvist, og derved er alle bevægelser i aktiekursen i de 

mellemliggende perioder et udtryk for subjektivitet. Det er altså 

investorerne, som ud fra tilgængelig information i markedet 

forsøger at spå på hvordan det næste regnskab forventes at 

præstere. 

Medmindre den information, som kommer til udtryk er 

fundamental for virksomhedens overlevelse så burde 

virksomhedens pris ikke ændre sig fundamentalt i perioderne 

mellem regnskaberne. 
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12.1 Markedspræmien som benchmark 

Det første skridt der må tages for at kunne generere en 

investeringsstrategi, som er bedre end CAPM til at forklare aktie 

risikopræmien samt det forventede afkast på porteføljer er at 

skabe et konsensus om hvad markedspræmien er og har været 

historisk.  

Hvis vi ser på Figur 3.1 - Ibbotson & Siegel (1988) så bygger vi 

markedsafkastet op ved hjælp af inflationen, den risikofrie rente 

og til sidst merafkastet fra aktiemarkederne.  

Når det vides hvordan markedet performer som helhed igennem 

den ønskede periode, så kan man se nærmere på om der er 

sammenhæng mellem de ekstra variable som ønskes tilføjet. Disse 

var value præmien, smallcap præmien og sektor præmien . Det 

som findes i dette afsnit er altså følgende: 

 Risikofri rente i perioden 

 Risikoafkastet på aktier i perioden. 

Denæst vil der følge analysen af om der findes historisk grundlag 

for at inddrage parametre så som value, og smallcap præmierne. 

1.1.6 Den risikofri rente 

Det første skridt i Figur 3.1 - Ibbotson & Siegel (1988) er at finde 

den risikofrie rente. Det blev i metoden nævnt at der ville blive 

benyttet CIROR 1M renten, som proxy for den risikofrie rente.  

CIBOR 1M står for Copenhagen Interbank Offered Rate 1 month 

og er en rente de største danske pengeinstitutter opgiver på daglig 

basis. Det er den rente, som disse banker vil tilbyde i rente for 

forskellige løbetider og herfra tages så et gennemsnit af dem for at 

finde et fælles niveau.  

Fra Tabel 5.1 ses det årlige gennemsnit af CIBOR 1M fra perioden 

2008 til 2012. Dette skal blot bruges som et overblik over 

udviklingen i CIBOR renten. Når det kommer til selve 

evalueringen af CAPM, som model bliver de månedtlige værdier 

benyttet og derved tages der ikke udgangspunkt i gennemsnit. 

Dette er for at sikre at data er sammenligneligt med data om 

aktieindekset, mere om dette senere. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

4,86% 2,12% 0,98% 1,19% 0,35% 
Tabel 5.1 - CIBOR 1M årlig gennemsnit 2008-2012 

I Tabel 5.2 ses det tilsvarende overblik for perioden 2003-2007 
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2003 2004 2005 2006 2007 

2,46% 2,18% 2,20% 3,08% 4,30% 
Tabel 5.2 - CIBOR 1M Årligt gennemsnit 2003-2007 

Det totale overblik med de månedlige data kan findes i bilag nr. 1 

aktiedata Excel arket. 

 

1.1.7 Aktierisiko præmien 

Fra OMXC PI indekset er der taget værdierne for december 

måned og sat i forhold til december måned året for inden. Det ses 

at fra primo det første år i den betragtede periode, der falder det 

totale marked 66,3% af sin indledende værdi, og at 5 år efter der 

har markedet stadigvæk ikke indhentet værdien fra 2007. Senere 

i sektor præmien benyttes nogle andre afkast tal for indekset i sin 

helhed. Dette er nogle månedlige gennemsnitsværdier for 

markedet, som Datastream har oplyst. Disse er dog mindre 

retvisende eftersom dette er månedsobservationer, og der derved 

er taget gennemsnit af dem. Det er dog blot for at vise en 

udvikling i indekset. 

2008 2009 2010 2011 2012 2008-12 

-66,3% 25,5% 26,1% -20,0% 23,9% -10,9% 
Tabel 5.3 - OMXC PI Afkast 2008-2012 

I Tabel 5.4 ses det derimod at der i hele perioden frem til 2007 er 

to cifrede vækstrater hvert år, med undtagelse af 2007, som 

alligevel præstere hele 8,3% i afkast.  

 

2003 2004 2005 2006 2007 2003-07 

26,2% 18,9% 31,9% 14,9% 8,3% 272,5% 
Tabel 5.4 - OMXC PI Afkast 2003-2007 

Væksten i hele den 5 årige periode er 272,5% procent hvilket er 

vækst meget sjældent set, og som det også viste sig så kunne 

markedet ikke vedligeholde sådanne vækstrater.  

Ved alle 3 komponenter af - Ibbotson & Siegel (1988) modellen er 

der opgivet årlige gennemsnit. Dette er som nævnt blot for at 

skabe et overblik over hvordan de forskellige komponenter har 

klaret sig. Trækker man komponenterne sammen i én tabel kan 

derved se hvorledes aktie risikopræmien over tid har udviklet sig. 

Igen er dette baseret på gennemsnitstal, som ikke vil være 

tilfældes i selve testen af CAPM. Det giver dog et godt overblik 

over hvor meget de individuelle aspekter har betydet over tid.  
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2008 2009 2010 2011 2012 

Markedsafkast -66,35% 25,51% 26,05% -20,0% 23,86% 

Risikofri rente 4,86% 2,12% 0,98% 1,19% 0,35% 

Aktie risikopræmie -71,21% 23,39% 25,07% -21,79% 23,51% 

Tabel 5.5 - Aktie risikopræmie 2008-2012 

Af Tabel 5.5 ses det hvorledes hvad det har betydet at investere i 

aktier og dette er den forsimplede - Ibbotson & Siegel (1988) 

aktierisikopræmie. Lad det være noteret at dette jf. den etablerede 

teori omkring aktie risikopræmier ikke bliver vist på denne måde. 

Her er det den mere traditionelle Ibbottson & Siegel (1998), som 

er vist i Figur 3.1.  

Det der er målet ved denne opstilling er blot at vise konsekvensen 

ved at investere i aktier. Disse tal er dog ikke relevante i sig selv. 

For at de bliver relevante er det nødvendigt at se på hvad CAPM 

ville have spået diverse porteføljer til at gøre. For god ordens skyld 

og for den senere brug er der lige ledes lavet et tilsvarende skema 

for perioden 2003-2008. 

 

 
2003 2004 2005 2006 2007 

Markedsafkast 26,2% 18,9% 31,9% 14,9% 8,3% 

Risikofri rente 2,46% 2,18% 2,20% 3,08% 4,30% 

Aktie risikopræmie 23,74% 16,72% 29,7% 11,82% 4,0% 

Tabel 5.6 - Aktie risikopræmie 2003-2007 

13.1 Smallcap præmien 

Det som er interessant inden en potentiel regressionsmodel 

opstilles er at se på om der overhovedet er grundlag for at 

smallcap virksomheder skulle skabe højere afkast end large og 

midcap virksomheder. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses i 

markedet er der ikke nogen grund til at foretage analysen, og 

smallcap præmie forkastes. 

Til at se på dette tages der udgangspunkt i de 3 inddelinger, som 

den danske fondsbørs OMXC NASDAQ foretager. Her inddeles 

virksomhederne i smallcap, midcap og largecap.  

Det er dog sådan at NASDAQ ikke offentliggøre data for largecap. 

Det gør de dog for OMXC20, som er de 20 mest handlede aktier på 

børsen.  

OMXC20 vælges derfor her som en kvalificeret proxy for Largecap. 

Det er nemlig kun Largecap virksomheder, som på nuværende 

tidspunkt er repræsenteret på C20 indekset og selvom det ikke er 

alle largecap virksomhederne der derved er repræsenteret i 
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indekset så vurderes det at det er en tilnærmelsesvis proxy for 

largecap. 

I 2013 blev OMXC20 indekset lavet om til at være et vægtet 

indeks, og blev i den sammenhæng omdøbt til OMXC20 CAP. Det 

har dog været muligt at finde det gamle indeks historiske priser 

for den periode som ses på, og det er mest ønskeværdigt at se på 

den gamle vægtning.  

Dette skyldes at resultatet ellers ikke ville være sammenligneligt 

med smallcap og midcap indekset, da disse ikke vægtes. Var 

Largecap indeksets data tilrådighed ville dette også mest 

sandsynligt være blevet noteret på den samme måde, som det 

gamle C20  indeks. 

 

 

 

Figur 5.1 - C20, Midcap og Smallcap 

1.1.8 Perioden fra 2003-2007 

Som det ses af  Figur 5.1 så performer smallcap og midcap langt 

højere end C20 indekset i perioden fra start 2003 til midt 2007. 

Derved er der på nuværende tidspunkt allerede en god indikation 

på at størrelsen af virksomhederne har en påvirkning på afkastet.  

Hvis man graver lidt dybere ned i tallene for perioden og udregner 

det årlige afkast i de forskellige indeks fås følgende: 
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År 2003 2004 2005 2006 2007 

Smallcap 35,6% 28,3% 48,6% 23,7% 1,9% 

Midcap 40,9% 41,5% 39,5% 30,3% -6,0% 

C20 14,3% 16,6% 24,9% 12,9% 14,8% 

Smallcap præmie C20 21,3% 11,7% 23,7% 10,8% -12,9% 

Smallcap præmie midcap -5,3% -13,2% 9,1% -6,6% 7,8% 
Tabel 5.7 - Performance i caps 2003-2007 

Af Tabel 5.7 ses det mere tydeligt end på diagrammet at midcap 

faktisk outperformer smallcap i de fleste af årene og derved passer 

Fama Frenchs studie ikke umiddelbart helt med det danske 

marked. 

