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Abstract 

This thesis investigates the existence of medium term momentum effect in the Scandinavian 

stock market from 1990 to 2009. Momentum is return continuation which means the tendency 

for the best performing stocks to keep performing well in the following months and the poorly 

performing stocks to keep underperforming in the following months. This makes momentum 

in stock returns an anomaly in the stock market since this behavior makes it possible to beat 

the market by using fundamental analysis. 

The investigation in this thesis is inspired by Jegadeesh and Titman’s momentum-article from 

1993 that documented momentum on the American stock market and the research method 

applied is the same as the one Jegadeesh & Titman used. Basically the method employs a 

momentum investment strategy that buys the “winners” (stock with the highest past returns) 

and sells the “losers” (stocks with the lowest past returns). This long-short position makes the 

strategy self-financing. 

When analyzing on the total Scandinavian stock market this thesis cannot document 

significant momentum returns. It is however possible to document significant momentum in 

Scandinavia if the most illiquid stocks is excluded from the analysis, which leads to the 

conclusion that momentum in stock returns actually exists on the Scandinavian stock market. 

The analysis also investigates the three Scandinavian stock markets individually and 

concludes that the size of momentum vary a lot from country to country. The strongest 

momentum effect is found in Denmark whereas the momentum effect in Norway is weaker. 

In Sweden it is not possible to document any existence of momentum. The results from the 

analysis in this thesis correspond with earlier investigations of the momentum effect in 

Scandinavia. 

In general systematic risk cannot explain the return on momentum investment strategies 

which, together with other market anomalies, have lead to the birth of behavioral finance 

theory that explains the momentum by over/under reaction to news caused by irrational 

investors. Limits to arbitrage make it possible for momentum to persist despite the knowledge 

of its existence. Imperfect markets and market regulations however make it unattractive to 

apply self-financing momentum strategies in reality, which result in the momentum effect 

being more interesting from a theoretical than a practical point of view. It is however possible 

to outperform the market by just buying past winners and holding them for 3-12 months. 
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1. Indledning 

I 1993 præsenterede Jegadeesh og Titman en undersøgelser, der dokumenterede momentum i 

aktieafkast. En lang række studier har siden vist, at der på mange aktiemarkeder kan 

dokumenteres signifikante momentumeffekter på mellemlang sigt. Dette åbner op for en 

række interessante problemstillinger. Fra et praktisk synspunkt er tilstedeværelsen af 

momentumeffekt interessant, da det potentielt muliggør en porteføljestrategi, der kan generere 

overnormalt afkast med udgangspunkt i teknisk analyse. Fra et teoretisk synspunkt er 

momentum interessant, da fænomenet må anses som værende en anormalitet. Dette åbner op 

for en debat mellem traditionel finansieringsteori og de nyere behavioural finance teorier. 

 

I dette speciale gennemføres en empirisk undersøgelse af momentum i Skandinavien i 

perioden 1990-2009, inspireret af den undersøgelse Jegadeesh og Titman præsenterede i 

1993. Derudover behandles forklaringer på momentum, herunder behavioural finance teori, 

samt de interessante teoretiske problemstillinger opdagelsen af momentum anomalien har 

skabt. Endelig behandles de praktiske implikationer for investorerne. 

1.1. Problemformulering 

Problemstillingen i dette speciale er: 

 

Undersøgelse af momentumeffekten på de skandinaviske aktiemarkeder i perioden 

1990-2009.  

 

Specialets problemstilling søges belyst fra en empirisk vinkel, en teoretisk vinkel og ud fra et 

litteraturstudie af forskningsartikler og giver anledning til følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 

Empirisk vinkel: 

- Findes der en momentumeffekt på de skandinaviske aktiemarkeder i perioden 1990-

2009, og hvilke eventuelle karakteristika har momentumeffekten? 

- Kan momentumstrategier med succes implementeres i Skandinavien? 

 

Teoretisk vinkel: 

- Kan moderne finansieringsteori forklare momentumeffekten? 

- Hvad er behavioural finance, og hvilke alternative forklaringsmuligheder tilbyder 

behavioural finance teorien? 
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- Er det nødvendigt at inddrage behavioural finance teori for at forklare 

momentumeffekten? 

 

Litteraturstudie vinkel: 

- Hvad fortæller internationale undersøgelser af momentumeffekten? 

- Hvilke forklaringer på momentumeffekten findes i litteraturen? 

- Adskiller momentum på de skandinaviske aktiemarkeder sig fra momentum på andre 

markeder? 

1.2. Begrebsdefinitioner 

I problemformuleringen er anvendt en række begreber, som vil optræde gentagne gange i 

denne afhandling. Flere af begreberne vil senere blive grundigere behandlet, men da 

begreberne er centrale for afhandlingens emne, definers disse begreber allerede nu. 

  

Momentumeffekt: 

Er den empirisk observerede tendens til, at prisdannelsen på aktiekurser er positivt 

autokorrelerede. Altså, at et aktiv, der har klaret sig godt i den foregående periode, har 

tendens til også at klare sig godt i den følgende periode. Ligeledes vil et aktiv, der har klaret 

sig dårligt i den foregående periode, have tendens til også at klare sig dårligt i den følgende. 

 

Momentum investeringsstrategi: 

Er en selvfinansierende investeringsstrategi, der søger at udnytte momentumeffekten ved at 

købe aktiver, der har haft højest afkast i den forgangne periode, mens man sælger (går kort i) 

dem, der har haft lavest afkast. 

 

Moderne finansierings teori: 

Dette udtryk anvendes som samlende udtryk for de klassiske finansielle teorier og antagelser 

om prisdannelse på aktiemarkedet. 

  

Behavioural finance (BF): 

Er studiet af psykologiens indflydelse på investorers adfærd og dennes effekt på markedet.  

 

I specialet vil engelske fagudtryk blive anvendt i stort omfang. Dette er valgt, da oversættelser 

vurderes at føre til informationstab. 
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1.3. Metode 

Dette afsnit vil give et overblik over den metode, der i dette speciale er anvendt til at besvare 

problemformuleringen. Specialet er inddelt i 4 dele. Første del, kapitel 2 og 3, redegør for 

viden om momentum og relevant teori. I disse kapitler er anvendt en deduktiv metode, hvor 

viden fra forskningsartikler inddrages til at belyse emnet. Formålet med kapitel 2 og 3 er at 

skabe et teoretisk og vidensmæssigt fundament for den empiriske undersøgelse og den senere 

diskussion. 

 

Specialets 2. del, kapitel 4 og 5, indeholder undesøgelssdesign og en empirisk analyse af 

momentum på de skandinaviske aktiemarkeder, baseret på 20 års kursdata. Her er der således 

tale om en induktiv metode anvendt på kvantitative data, hvor der drages generelle 

konklusioner, som tilsluttes relevant teori på baggrund af et begrænset antal observationer. 

Undersøgelsesdesignet er i grove træk det samme, som det Jegadeesh og Titman anvendte i 

deres artikel omhandlende momentum fra 1993. Deres design er anvendt, dels fordi det i 

momentumlitteraturen er bredt anerkendt og dels for at sikre sammenlignelighed med andre 

momentumundersøgelser. 

 

Kapitel 6 indeholder en diskussion, hvor teori, viden fra litteraturstudiet og resultater fra den 

empiriske undersøgelse sammenholdes, vurderes og diskuteres. Slutteligt indeholder kapitel 7 

specialets konklusion.  

1.4. Afgrænsning 

Litteraturen om momentum er temmelig omfattende. Dette, sammenholdt med regler, der 

begrænser omfanget af dette speciale, betyder, at ikke alle aspekter af momentum kan belyses. 

Specialet tager sit udgangspunkt i Jegadeesh og Titman’s momentumartikel fra 1993, men 

ikke alle emner fra deres artikel behandles i specialet. Således berøres momentum i relation til 

brancher, regnskabsmeddelelser og analytikervurderinger ikke. Det samme gør sig gældende 

for momentum i relation til selskabers markedsværdi. Ligeledes belyses momentumstrategier 

med lag-periode kun perifært. 

 

Almindelig moderne finansieringsteori forudsættes kendt af læseren. Endelig afgrænser 

specialet sig fra skattelovgivning og dennes indflydelse. 
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1.5. Kildekritik 

I dette afsnit gives et overblik over anvendte kilder, samt overvejelser ved brugen af kilderne. 

Besvarelsen af problemformuleringen sker primært med udgangspunkt i to typer kilder: 

Forskningsartikler og empirisk kursdata. Alt anvendt information er således offentlig 

tilgængeligt. 

 

For forskningsartiklerne gælder, at det er tilstræbt at anvende primærlitteratur, hvilket vil sige, 

at artiklerne oftest er moderkilden. Derudover gælder det for langt hovedparten af artiklerne, 

at de er publiceret i respekterede tidsskrifter, som benytter peer-review, hvilket taler for, at 

den viden, der præsenteres, er af høj kvalitet. Således betragtes information hentet fra artikler 

som valid. 

 

Empiriske kursdata er hentet fra Thomson’s Datastream, der er en database indeholdende 

finansiel og økonomisk information. Der er således tale om sekundær information, da 

Datastream blot er en database over allerede kendt information. Datastream er bredt 

respekteret, hvilket underbygges af, at flere af tidligere momentumundersøgelser er 

gennemført med data hentet fra Datastream. Data vurderes derfor at have både høj reliabilitet 

og validitet. Kaptiel 4 indeholder et afsnit, som mere specifikt beskæftiger sig med bias i det 

datasæt, der er hentet fra Datastream.  

 

Samlet set giver de anvendte kilder ikke anledning til bekymring mht. reliabilitet og validitet 
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2. Behavioural Finance 

Dette kapital er helliget behavioual finance teorien (Herefter blot BF). Kapitlet er ikke en 

udtømmende redegørelse for området, men inddrager de væsentligste elementer, der vurderes 

vedkommende for forståelsen af specialets emne. Kapitlet begyndes med en præsentation af 

empirisk observerede anomalier, der har skabt motivationen for BF, for derefter i 2.2. at tage 

fat på, hvad BF er, både som fænomen og videnskab. Herefter følger en gennemgang af 

centrale teorier inden for BF, som ender ud i en samlende konsekvensteori. Sidst i kapitlet ses 

nærmere på, hvorfor arbitrage ikke umuliggør de i empirien observerede anomalier. 

2.1. Anomalier – Motivationen for behavioural finance 

Begrebet anomalier benyttes om markedsfænomener, der ikke kan forklares med moderne 

finansieringsteori. Moderne finansierings teori forudsættes kendt, men udgør fundamentet for 

dette speciale og er derfor beskrevet i bilag 1. 

 

På baggrund af empirisk observeret kursudvikling har man gennem forskning i 

aktiemarkedets karakteristika og reaktionsmønstre fundet frem til en række anomalier. Man 

har opdaget en række fænomener, hvor aktiemarkedet og prisdannelsen ikke reagerer, som 

den moderne finansieringsteori foreskriver, at det bør. Der er således modstrid mellem teori 

og det i praksis observerede. Disse anomalier udgør en udfordring for den moderne 

finansieringsteori. Især i forhold til hypotesen om efficiente markeder, da disse anomalier 

demonstrerer, at det er muligt vedvarende at outperforme markedet ved at drage nytte af viden 

om disse anomalier. Bl.a. gennem muligheden for at forudsige fremtidige afkast ved brug af 

teknisk analyse. På samme måde antyder anomalierne, at arbitrageafkast faktisk er mulig. 

 

Af kendte eksempler på anomalier kan nævnes: 

 

- The Equity Premium Puzzle (Mehra & Prescott, 1985) 

 Påviser et uforklarligt højt afkast på aktier sammenholdt med statsobligationer. 

- The January Effect (Fama, 1991) 

 Påviser, at afkast på aktier i januar er væsentligt højere end i øvrige måneder. 

- The Size Effect (Fama & French, 1992) 

 Påviser, at det gennemsnitlige afkast for aktier i små selskaber er større end i store. 

- Scaled Price Ratios (Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994) 

 Påviste, at aktier grupperet i deciler efter deres P/E ratio eller B/M ratio, kan forklare 
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fremtidigt gennemsnitligt afkast for aktierne i hvert decil. 

- Mean Reversion (De Bondt & Thaler, 1985) 

 Påviste negativ korrelation mellem historiske og fremtidige kurser, hvilket vil sige, at 

aktier med stor kursændring har tendens til at vende tilbage mod udgangspunktet på 

lang sigt.  

- Momentum (Jagadeesh & Titman, 1993) 

 Påviste positiv autokorrelation i aktieafkast på mellemlang sigt. 

 

For at forklare disse anomalier benytter moderne finansieringsteori argumenter om 

utilstrækkelig risikojustering. Sideløbende er der dog opstået et alternativt videnskabeligt 

perspektiv, der distancerer sig fra rationalitetsantagelsen og istedet søger at forklare 

anomalierne med psykologiske faktorer og den menneskelige hjernes begrænsninger. Dette 

perspektiv kaldes Behavioural Finance og vil, for den del der vurderes relevant for 

afhandlingens overordnede tema, blive gennemgået i det følgende. 

2.2. Behavioural finance som videnskab 

I sit udgangspunkt er BF en teoretisk retning, der løsner op på den moderne 

finansieringsteoris strenge forudsætning om rationalitet i finansielle beslutninger. I stedet 

søger man at udvikle teorier i tråd med menneskets psykologi og menneskehjernens 

utilstrækkelighed, når det kommer til evnen til at agere rationelt og bearbejde kompleks 

information. På den måde søger BF teorierne at forklare anomalier og muligheden for 

vedvarende at outperforme markedet. BF dækker således netop de steder, hvor den moderne 

finansieringsteori har vist sig utilstrækkelig og søger at skabe en forståelse for menneskelig 

adfærds påvirkning af de finansielle markeder.  

 

BF er ikke et opgør mod den moderne finansieringsteori. Derimod er der tale om et nyt bidrag 

til teorien, der skal supplere og udbygge den teoretiske værktøjskasse. BF kan således opfattes 

som forklaringen på det fejlled, der opstår, når teori afviger fra det faktisk observerede: 

 

BFTeoretiskObserveret ePP ±=  

 

I ovenstående ligning er BF den forklarende faktor i fejlleddet, der udligner forskellen mellem 

observerede og teoretiske kurser. 
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Da BF kan forekomme at være en noget ukonkret videnskab, er det relevant at kigge nærmere 

på hvilke kriterier, BF-teorier bør opfylde. Ifølge Hong & Stein (1999) skal en BF-teori 

opfylde følgende 3 krav: 

1. Teorien skal hvile på antagelser om investoradfærd, som er enten plausible som 

udgangspunkt eller konsistent med observationer. 

2. Teorien skal forklare data på en tilbageholdende og ensartet måde. 

3. Teorien skal kunne føre til yderligere forudsigelser, som kan være genstand for tests 

udenfor det nuværende datamateriale og valideres. 

 

Overordnet set kan BF-teorierne opdeles i 3 grupper (Sander, 2001): 

- Teorier for ikke-værdimaksimerende adfærd 

• Prospekt teorien 

• Fortrydelsesteorien 

• Mental bogføring 

• Framing 

- Teorier for informationsbearbejdningsadfærd og bias i forventningsdannelsen 

• Kognitiv dissonans 

• Heuristik 

• Overkonfidens 

• Mental bogføring 

• Framing 

- Konsekvensteorier 

• Over-/underreaktion 

 

I de kommende afsnit redegøres der for de forskellige relevante teorier indenfor BF. 

2.3. Teorier for ikke-værdimaksimerende adfærd 

Disse teorier opstiller et adfærdsbetinget alternativ til den moderne finansieringsteoris 

antagelse om nyttemaksimering. Der er således tale om teorier, der søger at forklare 

irrationalitet i finansielle beslutninger. 

2.3.1. Prospekt teori 

Prospektteorien er udviklet på baggrund af, hvordan forsøg har vist, at folk rent faktisk træffer 

økonomiske beslutninger under risiko. Teorien er udviklet i 1979 af Kahneman og Tversky og 
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er baseret på resultater fra tests, hvor forsøgsdeltagere blev stillet overfor finansielle 

beslutninger under risiko. Således er teorien udviklet på baggrund af faktisk observeret ikke-

værdimaksimerende adfærd. Deltagerne i forsøget blev stillet overfor 2 valgmuligheder, for at 

undersøge om deltagerne ville træffe beslutninger, der stemte overens med, eller var i 

modstrid med, teorien om maksimering af forventet nytte, hvor den mulighed med størst 

forventet afkast bør vælges. 

 

Ved positive prospekter (gevinst) viste forsøgene, at forsøgsdeltagerne i stort omfang valgte 

den sikre gevinst frem for at deltage i et spil med risiko, som havde et højere forventet afkast. 

Forsøgsdeltagerne optrådte altså risikoavers. Helt konkret kan nævnes eksemplet, hvor 

forsøgsdeltagerne bedes vælge mellem et prospekt, der giver 4.000 med 80% sikkerhed og 0 

med 20% sikkerhed, og et prospekt hvor man er garanteret en gevinst på 3.000. Stillet overfor 

disse to valgmuligheder valgte 80% af deltagerne den sikre gevinst på trods af, at det første 

prospekt har et højere forventet afkast (Kahneman & Tversky, 1979). Forsøget viser altså en 

uoverensstemmelse mellem faktisk observeret adfærd og nytteteorien. Denne tendens til 

præference for sikre gevinster trods lavere forventet afkast kaldes certainty effect. 

 

Da deltagerne blev stillet overfor et negativt prospekt (tab), udviste de anderledes adfærd 

Deltagerne blev stillet samme prospekter som ovenfor i udsigt, nu blot med negativt fortegn. 

Hele 92% valgte prospektet med 80% sandsynlighed for at tabe 4000 og 20% sandsynlighed 

for at tabe 0, over et sikkert tab på 3000. Således udviser forsøgspersonern nu en 

risikosøgende adfærd. 

 

Kahneman & Tversky bad forsøgspersonerne vælge mellem en række andre lignende positive 

og negative prospekter. På baggrund af besvarelserne udviklede de følgende generaliseringer 

om investoradfærd: 

1. Adfærden er forskellig alt efter, om der er mulighed for tab eller gevinst. Risikoavers 

ved positive prospekter og risikosøgende ved negative prospekter. 

2. Ved positive prospekter er der præference for en sikker gevinst på trods af højere 

forventet afkast ved prospektet med risiko. Dette fænomen kaldes certainty effect. Ved 

negative prospekter fører samme fænomen til risikosøgende adfærd. 

3. Investorers adfærd er styret af ændringen i formuen frem for at se på sin totalformue. 

Der er altså tale om en marginalbetragtning, med udgangspunktet for investeringen 

som referencepunkt. 
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4. Sikkerhed øger aversionen mod tab, mens den øger attraktiviteten ved gevinst. Det 

viser også, at strukturen og præsentationen af den problemstilling investoren stilles 

overfor, har indflydelse på adfærden1 

 

Herudover skal det bemærkes, at undersøgelsen også viser, at investorer tillægger udfald, der 

er meget usandsynlige en for stor vægt, mens udfald, der er meget sandsynlige, tildeles en for 

lille vægt. 

 

Da resultaterne af undersøgelsen viser, at klassisk nytteteori ikke tilstrækkelig til at forklare 

investoradfærd, udviklede Kahneman & Tversky en ny teori, prospektteorien, som bedst 

illustreres med en værdifunktion, som er i overensstemmelse med de konklusioner, man 

udledte af forsøgene. 

 

Figur 1: Værdifunktion i henhold til prospektteorien 

 
Kilde: www.behaviouralfinance.net 

 

Værdifunktionen er konkav for gevinster og konveks for tab. Det er i overensstemmelse med 

konklusionen om risikoaversion for gevinster og risikosøgende adfærd for tab. Hældningen på 

værdifunktionen er stejlere for tab end gevinst, hvilket skyldes den observerede certainty 

effect. Endelig viser figuren også, at udgangspunktet for beslutningen er et referencepunkt, 

hvor investorerne evaluerer hver beslutning ud fra ændringen i formue upåvirket af størrelsen 

på den totale formue. 

 

                                                 
1 Dette er framing, som senere beskrives. 
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Den risikosøgende adfærd ved negative prospekter er i uoverensstemmelse med teorien om 

forventet nytte. Prospekt teorien er dog udviklet på et anfægteligt grundlag. Undersøgelsen, 

der ligger til grund for teorien, omfatter kun ca. 100 studerende, der blev bedt om at forestille 

sig, hvordan de ville forholde sig til prospekterne, hvis der var tale om faktiske finansielle 

beslutninger. Det handlede således aldrig om rigtige beslutninger og penge, hvorfor man kan 

sætte spørgsmålstegn ved realismen i beslutningerne. Ifølge Barberis, Huang & Santos (1999) 

kan prospektteorien forklare prisdannelsen på aktier og kan således være forklaringen på både 

aktiers store volatilitet og høje afkast (Equity Premium Puzzle). 

2.3.2. Fortrydelsesteorien 

I finansielt perspektiv betyder fortrydelse både ærgrelsen ved det økonomiske tab, man har 

realiseret samt den nagende følelse af at have taget fejl. Smerten ved fortrydelse er bevist 

større end glæden ved at træffe de korrekte valg (Sander, 2001). Fortrydelse, eller frygten for 

fortrydelsen, forklarer investorers irrationelle adfærd i forbindelse med finansielle 

beslutninger. Konkret kan fortrydelsesteorien forklare, hvorfor investorer holder fast i aktier, 

der taber eller har tabt værdi, mens de sælger de aktier, der har givet gevinst. Dette fænomen 

kaldes disposition effect (Odean, 1998). Salget af en tabsgivende aktie, er det samme som at 

erkende sin fejl, hvilket kan få en investors beslutning til at komme for sent. Undskyldningen 

for at beholde aktien kan være, at der endnu er mulighed for at aktien vil stige. Den egentlige 

forklaring er dog snarere, at investoren har svært ved at anerkende egen fejl og realisere tabet, 

ligesom frygten for fortrydelsen, hvis aktien skulle stige efter et salg, også fører til irrationel 

adfærd. Dette falder i tråd med adfærden ved negative prospekter i prospektteorien, hvor 

investorer bliver mere risikosøgende, ved udsigt til tab. 

 

Fortrydelse kan ifølge Thaler (1980) ses som en omkostning, der kan forbindes med 

beslutningsprocessen. Hvis frygten for at ende med at fortryde kan føre til, at en 

beslutningstager vælger helt at eliminere nogle af sine valgmuligheder, forhindrer det 

rationalitet. Det er irrationelt på forhånd at udelukke valgmuligheder, da det fører til en ikke-

værdimaksimerende adfærd. 