Ikke desto mindre så er der stærke indikationer på at 

virksomhedensstørrelse påvirker det forventlige afkast markant. 

Hvad grunden til at C20 indekset underperformede i denne 

periode kan have flere grund men der er 2 meget oplagte. 

1.1.8.1  Behavioral finance – overconfidence 

Perioden fra 2003 til 2007 var som bekendt, en periode i høj 

økonomisk eufori og ingen troede at denne højkonjuktur vil ende.  

Fra behavorial finance kendes udtrykket overconfidence. Fra 

Ackert og Deaves (2010), side 106 afsnit 1 er overconfidence 

beskrevet som følgende: 

“Overconfidence is the tendency for people to overestimate their 

knowledge, abilities and the precision of their information, or to be 

overly sanguine of the future and their ability to control it.” 

Dette betyder groft oversat at folk overvurdere deres egen evne til 

at foretage fornuftige investeringer. Som det ses af tabel Tabel 5.4 

på side 40 så har investorerne formået at skabe 2-cifrede % afkast 

fra 2003 til 2006 ved blot at investere i markedet. Dette har skabt 

en ”excessive optimism” effekt, som Ackert og Deaves (2010) 

beskriver på side 111 afsnit 3. Man har i samfundet en generel 

optimisme om at intet kan gå galt. Huspriserne vil altid stige og 

aktiepriserne går kun op. 

 Derfor er det tænkeligt at investorerne blev så overmodige ved at 

generer høje afkast at de troede grunden til de fik disse afkast var 

fordi de var dygtige investorer.  

Denne type for overconfidence beskriver Ackert og Deaves (2010) 

side 110 afsnit 2, som værende ”better-than-average” effekten. 

Man har altså en eller anden forventning om at man er bedre end 

gennemsnittet. Derfor vurdere investor det altså ikke som en øget 

risikotagen ved at investere i smallcap fremfor largecap, investor 

ved blot noget som de andre ikke ved! Det er i hvert fald sådan 

investor selv føler det. 



Del 2 

Smallcap præmien 

Side 44 af 77 

 

Dette har presset aktiehandlen op. Hvis investorerne derudover 

ikke troede de kunne tabe ved at lave disse investeringer så kunne 

man forestille sig at de var villige til at tage en større risiko ved at 

investere i de mindre selskaber (small og midcap). 

1.1.8.2 Spekulation 

En anden grund til det store gab mellem C20, og mid/smallcap 

kunne være at C20 er de mest handlede aktier. Ved de store 

selskaber er handlerne mange flere og af større volume hvilket 

kunne betyde at mere afkastet tabes på grund af de mange 

handler. Derudover er der flere som foretager spekulativ handel i 

C20 (postulat som ikke underbygges af empiri) i form af optioner 

og futures. 

Disse derivater kunne tænkes brugt til at shorte aktien og derved 

bringe dens udsving i afkast ned. 

1.1.9 Perioden fra 2008-2012 

Hvor smallcap og midcap steg mest i perioden fra 2003-2007 så er 

det også disse indeks, som tager de største fald i 2008. Af Tabel 5.8 

nedenfor ses det hvordan midcap næsten faldt med 50% flere %-

point end largecap.  

År 2008 2009 2010 2011 2012 

Smallcap -81,73% -11,12% 4,33% -32,69% -6,92% 
Midcap -102,32% 12,39% 8,06% -28,32% 19,38% 
C20 -54,98% 3,38% 19,84% -20,43% 34,79% 

Smallcap præmie C20 -26,75% -14,50% -15,51% -12,26% -41,70% 
Smallcap præmie midcap 20,59% -23,51% -3,74% -4,38% -26,30% 

Tabel 5.8 - Performance i cap 2008-2012 

Hvis man samtidig ser på den udvikling der er op til år 2012 i 

markedet på Figur 5.1 - C20, Midcap og Smallcap så kan man se 

at smallcap og midcap har trukket sig ned på niveau med largecap  

i de seneste par år. Faktisk har Largecap i de seneste par år 

outperformed small og midcap. 

Dette støtter op om tesen fra 1.1.8.1 om at prisstigningen i 

perioden fra 2003-2007 skyldes ”overconfidence” fra investorernes 

side da priserne nu ser ud til at være faldet tilbage til 

”fundamentals”. Investorerne har ikke længere denne tro på 

hverken egne evner til at udvælge smallcap aktier eller den 

euforiske tilgang til fremtiden. Der er dog ingen garanti for at de 

ikke vil tro det igen, hvis en ny højkonjunktur gik i gang. 

Det som også er interessant ved at sammenligne tallene på tværs 

af caps og år, er at det ser ud til der er en hvis forskydning i 

aktieudviklingen når det kommer til smallcap. Med dette skal 

forstås at det ser ud til at smallcap ændringer både negativt og 

positivt er forskubbet et år. Dette kan ses fra 2009-2010 og igen 
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fra 2011-2012. Om dette er fordi de store selskaber bliver ramt 

først af ændrerne tider eller om det blot er et tilfælde vides ikke. 

1.1.10 Risici I perioden 

Det er ikke interessant blot at se på det realisrede afkast i 

perioden, hvis man ikke sammenholder det med risikoen. Risikoen 

bliver her noteret, som den realiserede standardafvigelse i 

indeksets værdi. 

År  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Smallcap 5,60% 4,67% 7,52% 9,78% 8,75% 17,89% 

Midcap 13,98% 9,71% 9,70% 15,36% 11,58% 29,88% 

Largecap 12,26% 12,23% 12,50% 15,86% 16,16% 28,49% 
Tabel 5.9 - Standardafvigelse 2003-2007 

Af   

År  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Smallcap 5,60% 4,67% 7,52% 9,78% 8,75% 17,89% 

Midcap 13,98% 9,71% 9,70% 15,36% 11,58% 29,88% 

Largecap 12,26% 12,23% 12,50% 15,86% 16,16% 28,49% 

Tabel 5.9 - Standardafvigelse 2003-2007ses det meget 

overraskende at smallcap standardafvigelsen i alle perioder er 

lavere end midcap og largecap. Dette er ikke noget som var 

forventet og så alligevel er der en plausibel forklaring på dette.  

Inden tallene vurderes tages perioden fra 2008-2012 med.  

År  2008 2009 2010 2011 2012 

Smallcap 17,9% 11,0% 10,9% 9,3% 8,8% 

Midcap 29,9% 18,6% 15,6% 14,4% 10,9% 

Largecap 28,5% 37,5% 20,0% 18,0% 19,6% 
Tabel 5.10 - Standardafvigelse 2008-2012 

Af tabel Tabel 5.10 - Standardafvigelse 2008-2012ses den samme 

sammenhæng mellem smallcap og midcap/largecap. Udover 

niveauet for smallcap er steget i denne efterfølgende periode og 

tilnærmer sig midcap i 2012, så er niveauet stadigvæk under 

smallcap og largecap. 

1.1.10.1 Mulige forklaringer på standardafvigelsen 

Den mest plausible forklaring for hvorfor smallcap har lavere 

forventet lavere standardafvigelse end largecap og midcap er den 

handlende mængde aktier på fondsbørsen. 

Det forholder sig sådan, at jo større mængde handler der er i en 

aktie desto større er sandsynligheden for stor volitilitet 

(standardafvigelse). Der er ikke nogen garanti for dette, men 
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eftersom flere handler aktien er der også flere investorer, som har 

en mening om hvad den skal koste.  

Derved er der også risikoen for aktien bliver handlet op og ned i 

værdi. Smallcap aktier derimod bliver ofte ikke handlet så meget 

som largecap aktier, og derved forventelig lavere volitilitet.  

Nogle af de mindre handlede aktier må derfor forventes at være 

serie korrelerede. Med dette menes at værdien, som aktien sidst 

blev solgt til har betydning for hvad den efterfølgende handles til.  

Dette betyder at i et ”bullmarked” hvor troen på at aktier kun kan 

stige da vil en lille handelsvolume i smallcap aktier kombineret 

med denne seriekorrelation betyde ”store” spring i aktiens værdi, 

uden at den undervejs har haft stor volitilitet.  

Det har ikke været muligt at underbygge den påstand eftersom 

der ikke er tilstrækkelige data på smallcap markedet omkring 

handelsvolume og commonshares (commonshare andelen af 

aktier, som er til fri handel på markedet, dvs. minus majoritets 

ejere samt virksomhedens egen portefølje af aktier). 

Commenshares i forhold til den handlede volume ville kunne give 

en indikation på om denne påstand var statistisk signifikant. Da 

det der ville være muligt at se hvor meget af de fri aktiekapital i 

hvert selskab der blev handlet per dag.  

Det var forsøgt at skaffe denne data fra Bloomberg men tallene 

blev kun offentliggjort fra large og midcap, og få smallcap 

virksomheder. Derudover er det først en dataserie, som Bloomberg 

for nyligt har indsamlet på den danske fondsbørs og derved ikke 

empiri strækkende over en stor nok periode til at kunne drage 

konklusioner på baggrund af. 

Ikke desto mindre så bekræfter dette datasæt endnu engang at 

afkast/risiko ikke altid forholder sig som CAPM diktere. 

1.1.11 Delkonklussion for Smallcap-præmie 

Som det blev set i dette afsnit så er der uden tvivl grundlag for at 

se på en smallcap præmie i det danske aktiemarked. Umiddelbart 

ser det dog ud til at midcap outperformede smallcap de fleste af 

årene fra 2003-2007, men ser man samtidig på den risiko man 

tager så bliver historien en anden. 