2.3.3. Mental bogføring 

Mennesket registrerer resultater af forskellige hændelser og valg på forskellige mentale konti, 

således at en persons reaktion på ellers identiske udfald, kan være vidt forskellig fra situation 

til situation (Shiller, 1998). Der er således tale om en overfladisk problem- og resultatanalyse, 

som ikke evaluerer på kernen i udfaldet, totalpåvirkningen, men i stedet på enkeltdele. Dette 
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illustreres bedst ved brugen af rabatter. Mange forretninger tager udgangspunkt i, at priserne 

skal indeholde luft, så der er plads til at give en rabat. Forbrugeren vil, når han får rabatten, 

mentalt bogføre dette som penge tjent, hvilket efterlader forbrugeren med fornemmelsen af at 

have gjort en god handel. Tilfredsheden ved at opnå rabatten er for forbrugeren ofte større, 

end hvis han blot var blevet tilbudt den lave pris fra start. Dette illustrerer, at mennesker 

registrerer hændelser på forskellige mentale konti. I stedet for at se på et aggregeret billede og 

optimere hele porteføljen har mennesker tendens til at se på beslutninger og udfald enkeltvis 

og evaluere på dem som sådan. 

  

Andre eksempler på mental bogføring er, at investorer har tendens til at følge nye 

investeringer tættere end gamle (Shiller 1998), at investorer opdeler investeringer i en sikker 

del, beskyttet mod tab, og en usikker del, der gambles med, som evalueres separat (Shefrin & 

Statman, 1994) og endelig, at mennesker kategoriserer deres indkomst i nuværende 

lønindkomst, kapitalindkomst og fremtidig indkomst og forbruger nutidsværdien af disse 

forskelligt, alt efter hvilken kategori indkomsten vedrører (Shefrin & Statman, 1994). 

2.3.4. Framing 

Er en teori for, hvordan investorer ubevidst opstiller subjektive rammer omkring beslutninger 

for at forsimple eller overskueliggøre problemstillingen, hvilket kan føre til irrationel adfærd, 

da rammerne for beslutningen fører til en utilstrækkelig beslutningsanalyse. Det 

problematiseres envidere yderligere af, at der er påvist tendens til, at rammerne 

beslutningstagerne opstiller for sig selv, er påvirkede af den måde, problemet præsenteres på 

(Tversky & Kahneman, 1981). Sammenholdes dette med prospektteoriens assymetriske 

værdifunktion, kan beslutninger afhænge af, om beslutningstageren befinder sig i tabs- eller 

gevinstområdet i forhold til sit referencepunkt. Det kan således have stor betydning for en 

beslutning, om en problemstilling præsenteres som positivt eller negativt eller som gevinst 

eller tab, da framing potentielt styrker den irrationalitet som blev fremlagt i prospekt teorien. 

2.4. Teorier for informationsbearbejdningsadfærd og bias i 

forventningsdannelsen 

Teorierne i dette afsnit har sit udgangspunkt i psykologien og sociologien, men er tilpasset til 

at kunne beskrive aktiemarkedet og forholdene omkring dette. Teorierne beskæftiger sig med 

menneskets utilstrækkelighed, i forbindelse med korrekt og effektiv informationsbearbejdning 

og dennes påvirkning på adfærden. 
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2.4.1. Overkonfidens 

Menneskets tro på egne evner er ofte større, end evnerne reelt kan bære. Mennesket er 

overkonfident af natur, og de fleste ser sig selv som bedre end gennemsnittet (De Bondt & 

Thaler, 1996). Derudover har mennesket tendens til at skabe en ”self attribution bias” ved 

konfrontation med beslutninger og adfærd. Dette har ført til attributionsteorien, da mennesket 

tolker en beslutning eller adfærd, der viser sig forkert, som værende forårsaget af uheld, mens 

succes skyldes egne evner (Bem, 1965). Dette er et af de mest sikre resultater, når 

psykologien omkring beslutningsadfærd undersøges og det fører til en fejlvurdering af egne 

evner og i sidste ende til forkert beslutningsadfærd. 

 

Overkonfidens kommer især til udtryk i opgaver af middel eller høj sværhedsgrad og bliver 

mere udtalt, jo højere personen ønsker at klare en opgave godt, mens der er tendens til 

underkonfidens ved lette opgaver (Griffin & Tversky, 1992). Samme undersøgelse viser også, 

at eksperter har større tendens til overkonfidens gennem tiltro på egne evner, end lægmænd. 

Netop dette understreger, at der er god grund til at forvente en overkonfidens hos 

professionelle investorer. Overkonfidens på aktiemarkedet er vanskelig at gøre op med, da en 

beslutning ikke behøver evalueres, før en aktie er solgt. Der kan således gå lang tid, før en 

investor konfronteres med egen overkonfidens. Overkonfidens påvirker desuden 

aktiemarkedet ved at øge handelsvolumen, volatiliteten og markedsdybden, mens den 

forventede nytte udhules hos overkonfidente aktører, der holder utilstrækkeligt 

udiversificerede porteføljer grundet deres overkonfidens (Odean, 1998). Dette er udtryk for en 

irrationalitet sammenholdt med moderne finansieringsteori. 

2.4.2. Kognitiv dissonans 

Kognitioner (tanker) kan være overensstemmende eller uoverensstemmende (dissonante). 

Mennesket retfærdiggør sig selv og sine beslutninger og ønsker ikke at føle ubehaget ved 

dissonans. Derfor søger individer at fjerne dissonante kognitioner og stoppe den mentale 

konflikt (Festinger, 1957). Når mennesket tilpasser sine holdninger, så der er konsistens 

mellem handling og holdning, kan dette føre til ændret adfærd. Psykologiske hjælpemidler, 

der kan eliminere dissonans, er selection bias, hvor informationer, der understøtter ens valg 

eller overbevisning bevidst eller ubevidst, opsøges. Alternativt kan informationer, der 

understøtter en investors valg eller overbevisning, vægtes højt, mens dissonante informationer 

forsøges ignoreret. Dette kan føre til, at en person stædigt holder fast i en overbevisning eller 

rigtigheden i et valg. Mennesket har svært ved at afvige fra sin overbevisning, når denne først 
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er fastlagt. Og sker det, sker det langsomt og kræver en stor mængde information til at 

underbygge en holdningsændring. Dette kan betyde, at en udvikling på aktiemarkedet kan 

vare længere, end der er informationer, der giver belæg for (Montier, 2002). Aktiemarkedets 

aktører er irrationelle og ændrer mening for langsomt, hvilket kan påvirke prisfastsættelsen. 

Dette står i kontrast til hypotesen om effektive markeder, der antager at ny information 

øjeblikkeligt handles ind i kursen. 

 

Teorien for kognitiv dissonans beskriver også, hvordan investorer har tendens til at vurdere 

sandsynligheden for succes højere, efter f.eks. en aktiehandel er gennemført. Dette er igen et 

udtryk for, at holdninger tilpasses handlingen og adfærden, da investoren ikke pludselig har 

ny information, der retfærdiggør denne forventede højere sandsynlighed for succes. Skulle 

aktien så vise sig at falde, opstår der dissonans, hvilket investoren evt. kan eliminere ved at 

ændre sin opfattelse af sin investering fra at være kortsigtet til at være langsigtet, således at 

der igen er overensstemmelse med holdning og handling. 

2.4.3. Heuristik 

Mennesket har tendens til at anvende tommelfingerregler og mentale genveje, når der tages 

beslutninger. Det er nødvendigt, da en grundig problemanalyse ved alle beslutninger vil tage 

enorm tid. Især når det kommer til mere komplekse problemstillinger. Heuristik er læren om 

metoder som de ovenstående. Det er svært at forestille sig en hverdag uden heuristiske 

beslutningsgenveje. Det kan ganske enkelt ikke tidsmæssigt lade sig gøre at analysere hvert 

enkelt valg helt til bunds. I finansielle beslutninger eksisterer genveje og tommelfingerregler 

på trods af, at beslutnigner ofte er væsentlige og problemstillingerne komplekse. Netop 

kompleksiteten af problemstillingerne gør, at brugen af mentale genveje og 

tommelfingerregler kan føre til systematiske fejl i beslutningstagningen. Beslutningstageren 

beregner ikke fremtidig forventet nytte ved i underbevidstheden at multiplicere mulige 

scenarier for gevinst og tab med deres respektive sandsynlighed for udfaldet. I stedet 

anvender investorer et sæt tommelfingerregler og reducerer på den måde beslutningens 

kompleksitet (Kahneman & Tversky, 1974). Denne forsimpling af problemstillingen kan dog 

ikke undgå at medføre systematiske fejl og afvigelser i prisdannelse på aktiemarkedet, når en 

stor del af markedsdeltagerne anvender disse genveje (Fuller 1998). Der skal ikke meget til, 

før man kan overbevise sig selv om, at man ser et mønster i en kursudvikling eller en 

markedsudvikling, der i virkeligheden er tilfældig. Dette kan forlede en investor til at tro, at 

tommelfingerregler med fordel kan anvendes. Alternativt kan tommelfingerregler være 
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baseret i tidligere trial and error, hvor tidligere fejl eller succes kan anvendes repræsentativt 

som tommelfingerregel fremover, på trods af at erfaringerne muligvis er skabt på et tilfældigt 

grundlag. 

 

Da tommelfingerregler og mentale genveje er lette og populære at dele, er flokadfærd nært 

beslægtet med heuristik. Her baserer investorer beslutninger på blot at følge flokken. 

Flokadfærd har en selvforstærkende effekt (Shiller, 1984). Individuelle investorers adfærd er 

korreleret, hvilket i høj grad skyldes rygter fra medier og omgangskreds, hvor hurtige 

løsninger og tommelfingerregler i højere grad deles end grundigt analyserede markedstips. 

2.5. Konsekvensteori 

På de foregående sider er gennemgået en række centrale BF-teorier. De karakteristika ved 

investorerne som teorierne beskriver, kan føre til en samlet påvirkning af markedet, såfremt 

fejlene er systematiske. I dette afsnit kigges der nærmere på teori omhandlende den 

aggregerede effekt på markedet. Dette kaldes konsekvensteori og fungerer som samlende teori 

for alle de forskellige BF-teorier. 

2.5.1. Over-/Underreaktion 

Aktiemarkedet reagerer på ny information og tilpasser kurserne herefter. Ifølge hypotesen om 

efficiente markeder vil informationen øjeblikkeligt og korrekt blive handlet ind i kurserne 

som følge af en rationel reaktion på den nye viden. Markedets ændring i prisfastsættelsen af 

aktien skal nøjagtigt afspejle den værdiændring, nyheden betyder for selskabet bag aktien. 

Men værdiændringen er i henhold til BF-teorien underlagt fortolkning, menneskelig adfærd 

og psykologi. Dette giver et usikkerhedsmoment og et forsinkelsesmoment i prisdannelsen, 

som hypotesen om efficiente markeder ikke tager højde for. Det gør teorien om over- og 

underreaktion derimod. Det er ikke ualmindeligt at opleve en aktiekurs reagere kraftigt på ny 

information for derefter at rette sig tilbage mod udgangspunktet. Dette fænomen tyder på, at 

markedet overreagerer. Ligeledes kan det opleves, at en aktie underreagerer, ved at kursen 

ændres i løbet af en periode. Den oprindelige reaktion på nyheden har således ikke været 

tilstrækkeligt kraftig. Eksistensen af over- og underreaktion på aktiemarkedet beviser, at der 

eksisterer brud på antagelserne om fuldkommen information, rationalitet og at investorer 

optimerer deres forventede nytte, hvilket i sidste ende betyder et brud på hypotesen om 

efficiente markeder. 
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Eksistensen af over- og underreaktion på aktiemarkedet har været brugt til at forklare 

empirisk observerede anomalier, som f.eks. mean reversion, der forklares med overreaktion 

(De Bondt & Thaler, 1985) og momentum, der bl.a. forklares med underreaktion (Hong & 

Stein, 1999). Fælles for begge er, at over-/underreaktionen i begge tilfælde er forklaret med 

BF-teorier. Helt konkret, at investorer ikke er i stand til at bearbejde alt information korrekt 

og øjeblikkeligt, hvilket fører til en momentum effekt på mellemlang sigt, som følge af en 

underreaktion, og mean reversion på lang sigt som følge af en overreaktion. Men hvorfor 

benytter arbitragørs ikke over- og undervurderede aktier til at skabe så meget arbitrage som 

muligt, hvilket vil medføre, at kursen rammer aktiens fundamentalværdi? Det kigges der 

nærmere på i nedenstående afsnit. 

2.6. Arbitrage begrænsninger 

Den irrationelle over- og underreaktionen i henhold til BF forklarer, hvorfor aktier kan være 

forkert prissat på markedet. Begrænsninger i arbitragemulighederne forklarer, hvorfor denne 

fejl-prisfastsættelse kan vedblive. På et marked uden begrænsninger for at indhente arbitrage 

når en aktie handles til en forkert pris, ville en rationel investor øjeblikkeligt udnytte denne 

arbitragemulighed, hvilket ville føre til, at aktiekursen ville rette sig ind, således at 

arbitragemuligheden blev udtømt (Montier, 2002). Men agerer man på et marked, hvor der er 

forhindringer for at lave arbitrage, sørger arbitragemuligheden ikke for, at forkert prisfastsatte 

aktiers kurs handles på plads. Der er nogle faktorer, der kan begrænse arbitragemulighederne, 

da de forhindrer irrationelle adfærdsdrevne fejl i at blive rettet af markedet. 

2.6.1. Fundamental risiko 

Finder man en aktie, som er prissat for lavt, vil der som udgangspunkt være mulighed for 

arbitrage ved at gå langt i denne, mens man går kort i en tilsvarende overvurderet eller korrekt 

prissat aktie. En sådan strategi ville føre til arbitrage, fordi manøvren ikke er forbundet med 

risiko, da aktierne har det samme fremtidige cash flow, ikke kræver en initial investering og 

garanterer gevinst (prisforskellen mellem aktierne). Hele denne manøvre forudsætter dog, at 

der findes en perfekt substitut til den aktie, som man gerne vil gå langt i. Desværre findes der 

ikke identiske aktieselskaber, så det er umuligt at finde perfekte substitutter. Man kan således 

ikke garanteres arbitrage, da den manglende perfekte substitut gør, at der ikke kan investeres 

uden fundamental risiko (Shleifer, 2000). En kort-lang strategi vil føre til et hedge imod 

systematisk risiko indenfor den branche, man investerer i, men vil ikke kunne sikre imod 

virksomhedsspecifik risiko. 
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2.6.2. Noise trader risk 

En investor, der søger at sikre sig en gevinst gennem arbitrage, løber den risiko, at markedets 

irrationelle investorer bliver mere pessimistiske omkring den aktie, man er gået langt i. Altså, 

at de forværrer undervurderingen, således at kursen på den undervurderede aktie presses 

endnu længere ned og medfører tab for arbitragøren (De Long et al., 1991). På samme måde 

risikeres, at udlåneren af den aktie som man er gået kort i, kræver den tilbage. Dette kan føre 

til, at hele positionen må likvideres. Således udgør irrationelle noise traders en stor risiko for 

investorer, der følger en arbitragestrategi. Forsøger man at udnytte en fejl på markedet, må 

man acceptere, at fejlen kan forværres, da irrationelle investorer ikke bare forsvinder. For at 

en arbitragør skal lade sig begrænse af noise trader risk, kræver det, at han er risiko-avers, 

investerer med en kort tidshorisont, og at noise trader risk er systematisk (De Long et al., 

1991).  Alle tre forudsætninger synes at være plausible. Investorer er generelt risikoaverse og 

langt de fleste arbitragørs må antages at være professionelle, institutionelle investorer, der 

som agent vil søge at begrænse sine tab for at tilfredsstille en principal. Tidshorisonten for en 

arbitragør kan således med rimelighed forventes at være kort. Endelig må risiko i form af støj 

ses som systematisk, da det kan være vanskeligt at bortdiversificere denne. Derfor kan noise 

trader risk begrænse muligheden for arbitrage og forhindre markedskorrektioner. 

2.6.3. Implementerings omkostninger og begrænsninger 

Antagelserne om at arbitragehandel hurtigt vil få markedet til at rette fejl, støttesr bl.a. på, at 

der ikke findes transaktionsomkostninger. Dette er dog ikke tilfældet i virkelig handel. Der 

må investorer acceptere bid-ask spreads og ofte betale gebyr for handlen. Disse omkostninger 

udhuler gevinsten ved arbitrage. Derudover findes der for små aktier ikke et effektivt marked 

for at gå kort, ligesom der på mange markeder er lovgivningsmæssige begrænsninger på dette 

(Barberis & Thaler, 2003). Det gælder bl.a. ofte for investeringsforeninger og pensionskasser. 

2.7. Delkonklusion 

Empiriske observationer af anomalier har ført til, at BF teori er opstået. Formålet er at forklar 

anomalier på aktiemarkedet, hvor moderne finansieringsteori har vist sig utilstrækkelig, ved at 

benytte en anden indgangsvinkel. BF inkorporerer psykologiske forklaringer på irrationel 

adfærd, samt opstiller teorier, der tager højde for menneskehjernens utilstrækkelighed i 

bearbejdelse af komplekse informationer. Eksempler på teorier, der falder under den første 

kategori, er prospektteori og fortrydelsesteori, mens eksempler på teorier, der falder under den 

anden kategori, er overkonfidens, kognitiv dissonans og heuristik. Herudover er der teorier 

om mental bogføring og framing, der er overlappende i forhold til begge kategorier. Samlet 
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set kan det føre til irrationel adfærd, der dels udfordrer den moderne finansieringsteoris 

antagelser, men først og fremmest får konsekvenser for prisdannelsen på aktiemarkedet. 

Denne effekt er samlet i en konsekvensteori, der beskriver, hvordan irrationel adfærd blandt 

investorer kan føre til aktier, der er over- eller undervurderede. Således tilbyder BF den 

forklaring på anomalierne, som moderne finansieringsteori ikke tilbyder. Men hvorfor sørger 

arbitragestrategier fra rationelle investorer ikke for, at kursen på over-/undervurderede aktier 

hurtigt korrigeres? Det sker ikke, fordi mulighederne for at gennemføre arbitragestrategier er 

begrænsede. Først og fremmest fordi det ikke er muligt at finde perfekte substitutter til aktier, 

da ingen selskaber er ens, dernæst fordi man ikke kan tvinge irrationelle investorer ud af 

markedet. Man løber således altid risikoen for, at såkaldte noise traders fortsat kan forstyrre 

markedet og ødelægge arbitragestrategien. Endelig begrænses arbitragemulighederne også af, 

at der er handelsomkostninger ved at følge en arbitragestrategi, samtidig med at der er 

begrænsninger på muligheden for at gå kort. Det betyder, at over-/undervurderede kurser kan 

få lov til vedblivende at være fejlbehæftede.  
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3. Litteraturstudie af momentumeffekt 

Dette kapitel har til hensigt, gennem studie af tilgængelig akademisk litteratur, at skabe et 

overblik over den nuværende viden om momentum, dets størrelse og karakteristika, samt de 

fremlagte bud på årsager og forklaringer. Kapitlet tager sit udgangspunkt i en kort redegørelse 

for, hvad momentum og momentum investeringsstrategier egentligt er. Herefter gennemgås i 

3.1.1 resultater af relevante empiriske undersøgelser. En redegørelse for momentum på 

mellemlang sigt fører logisk til en redegørelse for den empirisk observerede mean reversion 

på kort og lang sigt, hvilket gennemgås i afsnit 3.2. Slutteligt kigges der på de i litteraturen 

populære forklaringer på momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. Dette 

gøres både fra et moderne finansieringsteoretisk perspektiv og fra et BF-perspektiv. 

3.1. Momentumeffekt og momentum investeringsstrategi 

Momentum er grundlæggende den empirisk observerede tendens til, at en aktiekurs fortsætter 

bevægelsesretningen observeret i den forgangne periode, i den følgende periode. Der er 

således tale om en positiv serie autokorrelation, hvor aktier, der stiger, har tendens til også at 

stige fremadrettet, mens aktier, der falder, har tendens til at fortsætte med dette. Dette kan 

observeres på mellemlang sigt. 

 

For at forsøge at udnytte momentumeffekten og undersøge størrelsen af denne, har man 

udviklet en momentum investeringsstrategi. Strategien søger at udnytte aktiers relative styrke 

og svaghed ved at købe en portefølje bestående af den netop overståede periodes vindere, 

mens man sælger samme periodes tabere kort. En sådan kort-lang strategi selvfinansierende. 

Strategien består af to perioder: En periode kaldet formationsperioden, hvor man observerer 

aktiernes historiske kursudvikling, rangerer dem efter afkast og bygger porteføljen og en 

holdingperiode, hvor man holder sin momentumportefølje. En strategi benævnes F/H-strategi, 

hvor F angiver antal måneder i formationsperioden, mens H angiver antallet af måneder i 

holdingperioden. En 6/6-strategi er således en strategi, hvor man anvender 6 måneders 

observationer i den tekniske analyse, hvorefter man holder positionen i 6 måneder. 

Formations- og holdingperioden variere som udgangspunkt i længde fra 3 til 12 måneder. 

Strategien kan derudover varieres på flere parametre. F.eks. kan holding perioder være ikke-

overlappende eller overlappende, hvilket vil føre til, at man holder flere porteføljer samtidig. 

Derudover er der mulighed for at vælge, om man vil rebalancere i holding perioden eller ej 

samt at indarbejde lag (forsinkelse) mellem formations- og holdingperioden. Sidst men ikke 



22 
 

mindst, kan antallet af aktier, der skal indgå i porteføljen varieres, samt enkelte typer aktier 

helt kan sorteres fra. 

3.1.1. Momentum i afkast på aktier på mellemlang sigt 

Eksistensen af momentum, samt varigheden og størrelsen, er blevet dokumenteret i en lang 

række empiriske studier, gennemført på aktiemarkeder i forskellige lande på flere kontinenter 

over forskellige perioder. 

 

I 1993 viste Jegadeesh og Titman, at der med en investeringsstrategi som beskrevet i 

ovenstående afsnit, kan opnås et gennemsnitligt afkast pr. måned på 0,95%, ved at følge en 

6/6-strategi. Undersøgelsen er, som langt de fleste momentumundersøgelser, foretaget på det 

amerikanske aktiemarked med aktier noteret på NYSE og AMEX i perioden 1965-1989 som 

empirisk grundlag. Den mest profitable strategi viste sig at være en 12/3-strategi, der historisk 

set ville have givet et gennemsnitligt afkast på 1,31% pr. måned. Undersøgelsen viste også, at 

momentumafkast ikke skyldes forskel i systematisk risiko i forhold til markedet eller mellem 

vinder- og taberaktier2. Jegadeesh og Titman undersøger 16 forskellige kombinationer af 

formations- og holdingperiode (fra 3-12 måndeder) og finder positivt afkast ved alle 16, 

hvoraf kun et af afkastene ikke er signifikant på et 5%-niveau. Ligeledes påvises det, at 

afkastet ved momentumstrategierne øges, hvis der indføres et lag på en uge mellem 

formations- og holding perioden. 