Smallcap præmien var næsten på niveau med afkastet for midcap 

for perioden, tilgengæld var volitiliten for aktien langt lavere på 

smallcap, og derved interessant da man som investor altid skal 

forsøge at risiko/afkast optimere. Denne vurdering vil blive 

behandlet mere i dybden under investeringsstrategien hvor der 

bliver set nærmere på hvad du risikerer som investor 
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For perioden 2008-2013 foretog både midcap og smallcap en 

kæmpe korrektion og kom derved ned på niveau med largecap. 

Dette i sig selv taler også for en smallcap præmie da den stiger 

meget i de gode tider, og falder tilsvarende meget i de dårlige. 

14.1 Value præmien 

Hvorimod smallcap præmien var forholdsvis let at vise en 

sammenhæng mellem hvor stor en virksomhed var og det 

forventede afkast, så er value præmien af en anden størrelse. 

Data er desværre ikke så tilgængelig som i USA hvor Fama 

French foretog deres studier. Bloomberg har data på K/I tilbage til 

1995 på de største selskaber, men det er først omkring 2003 der 

begynder at kommer en hvis mængde af aktier med dette kursmål.  

Det sagt så er der i 2003 stadigvæk problemer med at kunne få et 

ordentligt overblik over hvordan value præmien kan påvirke 

markedet. I de selskaber som ikke har dette kursmål opgivet er 

værdien noteret til 0.  

Herfra er der så lavet en rangering af alle aktier. De rangere fra 

de mest undervurderede til de mest overvurderede i den specifikke 

periode. Per 31-01-2003 er der 49 aktier i markedet som har disse 

tal opgivet, per 31-01-2013 er dette tal steget til 155 aktier ud af 

170 børsnoterede virksomheder på det danske marked.  

Kan man så definitivt konkludere når kun 49 aktier per 31-01-

2013 kun har dette kursmål opgivet? 

Umiddelbart ikke, men det er dog muligt at se på hvad resultatet 

havde været hvis man investerede i de 22 bedste aktier og holdt 

dem i perioden frem til 31-12-2012. Grunden til der vælges præcis 

22 aktier er valgt da det er den mængde af aktier som har en K/I 

på mindre end 1. Derudover så er der også en fordel i at holde 

aktierne i gennem den lange periode på 5 år uden at foretage 

nogle ændringer i porteføljen undervejs. 

En akties K/I værdi forventes ikke genoprettet fra måned til 

måned da dette i så fald ville kræve en meget høj volitilitet og 

derved samtidig være uinteressant for dette studie.  

Derimod må man forvente at aktiekursen skal gå mod værdien 1 

over en længere periode. Hvis ikke en virksomhed formår og hæve 

sit K/I over tid da betyder det at det ikke formår at generer et 

tilfredsstillende nok afkast på sin egenkapital.  

Afledt af dette betyder det også at virksomheden ikke formår at få 

tilfredsstillende afkast af sine aktiver. Når dette sker så betyder 

det over længere tid at de enten vil destruere værdien af 

selskabet, eller at der kommer en konkurrent ind på markedet og 

gør det bedre. Derfor forudsættes det at virksomheden over en 

længere periode vil trække sit K/I mål mod værdien 1 hvis den er 

undervurderet. 
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Hvad specifik denne periode burde være er der ikke definitivt svar 

på, men manglende data tvinger denne periode ned over studiet.  

Der er altså tale om en investering som foretages en gang, og 

holdes igennem perioden på de 5 år fra primo 2003 til ultimo 2007.  

 

 

  Afkast Standardafvigelse Største afkast Mindste afkast 

Portefølje 525,02% 590,00% 2435,7% -12,0% 
Tabel 5.11 - Value præmie testet 03-07 

Som det ses af  Tabel 5.11 - Value præmie testet 03-07 så er der 

genereret et større afkast end markedsafkastet fra Tabel 5.4 og 

derved viser det umiddelbart at value aktier performer bedre end 

markedet. 

Dette er dog kun umiddelbart, for granskes tallene bedre ses det 

hurtigt at der i denne portefølje af aktier er meget stor spredning. 

Med et gennemsnitlig afkast på 525% og en standard afvigelse på 

590% så er der tale om en meget risikabel investering.  

Der er tale om at ca. halvdelen af aktierne i porteføljen klarer sig 

bedre end markedet og den anden halvdel klare sig lige så godt 

som markedet eller værre.  

Derfor vurderes det at value præmien ikke kan vurderes til om at 

den har en effekt på markedet i perioden fra 2003-2007 eftersom 

der er for stor usikkerhed. Modsat så kan det heller ikke afvises 

eftersom afkastet har været større på porteføljen end på 

markedsafkastet.  

Fortsætter vi og ser på perioden fra 2008 til 2013, da bliver 

resultatet lidt et andet. I perioden startende lige efter 

finanskrisen for alvor brød ud blev der vendt op og ned på hvad 

man kunne forvente på aktie-markedet.  

Det samme gør sig gældende for value præmien. Nu er data dog 

blevet mere tilgængeligt og per 31-01-2008 er der nu 141 aktier 

som har opgivet kursmålet K/I. Derved burde det nu være 

nemmere at vurdere om der vitterlig er en value præmie på aktie 

markedet.  

Der tages udgangspunkt i de mest undervurderede aktier per 

primo 2008 og disse holdes i 5 år frem til 2013. Det ville være 

muligt nu at foretage ændringer undervejs eftersom K/I går imod 

værdien 1, men for at kunne sammenligne afkastet med perioden 

03-07 foretages analysen på samme måde. Dette giver ligeledes 

aktiens K/I værdi muligheden for at korrigere sin værdi mod 1 

over en længere tidshorisont. 
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  Afkast Standardafvigelse Største afkast Mindste afkast 

Porteføljen -31,27% 46,68% 66,67% -98,08% 
Tabel 5.12 - Value-præmien testet 08-12 

Som det ses har dette været en dårlig investering strategi. I 

perioden fra 08-13 har det givet et negativt afkast på -31,27%. 

Dette må siges at være et rigtig dårligt afkast over en periode på 5 

år. Set i lyset af at markedet gav et afkast på -10,9% så har denne 

strategi tabt mere end 20%-point mere! 

På baggrund af dette kan det altså ikke konkluderes at der er en 

risikopræmie på det danske marked. 

1.1.12 Delkonklusion value-præmie 

Value præmien, som på muligheden for at undervurderede aktier 

over tid vil tilbagevinde den tabte værdi. Dette har dog ikke været 

muligt at vise for perioden 2003-2013.  

I de goder tider fra 2003-2008 kunne der muligvis være en value 

præmie, som gjorde at undervurderede aktier i et euforisk marked 

blev handlet op i værdi, som følge af en højkonjunktur og ikke 

hvordan virksomheden decideret performede. 

Value præmien var ikke at spore i perioden fra 2008-2013 og her 

betød det at virksomheder underperformede markedet markant. 

Konklusionen er derfor at value præmien ikke kan bekræftes, som 

værende til stede på det danske aktiemarked, og den vil derfor 

ikke indgå i den senere investeringsstrategi.  

 

15.1 Sektor præmien 

De seneste 10 år, har som tidligere nævnt været præget af 

skiftende tider. Det mest interessante ved denne periode er at vi 

har en højkonjunktur, som bliver udskiftet med en lav konjunktur 

over en meget kort tidsinterval. 

Fordelen ved at have disse 2 perioder så tæt på hinanden er at der 

er mulighed for at teste forskellige teorier for høj og 

lavkonjunktur, men på baggrund af en verden som ser nogenlunde 

ens ud. 

Med dette menes, at på trods af der er stor forskel på perioden 

2003-2007 og 2008-2012 så er de stadigvæk sket indenfor en 

tidsramme hvor teknologi, markedsvilkår, krige, etc. har haft en 

begrænset effekt.  
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Når der tales om lav og højkonjunktur så er det oplagt at tale om 

”business cycles”. Business cycles er en kendt faktor i 

investeringsverdenen, og den grundlæggende teori er at markedet 

følger forskellige cykluser over tid. 

Forskellige teoretikere har forsøgt at give estimater på hvor lange 

disse cykluser er, og rangere fra 3-5 år og op til 50 år i deres 

vurderinger. Det er her ikke interessant at vurdere hvor lange 

disse cyklusser er, men derimod en måde til at måle disse 

ændringer på.  

Fra disse cyklusser kommer begrebet cykliske aktier. Cykliske 

aktier er aktier som bevæger sig mere end resten af markedet, på 

bestemte tidspunkter i en konjunkturudvikling. Det er primært 

når markedet er i en opadgående trend (bullmarket) at disse 

aktier er interessant at se på. Dette skyldes at i nedadgående 

trends (bearmarket) er det de færreste aktier, som skaber positive 

afkast. 

CAPM formåede ikke at forklare det forventede afkast på 

baggrund af variablen Beta. Beta var her hvordan en specifik 

aktie forventeligt ville udvikle sig i forhold til markedet. 

Det er dog sådan at markedet, som helhed, historisk set har 

gennemgået disse cyklusser. Derfor vil der være aktier som på 

visse tidspunkter over performer markedet, og andre tidspunkter 

de underperformer markedet. Det mest oplagte eksempel er Bang 

& Olufsen, som i den grad må siges at være en cyklisk aktie.  