 

Jegadeesh og Titman gentog deres undersøgelse i en artikel fra 2001. Her udvidede de deres 

empiriske grundlag til også at omfatte perioden 1990-1998. Resultaterne af denne 

undersøgelse er i grove træk de samme som i undersøgelsen fra 1993. Momentum fortsætter 

således med at eksistere på det amerikanske aktiemarked trods kendskabet til anomalien. 

 

Siden Jegadeesh og Titmans studie fra 1993 er der foretaget en lang række studier på det 

amerikanske marked.  En oversigt over en del af disse fremgår nedenfor. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Dette redegøres der mere udtømmende for i afsnit 3.3.1. 
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Tabel 1: Historisk månedligt gennemsnitsafkast på momentumstrategier i USA 

Publikation Momentum- afkast t-værdi Periode Vægtning Procent andel 

         

Jegadeesh & Titman (1993) 0,0095 ** 3,07 1965-89 EW 10 

Conrad & Kaul (1998) 0,0036 ** 4,55 1962-89 WRRS N/A 

Moskowitz & Grinblatt (1999) 0,0043 ** 4,65 1973-95 VW 30 

Hong et al. (2000) 0,0053 ** 2,61 1980-96 EW 30 

Lee & Swaminathan (2001) 0,0105 ** 4,28 1965-95 EW 10 

Jegadeesh & Titman (2001) 0,0123 ** 6,46 1965-98 EW 10 

Chordia & Shivakumar (2002) 0,0151 ** 6,52 1963-94 EW 10 

Griffin et al. (2003) 0,0058 ** 3,31 1927-00 EW 20 

Note: ** Angiver afkast der er signifikant større end nul på et 1% sikkerhedsniveau. EW står for ligevægtede 
porteføljer mens VW står for værdivægtede porteføljer. WRSS er en ”weighted relative strenght strategy”. 
Kolonnen med procentandel angiver hvor stor en procentdel af det samlede antal aktier, der indgår i henholdsvis 
vinder og taber porteføljen. Kilde: Swinkels (2004), tabel 2 + Egen tilvirkning 

 

De enkelte undersøgelser angivet i tabel 1, har stor variation i, hvordan investeringsstrategier 

bag undersøgelserne er kalibreret. Som tidligere beskrevet er der rig mulighed for at ændre på 

parametre i investeringsstrategien. Grundlæggende tager hovedparten af undersøgelserne dog 

udgangspunkt i en strategi, som enten er den samme eller ligner den, der blev præsenteret af 

Jegadeesh & Titman i 1993. Resultaterne af undersøgelserne viser alle, at der på basis af 

historisk data kan påvises signifikant positivt gennemsnitsafkast på at følge en 

momentumstrategi på det amerikanske aktiemarked, i størrelsesordenen 0,36-1,51% pr 

måned. Helt generelt viser det sig, at momentumstrategier på det amerikanske marked er 

profitable, når der anvendes en formationsperiode på 3-24 måneder, og holding perioden er på 

3-12 måneder (Swinkels, 2004) 

 

Ud over momentum undersøgelser på det amerikanske marked er der også gennemført 

lignende undersøgelser i andre dele af verden. Rouwenhorst (1998) har lavet en momentum 

undersøgelse på 12 europæiske lande for perioden 1980-1995. Her viser Rouwenhorst, at der i 

Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Italien, Storbritannien og Tyskland kan dokumenteres 

momentumafkast, der er signifikant på et 1% sikkerhedsniveau, mens der i Norge, Schweiz, 

Spanien og Østrig registreres momentumafkast forskelligt fra nul på et 5% sikkerhedsniveau. 

I Sverige er momentumafkastet helt nede på 0,16% om måneden, hvilket er for lavt til at opnå 

signifikans. 

 

Rouwenhorst fremlagde året efter en ny undersøgelse af momentum. Denne gang på 20 

emerging aktiemarkeder i perioden 1982-1997. Her er resultaterne langt fra lige så konsistente 
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som i de øvrige undersøgelser. Selvom der påvises momentumafkast på 17 af de 20 markeder, 

kan der kun på 4 af markederne, Chile, Columbia, Grækenland og Jordan opnås resultater, der 

er signifikant forskellig fra nul på et 1-sikkerhedsniveau (Rouwenhorst, 1999). Herudover kan 

afkastet på det Portugisiske marked påvises forskelligt fra nul på et 5% sikkerhedsniveau. I 

Argentina, Brasilien, Indonesien, Indien, Korea, Malaysia, Filippinerne, Taiwan og Tyrkiet 

kan der ikke opnås rimelig signifikans i resultaterne. Datamaterialet bag undersøgelser i flere 

af landene var dog stærkt begrænset. 

 

Dette speciale beskæftiger sig med momentumafkast i Skandinavien. Det er derfor relevant at 

have specielt fokus på resultaterne af de undersøgelser, der har beskæftiget sig med denne del 

af verden. Fokus på momentum på de skandinaviske aktiemarkeder har ikke været så stort 

som i USA. Dog har der været nogle enkelte undersøgelser. Nedenstående tabel giver en 

oversigt over undersøgelserne og resultaterne af disse: 

 

Tabel 2: Historisk månedligt gennemsnitsafkast på momentumstrategier i Skandinavien 

Land Publikation Momentum afkast t-værdi Tidsperiode # Aktier Procent andel 

          

Danmark Rouwenhorst (1998) 0,0109 ** 3,16 1980-95 60 20 

Danmark Griffin et al. (2003) 0,0092 ** 2,83 1988-00 153 20 

Danmark Doukas & McKnight (2005) 0,0102 ** 3,03 1988-01 107 20 

Norge Rouwenhorst (1998) 0,0099 * 2,09 1980-95 71 20 

Norge Griffin et al. (2003) 0,0111 ** 2,54 1982-00 88 20 

Norge Doukas & McKnight (2005) 0,0103 * 1,91 1988-01 102 20 

Sverige Rouwenhorst (1998) 0,0016  0,36 1980-95 134 10 

Sverige Griffin et al. (2003) -0,0001  -0,02 1984-00 160 20 

Sverige Doukas & McKnight (2005) 0,0049   1,22 1988-01 216 20 

Noter: ** angiver afkast der er signifikant større end nul på et 1% sikkerhedsniveau, mens * angiver afkast der er 
signifikant større end nul på et 5% sikkerhedsniveau. Kolonnen med procentandel angiver hvor stor en 
procentdel af det samlede antal aktier, der indgår i henholdsvis vinder og taber porteføljen. 

 

Alle tre undersøgelser, der er inddraget i tabel 2, er foretaget på stort set ens grundlag. De 

anvender alle tre 6/6-momentumstrategier, hvilket er den normale strategi, som faglitteraturen 

rapporterer resultater i. Derudover bygges der, med undtagelse af en, porteføljer, der består af 

at gå langt i de 20% aktier, der har klaret sig bedst, og kort i de 20% aktier der har klaret sig 

dårligst. Endelig anvendes der i alle tre undersøgelser ligevægtede porteføljer. En enkelt 

forskel i strategien er der dog. Doukas & McKnight (2005) anvender i modsætning til de to 

andre undersøgelser ikke et lag på en måned mellem formationsperioden og holdingperioden. 
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Set bort fra denne lille forskel i undersøgelsesdesignet, kan forskellen i undersøgelsernes 

resultater udelukkende forklares med forskellig tidsperiode samt forskel i aktieudvælgelsen. 

Tabel 2 viser, at der i Danmark af tre omgange er fundet momentumafkast i størrelsesordenen 

ca. 1% pr. måned. For alle 3 undersøgelsers vedkommende gælder det, at der trods stor 

forskel i antal inkluderede aktier, opnås signifikans på 1% niveau. Det samme billede tegner 

sig af undersøgelserne af det norske aktiemarked. Også her opnås afkast i størrelsesordenen 

1% pr. måned. Dog ikke med helt samme signifikans, da to af resultaterne kun er signifikant 

på 5% sikkerhedsniveau. Den sidste undersøgelse opnår dog signifikans på 1% 

sikkerhedsniveau ligesom resultaterne fra Danmark. Resultaterne fra Sverige står i skarp 

kontrast til resultaterne fra Danmark og Norge. I Sverige kan der i 2 af undersøgelserne kun 

dokumenteres et lille momentumafkast på hhv. 0,16% og 0,49%, mens der i den tredje 

undersøgelse fremkommer et negativt momentumafkast. Ingen af resultaterne fra Sverige er 

signifikante. Det svenske aktiemarked skiller sig således markant ud fra både Danmark og 

Norge og for den sags skyld også fra USA. 

 

Se hhv, bilag 2 og 3 for forklaring af branchemomentum og momentum i relation til 

kvartalsregnskabsmeddelelser. 

3.2. Mean reversion 

I forbindelse med undersøgelser af momentum på aktiemarkederne har man empirisk 

observeret, at kurser har tendens til mean reversion på forudsigelige tidspunkter. Fænomenet 

mean reversion er, at aktier der i en periode er steget eller faldet i værdi, har en tendens til at 

falde tilbage mod tidligere kursniveau. Altså mod en slags gennemsnitskurs for aktien (mean). 

Dette er, ligesom momentum, et brud på random walk hypotesen, da det fører til, at man med 

teknisk analyse kan forudsige fremtidig kursudvikling. Empirisk har man observeret mean 

reversion på både kort sigt (1 måned efter formationsperioden) og på lang sigt (3-5 år efter 

formationsperioden), mens momentum er observeret på mellemlang sigt (3-12 måneder) og 

således ikke står i kontrast til mean reversion. 

 

I en publikation fra 1990, der tager udgangspunkt i en investeringshorisont på en måned, viser 

Jegadeesh, at der i perioden 1934-1987 er stærkt signifikant negativ førsteordens 

seriekorrelation i afkast. Det betyder, at hvis man følger en såkaldt contrarian strategi, der 

køber de 10% aktier, der har klaret sig dårligst i foregående måned og holder dem en måned, 

ville man opnå et gennemsnitligt afkast 2,49% højere end hvis man fulgte en strategi, der 
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købte de 10% aktier, der har klaret sig bedst (Jegadeesh, 1990). I artiklen foreslår Jegadeesh, 

at mean reversion kan forklares med ændringer i forventet afkast, eller markeds-ineffektivitet. 

Selvom en strategi, der forsøger at udnytte kort sigt mean reversion, kan virke attraktiv, er det 

forbundet med store transaktionsomkostninger, hovedsageligt fra høj handelsfrekvens og bid-

ask-spreads, at følge en sådan strategi, hvilket gør strategien væsentligt mindre attraktiv. I en 

senere artikel viser det sig dog, at der er en sammenhæng mellem mean reversion på kort sigt 

og bid-ask-spreads (Jegadeesh & Titman, 1995). Dette peger i retning af, at mean reversion på 

kort sigt faktisk ikke er udtryk for investorernes overreaktion, men i stedet skyldes begrænset 

likviditet i markedet på kort sigt. Uanset hvad forklaringen på mean reversion på kort sigt er, 

underbygger det, hvad mange momentumundersøgelser har vist. Nemlig at der opnås et højere 

afkast på momentum investeringsstrategier, hvis der indføres et lag på en måned mellem 

formations- og holdingperioden. 

 

Jegadeesh & Titman beskæftiger sig både i deres oprindelige momentumstudie fra 1993 og i 

det efterfølgende studie fra 2001 også med, hvad der sker med momentumporteføljerne ud 

over mellemlang sigt. Her dokumenterer de negative gennemsnitlige afkast i perioden 13-60 

måneder efter holdingperiodens begyndelse (Jegadeesh & Titman, 2001). Dette peger i 

retning af mean reversion på lang sigt, hvilket falder helt i tråd med De Bondt og Thalers 

studie fra 1985. I det studie viser de, at tidligere tabere på lang sigt signifikant outperformer 

tidligere vinderaktier. Studiet er gennemført på det amerikanske aktiemarked og dækker 

perioden 1926-1982. Anvender man en selvfinansierende strategi, hvor man køber aktier, der 

tidligere har klaret sig dårligt og sælger de aktier, der hidtil har klaret sig bedst, vil en sådan 

strategi giver et akkumuleret afkast efter 3 år på 24,6%, mens afkastet for en holdingperiode 

på 5 år er 31,9% (De Bondt & Thaler, 1985). Afkastet kan ikke forklares med højere risiko. 

De Bondt og Thaler dokumenterer således, at der er en langsigtet mean reversion, hvilket de 

forklarer med, at investorer har tendens til at overreagere på virksomhedsspecifik information. 

Aktiekursen bevæger sig således midlertidigt væk fra aktiens fundamentalværdi som følge af 

overoptimisme fra investorerne. På samme måde er der tendens til, at aktier, der har klaret det 

dårligt, vil være prissat under aktiens fundamentalværdi som følge af pessimisme fra 

investorerne. Denne overreaktion, som understøttes af BF-teorien (Jegadeesh & Titman, 

2001), handles så langsomt ud af på lang sigt, hvilket altså giver mean reversion. 



27 
 

3.3. Litteraturens forklaringer på momentum 

I momentumlitteraturen er der et naturligt fokus på at forklare, hvad momentum på 

aktiemarkedet skyldes. I det følgende vil der blive givet en kort oversigt over mulige 

forklaringer. 

3.3.1. Forklaringer baseret i moderne finansieringsteori og investor rationalitet 

Traditionelt vil moderne finansieringsteori forklare momentum med CAPM, hvor afkast 

afhænger af risiko målt ved beta. En strategi der kontinuerligt giver et højt afkast, må således 

være forbundet med en risiko der er relativt høj, for at sikre den proportionalitet der er mellem 

risiko og afkast i CAPM-modellen. Allerede i Jegadeesh og Titman’s momentumundersøgelse 

tilbage fra 1993 anvendes beta for vinder- og taberporteføjen i undersøgelsen af, om risiko 

kan forklare afkastet. I den undersøgelse viser det sig, at en 6/6-strategi medfører, at 

taberporteføljen, som man går kort i, faktisk har en smule højere risiko målt ved beta end 

vinderporteføljen. Det vil sige, at afkastet ikke skyldes, at investeringsstrategien, der er 

selvfinansierende, har høj beta og dermed bærer systematisk risiko, som belønnes jf. CAPM. 

Det får Jegadeesh og Titman til at konkludere, at systematisk risiko, målt ved beta, ikke 

forklarer momentumafkastet. 

 

I Rouwenhorsts undersøgelse af momentum på 12 europæiske aktiemarkeder fra 1998 

forsøges standardafvigelsen, der er udtryk for en porteføljes totalrisiko, som en forklarende 

faktor. Rouwenhorst når til samme resultat som Jegadeesh og Titman i 1993. Taberporteføljen 

er gennemsnitligt forbundet med en større standardafvigelse end vinderporteføljen. Derfor 

kan heller ikke standardafvigelsen forklare momentum investeringsstrategiens afkast. 

 

Fama og French’s tre-faktor model (1993) har vist sig anvendelig til at forklare en række af 

aktiemarkedets anomalier (Fama & French, 1996). Modellen inddrager, udover et risikomål, 

den empirisk observerede forskel, der er mellem afkastet på selskaber med lille markedsværdi 

kontra selskaber med stor markedsværdi, samt forskellen i gennemsnitligt afkast for selskaber 

med høj eller lav B/M. På trods af, at modellen har vist sig effektiv til at vise, at mange andre 

observerede anomalier på aktiemarkedet kan have en rationel forklaring, kan Fama og 

Frenchs tre-faktor model ikke forklare afkastet på momentum investeringsstrategier (Fama & 

French, 1996). Det samme gør sig gældende for mean reversion. 
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Udover de utallige forsøg på at forklare momentumafkast med moderne finansieringsteori har 

man også undersøgt, om makroøkonomiske forhold kan have betydning for afkastet. Man har 

således, ved at lave sub-periode analyser, undersøgt, om momentumafkast afhænger af, om 

der er gode eller dårlige makroøkonomiske forhold. Konklusionerne på disse undersøgelser er 

dog ikke entydige. Som eksempel kan nævnes Griffin et al. (2003), der undersøger, om 

forskellige makroøkonomiske faktorer kan forklare momentum, men må konstatere, at 

momentum investeringsstrategier klarer sig godt i både gode og dårlige makroøkonomiske 

forhold. Dette får dem til at konkludere, at makroøkonomiske forhold kun i begrænset omfang 

kan forklare afkastet fra momentumstrategier. 

 

De centrale teorier i den moderne finansieringsteori har altså vist sig uegnet til på 

tilstrækkelig vis at forklare afkastet på momentumstrategier. Jegadeesh og Titman foreslår 

selv en alternativ forklaring på momentum og mean reversion. Nemlig at investorerne har 

tendens til at købe tidligere vindere og sælger tidligere tabere, hvilket skaber et midlertidigt 

prispres på de aktier, der har klaret sig bedst og dårligst (Jegadeesh & Titman, 1993). En 

sådan forklaring rækker en arm ud til, at BF kan forklare momentum, hvilket netop er emnet 

for det følgende afsnit. 

3.3.2. Forklaringer baseret i behavioural finance teori og investor irrationalitet 

Hvor kapitel 2 havde til formål at give et indblik i BF-teorien, har dette afsnit til formål at 

redegøre for, hvordan BF-teorien konkret kan hjælpe med at forklare momentum på 

mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. Til det formål er der udviklet en række 

modeller, som netop tager deres udgangspunkt i BF-teorien. Modellerne har, udover afsættet i 

BF-teorien det til fælles, at momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt 

forklares med enten over- eller underreaktion. Altså er udgangspunktet for dette afsnit den 

konsekvensteori, der blev redegjort for mod slutningen af kapitlet 2. 

 

I 1998 introducerede Barberis, Schleifer og Vishny Investor Sentiment Model. Modellen tager 

sit udgangspunkt i heuristikken, hvor følelser, fornemmelser og tommelfingerregler anvendes 

som beslutningsgrundlag for investeringer. Dette kan føre til, at investorerne enten forårsager 

over- eller underreaktion på markedet, hvis deres mavefornemmelse er enten for optimistisk 

eller pessimistisk. Underreaktion kan skabes, hvis investorerne har en dårlig fornemmelse og 

handler konservativt. Omvendt kan overreaktion skabes, såfremt investorerne er positive og 

fokuserer på de gode nyheder og tillægger disse for stor vægt. Barberis, Schleifer og Vishny 
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(1998) antager, at selskabers indtjening faktisk følger en random walk, men at investorerne 

ikke er opmærksomme på dette. I stedet benytter investorerne sig af en forsimplet analyse, 

hvor en aktie kan være i enten en trend fase, hvor det går godt med indtjeningen, eller en 

mean reverting fase, hvor indtjeningsudviklingen er dårlig. Investorerne hænger fast i disse 

faser, og der skal meget til at få dem til at ændre holdning. Hvis f.eks. investoren ser en aktie 

som værende i en mean reverting fase, så skal der flere på hinanden følgende positive 

indtjeningsmeddelelser til, før de anser aktien for at være skiftet til trend fasen. Denne 

konservative og langsomme holdningsændring fører til underreaktion, hvilket kan forklare 

momentum på mellemlang sigt (Barberis, Schleifer & Vishny, 1998). Omvendt vil 

investorerne, hvis de opfatter en aktie som værende i en trend fase, forvente positive nyheder. 

Derfor vil man ikke se en kurs reaktion, hvis forventningerne opfyldes, mens man vil opleve 

en større negativ kursreaktion, hvis selskabet skuffer. Før eller siden vil investorerne ændre 

opfattelse af aktiens fase. Indtil det sker, vil indtjeningsskuffelserne få investorerne til at 

overreagere, hvilket er konsistent med mean reversion på lang sigt. 

 

Mens Investor Sentiment Model tager sit udgangspunkt i psykologien og irrationaliteten hos 

beslutningstagerne, er der også modeller, der baseres i den interaktion, der er mellem 

forskellige typer investorer. Et eksempel på en sådan model er Information Diffusion Model, 

som er udviklet af Hong og Stein (1999). Modellen opererer med to typer investorer; 

newswatchers og momentum traders. Newswatchers har en tendens til at underragere på 

information, da de kun langsomt drager konklusioner, efterhånden som de får mere viden. 

Newswatchers er desuden kendetegnet ved ikke at skele til en akties historiske kursudvikling 

(Hong & Stein, 1999). Den underreaktion, som skabes af newswatchers, skaber momentum på 

mellemlang sigt, hvilket momentum traders forsøger at kapitalisere på ved netop at 

beskæftige sig med historiske kurser og brug af teknisk analyse. Momentum traders vil 

således interessere sig for de aktier, der har været offer for newswatchernes underreaktion og 

begynde at opkøbe disse, hvilket skaber prispres og i sidste ende overreaktion på lang sigt. 

Når newswatchers indser, at aktien er overvurderet, vil de begynde at sælge ud af deres 

beholdning, hvilket fører til mean reversion. 

 

Information Diffusion modellens forklaring på momentum og mean reversion stemmer 

påfaldende overens med det forslag til en BF baseret forklaring på anomalierne, som 

Jegadeesh og Titman foreslog i deres artikel fra 1993, og som kort blev beskrevet mod 

slutningen af afsnit 3.3.1. 



30 
 

 

En tredje model er overkonfidens hypotesen af Daniel, Hirshleifer & Subramanyam (1998). 

Investorernes overdrevne tro på egne evner fører til momentum gennem overreaktion. En 

overkonfident investor vil tro på egen information frem for offentlig information, hvilket vil 

føre til, at han overreagerer på privat information, men til gengæld har tendens til at 

underreagere på offentlig information. Samtidig vil overkonfidente investorer handle mere 

aggressivt på markedet, hvilket kan skabe prispres og momentum på mellemlang sigt og mean 

reversion på lang sigt (Daniel et. al., 1998). 

 

For de tre modeller for momentum og mean reversion, der er gennemgået ovenfor, er det 

vigtigt at bemærke, at der ikke er enighed om, hvorvidt momentum skyldes investorernes 

over- eller underreaktion. De tre modeller tilbyder tre forskellige forklaringer, der står som 

alternativ til hinanden. Der findes dog også en helt fjerde model, der søger at forklare 

momentum og mean reversion med udgangspunkt i handelsvolumen. Modellen hedder 

Momentum Life Cycle Hypothesis (MLC) og foreslår, at handelsvolumen er en del af nøglen 

til at forstå momentum. Modellen er fremsat af Lee og Swaminathan i 2000, hvor de empirisk 

har observeret, at aktier gennemgår faser af favorisering og forsømmelse fra investorerne, 

målt ved handelsvolumen. Netop disse faser kan hjælpe med forståelsen af momentum og 

mean reversion. 
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Figur 2: Momentum Life Cycle Hypothesis illustreret 

 

Kilde: Lee & Swaminathan (2000) 

 

MLC modellen har vinderaktier med stærkt kurs- eller indtjeningsmomentum i venstre 

halvdel, og aktier med dårlig performance og mean reversion i højre halvdel. Generelt vil 

aktier, der klarer sig godt, bevæge sig op i modellen, mens aktier der klarer sig dårligt, vil 

bevæge sig nedad, hvilket afspejler investorernes interesse for aktier, der klarer sig godt og 

manglende interesse for aktier, der klarer sig dårligt. Modellen viser, hvordan en aktie følger 

en cyklus, hvor den går fra at være en vinderaktie med høj handelsvolumen, til en taberaktie 

med høj handelsvolumen. Før eller siden mister investorerne interessen, hvorefter aktien 

bliver til en taber aktie med lav handelsvolumen, indtil kursen til sidst er så lav, at den 

begynder at opleve forbedret performance sammenholdt med værdien af aktien, så den ender 

med igen at være en vinderaktie med lav handelsvolumen. Generelt kan en aktie, der befinder 

sig i nedre, venstre kvadrant betragtes som en momentumaktie, der befinder sig på et tidligt 

stadie, mens en aktie, der befinder sig i øvre venstre kvadrant, beskrives som en 

momentumaktie, der befinder sig på et sent stadie (Lee & Swaminathan, 2000). Ligeledes kan 

aktierne i højre side opfattes som henholdsvis tidligt og sent i deres mean reversion fase.  

 

Alle fire modeller gennemgået i dette afsnit opfylder målsætningen om teoretisk at forklare 

både momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. Modellerne stemmer 
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overens med de empiriske observationer af disse fænomener, som de som udgangspunkt jo 

også er designet til at forklare. 

3.4. Delkonklusion 

Momentum har været genstand for meget opmærksomhed, og den samlede litteratur på 

området er derfor temmelig omfattende. Kapitlet behandler derfor kun de mest relevante dele 

af litteraturen. 

 

Eksistensen af momentum og momentums karakteristika er dokumenteret gennem mange 

empiriske undersøgelser. F.eks. i Jegadeesh og Titman undersøgelse fra 1993 der 

dokumenterer momentum i USA. Tilsvarende undersøgelser har vist, at momentum ligeledes 

kan påvises på markeder i en lang række lande på flere kontinenter. Momentum viser sig 

således, på trods af at der findes enkelte undtagelser, at være et globalt og vedvarende 

fænomen. På de skandinaviske markeder er der i tre forskellige undersøgelser påvist 

momentumafkast i Danmark i størrelsesordenen 0,92-1,09 % pr måned. For Norge er 

resultaterne nogenlunde de samme, mens Sverige skiller sig ud, ved at der ikke er påvist 

signifikant momentum. 

 

Momentum eksisterer på mellemlang sigt, mens flere undersøgelser viser, at der på både kort 

og lang sigt kan dokumenteres mean reversion. Mean reversion på kort sigt (1 måned) kan 

forklare, hvorfor der opnås større afkast på momentumstrategier, hvor der indføres en måneds 

lag mellem formations- og holdingperioden end på strategier uden lag. Mean reversion på 

lang sigt betyder, at momentum er et forbigående fænomen og at en momentumstrategi ikke 

med fordel kan anvendes med lange holdingperioder. 

 

Moderne finansieringsteori har vist sig utilstrækkelig til at forklare momentum. Derfor kigger 

en stor del af litteraturen mod BF-teorien. Her har man udviklet en række modeller, der med 

udgangspunkt i investor irrationalitet og psykologi forsøger at forklare den over- og/eller 

underreaktion, der fører til momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. 

Modeller, som investor sentiment model, information diffusion model, overkonfidens 

hypotesen og momentum life cycle hypothesis tilbyder en teoretisk alternativ forklaring, men 

har det tilfælles, at de er vanskelige at teste i praksis. 
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4. Undersøgelsesdesign og præsentation af data 

Formålet med dette kapitel er at redegøre for undersøgelsesdesignet anvendt i den empiriske 

analyse samt at præsentere anvendt data og overvejelser omkring data. 

4.1. Undersøgelsesdesign 

Som tidligere beskrevet vil den empiriske undersøgelse i dette speciale være af 

momentumeffekten på de skandinaviske aktiemarkeder. Undersøgelsen dækker perioden 1. 

januar 1990 til 31. december 2009. Altså en 20-årig periode. Undersøgelsen vil i grove træk 

være en kopi af den undersøgelse, som er gennemført af Jegadeesh og Titman i deres artikel 

fra 1993. Deres undersøgelsesdesign er valgt, fordi metoden, eller variationer over den, siden 

er blevet anvendt i mange andre momentumundersøgelser verden over. På den måde sikres, 

udover sikkerhed for at metoden er anerkendt, et godt sammenligningsgrundlag for 

resultaterne af den empiriske undersøgelse. I forbindelse med den empiriske analyse er der 

foretaget tre grundlæggende antagelser: 

 

1) Der er ikke nogen omkostninger forbundet med at handle aktier 

2) Det er muligt for investorer uhindret at gå kort i alle aktier. 

3) Afkast er normalfordelt og uafhængigt 

 

I det følgende vil undersøgelsesdesignet blive konkretiseret. 

4.1.1. Design for undersøgelse af afkast på momentum investeringsstrategier 

For alle aktier (i) beregnes afkast til tiden t for de forskellige formations perioder (j) vha. 

følgende formel: 

1
,

,

, −=
− ijt

it

it
Kurs

Kurs
r  

På den måde bliver det muligt at rangordne aktierne efter deres afkast i formationsperioden. 

Aktierne inddeles herefter i en ligevægtet vinderpotefølje (herefter PV), bestående af de aktier 

der har haft højest afkast i formationsperioden og en ligevægtet taberportefølje (herefter PT), 

bestående af de aktier der har haft lavest afkast i formationsperioden. Hver af de to porteføljer 

indeholder som udgangspunkt 20%3 af de aktier, der er noteret på markedet. Der bygges 

momentumporteføljer og beregnes afkast for formationsperioder (F) på 3, 6, 9 og 12 måneder 

                                                 
3 Dette varieres dog i en enkelt af delundersøgelserne. 
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og holdingperioder (H) på 1, 3, 6, 9, 12, 24 og 36 måneder. Holdingperioder på 1, 24 og 36 

måneder, inddrages af hensyn til undersøgelsen af mean reversion på kort og lang sigt. 

 

Jegadeesh og Titman inddelte i deres studie fra 1993 aktierne i deciler, således at hhv. PV og 

PT kun indeholdt 10% af aktierne på markedet. Langt hovedparten af de momentum 

undersøgelser, der er gennemført på de skandinaviske aktiemarkeder, anvender dog et 

undersøgelsesdesign, hvor 20% af aktierne indgår i henholdsvis PV og PT. Dette gøres af 

hensyn til det relativt begrænsede antal børsnoterede selskaber på de små skandinaviske 

markeder. Ved også at anvende dette format i denne undersøgelse, sikres sammenlignelighed 

med tidligere studier. 

 

Efter PV og PT er dannet, kan der nu beregnes afkast pr måned på momentum 

investeringsstrategierne for forskellige holdingperioder (H). Med 20 års kursdata vil der med 

f.eks. en 12/12-strategi maksimalt kunne opnås 20 observationer, såfremt der laves en fuld 

rebalancering ved udløb af hver 12 måneders holdingperiode. Fuld rebalancering ved udløb af 

strategien fører således til et begrænset antal observationer. Dette problem løser Jegadeesh og 

Titman ved at anvende delvis rebalancering, hvilket vil sige at strategierne overlapper 

hinanden. En ny holdingperiode starter således hver måned, hvilket betyder, at 

totalporteføljen består af H overlappende delporteføljer. Totalporteføljen rebalanceres derfor 

kun delvist hver måned, hvor 1/H af aktierne i totalporteføljen skal igennem en fuld 

rebalancering. Ved at anvende delvis rebalancering opnås et langt højere antal observationer, 

hvilket øger chancen for at kunne opnå signifikans. En anden fordel ved delvis rebalancering 

er, at resultaterne ikke vil være påvirkede af startmåned. 

 

Efter at have beregnet afkastet af momentumstrategier med forskellige formations- og 

holdingperioder, beregnes gennemsnitligt aritmetisk afkast for PV og PT for hver F/H-

strategi4, ligesom der vil blive beregnet gennemsnitligt afkast af den selvfinansierende lang-

kort-strategi (Herefter PV-PT), hvor der tages en lang position i vinderporteføljen og en kort 

position i taber porteføljen. Endelig testes alle resultater med statistisk t-test for at undersøge, 

om de er signifikant forskellig fra nul5. 

                                                 
4 Aritmetisk gennemsnit anvendes i lighed med Jegadeesh og Titmans undersøgelse fra1993. 
5 Dette beskrives mere indgående på et senere tidspunkt. 
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4.1.2. Design for undersøgelse af om risiko kan forklare momentumafkastet 

I afsnit 3.3.1 blev der redegjort for, at den moderne finansieringsteori har vanskeligheder ved 

at forklare momentum. Det er derfor relevant at undersøge, om det også gør sig gældende på i 

Skandinavien.  

 

Der gennemføres to undersøgelser af risiko som forklaring på afkastet på 

momentumstrategien. Den første er det klassiske risikomål β, hvor der beregnes systematisk 

risiko for hver undersøgt strategi, mens den anden er Sharpe-ratio, der kan anvendes til at 

rangordne porteføljer. Formlen for Sharpe Ratio er angivet nedenfor: 

P

fP RR
RatioSharpe

σ

−
=−

 

Med sharpe-rationen er det muligt, at evaluere de forskellige strategier i forhold til hinanden. 

4.2. Anvendt data 

I dette afsnit beskrives den anvendte empiriske data, der ligger til grund for den kommende 

undersøgelse og analyse. Herudover diskuteres kvaliteten af anvendt data med fokus på 

eventuel bias. 

4.2.1. Anvendt empirisk data 

Kilden til den anvendte data er Thomsons Datastream, hvor der er taget udtræk af kursdata for 

danske, svenske og norske aktier for 20 års perioden 1. januar 1990 til 31. december 2009. 

For hver aktie inkluderet i undersøgelsen er hentet månedlige kursdata i form af lukkekursen 

for den 1. i hver måned. Den eksakte datakilde er Datastreams ”Total Return Index”, kaldet 

RI. Dette indeks er konstrueret med den forudsætning, at udbetalt dividende geninvesteres og 

er ligeledes renset for andre transaktioner med ejerne. På den måde immuniseres data i 

forhold til kursændringer som følge af transaktioner med ejerne. 

 

I datasættet indgår som udgangspunkt alle aktier, der er, eller har været, børsnoteret i 

Danmark, Sverige og Norge i perioden 1. januar 1990 – 31. december 2009. Begrænsninger i 

datastættet og forudsætninger for aktiers inddragelse i undersøgelsen vil dog senere blive 

berørt. Rådata indeholder anvendelig data for 409 danske aktier, 1.119 svenske aktier og 547 

norske aktier 
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Starttidspunktet 1. januar 1990 er valgt fordi Datastream ikke har tilstrækkelig RI data for 

skandinaviske aktiekurser før perioden i slutningen af 80’erne. Det er således vanskeligt at 

anvende data fra før 1990. Sluttidspunktet 31. december 2009 er valgt for at datasættet består 

af hele år. 

4.2.2. Data kvalitet og data bias 

Når man gennemfører test på baggrund af empirisk data, er det vigtigt, at kvaliteten af den 

anvendte data er høj, og at der ikke er noget bias i datasættet. Derfor vil datakvalitet og data 

bias her blive vurderet. 

 

Thomson Datastream opfattes generelt som en troværdig kilde. Dette understreges af, at flere 

af de artikler omhandlende momentum, der henvises til i dette speciale, anvender datasæt 

hentet fra Datastream. Det vurderes derfor, at der ikke er grund til bekymring for validiteten 

af anvendt data. Samtidig bør der heller ikke være voldsomt bias i data mod succesfulde 

aktier, da det samlede datasæt indeholder mange aktier, der enten noteres eller afnoteres i den 

periode data dækker, hvilket peger i retning af, at der ikke vil være såkaldt survivorship bias. 

Ved at inddrage aktier, der er noteret eller afnoteret i perioden, får man nemlig inkluderet 

både de selskaber, der har vist sig stærke nok til en børsintroduktion og de selskaber, der er 

gået konkurs eller er blevet fusioneret.  

 

Ud over at forholde sig til om der er survivorship bias i datasættet, er det også vigtigt at kigge 

på såkaldt seletion bias. Altså bias mod at datasættet ikke er repræsentativt for hele 

populationen. Da aktierne i datasættet har stor variation i størrelse og branche, er der intet, der 

tyder på seletion bias. Datasættet vurderes således at være repræsentativt. En anden form for 

selection bias er muligheden for, at den tidsperiode som det valgte datasæt dækker, ikke er 

repræsentativ. Det kan i høj grad være tilfældet med det datasæt, der er valgt i dette speciale, 

da de 2 sidste år i den periode, datasættet dækker, rammer ned i den verdensomspændende 

finanskrise, der satte et stort aftryk på aktiemarkederne i både 2008 og 2009. Dette kan have 

indflydelse på resultaterne for afkastet på momentumstrategier. Problemet søges dog løst ved, 

at der gennemføres en undersøgelse af afkast fra momentumstrategier i subperioder. 

  

En sidste type bias, der skal holdes for øje, er såkaldt look-ahead bias. Look-ahead bias kan 

undgås ved udelukkende at anvende information i sin undersøgelse af historisk afkast, som 

ville have været tilgængelig på det tidspunkt, hvor den skulle have implementeret. Dette er 
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ikke noget problem i undersøgelse af afkast fra momentumstrategier, da implementeringen af 

en strategi udelukkende baserer sig på viden om aktiers afkast de forudgående 3, 6, 9 eller 12 

måneder. 

 

Samlet set vurderes data, anvendt i den empiriske analyse, at have en høj validitet uden 

nævneværdige bias problemer. Det eneste mulige bias, der giver anledning til bekymring, er 

selection bias i forhold til valget af undersøgelsesperiode. Dette søges dog løst ved at 

gennemføre en subperiodeanalyse. 
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5. Empirisk analyse af momentum i Skandinavien 

I dette kapitel gennemføres en kvantitativ empirisk analyse af momentumeffekten på de 

skandinaviske aktiemarkeder i perioden 1. januar 1990 til 31. december 2009. Herudover 

undersøges en række karakteristika ved momentum. Specifikt undersøges i forhold til 

strategiernes gennemsnitlige afkast fordelt på kalendermåneder, når markedet er i en positiv 

eller negativ udvikling og afkast for en række subperioder. Herefter kigges på mean reversion 

i afkastene for momentum investeringsstrategier på både kort og lang sigt. Endelig afsluttes 

kapitlet med en analyse af, om risiko kan forklare afkast på momentumstrategier, samt 

hvordan de forskellige strategier rangeres i forhold til hinanden, når risiko inddrages. 

 

Databehandlingen, der ligger til grund for analysen er omfattende. For det første er der 

inddraget et meget stort antal aktier, for det andet er der totalt gennemført 9 undersøgelser 

med forskellige forudsætninger, eller på baggrund af forskelligt datamateriale. De 9 

undersøgelser dækker formationsperioder på 3, 6, 9 og 12 måneder og holdingperioder på 1, 

3, 6, 9, 12, 24 og 36 måneder. Altså beregnes der på 28 investeringsstrategier i hver af de 9 

undersøgelser, hvilket betyder, at undersøgelsen i alt omfatter beregninger på 252 forskellige 

momentumstrategier. Som følge af at der undersøges på momentum investeringsstrategier 

med delvis rebalancering, hvor en del af total-porteføljen udskiftes hver måned, er 

resultaterne baseret på mange del-porteføljer. I alt baseres resultaterne, der præsenteres i dette 

kapitel, på beregniner af over 120.000 del-porteføljer, hvoraf mange af dem indeholder mere 

end 100 aktier. Samlet over de 20 år indgår 1.574.640 observationer af månedlige afkast på 

del-porteføljer. 

 

Beregningerne, der ligger til grund for analysen, er foretaget i MS Excel 2007 og 

beregningsarkene kan findes på vedlagte Cd-rom6 i mappen ”Beregnings-Ark”. Da der er tale 

om nogle tunge beregningsfiler, er resultaterne, renset for beregninger og formler, samlet i 

mere smidige regneark i mappen ”Resultat-Ark”. I beregningerne er anvendt VBA-kode, som 

kan ses på bilag 4. Henvisninger til det anvendte Datastream datamateriale kan ses på bilag 5 

sammen med en beskrivelse af en række konkrete praktiske problemer med Datastreams data 

og valgte løsninger herpå. Endelig er der i forbindelse med resultaterne, foretaget t-tests på de 

gennemsnitlige månedlige afkast på momentumstrategierne. T-tests antager normalfordeling, 

                                                 
6 Filerne bør, af hensyn til datamængden, kun åbnes i Excel 2007 eller nyere versioner. Filerne kan tage minutter 
at åbne. Det anbefales desuden, at man inden filerne åbnes, slår automatiske beregninger fra i Excel, da en 
gennemregning af filerne, kan tage over en time på ældre computere. Da filerne indeholder makroer skal 
sikkerheden for makroer sættes ned, før beregningerne kan gennemføres. 
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hvilket er en standardantagelse for aktieafkast, og som således betragtes som rimelig i denne 

forbindelse. En oversigt over anvendte t-tests og forklaringer af disse kan ses på bilag 6. I 

både beregninger og analyse er forkortelserne PV, PT, og PV-PT konsekvent anvendt. PV 

benævner vinderporteføljen bestående af de aktier, der har klaret sig bedst gennem 

formationsperioden, mens PT benævner taberporteføljen bestående af de aktier, der igennem 

formationsperioden har klaret sig dårligst. PV-PT er den selvfinansierende momentum 

investeringsstrategi, altså den lange position i PV og den korte position i PT. 

 

Som nævnt ovenfor analyseres der på 9 forskellige datasæt/forudsætninger. De 9 

undersøgelser kan opdeles i to hovedgrupper: Total-undersøgelser og Likvid-undersøgelser. 

Gruppen af Total-undersøgelser medtager alle børsnoterede aktier i henholdsvis Skandinavien 

samlet, Danmark, Sverige og Norge. For Skandinavien er både gennemført en undersøgelse, 

hvor PV og PT hver indeholder 20% af aktierne, som det er tilfældet i alle de øvrige 

undersøgelser i dette speciale, og hvor PV og PT hver kun indeholder 10% af aktierne, som er 

tilfældet i de fleste undersøgelser af momentum i USA. Dette er valgt, dels for både at kunne 

sammenligne med tidligere internationale undersøgelser og med tidligere undersøgelser af de 

skandinaviske aktiemarkeder og dels for at undersøge, hvad en ændring af procentsatsen 

betyder for afkastet. Udover at undersøge momentum på det samlede skandinaviske marked 

undersøges også, om der findes momentum i de enkelte lande. Dette gøres for at nuancere 

undersøgelsen, da momentum jf. kapitel 3 har vist sig at variere fra land til land. Således 

omfatter gruppen af Total-undersøgelser 5 momentumundersøgelser. Den anden hovedgruppe 

der kigges på, er gruppen af Likvid-undersøgelser. Her er kun inddraget aktier med en 

acceptabel likviditet. Dette sker, fordi mange af de aktier der indgår i Total-undersøgelserne, 

ikke har en likviditet, der er vurderes acceptabel. Derudover er det interessant at undersøge, 

om momentum for likvide aktier adskiller sig fra momentum på markedet. I denne forbindelse 

er en tilstrækkelig likviditet sat til en omsætning på gennemsnitligt minimum 23.000 aktier 

om måneden, svarende til minimum 1.000 om dagen i gennemsnit. Fraregnet er aktier med 

lange perioder uden handel, eller med lav omsætning kun afbrudt af få observationer med 

meget stor omsætning. I Likvid-datamaterialet indgår kun aktier registreret på Københavns 

Fondsbørs, Stockholm Børs og Oslo børs, som har tilstrækkelig likviditet. For Likvid-

undersøgelsesgruppen undersøges Skandinavien samlet, Danmark, Sverige og Norge, altså 4 

momentum undersøgelser. I alt, begge hovedgrupper samlet, gennemføres 9 

momentumundersøgelser. En skematisk oversigt over inddata for de 9 undersøgelser, kan ses i 

nedenstående tabel 3. 
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Tabel 3: Oversigt over de 9 datasæt 

Data N r(m) Min. # aktier i PV & PT Max. # aktier i PV & PT 

Skandinavien Total 20% 2075 0,0127 114 199 

Skandinavien Total 10% 2075 0,0127 57 99 

Skandinavien Likvid 532 0,0125 22 106 

Danmark Total 409 0,0089 36 52 

Danmark Likvid 134 0,0097 10 26 

Sverige Total 1119 0,0160 40 108 

Sverige Likvid 237 0,0141 7 47 

Norge Total 547 0,0121 21 51 

Norge Likvid 161 0,0138 4 32 

Note: N angiver samlet antal aktier i datasættet, r(m) angiver datasættets gennemsnitlige månedlige afkast som 
ligevægtet portefølje. PV er den anvendte betegnelse for vinderporteføljen, mens PT er den anvendte betegnelse 
for taberporteføljen. 
 

Som det fremgår af tabel 3, kan der være stor forskel på det antal aktier, der indgår i PV og 

PT. Det skyldes, at antallet af børsnoterede aktier ændrer sig kraftigt over tid. I det følgende 

vil resultaterne af de 9 momentumundersøgelser blive præsenteret. Alle resultater er pr. 

måned. 

5.1. Afkast på momentum investeringsstrategier på mellemlang sigt 

Undersøgelsesdesignet fremgår af afsnit 4.1.1. For at sikre overskuelighed præsenteres 

resultaterne af analyserne for hhv. Skandinavien, Danmark, Sverige og Norge i hver sit afsnit. 

5.1.1. Momentum på det skandinaviske aktiemarked 

Det skandinaviske marked består af aktiemarkederne i Danmark, Sverige og Norge samlet. 

For det skandinaviske aktiemarked er der gennemført 3 momentumanalyser. To analyser, 

hvor alle aktier inddrages med hhv. 20% og 10% af aktierne på markedet i PV og PT og en 

analyse, hvor kun aktier med en rimelig likviditet inddrages. 
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Tabel 4: Afkast på momentumstrategier på det skandinaviske marked, 20% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

    

3 PV-PT 0,0019 0,0022 0,0002 0,0007   

  (0,39) (0,61) (0,06) (0,26)   

    

6 PV-PT -0,0025 -0,0028 -0,0033 -0,0036   

  (0,43) (0,55) (0,72) (0,91)   

    

9 PV-PT -0,0045 -0,0042 -0,0059 -0,0066   

  (0,76) (0,81) (1,20) (1,52)   

    

12 PV-PT -0,0048 -0,0065 -0,0083 * -0,0082 * 

    (0,82)   (1,25)   (1,68)   (1,89)   
Note:Tabellen viser gennemsnitligt månedligt afkast på ”zero cost” momentum investeringsstrategier. Positive 
afkast er markeret med FED. Tal i parentes er t-statistik. Resultater der er signifikante på 5% sikkerhedsniveau 
er markeret med *, resultater signifikante på 1% sikkerhedsniveau, er markeret med **. Ovenstående resultater 
er kun et uddrag af den samlede analyse. Yderligere resultater findes i bilag 7. 