Folk køber langt flere dyre fladskærme, og hifi-anlæg i tider med 

stor økonomiks vækst, end de gør i tider med stor arbejdsløshed, 

faldende realløn, etc. Derimod vil f. eks discount supermarkeder 

opleve et øget afkast i krise tider da folk nu ønsker at spare penge, 

og koncentrere deres indkøb i f.eks Netto eller fakta, i stedet for 

Irma eller Mad og Vin. 
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For vise hvad forskellen er for de forskellige sektorer er der taget 

udgangspunkt i GICS (Global Industrial Classification Standard) 

opdelingen af sektorer. Fra 1996 til 2012 opgav Københavns 

fondsbørs indeks på baggrund af de 10 sektorer, som GICS 

dikterer.  

Fra 2012 valgte NASDAQ OMX dog at adoptere Dow Jones 

opdeling i sektorer kendt, som ICB (Industrial Classification 

Benchmark).  

Dog forelægger der endnu ikke nok data til at kunne drage nogle 

konklusioner. Derfor er der taget udgangspunkt i de følgende  10 

indeks + hele markedet. 

1. Sundhedspleje 
2. Materialer 
3. IT 
4. Aktier i alt 
5. Konsumentvarer 

6. Telekommunikation 

7. Industri 
8. Finans 

9. Forbrugsgoder 
10. Forsyning 

11. Energi 

For at få muligheden for at gøre grafen størst mulig er det valgt at 

notere de forskellige grafers farve, som ovenstående. Udover 

farverne er tilføjet så er de også rangerede efter hvilken sektor der 

til slut på diagrammet rangere højest. Det vil sige at 

sundhedspleje er den sektor der har klaret sig bedst fra start til 

slut på diagrammet. 
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Det skal bemærkes at den danske fondsbørs har en stor overvægt 

at industri, medicinal og finansaktier. Dette betyder helt konkret 

at nogle af indeksene er tyndt sammensat af aktier. 

Ikke desto mindre så er der altså præmier i markedet baseret på 

hvilken sektor det er, som at der investeres i. 

Men jf. bilag 3 så kan det ses at dette ikke altid holder stik. I 

hvert fald ikke hvis man inddeler efter sektor. Dog ser det ud til at 

der er sektorer som har generelt større standardafvigelser, og 

dette kan vi bruge i vores investeringsstrategi senere. Nedenfor er 

vist risikopræmien for år 2004.  

 

  

 

Tabel 5.13 - Risikopræmie sektor 2004 

Her ses risikopræmien, som værende den grønne faktor i hver af 

de forskellige sektorer. Som det kan ses så er der her allerede en 

indikation på hvordan man skal investere i forhold til hvor langt 

man er i konjunkturen. Udfordringen ved denne sektor præmien 

er dog selve timingen af ens investering. Hvordan vides hvornår 

man skal gå ind i markedet, og hvornår man skal gå ud?5 

16.1 Timing af investering 

Hvis det så var muligt at måle på en eller anden variabel, hvornår 

det var at henholdsvis toppen og henholdsvis bunden af en cyklus 

var nået. Derved ville man kunne sætte sin portefølje klar til 

hvordan markedet skulle til at ændre sig. 

                                                
5 For yderligere diagrammer for andre periode se da bilag 4. 
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Alle økonomers store drøm må være at finde lige præcis den 

variabel, som bedst muligt forklare markedet. Udfordringen er 

blot at finde ud af lige præcis hvilken forklarende faktor/variabel 

det er man skal se på. 

Det som var grundtanken i udvælgelsen af denne variabel var at 

finde en forklarende variabel, som opfyldte følgende krav: 

1. Den skal kunne give valide indikationer på konjunkturen  

2. Den skal kunne observeres rettidigt i markedet 

3. Den skal let kunne implementeres  

Som det ses så er der forholdsvis store krav til hvad variablen skal 

kunne forklare, hvornår den skal kunne forklare det og hvordan 

man så bruger den. 

I forberedelsen til denne afhandling blev der derfor søgt på mange 

forskellige mulige variable, men særligt en så ud til at beskrive 

disse konjunkturer bedre end nogen anden.  

Valget faldt på CIBOR (Copenhagen Interbank Offered rate) 

renten. Umiddelbart lyder det underligt at en rente skal bruges til 

at fortælle om aktiemarkedet skal stige eller falde. Det som dog 

adskiller CIBOR fra andre pengemarkedsrenter, obligations-

renter, etc. det er at CIBOR bliver fastsat af de største banker i 

landet. 

Dette er interessant er en meget særlig grund. Bankerne er der 

hvor alle de økonomiske eksperter sidder og overvåger markedet, 

og kommer med deres bud på hvilken forretning de vil give for at 

modtage funding fra andre banker, som har likviditetsoverskud. 

Fra corporate finance kendes Miller og Modigliani proposition I, 

som siger at en virksomhed skal forsøge at øge sin gældssætning i 

opgangs tider6. Dette betyder at bankerne i opgangs tider vil 

forsøge at øge deres likviditet igennem gældssætning på interbank 

markedet. Dette kan muligvis være ændret efter finanskrisens 

indtog, men hvis man tager denne idé lidt videre. 

Hvis banker er interesseret i at låne mere, så vil simpel udbud og 

efterspørgsel presse prisen op på penge, og derved presse 

interbank renten op. 

Tesen er derfor at i opgangs tider vil man se at CIBOR renten vil 

stige og i nedgangs tider vil CIBOR renten falde. Dette er i sig selv 

forholdsvist let at vise,  som det ses længere henne i afhandlingen.  

Den første udfordring er dog hvilken CIBOR rente skal bruges til 

at vise denne udvikling? Valget er her faldet på den månedlige 

CIBOR rente. Den månedlige CIBOR hvor den sidste rente i 

                                                
6 Fra ”principels of corporate finance” Brealey, Myers & Allan 2011 

kapitel 17, “Does debt policy matter”. 
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måneden bliver noteret, som CIBOR renten for hele den måned. 

Med dette skal forstås at der ikke er tale om en gennemsnitsrente 

eller moving average. Dette er valgt fordi det ønskes at kunne 

aflæses på CIBOR hurtigst muligt hvis der sker en større 

ændring. 

Var der blevet valgt en gennemsnitsrente da ville effekten af en 

rentestigning blive ”fortyndet”, og muligvis først kunne spores den 

efterfølgende måned. 

Det var desværre kun muligt at finde data, som gik tilbage til 

1995, og som inkluderede både CIBOR 1M og OMX indekset. Ikke 

desto mindre så er resultatet af en indledende dataploting ikke til 

at tage fejl af. I Figur 5.2 ses 2 grafer. Den røde graf er OMX 

indeksets udvikling og den blå graf er udviklingen i den månedlige 

CIBOR rente. Derudover er der i bedste teknisk analyse stil, 

indlagt trendlines ved alle de større udsving.  

 

Figur 5.2 - CIBOR1M vs. Markedet 

Det som er værd at lægge mærke til i graferne er at der er en total 

af 5 ”toppe” på aktie indekset og 4 på CIBOR renten. Den 5. top er 

den allerlængst til højre lige inden grafen stopper. Hvis man se på 

hvad der skete efter 2008 hvor markedet gik i frit fald, så kan man 

se på det  det der på tekniskanalyse kaldes for en korrektion. 

Verdens økonomien må til hver en tid over den lange bane 

forventes at stige. Ellers ville det gå tilbage for alle 

virksomheder/menneskeheden.  

Dette betyder at vi ved at markedet bør stige over tid. Ind i 

mellem dog sker der det at markedet vokser for hurtigt, og det har 

den konsekvens at markedet skal lave en korrektion. 
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Det er præcis hvad der sker efterfølgende indtil markedet rammer 

bunden i midt 2009, hvor igen markedet begynder at stige. 

Grunden til at der så er 5 toppe på aktiemarkedet og kun 4 på 

CIBOR skyldes at CIBOR har en smule ”delay”,  eller forskydning 

i sin infomation. Tesen er her at hvis man kunne gå længere frem 

i tiden end der hvor grafen stopper så ville man se at CIBOR 

endnu engang ville stige langsomt. 

Hvis man fortsætter med at se på grafen ved hjælp af teknisk 

analyse så ser det også ud til at selve niveauet for CIBOR danner 

det som kendes som ”resistance” liner. ”Resistance” liner er i 

denne sammenhæng et udtryk for overophedning. Når CIBOR 

krydser omkring 4,7% så har man den første resistance linie. Når 

denne rammes så vil markedet blive testet for at se om der er 

incitament til at gå højere. Er der ikke incitament så tager 

”bjørnene” over. Rammer den linien og er ikke istand til at gå 

højere da vil der komme en korrektion, også kendt som et bear 

market.  

Bryder CIBOR så igennem denne linje, og fortsætter opad da 

kommer vi til resistance 2 linjen. Denne linje ligger lige i omkring 

6%, og er renten oppe på dette niveau så er det tegn på stor 

overophedning i økonomien, og en større korrektion må da 

forventes efterfølgende. 

 Med udgangspunkt i dette er der opstillet følgende indikation på 

overophedning af økonomien og med dertilhørende termer. 

CIBORG 1M gennemsnit stigende rentemarked 

0-1% 1-2% 2-3% 3-4% 4-5% 

Bear reversal Rising Bull Bullmarked Raging Bull Bull reversal 
Figur 5.3 - Bullmarked termer 

Som det ses så går skalaen op til 5%, og dette er blot valgt fordi at 

kommer vi over resistance linie 1 så vil der komme en korrektion 

spørgsmålet er blot hvor stor den skal være. 