 

Af tabel 4 ses det, at der på det skandinaviske aktiemarked (20%) i perioden 1990-2009, kun 

kan dokumenteres gennemsnitligt positive afkast på momentumstrategier med en 

formationsperiode på 3 måneder. Højeste afkast opnås med en 3/6-strategi, der genererer et 

gennemsnitligt månedligt afkast på 0,22%. Ingen af de positive er dog signifikant forskellige 

fra 0. Tendensen er således svag. Det gennemsnitlige månedlige afkast på de øvrige 12 

momentumstrategier fremlagt ovenfor, er alle negative. Dog er kun afkastet for 12/9 og 

12/12-strategierne signifikant mindre end 0. Den overordnede tendens i undersøgelsen er, at 

afkastet på momentum investeringsstrategier er aftagende med længden af både formations- 

og holdingperioden. 

 

De fleste undersøgelser af momentum er foretaget på det amerikanske aktiemarked. Dette 

marked er, i modsætning til mange mindre markeder, analyseret med momentumstrategier 

hvor PV og PT kun indeholder 10% af markedets aktier. En lignende analyse for det 

skandinaviske aktiemarked er her gennemført. Resultaterne præsenteres i tabel 5, vist 

nedenfor. 
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Tabel 5: Afkast på momentumstrategier på det skandinaviske marked, 10% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT -0,0025 0,0009 -0,0036 -0,0021   

  (0,40) (0,20) (0,81) (0,58)   

    

6 PV-PT -0,0041 -0,0065 -0,0073 -0,0077   

  (0,56) (1,01) (1,26) (1,50)   

    

9 PV-PT -0,0138 -0,0110 -0,0125 * -0,0126 * 

  (1,55) (1,48) (1,86) (2,11)   

    

12 PV-PT -0,0097 -0,0109 -0,0135 * -0,0126 * 

    (1,22)   (1,58)   (2,03)   (2,19)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 8. 

 

Af tabellen ses det, at momentumstrategier anvendt på det skandinaviske aktiemarked, med 

10% af aktierne i hhv. PV og PT, genererer gennemsnitlige månedlige afkast i perioden 1990-

2009, der er lavere end strategier med 20% af markedets aktier i henholdsvis PV og PT. Det 

tyder således på, at momentumstrategier i Skandinavien, svækkes ved at nedbringe andelen af 

markedets aktier i hhv. PV og PT, mens de styrkes ved at øge andelen. Overordnet set 

genererede momentumstrategier anvendt på det samlede skandinaviske aktiemarkeder i 

perioden 1990-2009 ikke positive gennemsnitlige månedlige afkast. Ved de få strategier, hvor 

afkastet er positivt, kan der ikke opnås signifikans. 

 

I de ovenstående undersøgelser er der testet på datasæt bestående af alle børsnoterede aktier i 

Skandinavien. Da mange af disse aktier er relativt illikvide, gennemføres også en analyse af et 

datasæt bestående af skandinaviske aktier med en rimelig likviditet. Resultaterne af analysen 

fremgår af tabel 6. 
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Tabel 6: Afkast på momentumstrategier på det skandinaviske marked, likvide aktier 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0096 ** 0,0067 * 0,0052 * 0,0054 * 

  (2,73) (2,20) (1,90) (2,29)   

    

6 PV-PT 0,0076 * 0,0061 * 0,0062 * 0,0047 * 

  (1,91) (1,69) (1,95) (1,66)   

    

9 PV-PT 0,0083 * 0,0073 * 0,0056 * 0,0037   

  (1,95) (1,94) (1,66) (1,20)   

    

12 PV-PT 0,0091 * 0,0053 0,0033 0,0016   

    (2,22)   (1,38)   (0,92)   (0,50)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 9. 

 

Tabel 6 viser, at der opnås positive afkast på momentum investeringsstrategier i perioden 

1990-2009, hvis datasættet begrænses til kun at indeholde aktier med en rimelig likviditet. For 

12 af de 16 undersøgte strategier opnås signifikans på 5% sikkerhedsniveau. Herunder 3/3-

strategien, der genererer det højeste afkast på gennemsnitligt 0,96% pr. måned og som opnår 

signifikans på 1% sikkerhedsniveau. Som det var tilfældet med analyserne, der inkluderede 

alle børsnoterede aktier, er tendensen, at det gennemsnitlige månedlige afkast på strategierne 

mindskes med både formations- og holdingeperiodens længde. 

5.1.2. Momentum på det danske aktiemarked 

For det danske aktiemarked er gennemført 2 undersøgelser af momentum. Først en der 

inddrager alle børsnoterede danske aktier og siden en, der kun inddrager aktier med en rimelig 

likviditet. Nedenstående tabel 7 viser resultaterne af den første undersøgelse. 
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Tabel 7: Afkast på momentumstrategier på det danske aktiemarked 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0065 ** 0,0068 ** 0,0059 ** 0,0059 ** 

  (2,44) (2,95) (2,85) (3,14)   

    

6 PV-PT 0,0068 * 0,0069 ** 0,0065 ** 0,0054 * 

  (2,09) (2,35) (2,50) (2,29)   

    

9 PV-PT 0,0069 * 0,0070 * 0,0056 * 0,0043   

  (1,93) (2,12) (1,85) (1,57)   

    

12 PV-PT 0,0077 * 0,0056 * 0,0039 0,0026   

    (2,06)   (1,66)   (1,25)   (0,91)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 10. 

 

På det danske aktiemarked genererede alle 16 undersøgte momentumstrategier positive 

gennemsnitlige månedlige afkast i undersøgelsesperioden. Heraf er resultaterne for 13 af 

strategierne signifikante. Især opnås stor signifikans omkring strategier med en 

formationsperiode på 3 og 6 måneder. Højest afkast gav 12/3 strategien, der i perioden 

gennemsnitligt gav 0,77% i afkast pr måned. Dette bryder med tendensen fra undersøgelserne 

på det skandinaviske aktiemarked, hvor afkastet var faldende med både formations- og 

holdingperiodens længde. Denne tendens er ikke nær så udtalt på det danske aktiemarked. 

 

Tabel 8: Afkast på momentumstrategier på det danske aktiemarked, likvide aktier 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0141 ** 0,0106 ** 0,0087 ** 0,0080 ** 

  (4,38) (3,90) (3,59) (3,55)   

    

6 PV-PT 0,0114 ** 0,0096 ** 0,0084 ** 0,0065 * 

  (3,30) (3,02) (2,77) (2,30)   

    

9 PV-PT 0,0119 ** 0,0103 ** 0,0081 * 0,0060 * 

  (3,09) (2,78) (2,31) (1,84)   

    

12 PV-PT 0,0127 ** 0,0088 * 0,0062 * 0,0039   

    (3,09)   (2,31)   (1,72)   (1,14)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 11. 
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Som det var tilfældet med det samlede skandinaviske aktiemarked, ses det af tabel 8, at der 

også på det danske marked opnås højere afkast på momentumstrategierne ved at frasortere 

illikvide aktier. Af de 16 undersøgte strategier, opnås der på de 15 af dem gennemsnitligt 

afkast, der er signifikant større end 0. Mange af afkastene er tilmed signifikante på 1% 

sikkerhedsniveau. Højeste gennemsnitlige afkast er 1,41% pr måned, som opnås på 3/3-

strategien. Laveste afkast er 0,39% pr måned, som fremkommer af 12/12-strategien. Selvom 

tendensen ikke er entydig, er der således også her tendens til, at afkastet på 

momentumstrategierne er faldende med både formations- og holdingperiodens længde. 

5.1.3. Momentum på det svenske aktiemarked 

Der er gennemført to momentumundersøgelser på det svenske aktiemarked. En undersøgelse 

der inddrager alle børsnoterede svenske aktier og en, der kun inddrager aktier med rimelig 

likviditet. 

 

Tabel 9: Afkast på momentumstrategier på det svenske aktiemarked 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT -0,0041 -0,0016 -0,0054 -0,0039   

  (0,55) (0,30) (1,02) (0,89)   

    

6 PV-PT -0,0083 -0,0077 -0,0091 -0,0086   

  (0,96) (1,06) (1,36) (1,50)   

    

9 PV-PT -0,0153 -0,0128 -0,0135 * -0,0138 * 

  (1,49) (1,51) (1,80) (2,02)   

    

12 PV-PT -0,0154 -0,0159 * -0,0173 * -0,0146 * 

    (1,49)   (1,88)   (2,18)   (2,18)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 12. 

 

Af ovenstående tabel ses det, at det ikke kan dokumenteres positive gennemsnitlige 

månedlige afkast på momentumstrategier anvendt på det svenske aktiemarked i perioden 1990 

til 2009. Antallet af aktier på det svenske aktiemarked er relativt højt, og markedet vægter 

derfor tungt for resultatet for det samlede skandinaviske aktiemarked. Samlet set udgør de 

svenske aktier ca. 54% af samtlige aktier, der indgår i datamaterialet. At der ikke findes 

momentum på det tungtvejende svenske aktiemarked, trækker således momentumafkastene 
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for det samlede skandinaviske marked markant ned, mens det danske aktiemarked trækker 

momentum for Skandinavien i en positiv retning. 

  

Tabel 10: Afkast på momentumstrategier på det svenske aktiemarked, likvide aktier 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0064 0,0048 0,0021 0,0025   

  (1,40) (1,18) (0,56) (0,78)   

    

6 PV-PT 0,0073 0,0036 0,0025 0,0019   

  (1,40) (0,74) (0,55) (0,49)   

    

9 PV-PT 0,0034 0,0026 0,0011 0,0001   

  (0,58) (0,47) (0,23) (0,03)   

    

12 PV-PT 0,0040 0,0007 -0,0009 -0,0013   

    (0,66)   (0,12)   (0,17)   (0,27)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 13. 

 

Som det har været tilfældet med de analyser af likvide aktier, som tidligere er præsenteret, 

medfører også momentumstrategier på det svenske aktiemarked et forbedret afkast i forhold 

til analysen på Total-markedet. For likvide svenske aktier genererer 14 af 16 testede strategier 

positive gennemsnitlige månedlige afkast. Resultaterne er dog svage, da der ikke kan opnås 

tilstrækkelig signifikans for en eneste af strategierne. Dog er både 3/3- og 6/3-strategien 

signifikant på 10% sikkerhedsniveau. Grundet de insignifikante resultater er det ikke muligt at 

drage en stærk konklusion. Undersøgelsen peger dog i retning af, at der er svagt momentum 

på det svenske aktiemarked, når kun likvide aktier inddrages i analysen. 

5.1.4. Momentum på det norske aktiemarked 

Også på det norske aktiemarked er gennemført både en total-analyse og en analyse, der kun 

inddrager likvide aktier. Resultater af totalanalysen fremgår af nedenstående tabel. 
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Tabel 11: Afkast på momentumstrategier på det norske aktiemarked 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0049 0,0045 0,0032 0,0024   

  (1,13) (1,32) (1,02) (0,84)   

    

6 PV-PT 0,0044 0,0044 0,0040 0,0018   

  (0,91) (1,00) (0,99) (0,48)   

    

9 PV-PT 0,0059 0,0051 0,0031 0,0009   

  (1,17) (1,09) (0,71) (0,23)   

    

12 PV-PT 0,0035 0,0016 -0,0002 -0,0023   

    (0,67)   (0,34)   (0,04)   (0,54)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 14. 

 

14 af de 16 strategier testet på det norske aktiemarked i perioden 1990-2009, leverer positivt 

gennemsnitligt afkast. Dog er resultaterne igen svage, da der ikke kan opnås tilstrækkelig 

signifikans. 3/6-strategien er dog signifikant på 10% sikkerhedsniveau. Der kan således ikke 

med rimelig signifikans, påvises momentum på det norske aktiemarked. Som i de øvrige 

undersøgelser er momentumafkastet aftagende med både formations- og holdingperiodens 

længde. De bedste resultater fra momentum strategierne opnås som regel i undersøgelsernes 

øverste venstre kvadrant. Dette peger i retning af, at kurs-momentum er kortvarigt og effekten 

tidligt begynder at aftage. Også for Norge er der analyseret på likvide aktier. Resultaterne 

fremgår af tabel 12 nedenfor. 
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Tabel 12: Afkast på momentumstrategier på det norske aktiemarked, likvide aktier 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  3   6   9   12   

                    

3 PV-PT 0,0072 0,0031 0,0039 0,0034   

  (1,37) (0,66) (0,96) (0,89)   

    

6 PV-PT 0,0046 0,0057 0,0068 0,0047   

  (0,72) (1,03) (1,38) (1,06)   

    

9 PV-PT 0,0096 0,0093 * 0,0076 0,0052   

  (1,48) (1,67) (1,48) (1,10)   

    

12 PV-PT 0,0085 0,0060 0,0043 0,0014   

    (1,41)   (1,09)   (0,82)   (0,28)   
Note: Se note til tabel 4. Yderligere resultater findes i bilag 15. 

 

Ikke overraskende forstærkes momentum på det norske aktiemarked, når der kun inddrages 

likvide aktier, som det har været tilfældet for de øvrige markeder. 16 af 16 undersøgte 

strategier genererer gennemsnitligt positivt afkast i perioden 1990-2009. Resultaterne er dog 

igen svage, da der ikke kan opnås tilstrækkelig signifikans, bortset fra resultatet for 9/6 

strategien der er signifikant på 5% sikkerhedsniveau, mens strategierne 3/3, 6/9 og 12/3 er 

signifikante på 10% sikkerhedsniveau. Det er således rimeligt at konkludere, at der er 

momentum på det norske aktiemarked, når aktier med meget lav likviditet ikke inddrages. 

5.2. Momentum karakteristik 

I dette afsnit kigges nærmere på momentumstrategiernes performance over tid, i forskellige 

kalendermåneder, under forskellige markedsstemninger og i en række subperioder, med det 

formål at opnå en dybere forståelse af momentum. 

5.2.1. Momentumafkast over tid 

Her kigges der, for hver af de 9 undersøgelser, på den momentumstrategi med højest afkast og 

strategiens performance over tid. Indeks for udviklingen i værdien af strategien, hvis den 

konsekvent følges, kan ses af figur 3. 
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Figur 3: Indeks for værdien af momentumstrategier med højest månedligt afkast 

 
Note: Udviklingen i indeks er for overskuelighedens skyld fremlagt på en logaritmisk skala. 

 

På figur 3 ses det, at kun to strategier i perioden 1993 til ca. 1997 kunne præstere indekstal 

over 100. På trods af, at kun en af strategierne har et negativt gennemsnitligt månedligt afkast, 

vil man altså i længere perioder opleve, at flere af strategierne kan præstere negativt. Af de 9 

strategier ender 2 under indeks 100. Det er Sverige Total 3/6 strategien, som har en 

gennemsnitligt månedligt afkast på -0,16%, som ender i indeks 25,64 og Skandinavien Total 

10% 3/6-strategien, der ender i indeks 60,98, på trods af et positivt gennemsnitligt månedligt 

afkast på 0,09%. Den strategi, der i perioden 1990-2009 klarer sig bedst, er Danmark Likvid 

3/3-strategien, som også er den strategi med det højeste gennemsnitlige afkast, nemlig 1,41%. 

Denne strategi ender i indeks 2154,56. Den strategi, der klarer sig næstbedst i perioden, er 

Skandinavien Likvid 3/3-strategien, som ender i indeks 687,50. Af de ikke-likvide strategier 

er det Danmark Total 12/3, der klarer sig bedst. Denne strategi har et gennemsnitligt afkast på 

0,77% og slutter perioden i indeks 411,37. 

5.2.2. Momentumafkast og kalendermåneder 

I dette afsnit undersøges, om der kan identificeres nogle sæsonmønstre i afkast på 

momentumstrategier. Analysen tager udgangspunkt i 6/6-strategierne. Disse strategier er 

overvejende repræsentative. 
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Tabel 13: Momentumafkast i forskellige kalendermåneder for 6/6 total-strategier 

  Skandinavien Total Danmark Total Sverige Total Norge Total 

  M PV-PT 20% PV-PT 10% M PV-PT M PV-PT M PV-PT 

                  

Januar 0,0600 -0,0663 ** -0,1049 ** 0,0421 -0,0280 ** 0,0734 -0,0908 ** 0,0534 -0,0292 ** 

    (5,46) (5,52)     (4,14)     (4,43)     (4,04)   

Februar 0,0199 0,0248 0,0304   0,0086 0,0164   0,0265 0,0237   0,0278 0,0178   

    (0,27) (0,46)     (0,84)     (0,11)     (0,41)   

Marts 0,0223 -0,0439 * -0,0339 ** 0,0060 0,0093   0,0317 -0,0472   0,0210 -0,0184 * 

    (2,04) (2,84)     (0,43)     (1,81)     (2,15)   

April 0,0235 -0,0102 * -0,0082   0,0242 -0,0151 * 0,0208 0,0089   0,0297 -0,0271 ** 

    (2,03) (1,69)     (2,41)     (0,56)     (2,74)   

Maj 0,0217 -0,0029 0,0017   0,0230 -0,0044   0,0228 -0,0004   0,0243 -0,0057   

    (1,67) (1,07)     (1,78)     (1,23)     (1,72)   

Juni -0,0112 0,0189 * 0,0207   0,0000 0,0283 * -0,0236 0,0210 ** -0,0025 0,0122   

    (2,01) (1,84)     (2,38)     (2,65)     (0,79)   

Juli 0,0136 -0,0027 -0,0100   0,0185 -0,0095 * 0,0103 -0,0102   0,0200 0,0051   

    (1,33) (1,55)     (2,25)     (1,14)     (1,10)   

August -0,0002 0,0158 0,0114   0,0034 0,0232   -0,0007 0,0038   -0,0049 0,0233   

    (0,79) (0,45)     (1,49)     (0,15)     (1,23)   

September -0,0198 0,0070 -0,0003   -0,0100 0,0073   -0,0203 0,0025   -0,0312 0,0084   

    (1,48) (1,00)     (1,24)     (1,04)     (1,51)   

Oktober -0,0046 0,0129 0,0143   -0,0054 0,0045   -0,0051 0,0117   -0,0019 0,0185   

    (0,90) (0,88)     (0,79)     (0,65)     (1,02)   

November 0,0130 -0,0041 -0,0046   -0,0107 0,0226 ** 0,0350 -0,0147   -0,0012 0,0083   

    (0,86) (0,74)     (2,77)     (1,70)     (0,44)   

December 0,0140 0,0174 0,0058   0,0065 0,0277   0,0212 -0,0012   0,0109 0,0394   

    (0,12)   (0,18)     (1,71)     (0,44)     (1,50)   

Jan-Dec   -0,0028   -0,0065     0,0069     -0,0077     0,0044   

Feb-Dec   0,0030   0,0025     0,0100     -0,0002     0,0074   

Note: M angiver gennemsnitligt afkast på markedet i den pågældende måned. PV-PT angiver gennemsnitligt 
afkast på 6/6 ”zero cost” strategierne i de pågældende måneder. T-stat tester forskel fra markedsafkastet. 
Resultater signifikante på 1% sikkerhedsniveau angives med **, mens * angiver resultater signifikante på 5% 
sikkerhedsniveau. For komplet resultatoversigt for alle 252 analyserede strategier, henvises til bilag 16-24. 

 

Når alle aktier inddrages i analysen ses det af tabel 13, at der kan dokumenteres nogle 

sæsontendenser for gennemsnitligt afkast på momentumstrategier. Mest væsentligt er det, at 

momentumstrategier meget signifikant underperformer i forhold til markedet i januar. For alle 

5 strategier opnås signifikant negative afkast på 1% sikkerhedsniveau på trods af et stigende 

marked. Markedet stiger markant i januar, hvilket stemmer overens med januar-effekten. Da 

PV-PT genererer signifikant negativt afkast i januar, viser det en tendens til, at aktier, der har 

tabt markant i værdi, overpræsterer markant i januar måned i forhold til aktier, der har vist en 

stigende tendens. Springes januar over i momentumstrategierne, styrkes de markant, hvilket 
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dokumenteres af de to nederste rækker i tabel 13. F.eks. kan man på det danske aktiemarked 

gå fra et momentumafkast på gennemsnitligt 0,69% pr måned til et på 1,00% pr måned, ved at 

udelade januar. For alle 5 strategier, der her analyseres, gælder det, at de styrkes, hvis ikke 

januar medtages. 

 

For de øvrige måneder kniber det med at opnå signifikans i resultaterne. Overordnet kan der 

dog identificeres relativt ens sæsonmønstre for de 5 strategier, der her er fremlagt7. Generelt 

klarer momentumstrategierne sig godt i de måneder, hvor markedet gennemsnitligt har 

negativt eller meget lavt afkast. Dette gør sig gældende for månederne juni, august, september 

og oktober. Omvendt underperformer strategierne i måneder hvor markedet gennemsnitligt er 

stigende, hvilket ses i månederne marts, april, maj, juli og november. To måneder skiller sig 

ud fra dette mønster: I februar og december er afkastet fra 6/6-strategierne gennemsnitligt 

positivt, trods stigende kurser på markedet. 

 

Sæsonmønstre for strategier, hvor illikvide aktier er frasorteret, ligner dem, der er præsenteret 

ovenfor. For disse strategier kan der ligeledes dokumenteres signifikant under-performance i 

januar, ligesom afkastet på momentumstrategier har tendens til at performe bedre end 

markedet i de kalendermåneder, hvor markedet gennemsnitligt er faldende og underperforme i 

forhold til markedet i de kalendermåneder, hvor markedet gennemsnitligt er stigende. 

Sæsonmønstre for de undersøgelser hvor illikvide aktier er frasorteret, vil derfor ikke blive 

yderligere berørt her. Der henvises i stedet til bilag 18, 20, 22 og 24. 

5.2.3. Momentumafkast og markedsstemning 

I dette afsnit undersøges hvordan momentumstrategiernes performer i forskellige 

markedsstemninger. For at identificere markedsstemninger beregnes 6-måneders glidende 

gennemsnit på markedets udvikling. Positive afkast betegnes ”OP-marked”, mens negative 

afkast er ”NED-marked”. 6-måneders glidende gennemsnit anvendes for at identificere 

faktiske markedsstemninger og trends og momentumstrategiernes reaktion på disse, frem for 

blot reaktionen på kortvarige udsving. Tabel 14 nedenfor viser resultater for 6/6-strategier, 

hvor illikvide aktier ikke er frasorteret. 