Som udgangspunkt er der altså grundlag for at se nærmere på 

CIBOR, som en forklarende variabel til markedsudsving, dette er 

dog en ren visuel betragtning af et mønster i 2 grafer. Derfor 

graves der nu dybere ned i tallene for at om denne tese kan bruges 

til at generer afkast. 
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Timing af CIBOR 

Den største udfordring er at CIBOR ændringerne ser ud til at 

være forskudte. Dette er et problem da dette muligvis kan betyde 

at når CIBOR siger vi skal gå ind i markedet da er festen allerede 

overstået, eller værre endnu at CIBOR siger vi skal gå ud af 

markedet når vi allerede har ramt bunden! 

Derfor tages der udgangs punkt i de 5 toppe fra før. Toppene har 

alle en foregående ”dal” og det som er interessant er så at se 

hvorlang tid der går før CIBOR siger der skal investeres, og hvor 

meget af den indledende stigning som går tabt. Samtidig er det 

også interessant og se hvornår CIBOR mener at der skal sælges. 

 

Figur 5.4 - CIBOR1M timing 

Af Figur 5.4 ses det at de grønne vertikale linjer fortæller hvornår 

CIBOR1M har ændret sig med 5% eller mere i forhold til sidste 

måned og når dette sker generere det et købs signal. Tilsvarende 

så generer et fald på 5% eller mere et salgssignal. Umiddelbart så 

er CIBOR ikke så god til at time købs signalerne med markedet. 

Blev denne investeringsstrategi benyttet i de gode tid fra 2003-

2007 så gik man altså først ind i markedet i 2005, hvilket betød 

man mistede de 2 foregående års, 2 cifret afkast! 

Derimod så ser det ud til at den er bedre til at fortælle hvornår der 

skal sælges. Med undtagelse af den første top i 1998 så rammer 

salgssignalet meget præcist på de efterfølgende korrektioner. 

Dette kan være et udtryk for at bankerne er pessimistiske og skal 

overtales til at tro på høj konjuktur, men forholdsvis let tror på 

recession/lavkonjunktur.  
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Risikoen for dog at reagere for meget selv ved de mindst udsving  i 

CIBOR gør at der gælder 2 krav før et salgssignal udløses. Disse 2 

krav er at CIBOR at ændre sig i nedadgående retning med mere 

end 5% fra måneden forinden. Og renteniveauet skal tilsvarende 

være over resistance 1 når dette 5% fald sker. Dette betyder at der 

i perioden fra 1996 til 2012 reelt kun er 2 exits points (anbefalede 

salgstidspunkter) nemlig i september 2000 og i februar 2008. 

Det vil altså betyde at vi nu har den ene af vores timing 

indikatorer. Vi ved hvornår vi skal forvente en korrektion. Hvis 

CIBOR bruges som en strategi til at omlægge ens portefølje til 

korrektion/recessions tider, så mangler der stadigvæk en 

indikation for hvornår vi skal gå ind i markedet. 

Tekniske analytikere benytter den strategi at de først går ind i 

markedet når de er sikre på det stiger. Daytradere gør dette ved at 

vente på en eller flere tidsperioder lukker med højere pris end de 

åbnede med. Dette fjerner uden tvivl muligheden for at investere i 

den absolutte bund af markedet, til gengæld sikre det en større 

sandsynlighed for at markedet bevæger sig op ad.  

Ved at benytte samme strategi på aktiemarkedet, dog på en lang 

længere tidsperiode en daytradere benytter, da fås følgende ”entry 

points” (hvornår man skal gå ind i markedet).  

 

Figur 5.5 - Entry points 

Som det ses af Figur 5.5 så giver disse entry points rigtig solide 

estimater for hvornår man skal gå ind i markedet. Udover de 

rammer timingen af bunden forholdsvist præcist så rammer de 

også bunden af CIBOR renten, lige med undtagelse af 2009 

korrektionen.  
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Derved har vi nu både et entry point og et exit point for vores 

investeringsstrategi.  

1.1.13 Delkonklusion sektor præmie 

Sektorpræmien ser ud til at være den af de 3 præmier, som er den 

mest markante. Der kan uden tvivl konkluderes at der er tale om 

at forskellige sektorer på forskellige tidspunkter, har forskellige 

risikopræmier.  

I opgangstider er forbrugsgoder, så som Bang & Olufsen højt 

performende, og lige inden man rammer toppen af konjunkturen 

er der fordel i at ligge sig over i sundhedspleje sektoren.  

Derfor er konklusionen at sektor præmien vil indgå i den endelige 

investeringsstrategi, da der med fordel kan skabes mer værdi end 

i markedet. 

Udfordringen med selve timingen af entry points og exit points 

gøres på baggrund af teori fra teknisk analyse og med hjælp fra 

CIBOR renten. Derved har vi nu en investeringsstrategi, som 

tilsiger hvad der skal investeres i og hvornår. 
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6.1 Del 3 

17.1 Investeringsstrategier 

Nu hvor alle 3 risikopræmier er gennemgået for muligheden til 

brug i investeringsstrategier, kan selve strategien udformes. 

Resultatet blev at investeringsstrategien skulle danne 

udgangspunkt i smallcap præmien og så sektor præmien. Value 

præmien blev forkastet, da den viste sig ikke at have nogen 

forklarings evne. 

I stedet for at kombinere de 2 strategier så opstilles der i stedet 2 

strategier, som tager udgangspunkt i hver af de 2 præmier. Den 

første strategi vil være smallcap præmien og derefter behandles 

investeringsstrategien med sektor præmien. 

For at kunne sammenligne resultatet ved at investere i 

markedsporteføljen så laves der en drawdown risikomodel, som 

skal forsøge at belyse hvilken strategi, som er bedst. denne er dog 

kun reelt interessant i smallcap præmie investeringsstrategien. 

Dette er forklaret yderligere i sektor præmien. 

Drawdown chart 

Risikomodellen er en såkaldt drawdown model, som viser hvor 

lang tid der går fra en investeringsportefølje har tabt værdi, til 

den når en ny high (Højeste værdi af porteføljen på nuværende 

tidspunkt). Denne model giver et hurtigt overblik over de udsving 

ens portefølje påtager sig undervejs, og hvor lang tid investor skal 

forvente der skal gå før den er tilbage på et nyt ”high”. Rent 

praktisk viser den af y-aksen 0-100% hvor de 100% repræsenterer 

den højeste high opnået i investeringsperioden.  

Denne sammenlignes så med drawndown for markedet, for at se 

om investeringsstrategien korregerer sig hurtigere end markedet 

ved potentielle fald. 

Eftersom at der i smallcap investeringsstrategien benyttes CIBOR 

timingen så foretages der korrektion for dette ved at gøre det 

samme ved markedet. Derved vil det kunne sammenlignes med 

markedet og hvis resultatet er lavere en markedet men højere end 

smallcap for perioden generelt, da må den ekstra gevinst tillægges 

CIBOR timings strategien. 
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18.1 Investeringsstrategi – "SmallCap" 

For at kunne teste denne strategi er det vigtigt at aktier er 

udvalgt tilfældigt. Dette er for at sikre at der ikke er noget 

selection bias i data. Derved sikres det også at strategien skal 

kunne bruges på hvilken som helst portefølje af smallcap aktier. 

Der benyttes strategien for entry points og exit points, som 

beskrevet i del 2. Der benyttes CIBOR rente som exit point, og 3 

måneders positivt afkast på mere end 10% som entry.  

Der udvalgt 30 tilfældige aktier som er de samme der benyttes ved 

hvert entry i markedet og der ændres ikke i dem løbende. 

Nedenfor er noteret de forskellige aktiers ”shortname” fra 

bloomberg: 

LUXORB DC Equity TORM DC Equity TOTA DC Equity 

OJBA DC Equity DIBA DC Equity BIFB DC Equity 

EGEB DC Equity RIASB DC Equity GJ DC Equity 

DANTH DC Equity BORDB DC Equity RBLNB DC Equity 

FLUGB DC Equity AMB DC Equity NORDJB DC Equity 

SPG DC Equity BIOPOR DC Equity MTB DC Equity 

ASGDEV DC Equity VJBA DC Equity NORDJB DC Equity 

NTRB DC Equity VEFY DC Equity SALB DC Equity 

VJBA DC Equity BORDB DC Equity HVID DC Equity 

FLUGB DC Equity TPSL DC Equity AMB DC Equity 
Figur 6.1 - Investeringsstrategi smallcap virksomheder 

Fra afsnit 16.1 ses entry points og exits points i form af graferne. 

For at få et præcist omblik er de nedenfor gengivet i dato’er.  

Køb Sælg 

1997M01 2000M10 

2003M05 2008M02 

2009M05 
 Figur 6.2 - Entry & Exit points 

Læg mærke til at der på grafen var noteret flere entry og exits 

points, men som det også blev argumenteret der så er det valgt 

kun og gå ud af markedet hvis det var vi var over R1, og i 

nærheden af R2 (Resistance level2). 

Når disse salgssignaler er genereret så trækker vi os ud af 

markedet. Der tages ikke højde for risikoen for at banken 

midlerne placeres i har en konkursrisiko i perioden. Da 

investeringsbeløbet, som regnes på baggrund af er 1 mio. kr. 

kunne pengene forholdsvist let spredes over mange banker og 

derved være under 100.000 EUR grænsen for sikkert indlån. 
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Der regnes samtidigt heller ikke på nogen forrentning af 

indestående da forrentningen af pengene fra dag til dag ville være 

meget begrænset, da vi ikke har mulighed for at binde pengene. 

Dette har vi ikke, da vi ønsker at kunne reagere hurtigt hvis 

markedet skifter. Beløbet der evt. kunne tjenes på den risikofrie 

rente er ydermere begrænset. 