 

 

                                                 
7 Der er dog undtagelser i mønstret. F.eks. Danmark i november, hvor både markedet og momentumafkastet er 
forskelligt i forhold til de 4 andre undersøgelser 
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Tabel 14: Momentumafkast i forskellige markedsstemninger for 6/6 total-strategier 

  Skandinavien Total Danmark Total Sverige Total Norge Total 

  M PV-PT 20% PV-PT 10% M PV-PT M PV-PT M PV-PT 

                            

PV-PT OP 0,0314 -0,0068 ** -0,0115 ** 0,0213 0,0042 ** 0,0414 -0,0116 ** 0,0361 -0,0017 ** 

    (6,18) (5,48)     (5,24)     (5,27)     (6,60)   

PV-PT NED -0,0244 0,0051 ** 0,0034 * -0,0217 0,0135 ** -0,0255 -0,0015 * -0,0298 0,0148 ** 

    (3,13)   (2,33)     (4,80)     (2,11)     (5,59)   

Note: M angiver afkastet på en ligevægtet markedsportefølje i hhv. OP-marked og NED-marked. T-stat tester om 
afkast er forskelligt fra markedet. ** angiver signifikante resultater på 1% sikkerhedsniveau, mens * angiver 
signifikans på 5%. For resultater for alle 252 undersøgte strategier henvises til bilag 25-33. Resultaterne i 
ovenstående tabel er dog repræsentative for de øvrige undersøgelser. 

 
Resultaterne fremlagt i tabel 14 ovenfor bekræfter mistanken fra tidligere afsnit. 

Momentumstrategier underperformer signifikant i forhold til markedet, når markedet er i en 

stigende trend, mens samme momentumstrategier overperformer i perioder, hvor markedet 

oplever negativ trend. Alle resultaterne er signifikante, og effekten er så stor, at 

momentumstrategierne trods gennemsnitlige markedsstigninger på 2-4% pr måned genererer 

negative afkast i 4 af de 5 undersøgelser. Omvendt er afkastet positivt i perioder, hvor 

markedet er faldende med gennemsnitligt 2-3% pr måned i 4 af de 5 undersøgelser. Dette 

kommer især til udtryk på det danske og norske marked, hvor der tidligere er dokumenteret 

tilstedeværelse af momentum. Analysen viser, at momentumafkast er negativt korreleret. Det 

vil sige, at PV er relativt stærkere end PT, når markedet er faldende, mens PT er relativt 

stærkere end PV, når markedet er i en stigende trend. 

 

Tabel 15: Momentumafkast i forskellige markedsstemninger for 6/6 likvid-strategier 

  Skandinavien Likvid Danmark Likvid Sverige Likvid Norge Likvid 

  M PV-PT M PV-PT M PV-PT M PV-PT 

                          

PV-PT OP 0,0300 0,0023 ** 0,0232 0,0087 ** 0,0352 0,0012 ** 0,0383 0,0060 ** 

    (6,98)     (4,00)     (6,35)     (4,51)   

PV-PT NED -0,0256 0,0142 ** -0,0235 0,0122 ** -0,0263 0,0080 ** -0,0330 0,0051 ** 

    (4,63)     (4,54)     (3,24)     (3,98)   

Note: Se note til tabel 14. For resultater for alle 252 undersøgte strategier henvises til bilag 25-33. Resultaterne i 
ovenstående tabel er dog repræsentative for de øvrige undersøgelser. 

 

Resultaterne for de undersøgelser, hvor illikvide aktier er frasorteret, matcher resultaterne for 

total-undersøgelserne, men afspejler samtidig, at der generelt er dokumenteret højere 

momentumafkast på likvid-strategier. Både i OP-marked og NED-marked er det 

gennemsnitlige afkast for alle 4 strategier positivt. Dog underperformer strategierne 



53 
 

signifikant i forhold til markedet, når markedet er i en stigende trend, ligesom det er tilfældet 

med total-undersøgelserne. 

5.2.4. Momentumafkast i sub-perioder 

I lyset af de karakteristika omkring momentumstrategier hidtil beskrevet er det interessant at 

udvide analysen til også at omfatte strategiernes performance i forskellige sub-perioder i den 

20-årige periode, som undersøgelsen dækker. Især hvordan momentum strategierne har 

reageret på de seneste års finanskrise med store kursfald til følge, samt de efterfølgende 

kursstigninger. Som tidligere fokuseres der her kun på 6/6-strategierne, men analyser for alle 

252 strategier er gennemført. Resultaterne kan ses i bilag 35-43. Den 20-årige 

undersøgelsesperiode er inddelt i 6 sub-perioder af varierende længde. Perioderne er valgt ud 

fra om aktiemarkedet på verdensplan var i en negativ, neutral eller positiv udvikling. Som 

udtryk for verdensmarkedets udvikling er anvendt S&P500-indeks. For yderligere forståelse 

af baggrunden for de valgte sub-perioder henvises til bilag 34, der indeholder en grafisk 

fremstilling af udviklingen og sub-perioderne. 

 

Tabel 15: Momentumafkast i sub-perioder for 6/6 total-strategier 

Periode Trend Skandinavien Total Danmark Total Sverige Total Norge Total 

    M PV-PT 20% PV-PT 10% M PV-PT M PV-PT M PV-PT 

                                

Jan '90-Nov '94 Neu. 0,0063 -0,0054 

 

-0,0118   0,0065 0,0005   0,0077 -0,0046   0,0096 -0,0135   

      (1,11) 

 

(1,33)     (0,87)     (0,74)     (1,73)   

Dec '94-Aug '00 Pos. 0,0196 0,0008 ** -0,0025 ** 0,0132 0,0056   0,0237 -0,0020 ** 0,0203 0,0066   

      (2,72) 

 

(2,61)     (1,35)     (2,62)     (1,54)   

Sep '00-Sep '02 Neg. -0,0196 0,0307 * 0,0349 * -0,0065 0,0208 ** -0,0218 0,0408 * -0,0288 0,0275 ** 

      (2,14) 

 

(2,06)     (2,59)     (1,97)     (2,89)   

Okt '02-Okt '07 Pos. 0,0344 -0,0168 ** -0,0208 ** 0,0269 0,0116 * 0,0395 -0,0350 ** 0,0325 0,0111   

      (3,31) 

 

(2,97)     (2,56)     (3,18)     (1,83)   

Nov '07-Feb '09 Neg. -0,0432 0,0105 * 0,0082 * -0,0556 0,0235 ** -0,0350 0,0023   -0,0498 0,0181 ** 

      (2,49) 

 

(2,21)     (3,48)     (1,53)     (2,80)   

Mar '09-Dec '09 Pos. 0,0408 -0,0314 * -0,0416 * 0,0239 -0,0377   0,0442 -0,0372 * 0,0482 -0,0257 * 

      (2,33)   (2,23)     (1,54)     (2,42)     (2,50)   

Note: M angiver det gennemsnitlige afkast på undersøgelses-markedet i de forskellige sub-perioder. T-stat, 
markeret i parentes, tester forskel i forhold til markedet. Resultater for samtlige 252 analyserede strategier findes 
i bilag 35-43. 
 

I sub-periode 1, januar 1990-november 1994, var aktiemarkedet præget af svagt stigende 

aktiekurser. Af tabel 15 ses det, at der på 4 af 5 undersøgte markeder, genereres negativt 

afkast fra momentuminvesteringsstrategierne. På det danske marked opnås der et lille positivt 

afkast på gennemsnitligt 0,05% pr måned. Ingen af resultaterne er signifikante, hvorfor det 
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ikke kan konkluderes, at momentumstrategier har performet signifikant dårligere end 

markedet. I sub-periode 2, som strækker sig fra december 1994 til august 2000, er markedet 

stigende. I denne periode underperformer strategier på de markeder, hvor der ikke kan 

dokumenteres momentum, meget signifikant. På det danske marked, hvor der er momentum, 

genereres et positivt gennemsnitligt afkast på 0,56% mod markedets 1,32%. Der kan dog ikke 

dokumenteres signifikant forskel mellem de to tal. På det norske marked, hvor der er 

observeret insignifikante momentumafkast, genererer momentumstrategien også positivt 

afkast. Afkastet er gennemsnitligt på 0,66%  pr måned, mod markedets 2,03%. Heller ikke her 

er der signifikant forskel på de to gennemsnit. Fra september 2000 til september 2002 er 

markedet faldende. Denne periode udgør subperiode 3. På trods af faldende marked opnås der 

positive afkast på alle 5 strategier. For alle 5 strategier gælder desuden, at det gennemsnitlige 

afkast i perioden er signifikant større en markedsafkastet. Trods det faldende marked opnås 

gennemsnitligt afkast på 2-4%. I sub-periode 4, der løber fra oktober 2002 til oktober 2007, er 

markedet igen i en periode med kursstigninger. Resultaterne af analysen svarer til dem opnået 

i subperiode 2. På markeder, hvor der ikke findes momentum, performer 

momentumstrategierne signifikant dårligere end markedet og genererer faktisk negative 

gennemsnitsafkast. På det danske marked, hvor der er momentum, genererer strategien 

positivt afkast på over 1,16% i gennemsnit pr. måned. Dette er dog stadig signifikant dårligere 

end markedets afkast. Fra november 2007 til februar 2009 er markedet igen i en negativ 

udvikling. Det er i denne sub-periode, den finansielle krise rammer. Trods faldende markeder 

på gennemsnitligt 3,5-6% pr måned, genererer alle 5 strategier positivt gennemsnitligt afkast i 

perioden. Dette kommer især til udtryk på det danske og norske marked, hvor det 

gennemsnitlige månedlige afkast er hhv. 2,35% og 1,81%. 4 af de 5 undersøgte strategier 

klarer sig signifikant bedre end markedet. Kun på det svenske marked, hvor der ikke kunne 

dokumenteres momentum, kan der ikke opnås signifikans. Den sidste sub-periode omfatter 

det positive marked, der fulgte kursfaldende under den finansielle krise. Sub-perioden løber 

fra marts til december 2009. Momentumstrategierne underperformer alle betragteligt og 

genererer store negative gennemsnitlige afkast, trods stigende markeder. For det danske 

marked er denne sub-periode den eneste, hvor det gennemsnitlige afkast på 

momentumstrategien er negativt. For 4 af de 5 strategier underperformes der signifikant. Det 

er dog svært at opnå signifikans i denne sub-periode, pga. store standardafvigelser og få 

observationer. 
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Tabel 16: Momentumafkast i sub-perioder for 6/6 likvid-strategier 

Periode Trend Skandinavien Likvid Danmark Likvid Sverige Likvid Norge Likvid 

    M PV-PT M PV-PT M PV-PT M PV-PT 

                            

Jan '90-Nov '94 Neutral 0,0086 0,0024   0,0076 0,0100   0,0098 -0,0021   0,0089 -0,0107   

      (0,71)     (0,34)     (0,80)     (1,41)   

Dec '94-Aug '00 Positiv 0,0198 0,0062   0,0138 0,0121   0,0228 0,0041 * 0,0239 0,0109   

      (1,81)     (0,27)     (2,10)     (0,91)   

Sep '00-Sep '02 Negativ -0,0220 0,0300 * -0,0088 0,0156   -0,0255 0,0456 * -0,0313 0,0155   

      (2,38)     (1,76)     (2,53)     (1,90)   

Okt '02-Okt '07 Positiv 0,0317 0,0033 ** 0,0291 0,0076 ** 0,0304 -0,0013 * 0,0373 0,0166   

      (2,95)     (2,79)     (2,56)     (1,65)   

Nov '07-Feb '09 Negativ -0,0479 0,0121 ** -0,0597 0,0253 ** -0,0347 0,0017   -0,0575 0,0092 * 

      (2,66)     (3,44)     (1,68)     (2,42)   

Mar '09-Dec '09 Positiv 0,0504 -0,0255 ** 0,0328 -0,0364   0,0564 -0,0384 ** 0,0561 -0,0309 ** 

      (2,59)     (1,65)     (2,67)     (2,93)   

Note: Se note til tabel 15. Resultater for samtlige 252 analyserede strategier findes i bilag 35-43 

 

Ekskluderes illikvide aktier fra analysen, er mønstret det samme som for total-

undersøgelserne. Dette fremgår af tabel 16. Det er tidligere konkluderet, at 

momentumstrategier styrkes, hvis illikvide aktier udelades. Denne effekt kan også aflæses på 

sub-perioderne, der dog samtidig er udtryk for et interessant mønster: Likvid-strategierne 

performer bedre end total-strategierne, når markedet er neutralt eller stigende og 

underperformer således mindre i forhold til markedet i disse perioder. Omvendt klarer total-

strategierne sig bedre end likvid-strategierne, når markedet er faldende og overperformer 

mindre i disse perioder. Altså opnås der en lavere varians i performance i forhold til 

markedet, ved likvid-strategier, end det er tilfældet for total-strategier. 

 

Sub-periodeanalysen viser, at afkastet fra momentumstrategier er særdeles følsomt overfor 

markedsstemningen. I de lange perioder hvor markedet er stigende eller i en neutral vækst, 

leverer momentum-strategier relativt dårlige resultater, mens strategierne overperformer i 

forhold til markedet i de lange perioder, hvor tendens til faldende aktiekurser er dominerende. 

5.3. Mean reversion på kort og lang sigt 
 
Efter at have analyseret momentum på mellemlang sigt vendes blikket nu mod mean 

reversion på kort og lang sigt. Kort sigt defineres her, som måneden efter en aktie har oplevet 

kursfald eller kursstigning, mens lang sigt defineres som holdingperioder over 12 måneder. I 

den forbindelse introduceres nu en række nye strategier. For at kunne analysere effekten på 
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kort sigt introduceres først og fremmest 1/1-strategien, men også 3/1 strategien, der ligger sig 

mellem kort sigt strategien og den klassiske 3/3-strategi. I forbindelse med lang sigt analysen 

introduceres strategierne 12/24 og 12/36. Analysen foretages på de 6 markeder, hvor der er 

konstateret tilstedeværelse af momentum, inklusiv Sverige Likvid og Norge Total, hvor 

tendensen var svag og resultaterne insignifikante. Resultaterne af analysen er grafisk 

fremstillet i nedenstående figur 4. 

 

Figur 4: PV og PT på kort og lang sigt, samt momentum på mellemlang sigt 

 

Note: PV (blå linje) angiver vinderporteføljen og PT (rød linje) angiver taberporteføljen. 

 

Resultaterne i figur 4 stemmer umiddelbart overens med forventningerne. På kort sigt 

dominerer PT over PV i 4 af de 6 undersøgelser, således at der på 1/1-strategien skabes 

negativt afkast på momentum investeringsporteføljer. Dette underbygger mean reversion på 
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kort sigt og taler for, at momentumstrategier kan styrkes, hvis der indføres en måneds lag 

mellem formations- og holdingperioden. I undersøgelsen ”Danmark Likvid” opnås der i 

gennemsnit positivt afkast på en 1/1-strategi, hvilket ikke stemmer overens med 

forventningen om mean reversion. For undersøgelsen ”Skandinavien Likvid” er resultatet af 

1/1-strategien ca. nul. Interessant er det at bemærke, at 3/1-strategien, der her er inddraget, på 

flere af markederne ser ud til at dominere den klassiske 3/3-strategi, som er med i alle 

undersøgelser af momentum på mellemlang sigt. Dette kan give basis for at rejse spørgsmålet, 

om ikke 3/1-strategien bør undersøges nærmere fremover8. 

 

På lang sigt lever resultaterne af analysen også op til forventningerne om mean reversion. På 

alle 6 markeder dominerer PT-porteføljen PV-porteføljen på de lange strategier, hvilket 

medfører negativt gennemsnitsafkast. Skæringtidspunktet på de 2 linjer varierer dog fra 

marked til marked. På markederne Sverige Likvid og Norge Total genereres negative 

gennemsnitsafkast allerede på 12/12-strategier, mens der på Skandinavien Likvid og Norge 

Likvid skal anvendes 12/24 strategier før negativt gennemsnitsafkast fremkommer. Anvendes 

momentumstrategier på markederne i Danmark, både Total og Likvid, skal der anvendes de 

helt lange 12/36-strategier, før negativt gennemsnitsafkast opnås. Graferne i figur 4 er baseret 

på tal fra nedenstående tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 For yderligere resultater på 3/1 momentum investeringsstrategien henvises til bilag 7-15. 
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Tabel 17: Mean reversion på kort og lang sigt, samt momentum på mellemlang sigt 

    Kort sigt Mellemlang sigt Lang sigt 

Strategi   1/1 3/1 3/3 6/6 9/9 12/12 12/24 12/36 

  

 

    

          

        

Skandinavien Likvid PV 0,0143   0,0215 

 

0,0197 

 

0,0177 

 

0,0171 

 

0,0142 

 

0,0120   0,0112   

  PT 0,0147   0,0116 

 

0,0102 

 

0,0116 

 

0,0114 

 

0,0125 

 

0,0131   0,0134   

  PV-PT -0,0005   0,0100 * 0,0096 ** 0,0061 * 0,0056 * 0,0016 

 

-0,0011   -0,0023   

  

 

(0,13)   (2,27) 

 

(2,73) 

 

(1,69) 

 

(1,66) 

 

(0,50) 

 

(0,42)   (1,00)   

  

 

    

          

        

Danmark Total PV 0,0088   0,0137 

 

0,0137 

 

0,0137 

 

0,0123 

 

0,0104 

 

0,0090   0,0082   

  PT 0,0143   0,0086 

 

0,0072 

 

0,0069 

 

0,0067 

 

0,0078 

 

0,0088   0,0095   

  PV-PT -0,0056 * 0,0052 

 

0,0065 ** 0,0069 ** 0,0056 * 0,0026 

 

0,0002   -0,0013   

  

 

(1,79)   (1,60) 

 

(2,44) 

 

(2,35) 

 

(1,85) 

 

(0,91) 

 

(0,10)   (0,70)   

  

 

    

          

        

Danmark Likvid PV 0,0122   0,0203 

 

0,0193 

 

0,0163 

 

0,0151 

 

0,0127 

 

0,0105   0,0096   

  PT 0,0106   0,0057 

 

0,0052 

 

0,0066 

 

0,0069 

 

0,0088 

 

0,0105   0,0109   

  PV-PT 0,0016   0,0146 ** 0,0141 ** 0,0096 ** 0,0081 * 0,0039 

 

0,0000   -0,0013   

  

 

(0,49)   (3,40) 

 

(4,38) 

 

(3,02) 

 

(2,31) 

 

(1,14) 

 

(0,00)   (0,52)   

  

 

    

          

        

Sverige Likvid PV 0,0113   0,0185 

 

0,0189 

 

0,0176 

 

0,0160 

 

0,0139 

 

0,0128   0,0123   

  PT 0,0187   0,0161 

 

0,0124 

 

0,0140 

 

0,0149 

 

0,0152 

 

0,0143   0,0150   

  PV-PT -0,0074 * 0,0024 

 

0,0064 

 

0,0036 

 

0,0011 

 

-0,0013 

 

-0,0015   -0,0027   

  

 

(1,66)   (0,47) 

 

(1,40) 

 

(0,74) 

 

(0,23) 

 

(0,27) 

 

(0,41)   (0,89)   

  

 

    

          

        

Norge Total PV 0,0134   0,0185 

 

0,0170 

 

0,0159 

 

0,0143 

 

0,0106 

 

0,0084   0,0083   

  PT 0,0181   0,0163 

 

0,0122 

 

0,0115 

 

0,0112 

 

0,0129 

 

0,0131   0,0117   

  PV-PT -0,0046   0,0022 

 

0,0049 

 

0,0044 

 

0,0031 

 

-0,0023 

 

-0,0047   -0,0033   

  

 

(1,02)   (0,41) 

 

(1,13) 

 

(1,00) 

 

(0,71) 

 

(0,54) 

 

(1,43)   (1,33)   

  

 

    

          

        

Norge Likvid PV 0,0168   0,0218 

 

0,0212 

 

0,0208 

 

0,0198 

 

0,0146 

 

0,0114   0,0115   

  PT 0,0204   0,0161 

 

0,0139 

 

0,0151 

 

0,0121 

 

0,0133 

 

0,0143   0,0138   

  PV-PT -0,0036   0,0057 

 

0,0072 

 

0,0057 

 

0,0076 

 

0,0014 

 

-0,0030   -0,0023   

    (0,55)   (0,86)   (1,37)   (1,03)   (1,48)   (0,28)   (0,81)   (0,75)   

Note: Grå-markering angiver kort og lang sigts strategierne. PV angiver vinderporteføljer, PT taberporteføljer og 
PV-PT ”zero cost” momentum investeringsstrategierne. For yderligere beregnede resultater henvises til bilag 7-
15. T-tests angivet i parentes. * angiver resultater forskellige fra 0 på 5% sikkerhedsniveau, mens ** angiver 1% 
sikkerhedsniveau. 

 
På trods af, at både figur og tabel umiddelbart understøtter forventningen om mean reversion 

på både kort og lang sigt, ved at strategierne genererer negativt gennemsnitligt afkast og på 

den måde underbygger, at momentum skulle være en midlertidigt fejlreaktion i markedet, som 

på lang sigt rettes ind, kan der ikke konkluderes, at der eksisterer mean reversion. 

Resultaterne er simpelthen for svage, og der kan ikke opnås tilstrækkelig signifikans. Ingen af 
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resultaterne for langsigt-strategierne er signifikante og kun på markederne Danmark Total og 

Sverige Likvid, genereres der signifikant negative afkast på momentumstrategier på kort sigt. 

 

Som tidligere nævnt er der et par markeder, hvor 3/1-strategien dominerer de klassiske 

mellemlang sigt momentumstrategier. Dette gør sig gældende på markederne Skandinavien 

Likvid og Danmark Likvid. En nærmere undersøgelse viser, at strategien 3/1 på Danmark 

Likvid-markedet faktisk er den af samtlige 252 undersøgte strategier, der genererer højest 

gennemsnitligt afkast pr måned, nemlig 1,46%. Det på trods af at 3/1-strategien normalt slet 

ikke analyseres i momentumundersøgelser. 3/1-strategien har i øvrigt den fordel i forhold til 

de øvrige strategier, at det er en en-periode strategi og således ikke kræver flere del-

porteføljer, da der rebalanceres fuldt hver måned. På Skandinavien Likvid-markedet er det 

12/1-strategien, der leverer højest gennemsnitsafkast9, mens det på Sverige Likvid markedet, 

er 6/1-strategien10. Dette viser en tendens til, at strategier med varierende formationsperiode 

og 1 måneds holdingperiode bør være genstand for større opmærksomhed, end hidtidige 

momentumundersøgelser har givet dem. 

 

5.4. Risiko og momentum investeringsstrategier 

Moderne finansieringsteori vil argumentere med, at afkastet på momentumstrategier vil være 

forklaret af risikoen. Formålet med dette afsnit er at udvide analysen til også at omfatte netop 

risiko. Designet for undersøgelsen fremgår af afsnit 4.1.2. 

5.4.1. Beta som risiko mål 

Den udiversificerbare risiko, systematisk risiko, måles ved β. I dette tilfælde beregnes β ved at 

sammenholde afkast pr måned på momentuminvesteringsstrategierne med S&P500. For hver 

strategi er beregnet én β-værdi for hele den 20-årige undersøgelsesperiode. S&P500 som 

benchmark er valgt, for at de 9 undersøgelser måles op med en fælles konstant, således at 

resultaterne kan sammenlignes på tværs af undersøgelsesmarkeder. Samtidig vurderes det at 

S&P500 et det bedste udtryk for markedsporteføljen og dermed alternativinvesteringen. 

 

 

 

 

                                                 
9 Se bilag 9 
10 Se bilag 13 
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Tabel 18: β-værdier for afkastet på 6/6 momentum investeringsstrategier 

Undersøgelsesmarked  β(M) Strategi R β(PV) β(PT) β(PV-PT) 

      

Skandinavien Total (20%) 0,66 6/6 -0,0028 0,55 0,91 -0,36 

Skandinavien Total (10%) 0,66 6/6 -0,0065 0,59 1,05 -0,46 

Skandinavien Likvid ** 0,77 6/6 0,0061 0,66 1,06 -0,40 

Danmark Total ** 0,46 6/6 0,0069 0,41 0,58 -0,17 

Danmark Likvid ** 0,57 6/6 0,0096 0,53 0,73 -0,20 

Sverige Total 0,73 6/6 -0,0077 0,57 1,00 -0,44 

Sverige Likvid * 0,83 6/6 0,0036 0,71 1,12 -0,41 

Norge Total * 0,76 6/6 0,0044 0,66 1,02 -0,36 

Norge Likvid ** 0,94 6/6 0,0057 0,86 1,23 -0,37 
Note: Markeder med signifikant momentum er markeret med **, markeder med insignifikant momentumtendens 
er markeret med *. Alle β-værdier er beregnet med S&P500 som benchmark. Undersøgelsesmarkedets 
(ligevægtet) β er angivet ved β(M). Der henvises til bilag 44-52 for samlet oversigt over β for samtlige 252 
analyserede strategier. 
 

Af tabel 18 fremgår det, at PVs β generelt er lavere end undersøgelsesmarkedets, hvilket vil 

sige, at der er lavere systematisk risiko forbundet med PV end med markedet generelt. Det 

omvendte gør sig gældende for taberporteføljen. Således er den systematiske risiko på 

momentumporteføljer negativ, hvilket stemmer overens med resultater fra tidligere analyser, 

som viste, at afkastet på momentum investeringsstrategier er negativt korreleret med afkastet 

på en ligevægtet markedsportefølje. Sammenlignes Total-undersøgelser med Likvid-

undersøgelser kan der ikke observeres nogen forskel i den systematiske risiko, hvorfor det 

ikke på baggrund af disse resultater kan konkluderes, at det skulle have indflydelse på den 

systematiske risiko på momentumstrategierne at udelade illikvide aktier. 

 

Ved at sammenholde markedernes gennemsnitlige afkast og gennemsnitlige månedlige afkast 

på 6/6-strategierne med β-værdierne i tabel 18, kan det undersøges, om der er sammenhæng 

mellem afkast og risiko. Der er dog ikke den sammenhæng mellem afkast og risiko, som ville 

være forventet jf. CAPM. Faktisk er situationen lige omvendt. Strategier med lille eller 

negativt afkast bærer mere systematisk risiko, end strategierne med høje afkast. Derudover 

bærer 6/6-strategierne mindre systematisk risiko end de markeder, de anvendes på, uden at 

der kan påvises sammenhæng med afkastet. Det kan derfor konkluderes, at systematisk risiko 

ikke kan forklare afkastet på momentum investeringsstrategier. 
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Tabel 19: β-værdier for bedst præsterende strategi i hver af de 9 undersøgelser 

Undersøgelsesmarked  β(M) Strategi R β(PV) β(PT) β(PV-PT) 

      

Skandinavien Total (20%) 0,66 3/6 0,0022 0,63 0,90 -0,27 

Skandinavien Total (10%) 0,66 3/6 0,0009 0,68 0,99 -0,31 

Skandinavien Likvid ** 0,77 12/1 0,0104 0,65 1,10 -0,46 

Danmark Total ** 0,46 12/3 0,0077 0,43 0,55 -0,12 

Danmark Likvid ** 0,57 3/1 0,0146 0,67 0,66 0,01 

Sverige Total 0,73 3/6 -0,0016 0,68 0,96 -0,28 

Sverige Likvid * 0,83 6/1 0,0081 0,66 1,19 -0,53 

Norge Total * 0,76 9/3 0,0059 0,62 1,05 -0,43 

Norge Likvid ** 0,94 9/3 0,0096 0,88 1,29 -0,41 
Note: Se note til tabel 18. Der henvises til bilag 44-52 for samlet oversigt over β for samtlige 252 analyserede 
strategier. 

 

I tabel 19 er listet data for den bedst præsterende strategi, målt ved afkast, i hver af de 9 

datasæt. Af tallene ses det, at risiko for disse værdier ikke adskiller sig væsentligt fra 6/6-

strategierne præsenteret i tabel 18. Sammenhængen mellem afkast og β-værdier for de 

forskellige strategier bekræfter den tidligere konklusion. Risiko kan ikke forklare 

momentumafkast. 

5.4.2. Porteføljeperformance - Sharpe-ratio 

I dette afsnit anvendes Sharp-ratio til at rangere momentumstrategierne. Sharp-ratio måler 

risikopræmien pr. total risiko (σ), hvilket gør, at porteføljeafkast kan sammenlignes, trods 

forskellig risiko. Til beregning af Sharpe-ratio er anvendt en risikofri rente, CIBOR11 1-

måned, hvor gennemsnittet over hele 20 års perioden er beregnet. Den risikofrie rente, der er 

anvendt, er 0,43% pr måned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Heri ligger en implicit antagelse om at investor er dansk. 
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Tabel 20: Sharpe-ratio for 6/6-investeringsstrategi på alle 9 undersøgelsesmarkeder 

Undersøgelsesmarked Strategi Sharpe Ratio 

      

Skandinavien Total (20%) 6/6 -0,092   

Skandinavien Total (10%) 6/6 -0,109   

Skandinavien Likvid ** 6/6 0,031   

Danmark Total ** 6/6 0,056   

Danmark Likvid ** 6/6 0,107   

Sverige Total 6/6 -0,106   

Sverige Likvid * 6/6 -0,010   

Norge Total * 6/6 0,001   

Norge Likvid ** 6/6   0,016   
Note: Sharp-ratio beregnet med en risikofri rente på 0,43%, svarende til undersøgelsesperiodens gennemsnits 1-
måned CIBOR. Markeder med signifikant momentum angivet med **, markeder med insignifikant momentum 
angivet med *. For oversigt over Sharpe-ratio for samtlige 252 analyserede strategier henvises til bilag 53. 
 

Af tabel 20 ses det, at Sharpe-ratio for 6/6-strategier anvendt på markeder med signifikant 

momentum er positive, mens de er negative på markeder uden momentum. Umiddelbart ser 

Danmark Likvid 6/6-strategien mest interessant ud, da denne har højest Sharpe-ratio. Men 

ovenstående tabel præsenterer blot et repræsentativt udsnit af de i alt 252 momentum 

investeringsstrategier, der er analyseret. I tabel 21 nedenfor præsenteres de 15 strategier med 

højest Sharpe-ratio. 

 
Tabel 21: Skandinaviske momentum investeringsstrategier med højest Sharpe-ratio 

Undersøgelsesmarked Strategi Sharpe Ratio 

Danmark Likvid 3/3 0,196   

Danmark Likvid 3/1 0,154   

Danmark Likvid 3/6 0,149   

Danmark Likvid 6/3 0,132   

Danmark Likvid 12/3 0,131   

Danmark Likvid 12/1 0,129   

Danmark Likvid 9/3 0,127   

Danmark Likvid 9/1 0,118   

Danmark Likvid 3/9 0,117   

Danmark Likvid 6/1 0,111   

Danmark Likvid 6/6 0,107   

Danmark Likvid 3/12 0,105   

Danmark Likvid 9/6 0,104   

Skandinavien Likvid 3/3 0,097   

Danmark Likvid 6/9   0,086   
Note: Sharp-ratio beregnet med en risikofri rente på 0,43%, svarende til undersøgelsesperiodens gennemsnits 1-
måned CIBOR. For oversigt over Sharpe-ratio for samtlige 252 analyserede strategier henvises til bilag 53. 

 
Ud af de i alt 252 momentumstrategier, der i denne analyse er undersøgt, er der blandt de 15 

bedst performende strategier 14 anvendt på Danmark Likvid. Der er således ingen tvivl om, at 
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hvis der skal anvendes momentum investeringsstrategi i Skandinavien, så er det danske 

aktiemarked, hvor man fravælger illikvide aktier, mest interessant. Dog opnås der også 

positive Sharpe-ratios på markederne Skandinavien Likvid, Danmark Total, Sverige Likvid, 

Norge Total og Norge Likvid. Sharpe-ratio på hovedparten af markederne ligger dog 

betragteligt under dem på Danske Likvid-markedet 

5.5. Delkonklusion 

Inkluderes alle børsnoterede aktier i analysen, kan der ikke påvises momentum på det 

skandinaviske aktiemarked. Det samme gør sig gældende for det svenske og det norske 

marked. På det norske opnås dog positive afkast, men ikke tilstrækkelig signifikans til med 

sikkerhed at konkludere, at der eksisterer momentum. Derimod viser analysen, at der er 

momentum på det danske aktiemarked. Generelt styrkes momentumstrategierne, når illikvide 

aktier fravælges. Således kan der for ”Likvid” strategierne påvises momentum i 

Skandinavien, herunder også i Danmark og Norge. Sverige opnår ligeledes positive afkast på 

14 af de 16 undersøgte strategier, men resultaterne opnår ikke signifikans. Analysen viser 

også, at momentumstrategierne svækkes ved at nedbringe andelen af aktier i hhv. PT og PV 

fra 20% af markedet til 10% af markedet. Endelig viser analysen en tendens til, at 

momentumstrategierne opnår lavere afkast jo længere både formations- og holdingperioden 

er. De korte strategier opnår størst afkast. Dette peger i retning af, at momentum er relativt 

kortvarigt. 

 

Indekseres værdiudviklingen som opnås ved at følge strategierne gennem hele 

undersøgelsesperioden, viser det sig, at Danmark Likvid-strategien i perioden 1990-2009 ville 

være mest fordelagtig af de 252 strategier, der er blevet analyseret. Den ender i indeks 

2154,56. Analysen af afkastet på momentumstrategier viser, at afkastet, trods et 

gennemsnitligt stigende marked, er signifikant negativt i januar måned. Momentumstrategier 

kan således styrkes betragteligt, hvis januar måned ekskluderes. Samtidig viser analysen, at 

afkastet på momentumstrategier har tendens til at være positivt i de kalendermåneder, hvor 

markedet gennemsnitligt er faldende eller uden stigninger og negativt i de kalendermåneder, 

hvor markedet er stigende. Denne tendens bekræftes af undersøgelsen af momentum på 

forskellige markedsstemninger. Momentumstrategier overpræsterer signifikant i forhold til 

markedet, når det er i en faldende trend, men underpræsterer signifikant, når markedet er i en 

stigende trend. Samme tendens dokumenteres på lange perioder i analysen af 

momentumafkast over sub-perioder. Afkastet på momentumstrategierne er meget følsomt 
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overfor den langsigtede udvikling på aktiemarkedet. De underperformer i forhold til markedet 

i de lange perioder, hvor markedet stiger og overperformer i lange perioder, når markedet 

falder. 

 
Analysen af mean reversion på kort og lang sigt viser en tendens til, at dette fænomen også 

eksisterer på de skandinaviske aktiemarkeder. Der genereres nemlig overordnet set negative 

gennemsnitsafkast for momentumstrategier på både kort og lang sigt. Dette taler for at indføre 

en måneds lag mellem formations- og holdingperioden samt at begrænse længden af 

holdingperioden. Der kan dog ikke opnås signifikans for resultaterne, hvorfor det ikke 

endeligt kan konkluderes, at mean reversion er tilstedeværende på de skandinaviske 

aktiemarkeder. Den dokumenterede momentumeffekt kan således ikke dokumenteres at være 

en midlertidig fejlreaktion på aktiemarkedet. Dog kan der dokumenteres kort sigts mean 

reversion på Danmark Total og Sverige Likvid markederne. Analysen viser desuden, at 

strategier med varierende formationsperioder (3-12 måneder) og 1 måneds holdingperioder 

for Likvid-markeder genererer høje gennemsnitsafkast. Disse strategier bør derfor være 

genstand for større interesse. 

 

Endelig blev momentumstrategierne og deres risiko analyseret. Analysen viser, at der ikke er 

nogen entydig sammenhæng mellem risiko og afkast. Afkast ser ikke ud til at være 

forklarende for afkastet på momentumstrategier. Samtidig opnår strategierne meget lave β-

værdier, trods enkelte af dem har relativt høje afkast sammenholdt med markedet. Dette 

underbygger systematisk risikos manglende evne til at forklare momentumafkastet. 

Afsluttende blev Sharpe-ratio anvendt, hvilket viste, at momentum investeringsstrategier 

anvendt på Danmark-Likvid markedet er mest attraktivt af de 9 skandinaviske datasæt, der er 

blevet analyseret. 
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6. Diskussion 

Efter at have gennemført analysen af momentumafkast i Skandinavien vil enderne mellem 

analyse, teori, momentumlitteratur og praksis i dette kapitel blive samlet. I kapitlets første del 

sammenholdes dette speciales analyse af momentum i Skandinavien med tidligere 

momentumanalyser fremlagt i litteraturen. Dernæst rettes fokus mod den finansielle teori, 

hvor dennes evne til at beskrive og forklare momentumafkast diskuteres. Behavioural Finance 

er tidligere blevet beskrevet og fremlagt som alternativ forklaring på momentumafkast. Dette 

diskuteres i relation til analysen i kapitlets tredje del. I fjerde og sidste del diskuteres 

muligheden for anvendelsen af momentumstrategier i praksis. 

6.1. Diskussion af analyseresultater i relation til tidligere undersøgelser 

Analysen af momentum i Skandinavien gav ikke entydige resultater pegende i retning af 

overnormalt afkast ved at følge en momentum investeringsstrategi. Ved analyserne på det 

samlede skandinaviske aktiemarked kunne der ikke dokumenteres signifikant 

momentumafkast, hverken ved 10% eller 20% af aktierne i henholdsvis PV og PT. 

Undersøgelsesdesignet er ellers langt hen ad vejen det samme som det, der har været benyttet 

til at påvise momentum i USA og på  en lang række andre markeder12. Dog med en væsentlig 

forskel. Hvor Jegadeesh & Titman i deres momentumundersøgelse fra 2001 udelader illikvide 

aktier, er samtlige børsnoterede skandinaviske aktier i første omgang inddraget i analysen i 

dette speciale. Det er de for overordnet at kunne besvare spørgsmålet; findes der momentum 

på det skandinaviske aktiemarked? Det korte svar på det spørgsmål er, jf. analysen i forrige 

kapitel, at det er der ikke. Svaret kan dog nuanceres betragteligt. Det viser sig nemlig, at når 

det skandinaviske aktiemarked dekomponeres i de 3 lande, der udgør Skandinavien, så 

dækker den samlede analyse over forskelle i momentumafkast de 3 lande imellem. På det 

svenske marked, som omfatter ca. 54% af det samlede antal børsnoterede aktier i 

Skandinavien, opnås i gennemsnit negative, men insignifikante, afkast på momentum 

investeringsstrategier. Anderledes ser det ud på det danske aktiemarked, som vægter ca. 20% i 

den samlede analyse, hvor der eksisterer signifikant positivt momentumafkast. For det norske 

aktiemarked, som vægter 26% i analysen, opnås positive men insignifikante afkast. Ses der 

samlet på det, viser det sig altså, at der ikke på det totale skandinaviske aktiemarked kan 

påvises momentum. Dette skyldes det tungt vejende svenske aktiemarked, der trækker den 

samlede effekt ned. 

 

                                                 
12 Jf. kapitel 3 og 4 
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For at kunne sammenligne resultaterne af analysen med tidligere præsenterede momentum 

analyser, er det helt centralt, at forudsætningerne for analyserne er nogenlunde ens. Det er de 

ikke, når man udelukkende analyserer på det totale skandinaviske aktiemarked og inddrager 

alle børsnoterede aktier. I den momentumanalyse, som Jegadeesh & Titman præsenterede i 

2001, blev de 10% mindste selskaber, målt på markedsværdi, samt de aktier, der handles til en 

kurs under $5, ekskluderet. På den måde holdes de mest illikvide aktier ude af analysen. Det 

samme er med introduktionen af ”Likvid”-analyser forsøgt at gøre i dette speciale. I disse 

analyser er de aktier med meget lav handelsvolumen frasorteret. For at kompensere for det 

relativt lave antal aktier, der indgår i analysen, tillades at 20% af aktierne på markedet 

inkluderes i hhv. PV og PT13. 

 

Der er ved en lang række analyser dokumenteret signifikant momentum på det amerikanske 

aktiemarked (jf. tabel 1). De 8 undersøgelser, der er henvist til i dette speciale, dokumenterer 

afkast i størrelsesordenen 0,36-1,51% pr måned. Sammenlignes dette med analysen af det 

skandinaviske aktiemarked gennemført i dette speciale ses tydelige ligheder. På det 

skandinaviske aktiemarked opnås i undersøgelsesperioden 1990-2009 signifikante afkast på 

0,96% pr måned på en 3/3-strategi og 0,61% pr måned på 6/6-strategien. Undersøgelser på det 

amerikanske aktiemarked viser, at højere momentumafkast kan opnås, hvis der indføres en 

måneds lag mellem formations- og holdingperioden. Dette er ikke gjort i denne analyse, 

hvorfor sammenligning foretages med et vist forbehold. 

 

Analysen er også for ”Likvid”-undersøgelsen nuanceret ved at dekomponere analysen af det 

skandinaviske aktiemarkeder i de 3 del-markeder. For Danmark dokumenteres signifikant 

momentum, hvor 3/3-strategien genererer et afkast på 1,41% i gennemsnit, mens 6/6-

strategien giver 0,96%. Sammenholdes dette med de i tabel 2 præsenterede danske 

momentumundersøgelser ses det, at også tidligere undersøgelser har dokumenteret signifikant 

momentum på det danske aktiemarked i størrelsesordenen 0,92-1,09% pr måned. Der er 

således, på trods af at undersøgelserne er foretaget på forskellige tidsperioder, 

overensstemmelse mellem undersøgelserne. På det svenske aktiemarked, har der ikke 

signifikant kunne påvises momentum, hverken i de tidligere undersøgelser, som er refereret i 

tabel 2, eller i den undersøgelse, som er gennemført i dette speciale. Der er således også 

overensstemmelse mellem undersøgelserne her. På det norske aktiemarked var der, i lighed 

                                                 
13 Dette er normal procedure jf. f.eks. Rouwenhorst, 2008. 
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med på det danske, dokumenteret signifikant momentum. Om end dog ikke med samme høje 

afkast og signifikans, som gjorde sig gældende på det danske marked. Følger man en 

momentumstrategi på det norske likvid-marked, viser analysen foretaget i dette speciale, at 

der med en 9/6-strategi opnås et signifikant gennemsnitligt afkast på 0,93% pr måned. 

Sammenholdes dette med andre undersøgelser af momentum på det norske aktiemarked, hvor 

der tidligere er vist signifikant momentum og afkast på momentumstrategier i 

størrelsesordenen 0,99-1,11%, er der igen tegn på sammenfald i resultaterne af 

undersøgelserne. 

 

Samlet set kan det konkluderes, at resultaterne af momentum-analyserne gennemført i dette 

speciale overvejende er i overensstemmelse med tidligere analyser. Dette gælder både når der 

sammenlignes med analyser af det amerikanske aktiemarked og analyser af aktiemarkeder i 

Skandinavien. 

 

Et område, hvor resultaterne af analyserne i dette speciale viser sig svage, var når det kom til 

mean reversion på både kort og lang sigt. Tendensen blev dokumenteret gennem negative 

afkast på momentumstrategier på både kort og lang sigt. Det var dog ikke muligt at opnå 

tilstrækkelig signifikans til at konkludere, at mean reversion eksisterer på aktiemarkederne. I 

Jegadeesh & Titman’s artikel fra 1993 dokumenterer de ligeledes negative afkast på både kort 

og lang sigt, men kan ligeledes ikke opnå signifikans i resultaterne. Igen er der altså 

overensstemmelse mellem analysernes resultater. Der er dog også en enkelt 

uoverensstemmelse. Hvor analysen i dette speciale viser, at momentumstrategier performer 

flot i forhold til markedet i perioder med faldende aktiekurser og relativt dårligt i perioder 

med stigende, så viser Jegadeesh og Titman’s analyse ikke det samme. De anvender sub-

perioder, der er delt i 5-års intervaller fremfor sub-perioder, der er inddelt efter 

aktiemarkedets udvikling. Dette gør, at der fremkommer forskellige konklusioner. Jegadeesh 

& Titman konkluderer, på baggrund af at deres analyse viser negativt afkast i en enkelt sub-

periode (1975-1979), at det skyldes januareffekten. Analysen i dette speciale viser, at januar-

effekten er signifikant og af stor betydning men også, at momentum investeringsstrategier 

først og fremmest performer relativt dårligt i perioder med stigende aktiekurser. Den nuance 

får Jegadeesh og Titman ikke med, da de anvender faste 5 års intervaller som sub-perioder, 

fremfor mere fleksible sub-perioder indrettet efter markedsstemningen. 
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Afslutningsvis skal det med, at der hverken i dette speciale, hos Jegadeesh & Titman (1993 og 

2001) eller i andre analyser af momentum af samme type, kan opnås sammenhæng mellem 

systematisk risiko og afkast på momentumstrategier. Dette skaber et forklaringsproblem for 

den moderne finansieringsteori, som vil blive diskuteret i det følgende afsnit. 

6.2. Diskussion af finansieringsteoriens forklaringer på momentumafkast 

Analysen af momentum i Skandinavien bekræftede resultaterne fra tidligere analyser. Nemlig 

at der i Skandinavien, fraregnet Sverige, eksisterer momentum. Med den viden i hånden er det 

muligt med teknisk analyse at forudsige aktiekursers fremtidige udvikling. Det udgør en 

udfordring for hypotesen om efficiente markeder, da muligheden for at spå om markedet ved 

hjælp af teknisk analyse betyder, at markederne ikke engang er svagt efficiente. Moderne 

finansieringsteori, med CAPM og hypotesen om efficiente markeder i spidsen, åbner ganske 

enkelt ikke op for muligheden for den slags systematisk fejlprisning. I litteraturstudiet blev 

der i afsnit 3.3.1. fremlagt et overblik over nogle af de centrale forklaringer, der i 

forskningsartikler er givet på momentum. Disse vil, sammen med andre elementer, blive 

diskuteret i dette afsnit. 