1.1.14 Resultatet af investeringsstrategien - smallcap 

Ved at sætte markedet i forhold til investeringsstrategien for 

smallcap er det muligt at sammenligne den tilfældigt udvalgte 

portefølje med markedet.  

Umiddelbart viste den tidligere analyse at smallcap indekset 

outperformede markedet i de gode år og underperformede i de 

dårlige. Ved hjælp af CIBOR timingsstrategien har vi nu fået 

”skåret” de dårlige periode fra.  

Derfor burde smallcap investeringsstrategien outperforme 

markedet markant. Det er dog ikke tilfældet, i de udvalgte aktier. 

Som det ses af nedenstående diagram så underperformer smallcap 

gevaldigt i forhold til markedet. 

 

Figur 6.3 - Investeringsstrategi Smallcap vs. marked 

Grundene til at strategien underperformer kan være mange og 

tesen er her at det var en mængde udvalgt smallcap aktier, som 

formåede at trække hele indekset op i perioden fra 2003-08.  

Da der er taget udgangspunkt i 30 tilfældigt udvalgte aktier 

kunne det derved tyde på at få af disse skulle havde været en af 

disse overperformende smallcap aktier. 

Dette tyder også på at denne strategi er meget risikabel for 

investor da det kræver at man får fat i de særligt performende 

aktier, og så er vi tilbage til at man så lige så godt kunne vælge 

fra hele spektrummet af aktier fra small til large cap.   
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Figur 6.4- Drawdown model for smallcap investeringsstrategien 

 

Ser man samtidigt på drawback modellen, da ses det tydeligt at 

smallcap har en yderligere risiko ved at den falder mere end 

markedet gør i spids perioder. Grunden til at der ikke er noteret 

måneder ud af x-aksen skyldes at det da ville skabe problemer ved 

de mellemliggende perioder hvor der ikke er investeret i 

markedet. 

Konklusionen er derfor at denne strategi ikke er fornuftig at 

investerer efter. Ved en anden valgt portefølje er det muligt at 

resultatet ville være et helt andet.  

Dette betyder dog blot at smallcap præmien ikke gælder på tværs 

af spektrummet af smallcap aktier, og den derved ikke er 

interessant at investere efter Den skal nemlig være gældende for 

majoriteten af smallcap aktier, da vi ellers er tilbage til ”Cherry 

Picking” (udvælgelse af særlige aktier eller sektor) og derved en 

anden problemstilling. 
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19.1 Investeringsstrategi - "Sektor premium" 

Eftersom det ikke lykkedes at skabe en afkast højere i smallcap 

præmien er det nu interessant og se om de forskellige sektorer 

performer bedre end markedet. 

Metoden til at finde ud af hvordan der skal investeres i de 

forskellige sektorer bygger på samme baggrund, som 

investeringsstrategien smallcap. 

CIBOR renten benyttes fortsat som exit strategi til at fortælle 

hvornår det er på tide til at komme ud af markedet. Dette sættes 

på samme måde i forhold til markedet har performet og vi har de 

samme entry og exit strategier fra tidligere eksempel.  

Køb Sælg 

1997M01 2000M10 

2003M05 2008M02 

2009M05 
 Figur 6.5 - Entry & Exit points 

For overblikkets skyld er de opstillet igen ovenfor. Forskellen er 

blot nu at der skal foretages en form for "cherry picking" af de 

forskellige aktiesektorer som er interessante at se nærmere på. 

Dette gøres på 2 måder.  

Strategien er at købe selve indekset. Alle de opstillede indeks har 

haft deres egen ISIN nummer på børsen indtil de blev taget af, og 

derfor er det interessant først at se om det er muligt ved blot at 

investere i indekset at generer et større afkast end markedet.  

Dette vil også betyde at der i de indeks, som kun har meget få 

aktier vil være en stor del investeret i få "papirer". Dette betyder 

også at det kan ikke forventes at der er opnået en diversifikations-

gevinst ved disse. Dette problem er dog ikke til at komme uden om 

på det danske marked.  

Det forholder sig nemlig sådan at der kun er 4 af de 10 sektor 

indeks som har mere end 15 aktier medregnet, og derfor vil det 

ikke være muligt at skabe en portefølje bestående af 15 aktier fra 

hver af de 2 bedst performende indeks. Dette vil uden tvivl have 

stor betydning for resultatet men eftersom der ikke findes 

tilstrækkelige aktier på markedet, så er det den eneste mulighed 

for at vurdere om der er en reel sektor præmie, og om der kan 

laves en effektiv investeringsstrategi ud fra den. 

Fra resultatet er det så op til den enkelt person om hvor meget 

man ønsker at tillægge resultatet tilfældighed eller sammenhæng. 
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1.1.15 Investering i indekset - årlig revurdering 

Som nævnt i setup'et så bliver der ved hver af de 3 entry points 

noteret datoen, og 12 måneder senere tages porteføljen op til 

revurdering baseret på de indeks der de seneste 3 måneder har 

klaret sig bedst. 

Måden data bliver behandlet på adskiller sig lidt fra smallcap 

præmien. Med dette skal forstås at i stedet for at have en glidende 

kurve med alle månederne, så er der nu årstallene. Dette betyder 

at sidste års værdi af porteføljen nu sættes i forhold til hvad 

værdien er i dag. Dette forhold er derved det årlige 

investeringsafkast. 

Som i smallcap præmien så regnes der på baggrund af en 

portefølje på 1.000.000 DKR. i indledende værdi, og herfra ses det 

så hvordan den over perioden fra 1996 til 2012 klarer sig.  

Igen, så bliver der i perioder uden for markedet ikke investeret i 

obligationer eller kontant indestående, men pengene får blot lov at 

stå uforrentet.  

 

Figur 6.6 - Årlig portefølje tilpasning i forhold til markedet 

Af Figur 6.6 - Årlig portefølje tilpasning i forhold til 

markedetFigur 6.6 ses afkastet fra portefølje strategien med årlige 

portefølje tilpasninger i forhold til den bedste sektor de sidste 3 

måneder. Den røde line er sektor porteføljen og den blå er 

markedet.  

Igen ses det at investeringsstrategien igen ikke formår at skabe 

større afkast end markedet. Markedet formår lave en vækst i 

porteføljen med 541.435 kr. mere end sektor porteføljen. 
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Det er ikke på samme måde interessant at se på en drawback 

model til at vise risikoen, som ved smallcap præmien. Dette 

skyldes at der med årlige korrektioner til porteføljen kun har 

været et enkelt år som klarede sig værre end tidligere års "high". 

Markedsporteføljens drawback har allerede været gennemgået i 

smallcap præmien . 

Konklusionen er derfor at det ikke kan betale sig at lave denne 

investeringsstrategi eftersom at den over en lang periode ikke har 

formået at skabe et afkast højere end markedet.  

Grunden til den ikke formår at slå markedet vurderes at skyldes 

den lange periode, som porteføljen holdes uændret i. Eftersom at 

porteføljen ser på de seneste 3 måneders bedste sektorer da er det 

meget muligt at de største stigninger i indekset allerede er set.  

Derfor er det også spændende at se hvad der sker nu hvor 

perioden bliver skåret ned til en 4. del, nemlig et kvartal. 

1.1.16 Kvartalsvis tilpasning af porteføljen 

Med mulighed for at tilpasse sin portefølje 4 gange årligt er det nu 

interessant at se om det forventelige afkast bliver større i de 

perioder, som man er i marked kontra en årlig tilpasning. 

 

Figur 6.7 - Kvartalsvis portefølje valg i forhold til markedet 

Som det ses af  Figur 6.7 så er der tale om en helt anden situation. 

Ved at lave kvartalsvis justeringer til sektor porteføljen der 

formås der at bliver lavet et afkast på de ca. 15 år med en faktor 

18. Værdien af porteføljen går fra 1.000.000 DKR. i 1997 til 

18.725.296 DKR. i 2012. 

Dette er et afkast der er helt uden sammenligning som på ca. 15 

år laver et afkast på næsten 2000%.  
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Men som tidligere nævnt så er dette resultat ikke helt 

sammenligneligt med markedet. Dette skyldes at enkelte af de 

indeks, som der blev investeret i, i perioden havde helt ned til kun 

en enkelt aktie i porteføljen . 

Dette er på ingen måde en veldiversificeret porteføljen og set ud 

fra et statistisk synspunkt er det rent hel at porteføljen gav det 

høje afkast som den gjorde. Det kunne havde været interessant og 

have set på enten en længere periode, som f. eks 50 år, eller et 

markedet så som det amerikanske der har langt flere aktier i 

deres GICS indeks.  

Det er ikke rigtig muligt på nuværende tidspunkt at komme 

nærmere en specifik konklusion på om dette er et tilfælde eller ej. 

Dette er som sådan heller ikke afhandlingens mål. Afhandlingens 

mål var at finde ud af om CAPM var en statistisk signifikant 

model, og hvis den ikke var skyldtes dette så muligvis nogle 

risikopræmier som beta ikke kan prisfastsætte? 

På baggrund af eventuelt opdagede risikopræmier, var det da 

muligt at lave en investeringsstrategi, som gav et højere afkast 

end markedet? 

Kan resultatet så bruges eller ej? Hvis man havde mulighed for at 

rejse tilbage i tiden og gentage historien præcist, så ja. Men det 

kan på ingen måde danne retningslinier for hvordan fremtiden 

kan forventes at udfolde sig. Derfor må svaret være nej, på 

nuværende tidspunkt er data ikke stærke nok til at beskrive dette, 

som en solid investeringsstrategi. 

Ikke desto mindre åbner den op for en interessant debat om aktie 

risikopræmier, og det kunne være interessant at foretage samme 

analyse på det amerikanske marked hvor historisk data er langt 

større, men også hvor indeksene er langt bedre diversificeret. 
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20.1 Delkonklusion - vurdering af investeringsstrategierne 

Den første investeringsstrategi der blev set på var Smallcap 

præmien. 

Der var i del 2 af afhandlingen allerede bevist en sammenhæng 

mellem størrelsen af virksomheden og hvordan den performede i 

perioden. Derudover så var det vist at smallcap havde en langt 

laver standardafvigelse end midtcap og at den formåede at lave 

næsten lige så godt afkast på sine investeringer. Dog formåede 

både smallcap og midcap at generer et langt større afkast i de 

gode tider og så efter krisen røg de på niveau med C20 indekset, 

som der så de seneste par år har domineret.  

Det som så blev interessant var at se på om der var nogle 

muligheder for at fjerne disse nedgangs tider, da det var dem som 

gjorde mest "ondt" på smallcap porteføljen. Her blev introduceret 

en entry og exit strategi. CIBOR renten skulle bruges til at 

fortælle hvornår der skulle sælges ud af markedet, og 3 måneder 

med mere end 5% procent stigninger i aktiemarkedet til at 

fortælle entry points. Dette viste sig at det var muligt at time 

bund og top i markedet forholdsvist præcist. 

Da dette blev sat på prøve med en tilfældig udvalgt portefølje 

bestående af 30 aktier, da var resultatet et andet. Smallcap 

aktierne formåede ikke at lave et bedre afkast end markedet på 

trods af der eller var taget de "dårlige" investeringsperioder ud af 

data. 

Uden at påvise en konkret sammenhæng var konklusionen at 

smallcap markedet, som helhed måtte være blevet trukket op  af 

en mængde højt performende aktier, og at den mængde af 

tilfældigt udvalgte aktier ikke havde tilstrækkeligt at disse til at 

kunne performe bedre end markedet.  

Ved investeringsstrategien, som tog udgangspunkt i de danske 

børsnoterede aktiers sektorer da blev resultatet helt anderledes 

end ved smallcap præmien.  

Ligesom med smallcap præmien så blev grundlaget for en sektor 

præmie belyst i del 2. Her var der tydelige sammenhæng mellem 

specifikke aktier og hvilken tidsperiode i en konjunktur som blev 

set på.  

Afkastet blev først testet ved at se på en portefølje bestående af de 

2 bedste sektorer over de seneste 3 måneder. Disse 2 sektorer 

dannede så grundlag for hele porteføljen 12 måneder frem, uden 

at der blev foretaget nogle korrektioner hertil. Efter 12 måneder 

blev der så på ny vurderet hvilken 2 sektorer, som havde klaret 

sig bedst over de seneste 3 måneder.  
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Resultatet heraf gav et afkast, som over de næsten 15 år havde 

præsteret et afkast, på ca. ½ mio. kr. lavere end det totale aktie 

marked.  

Da investeringsstrategien så blevet lavet om til at tilpasses 4 

gange årligt i stedet for årligt da skete der en stor ændring i 

realiseret afkast. 

Herfra blev afkastet over den 15 år lange periode ændret til 

næsten 2000%. Resultatet var dog stærkt præget af at nogle af 

indeksene havde helt ned til kun en enkelt aktie i sig. Dette betød 

også at man potentielt kunne opnå en portefølje af 2 indeks, som 

hver især kun havde en aktie læggende til baggrund for afkastet.  

Resultatet blev derfor at på trods af at metoden havde genereret 

et afkast, som var langt større end markedet da kunne de ikke 

danne baggrund for en fremtidig investeringsanbefaling/strategi 

da man i visse situationer ville være yderst under diversificeret. 

Ikke desto mindre lægger investeringsstrategien op til yderligere 

undersøgelse, evt. på det amerikanske markedet hvor data ville 

være signifikant bedre og med længere tidshorisont end den, som 

er mulig på det danske marked. 

Konklusionen er derfor at ingen af investeringsstrategierne kan 

anbefales benyttet fremadrettet, men at den kan danne baggrund 

for yderligere arbejde på et andet marked end det danske. Dog 

kan det samtidig ikke afvises at CAPM ikke holder på grund af 

der findes smallcap præmie og sektor præmie på det danske 

marked. 

Den første investeringsstrategi der blev set på var Smallcap 

præmien. 

Der var i del 2 af afhandlingen allerede bevist en sammenhæng 

mellem størrelsen af virksomheden og hvordan den performede i 

perioden. Derudover så var det vist at smallcap havde en langt 

laver standardafvigelse end midtcap og at den formåede at lave 

næsten lige så godt afkast på sine investeringer. Dog formåede 

både smallcap og midcap at generer et langt større afkast i de 

gode tider og så efter krisen røg de på niveau med C20 indekset, 

som der så de seneste par år har domineret.  

Det som så blev interessant var at se på om der var nogle 

muligheder for at fjerne disse nedgangs tider, da det var dem som 

gjorde mest "ondt" på smallcap porteføljen. Her blev introduceret 

en entry og exit strategi. CIBOR renten skulle bruges til at 

fortælle hvornår der skulle sælges ud af markedet, og 3 måneder 

med mere end 5% procent stigninger i aktiemarkedet til at 

fortælle entry points. Dette viste sig at det var muligt at time 

bund og top i markedet forholdsvist præcist. 
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Da dette blev sat på prøve med en tilfældig udvalgt portefølje 

bestående af 30 aktier, da var resultatet et andet. Smallcap 

aktierne formåede ikke at lave et bedre afkast end markedet på 

trods af der eller var taget de "dårlige" investeringsperioder ud af 

data. 

Uden at påvise en konkret sammenhæng var konklusionen at 

smallcap markedet, som helhed måtte være blevet trukket op  af 

en mængde højt performende aktier, og at den mængde af 

tilfældigt udvalgte aktier ikke havde tilstrækkeligt at disse til at 

kunne performe bedre end markedet.  

Ved investeringsstrategien som tog udgangspunkt i de danske 

børsnoterede aktiers sektorer da blev resultatet helt anderledes 

end ved smallcap præmien.  

Ligesom med smallcap præmien så blev grundlaget for en sektor 

præmie belyst i del 2. Her var der tydelige sammenhæng mellem 

specifikke aktier og hvilken tidsperiode i en konjunktur som blev 

set på.  

Afkastet blev først testet ved at se på en portefølje bestående af de 

2 bedste sektorer over de seneste 3 måneder. Disse 2 sektorer 

dannede så grundlag for hele porteføljen 12 måneder frem, uden 

at der blev foretaget nogle korrektioner hertil. Efter 12 måneder 

blev der så på ny vurderet hvilken 2 sektorer, som havde klaret 

sig bedst over de seneste 3 måneder.  

Resultatet heraf gav et afkast, som over de næsten 15 år havde 

præsteret et afkast, på ca. ½ mio. kr. lavere end det totale aktie 

marked.  

Da investeringsstrategien så blevet lavet om til at tilpasses 4 

gange årligt i stedet for årligt da skete der en stor ændring i 

realiseret afkast. 

Herfra blev afkastet over den 15 år lange periode ændret til 

næsten 2000%. Resultatet var dog stærkt præget af at nogle af 

indeksene havde helt ned til kun en enkelt aktie i sig. Dette 

betøde også at man potentielt kunne opnå en portefølje af 2 

indeks, som hver især kun havde en aktie læggende til baggrund 

for afkastet.  

Resultatet blev derfor at på trods af at metoden havde genereret 

et afkast, som var langt større end markedet da kunne de ikke 

danne baggrund for en fremtidig investeringsanbefaling/strategi 

da man i visse situationer ville være yderst under diversificeret. 

Ikke desto mindre lægger investeringsstrategien op til yderligere 

undersøgelse, evt. på det amerikanske markedet hvor data ville 

være signifikant bedre og med længere tidshorisont, end den som 

er mulig på det danske marked. 
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Konklusionen er derfor at ingen af investeringsstrategierne kan 

anbefales benyttet fremadrettet, men at den kan danne baggrund 

for yderligere arbejde på et andet marked end det danske. Dog 

kan det samtidig ikke afvises at CAPM ikke holder på grund af 

der findes smallcap præmie og sektor præmie på det danske 

marked. 

 

7.1 Konklusion 

Afhandlingen vurderes til nu at have behandlet det problem, som 

blev opstillet under problemfeltet. Det er vist at CAPM ikke er en 

statistisk signifikant model, og at det muligvis skyldes at der 

findes en smallcap, value og sektor præmie, som CAPMs beta ikke 

kan forklare. 

Afhandlingen startede ud med at forklare den grundlæggende 

teori for portefølje analyse samt CAPM. 

Ifølge CAPM er det ikke muligt at skabe større afkast end det 

afkast, som CML dikterer, man kan blot flytte sig på linjen alt 

efter ens risikoaversion. Fra CML kan SML afledes, og ved hjælp 

af funktionen for denne kan der findes aktierisiko præmier for alle 

aktier baseret på Beta, markedsafkast samt den risikofrie rente. 

Dette blev dog bevist at det ikke var tilfældet. 

Analysen af CAPM, som værende en statistisk signifikant model 

blev vurderet tilfredsstillende løst og konkluderes at CAPM ikke 

er statistisk signifikant. Modellen tog udgangspunkt i hele det 

børsnoterede aktiemarked i Danmark til udregning af 

markedsafkast. Til den risikofrie rente  blev benyttet CIBOR12M. 

Modellen blev sat i forhold til 30 tilfældigt udvalgte porteføljer 

bestående af minimum 20 aktier, men med mulighed for op til 25.  

For at sikre den korrekte behandling af data blev nulhypotesen fra 

porblemfeltet gentaget dog lettere omskrevet. Dette blev gjort da 

1. del af afhandlingen blot havde til formål at vise om CAPM var 

en signifikant model eller ej, ikke at vise om der var andre risiko 

præmier, som beta ikke kunne forklare.  

 

 

 

Formel 7.1 - Hypothese test CAPM testing 

Som hypotesetest blev der valgt en kombination af R2  samt P-

værdien fra en ”Two sample t-test”. Begge analyser viste stor 
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manglende forklaringsevne af CAPM. R2 havde en forklaringsevne 

på næsten 0% og P-værdien for ”Two sample t-test” viste en 

værdien langt under afla på 0,05 og derfor blev nulhypotesen 

forkastet og alternativ hypotesen valgt. 

Dette betød at CAPM ikke var en statistisk signifikant model til at 

beskrive det forventelige afkast. 

Ved at se på forudsætningerne blev der set på hvilke aspekter af 

CAPM, som gjorde at resultatet blev som det gjorde. 

Afslutningsvis blev der gjort rede for de mulige bias samt kritik 

punkter der kan drages af analysen. Disse blev alle vurderet til 

ikke at ville havde påvirket resultatet og analysen er derfor 

foretaget på baggrund af ordentlig databehandling. 

Efter del 1 gik afhandlingen over og så på de alternativ 

risikopræmier der kunne observeres i markedet. 

Det blev vurderet at der uden tvivl var grundlag for at se på en 

smallcap præmie i det danske aktiemarked. Umiddelbart ser det 

dog ud til at midcap outperformede smallcap de fleste af årene fra 

2003-2007, men ser man samtidig på den risiko man tager så blev 

historien en anden. 

Smallcap præmien var næsten på niveau med afkastet for midcap 

for perioden, til gengæld var volatiliten for aktien langt lavere på 

smallcap, og derved interessant da man som investor altid skal 

forsøge at risiko/afkast optimere.  

For perioden 2008-2013 foretog både midcap og smallcap en 

kæmpe korrektion og kom derved ned på niveau med largecap. 

Dette i sig selv talte også for en smallcap præmie da den stiger 

meget i de gode tider, og falder tilsvarende meget i de dårlige. 

Value præmien som så på muligheden for at undervurderede 

aktier over tid vil tilbagevinde den tabte værdi. Dette har dog ikke 

været muligt at vise for perioden 2003-2013.  

I de goder tider fra 2003-2008 kunne der muligvis være en value 

præmie, som gjorde at undervurderede aktier i et euforisk marked 

blev handlet op i værdi, som følge af en højkonjunktur, og ikke 

hvordan virksomheden decideret performede. 

Value præmien var ikke at spore i perioden fra 2008-2013 og her 

betød det at virksomheder underperformede markedet markant. 

Konklusionen er derfor at value præmien ikke kan bekræftes, som 

værende til stede på det danske aktiemarked, og den vil derfor 

ikke indgik i den senere investeringsstrategi.  

Sektorpræmien ser ud til at være den af de 3 præmier, som er den 

mest markante. Der kan uden tvivl konkluderes at der er tale om 

at forskellige sektorer på forskellige tidspunkter, har forskellige 

risikopræmier.  
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I opgangs tider er forbrugsgoder, så som Bang & Olufsen højt 

performende, og lige inden man rammer toppen af konjunkturen 

er der fordel i at ligge sig over i sundhedspleje sektoren.  

Derfor er konklusionen at sektor præmien vil indgå i den endelige 

investeringsstrategi, da der med fordel kan skabes mer værdi end 

i markedet. 

Udfordringen med selve timingen af entry points og exit points 

gøres på baggrund af teori fra teknisk analyse og med hjælp fra 

CIBOR renten.Derved har vi nu en investeringsstrategi som 

tilsiger hvad der skal investeres i og hvornår. 

Den første investeringsstrategi der blev set på var Smallcap 

præmien. 

Der var i del 2 af afhandlingen allerede bevist en sammenhæng 

mellem størrelsen af virksomheden og hvordan den performede i 

perioden. Derudover så var det vist at smallcap havde en langt 

laver standardafvigelse end midtcap og at den formåede at lave 

næsten lige så godt afkast på sine investeringer. Dog formåede 

både smallcap og midcap at generer et langt større afkast i de 

gode tider og så efter krisen røg de på niveau med C20 indekset, 

som der så de seneste par år har domineret.  

Det som så blev interessant var at se på om der var nogle 

muligheder for at fjerne disse nedgangs tider, da det var dem som 

gjorde mest "ondt" på smallcap porteføljen. Her blev introduceret 

en entry og exit strategi. CIBOR renten skulle bruges til at 

fortælle hvornår der skulle sælges ud af markedet, og 3 måneder 

med mere end 5% procent stigninger i aktiemarkedet til at 

fortælle entry points. Dette viste sig at det var muligt at time 

bund og top i markedet forholdsvist præcist. 

Da dette blev sat på prøve med en tilfældig udvalgt portefølje 

bestående af 30 aktier, da var resultatet et andet. Smallcap 

aktierne formåede ikke at lave et bedre afkast end markedet på 

trods af der eller var taget de "dårlige" investeringsperioder ud af 

data. 

Uden at påvise en konkret sammenhæng var konklusionen at 

smallcap markedet, som helhed måtte være blevet trukket op  af 

en mængde højt performende aktier, og at den mængde af 

tilfældigt udvalgte aktier ikke havde tilstrækkeligt at disse til at 

kunne performe bedre end markedet.  

Ved investeringsstrategien, som tog udgangspunkt i de danske 

børsnoterede aktiers sektorer da blev resultatet helt anderledes 

end ved smallcap præmien.  

Ligesom med smallcap præmien så blev grundlaget for en sektor 

præmie belyst i del 2. Her var der tydelige sammenhæng mellem 



Konklusion 

Delkonklusion - vurdering af investeringsstrategierne 

 Side 73 af 77 

 

 

specifikke aktier og hvilken tidsperiode i en konjunktur, som blev 

set på.  

Afkastet blev først testet ved at se på en portefølje bestående af de 

2 bedste sektorer over de seneste 3 måneder. Disse 2 sektorer 

dannede så grundlag for hele porteføljen 12 måneder frem, uden 

at der blev foretaget nogle korrektioner hertil. Efter 12 måneder 

blev der så på ny vurderet hvilken 2 sektorer, som havde klaret 

sig bedst over de seneste 3 måneder.  

Resultatet heraf gav et afkast, som over de næsten 15 år havde 

præsteret et afkast, på ca. ½ mio. kr. lavere end det totale aktie 

marked.  

Da investeringsstrategien så blevet lavet om til at tilpasses 4 

gange årligt i stedet for årligt da skete der en stor ændring i 

realiseret afkast. 

Herfra blev afkastet over den 15 år lange periode ændret til 

næsten 2000%. Resultatet var dog stærkt præget af at nogle af 

indeksene havde helt ned til kun en enkelt aktie i sig. Dette 

betøde også at man potentielt kunne opnå en portefølje af 2 

indeks, som hver især kun havde en aktie læggende til baggrund 

for afkastet.  

Resultatet blev derfor at på trods af at metoden havde genereret 

et afkast, som var langt større end markedet da kunne de ikke 

danne baggrund for en fremtidig investeringsanbefaling/strategi 

da man i visse situationer ville være yderst under diversificeret. 

Ikke desto mindre lægger investeringsstrategien op til yderligere 

undersøgelse, evt. på det amerikanske markedet hvor data ville 

være signifikant bedre og med længere tidshorisont, end den som 

er mulig på det danske marked. 

Konklusionen blev  derfor at ingen af investeringsstrategierne kan 

anbefales benyttet fremadrettet, men at den kan danne baggrund 

for yderligere arbejde på et andet marked end det danske. Dog 

kan det samtidig ikke afvises at CAPM ikke holder på grund af 

der findes smallcap præmie og sektor præmie på det danske 

marked. 
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21.1 Perspektivering 

Nu hvor afhandlingen er gennemarbejdet er der nogle særlige 

punkter, som kunne tænkes yderligere belyst ved en ny analyse. 

Selve resultatet af afhandlingen blev at CAPM ikke fungerede 

som model og dette muligvis skyldtes nogle risiko præmie så som 

smallcap, value og sektor.  

Det som kunne være interessant at yderligere belyse var at tage 

disse præmier, og så forsøge at benytte dem på det amerikanske 

marked. Den helt store udfordring ved denne afhandling har uden 

tvivl været den manglende data. 

Havde empirien været støre er vurderingen at disse præmier ville 

havde kommet mere til deres magt. Der er i afhandlingen tydeligt 

vist nogle præmier, som ikke kan forklares ved hjælp af beta. 

Udfordringen er dog blot at de heller ikke kan forklare 

udviklingen i markedet, da data ikke er stærke nok. 

Derfor kunne det være interessant at se på et marked, som har en 

tilstrækkelig stor størrelse, og som samtidig har en langt større 

historisk data end det danske marked. Det var kun muligt at gå 

tilbage til 1996 på det danske marked. Dette er 4 år senere end da 

Fama French (1992) udgav deres forskning om 3 faktor modellen 

på det amerikanske marked. 

Afhandlingen har her, som minimum skabt grundlag for en 

yderligere vurdering af teorien for aktierisiko præmier, og det 

kunne derfor være interessant at denne yderligere vurdering blev 

foretaget.  
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