 
Den helt centrale forklaring på aktieafkast i moderne finansieringsteori er risiko. Ifølge 

CAPM eksisterer en lineær sammenhæng mellem et aktivs risiko og et aktivs afkast. Analysen 

i dette speciale og i flere tidligere momentumundersøgelser, herunder Jegadeesh & Titman’s 

undersøgelser fra både 1993 og 2001, viser, at der er lavere risiko på PV end PT på trods af, at 

PV outperformer PT. Rouwenhorst (1998) kigger på totalrisikoen udtrykt ved 

standardafvigelsen og når til samme resultat. Nemlig at den relativt godt performende PV har 

lavere risiko end PT. Således kan den moderne finansieringsteori ikke med de klassiske 

risikomål forklare momentum. Analysen i dette speciale bekræfter dette. 

 

De klassiske modellers manglende evne til at forklare momentum har vendt fokus mod 

alternative forklaringer, som dog stadig ligger indenfor rammerne af den moderne 

finansieringsteori. Helt centralt står forbeholdet for, at de kendte modeller til at forklare 

sammenhængen mellem risiko og afkast, er for forsimplede til at opfange den kompleksitet, 

der er i aktiers risiko og derfor er utilstrækkelige til at beskrive forholdet. Dette fremstår på 

som et fornuftigt argument, da CAPM er så simpel i sin grundform, at det må være for godt til 

at være sandt. I forlængelse af dette har Fama & French udviklet en 3-faktor model, der 

tillader en større kompleksitet i sammenhængen mellem risiko og afkast. Modellen 
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inkluderer, udover et normalt risikomål, også risiko i relation til selskabers størrelse, samt 

risiko målt ved book-to-market. På den måde nuanceres risikoen, hvilket har hjulpet til at 

forklare flere anomalier på aktiemarkedet uden at inddrage BF-teorier. Dette gør sig dog ikke 

gældende for momentum og efterfølgende mean reversion. Denne midlertidige fejlprisning i 

forhold til CAPM kan heller ikke 3-faktor modellen forklare (Fama & French, 1996). Det gør 

dog ikke at den moderne finansieringsteori uden videre kan forkastes. Argumentet gående på, 

at de eksisterende modeller ikke i tilstrækkeligt omfang opfanger alle nuancerne i 

sammenhængen mellem risiko og afkast, gælder nemlig stadig. Argumentet er ikke 

modbevist, blot fordi 3-faktor modellen også har vist sig utilstrækkelig. Det er derfor ikke 

muligt firkantet at konkludere, at der ikke indenfor rammerne af moderne finansieringsteori 

på sigt kan skabes en model, som kan bruges til at forklare momentum i aktieafkast. Indtil da 

har behavioural finance teorier, som diskuteres i afsnit 6.3, kronede dage, ved at bløde op i 

forhold til nogle af CAPM’s strenge antagelser, som f.eks. investor rationalitet og 

fuldkommen information. Uanset om CAPM’s og Fama & Frenchs 3-faktor model er 

utilstrækkelig, udgør momentumafkast dog en udfordring for hypotesen om efficiente 

markeder. Markederne kan pr definition ikke være efficiente i selv svag grad, hvis det, som 

analysen i dette speciale påviser, er muligt ved teknisk analyse at bygge porteføljer, der klarer 

sig relativt bedre end markedet. Det går lodret imod den underliggende random walk 

hypotese. Det har dannet grobund for en ny teori, nemlig at aktiemarkederne er tilpassende 

efficiente, forstået på den måde, at markederne bliver efficiente i forhold til en anomalitet og 

gør en ende på denne, efterhånden som den bliver kendt. Ifølge arbitrage pricing theory vil 

anomalier blive udnyttet og handlet ud af markedet, når de er kendt. Denne forklaring virker 

dog ikke særligt plausibel, dels fordi momentum efterhånden er blevet påvist i en lang række 

undersøgelser verden over og dels fordi sub-periode analysen i dette speciale viser, at 

momentum stadig eksisterer selv i analysens sene perioder, på de markeder hvor eksistensen 

af momentum tidligere er påvist. 

 

Den moderne finansieringsteori har dog andre bud på forklaringer, end blot en utilstrækkelig 

evne til at forklare nuancerne i aktiers risiko samt langsom tilpasning fra markedet. For det 

første er problemstillingen afledt af, at risiko beregnet på historisk afkast ikke nødvendigvis er 

et godt udtryk for risiko på fremtidigt afkast. Den problemstilling er dog ikke så relevant i 

denne sammenhæng, da en løsning på denne problemstilling ikke eksisterer, og debatten om, 

hvorvidt dette argument kan bruges til at tale imod momentum som anomalie, får en nærmest 
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filosofisk karakter. Det vurderes derfor, at argumentet i denne kontekst er overflødigt at 

diskutere yderligere. 

 

En anden forklaring på momentum, der er populær blandt tilhængere af moderne 

finansieringsteori, er implementerings omkostninger. Når aktier handles er det ikke som i 

denne analyse omkostningsfrit. Aktietransaktioner koster penge og derudover vil handel være 

forbundet med en indirekte omkostning til såkaldte ”bid-ask-spreads”14. Derudover er 

forudsætningen for momentumstrategier, at der gennemføres en teknisk analyse af 

aktiemarkedet, hvilket er forbundet med en tidsomkostning. Endelig er der skatter, som kan 

udhule afkastet. Samlet set kan disse direkte og indirekte omkostninger gøre det uinteressant 

at forfølge en momentumstrategi og derved udnytte markedets manglende efficiens. Undgår 

investorer momentumstrategier på grund af omkostningerne forbundet med dem, vil den 

systematiske fejlprisning ikke blive handlet ud af markedet, hvilket får momentum til fortsat 

at eksistere, på trods af kendskabet til det. Denne problemstilling er plausibel og vil blive 

yderligere berørt i afsnit 6.4, hvor anvendelsen af momentum investeringsstrategier i praksis 

diskuteres. Argumentet er dog skrøbeligt, da analysen i dette speciale viser, at 

momentumstrategier forstærkes ved ikke at inddrage illikvide aktier, som ellers er forbundet 

med højere transaktionsomkostninger. Der burde ellers, hvis argumentet har hold i 

virkeligheden, være større momentum på illikvide aktier end likvide aktier. 

 

En forkaring på momentum, som ofte dukker op, er data mining. Udtrykket dækker 

processen, hvor data grundigt analyseres med det ene formål at identificere mønstre og 

tendenser. Dette kan ske både bevidst og ubevidst. Argumentet mod momentum går på, at 

hvis man leder hårdt og længe nok efter et mønster i et datasæt dækkende historiske kurser, så 

vil man også finde et. Opdagelsen vil således være en tilfældighed, der udelukkende findes i 

netop det datasæt, hvor opdagelsen er gjort. Men efter at momentum er konstateret i en lang 

række forskellige lande, på forskellige tidsperioder af forskellige analytikere, har dette 

argument ikke længere nogen vægt. Analysen i dette speciale underbygger blot afvisningen af 

dette argument yderligere. Som det blev beskrevet i afsnit 4.2.2, hvor kvaliteten af data blev 

behandlet, vurderes der ikke at være voldsom bias i anvendt data. Overensstemmelsen mellem 

resultaterne af analysen gennemført i dette speciale og tidligere analyser på de skandinaviske 

                                                 
14 Dette er i praksis et opgør mod flere af forudsætningerne bag CAPM 
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aktiemarkeder underbygger dette. Bias i datasættet betragtes derfor heller ikke som et 

argument mod momentum. 

 

På trods af, at den moderne finansieringsteori umiddelbart har svært ved at forklare 

momentum ud fra en normal risikobetragtning, og momentum som fænomen udgør et brud på 

hypotesen om efficiente markeder, opstilles der alligevel nogle fornuftige forklaringer på 

momentum, som falder i tråd med den moderne finansieringsteori. Argumentet om, at man 

endnu ikke har udviklet et risikomål, som i tilstrækkelig grad opfanger kompleksiteten i 

risiko, kan ikke uden videre afvises. Argumentet er dog naturligvis ikke i sig selv en 

forklaring, hvilket gør, at argumentet indtil det rette risikomål præsenteres, er meget svagt. 

Derimod står argumentet omhandlende implementeringsomkostninger stærkere. Det er 

bestemt plausibelt, at momentum fortsat kan eksistere, pga. omkostningerne, som kan fungere 

som en barriere for den arbitrage-lignende handel, der vil kunne handle momentum ud af 

markedet. Netop problemstillingen med implementeringsomkostninger berøres yderligere i 

afsnit 6.4. 

6.3. Diskussion af behavioural finance teoriens forklaringer på momentum 

BF teori blev gennemgået i kapitel 2 og konkrete modeller til forklaring af momentum, med 

udgangspunkt i BF, blev præsenteret i afsnit 3.3.2. Som det blev beskrevet bløder BF teorien 

op i forhold til forudsætningerne i den moderne finansieringsteori og tillader irrationalitet, 

ufuldkommen information etc., hvilket kan føre til, at aktier prisansættes forkert, såfremt der 

er systematik i investorernes fejl. Således kan der opstå over-/underreaktion i forhold til 

markedet, hvilket smitter af på aktiekurserne. Kritikken af de grundlæggende forudsætninger 

bag den moderne finansierings teoris modeller fremstår rimelig, da det ikke er realistisk at 

hverken investorer eller det marked, der handles på, kan leve op til dem. Således har BF en 

god sag, når der åbnes op for, at fejlreaktioner i markedet kan forklare en anomalier som 

momentumafkast og mean reversion. Især set i lyset af, at den moderne finansieringsteori, 

som det fremgår af afsnit 6.2, har problemer med at forklare netop momentumafkast. 

 

De enkelte teorier indenfor BF, der blev redegjort for i kaptiel 2, søger at forklare, hvorfor 

fejlreaktioner kan forventes at være systematiske, således at effekten kan smitte af på 

markedet og føre til en systematisk over-/underreaktion, fremfor at effekten skulle udligne sig 

selv. Det er dog ikke muligt at teste holdbarheden af de enkelte teorier indenfor BF i relation 

til momentum i Skandinavien, hvilket er et væsentligt kritikpunkt i forhold til BF. Fama har i 
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en artikel fra 1998 fremført argumentation imod BF-teorien som en plausibel og nødvendig 

gruppe teorier til forklaring af markedsanomalier som f.eks. momentum. Kritikken går blandt 

andet på, at nogle BF teorier fremfører argumenter for underreaktion på ny information, mens 

andre teorier fremfører argumenter for overreaktion. Overreaktion og underreaktion er 

således, hvis teorierne har hold i virkeligheden, samtidige fænomener. Er det tilfældet, hvilket 

Fama mener det er, vil effekterne udligne hinanden. Dette taler for, at hypotesen om efficiente 

markeder fortsat vil gælde. Fama’s argumentation kan dog ikke bære, da analyser viser, at 

momentum er konstateret på en lang række markeder over forskellige tidsperioder. Analysen i 

dette speciale underbygger ligeledes eksistensen af momentum. Fama’s argument om, at over- 

og underreaktion skulle udligne hinanden, er således ikke plausibelt. 

 

En mere filosofisk og overordnet kritik af BF teorien går på, at der ikke er grænser for, hvor 

mange teorier med udgangspunkt i adfærd, der kan identificeres. I teorien kan der opstilles en 

ny teori, hver gang der identificeres en irrationel adfærd hos en person. Derfor bør 

irrationalitet i finansielle modeller slet ikke accepteres som forklarende element. De opstillede 

BF teorier vurderes at være til lejligheden opfundne teorier, som er designet til at forklare et 

enkelt fænomen, fremfor at beskrive noget generelt gældende. Redegørelsen for BF teori, som 

blev gennemført i kapitel 2, giver dog ikke indtryk af teorier designet til at forklare 

enkeltstående fænomener på aktiemarkedet. Tværtimod beskriver de generel adfærd hos 

mennesker med udgangspunkt i menneskets utilstrækkelighed, når det kommer til rationalitet 

i beslutningstagningen samt håndtering og bearbejdning af information. Denne kritik af BF 

teori fremstår derfor ikke rimelig. 

 

I afsnit 3.3.2 blev præsenteret 4 modeller, der har til hensigt, med udgangspunkt i BF-teorien, 

at forklare momentum i aktieafkast. Modellerne, der blev beskrevet, var investor sentiment 

model, information diffusion model, overkonfidens hypotesen og momentum life cycle. Disse 

modeller vil i det følgende være genstand for diskussion. 

 

De 4 modeller har alle det tilfælles, at de beskriver momentum som et fænomen, der kun 

observeres på mellemlang sigt. I kontrast til det står den moderne finansieringsteori med den 

klassiske forklaring gående på, at det overnormale afkast er en kompensation for større risiko. 

Hvis forklaringen på momentumafkast er, at momentum investeringsstrategier systematisk 

vælger vinderaktier med højere risiko, end tilfældet er for PT, og der på den måde skabes 

merafkast svarende til risikoen, så er der dog intet, der taler for, at dette merafkast skulle 
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forsvinde over tid. Analysen foretaget i dette speciale viser dog, at der er tendens til mean 

reversion på lang sigt15, hvilket falder helt i tråd med Jegadeesh og Titman’s undersøgelser fra 

hhv. 1993 og 2001. Meget tyder således på, at momentum kun er noget, der eksisterer på 

mellemlang sigt, hvorefter mean reversion bliver dominerende. Dette taler for, at de 4 

modeller nævnt ovenfor, umiddelbart står med en stærkere sag end den moderne 

finansieringsteori. Denne formodning styrkes af, at analysen i kapitel 5 viste, at PT i 

gennemsnit har højere risiko målt ved beta end vinderporteføljen, hvilket fører til, at den 

samlede beta på momentumstategierne er svagt negativ. 

 

Er momentum forårsaget af en overreaktion på ny information, som er den forklaring, 

overkonfidens hypotesen foreslår, så skabes der momentum på mellemlang sigt, mens der vil 

kunne observeres mean reversion på lang sigt. Dette falder fint i tråd med både resultaterne 

fra analysen, samt med analyserne præsenteret af Jegadeesh og Titman i hhv. 1993 og 2001. 

Hvis momentum derimod skyldes en tendens til underreaktion på kort sigt på ny information, 

førende til korrektion på mellemlang sigt, som både investor sentiment model og information 

diffusion model foreslår, så vil en momentum investeringsstrategi (PV-PT) give et 

gennemsnitsafkast gående mod nul i alle måneder efter informationen er blevet handlet ind i 

aktierne, forudsat at investeringsstrategien ikke systematisk vælger mere risikofyldte aktier i 

PV end i PT, eller omvendt. Som beskrevet ovenfor viser analysen dog, at aktierne i PT 

generelt er en smule mere risikofyldte end aktierne i PV (målt ved beta), hvilket ifølge CAPM 

vil medføre et højere gennemsnitsafkast på aktierne i PT og således et gennemsnitligt lille 

negativt afkast på momentumstrategier, hvis holdingperioden bliver lang. Dette stemmer 

overens med resultaterne af analysen i dette speciale, hvor der netop kunne dokumenteres 

tendens til negative gennemsnitlige afkast på momentumstrategier med lange holdingpeioder. 

  

At de 3 modeller nævnt ovenfor, i lighed med momentum lify cycle, umiddelbart kan forklare 

momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt, er ikke i sig selv imponerende, 

da de er designet til at forklare netop dette. At eksistensen af momentum så empirisk kan 

dokumenteres bidrager således ikke stort til bevisførelsen for, at modellerne er holdbare. Det 

fortæller nemlig intet om, hvilken eller hvilke modeller, der bedst kan beskrive momentum og 

mean reversion med udgangspunkt i de korrekte årsager. Netop dette udgør en stor 

forhindring, da sammenhængen mellem momentum og en eventuel irrationel adfærd på 

                                                 
15 Dog uden tilfredsstillende signifikans. 



74 
 

markedet, og den deraf følgende over-/underreaktion, kan være vanskelig at dokumentere. Det 

er nemlig ikke umiddelbart muligt at kvantificere de psykologiske bias, som modellerne tager 

deres udgangspunkt i. Derfor kan modellerne ikke diskuteres enkeltvis i relation til 

rimeligheden i deres forklaringsforslag, men bør i stedet vurderes grundigere ud fra deres 

evne til at beskrive det empirisk observerede. 

 

Hong og Stein’s (1999) information diffusion model beskæftiger sig med interaktionen 

mellem 2 typer investorer. De såkaldte newswatchers og momentum traders. Newswatchers 

underreagerer på ny information og tilpasser sig kun langsomt til en forandret virkelighed, 

hvilket skaber en underreaktion på kort sigt efterfulgt at momentum på mellemlang sigt, 

hvilket forstærkes af såkaldte momentum traders, der er opmærksom på newswatchers’ 

irrationelle adfærd og handler efter en strategi, der søger at udnytte denne. Hong og Stein 

fremsætter i den forbindelse, at grundet mindre dækning og ringe nyhedsinteresse for små 

aktier, skulle momentum og efterfølgende mean reversion være særligt udpræget for netop 

disse. Analysen viser dog stik modsat, at momentum er stærkest for likvide aktier, som også 

må antages at være de store selskaber. Derfor kan momentum skabt af underreaktion på kort 

sigt og korrektion på mellemlang sigt, skabt af de årsager, som information diffusion 

modellen fremsætter, ikke betragtes som værende plausibel. Modellen forkastes derfor. 

 

Lee og Swaminathan fremsatte momentum life cycle hypotesen i 2000.  Hypotesen er, at 

aktier gennemgår perioder med stor interesse efterfulgt af perioder med ringe interesse, 

hvilket smitter af på efterspørgslen og hvor meget de handles og dermed på aktiernes kurs. 

Dette skulle så forårsage momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. Der 

er dog ikke knyttet nogen specifikke psykologiske effekter til modellen, hvilket gør, at man 

kan sætte spørgsmålstegn ved, om momentum life cycle i virkeligheden er en forklaring på 

momentum life cycle med udgangspunkt i BF-teorien. Det er således muligt, at variationen i 

interesse over tid, lige så vel kan tilskrives ændringer i book-to-market eller price-earnings-

ratio. Dette vil være muligt at analysere. Af hensyn til specialet omfang er det dog ikke 

prioriteret her. 

 

Det er efter denne diskussion opfattelsen, at både investor sentiment model, overkonfidens 

hypotesen og momentum life cycle er modeller, der tilbyder plausible forklaringer på 

momentum på mellemlang sigt og mean reversion på lang sigt. Modellerne kan sagtens 

supplere hinanden og skal næppe betragtes som gensidigt udelukkende. Den eneste model, det 
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her har været muligt at afvise som værende forklarende for momentum, er information 

diffusion modellen. Arbejdet for BF-teoretikerne er dog ikke færdigt. BF kan ikke rigtigt 

betragtes som et seriøst alternativt til den moderne finansieringsteori, før BF bliver 

konkretiseret og udvikler konkrete værdiansættelsesmodeller, som på fornuftig vis 

indkorporerer påvirkningerne fra irrationelle investorer og utilstrækkelig 

informationsbearbejdning og deraf følgende fejl. Herunder en værdiansættelsesmodel, der kan 

værdisætte korrekt på markeder med momentum. Moderne finansieringsteori’s manglende 

evne til at forklare momentum anomalien har skabt plads til BF. Så længe moderne 

finansieringsteori ikke kan forklare momentum, vil BF ikke uden videre kunne afvises. En 

stor udfordring til BF teorien er dog at forklare, hvorfor der empirisk kan observeres 

momentum på nogle markeder og ikke på andre, som det har været tilfældet i analysen i dette 

speciale. 

6.4. Diskussion af momentumstrategiers anvendelsesmuligheder i praksis 

Analysen foretaget i kapitel 5 viste, i lighed med tidligere undersøgelser, at der på historiske 

aktieafkast, kan dokumenteres momentum på flere skandinaviske markeder. Helt konkret 

viste analysen, at der findes en række momentumstrategier, der, hvis de anvendes i praksis, vil 

kunne give relativt høje afkast sammenholdt med risiko målt ved beta. På papiret kan det 

derfor virke attraktivt at anvende momentumstrategier i praksis. Der er dog en række forhold 

der gør, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvor attraktive momentumstrategier rent 

faktisk er. 

 

At handle efter momentumstrategier, hvor der hver måned gennemføres en delvis 

rebalancering, som analysen i dette speciale er baseret på, er forbundet med mange 

transaktioner. Hver måned rebalanceres 1/H af den samlede portefølje, hvilket ofte betyder 

ombytning af 50-100 aktier for Total-strategierne, mens antallet er mindre for Likvid-

strategierne. Transaktionsomkostninger er de samlede omkostninger for at handle aktier, og 

omfatter omkostninger til handels- og depotgebyrer, kurspåvirkninger og bid-ask spreads. 

Disse omkostninger udhuler det faktisk realiserede afkast, der opnås ved at følge 

momentumstrategier. Dette gør sig naturligvis især gældende for strategier med korte 

holdingperioder, hvor aktierne kun har få måneder til at tjene transaktionsomkostningerne ind. 

Det betyder, at selvom der i analysen var flere eksempler på, at strategier med relativt korte 

holdingperioder outperformede strategier med længere holdingperioder, så kan strategierne 

med lang holdingperiode, på trods af lavere gennemsnitsafkast pr. måned, vise sig i praksis at 
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være mest attraktive. Dette er i nedenstående tabel 22 undersøgt for Danmark-Likvid 

markedet, som i analysens viste sig mest attraktivt. Der er kun kigget på strategier med en 

formationsperiode på 3 måneder. 

 

Tabel 22: Afkast på Danmark Likvid-markedet efter transaktionsomkostninger, F=3 

H T = 0% T = 1% T = 2% 

    

1 0,0146 0,0045 -0,0057 

3 0,0141 0,0107 0,0072 

6 0,0106 0,0089 0,0072 

9 0,0087 0,0076 0,0064 

12 0,0080 0,0072 0,0063 
Note: Tabellen angiver gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier med en 
formationsperiode på 3 måneder efter transaktionsomkostninger er fratrukket. H angiver antal måneder i 
holdingpeioden, T transaktionsomkostninger i % af værdien. 

 

I tabellen er der beregnet påvirkningen af transaktionsomkostninger på henholdsvis 1 og 2% 

af investeringsbeløbet16. Transaktionsomkostningerne vil naturligvis være mindre, jo større 

investeringen er, ligesom institutionelle investorer ikke oplever lige så store omkostninger. 

Endelig er det rimeligt at antage, at niveauet for transaktionsomkostninger er aftagende over 

tid. Dette gælder især for perioden 1990-2009, som er analyseret i dette speciale. Tabel 22 

viser, at på det attraktive Danmark-Likvid marked, opnås højest gennemsnitligt afkast på 3/3-

strategien, når der korrigeres for transaktionsomkostninger. Således medfører introduktionen 

af transaktionsomkostninger ikke umiddelbart, at de strategier, der i analysen viste sig at være 

mest attraktive, faktisk viser sig at være relativt uattraktive. Med transaktionsomkostninger på 

1 og 2%, opnås nemlig på 3/3-strategien et gennemsnitligt månedligt afkast på henholdsvis 

1,07% og 0,72%. Dette skal sammenholdes med afkastet på en ligevægtet markedsportefølje, 

der giver et gennemsnitligt månedligt afkast på 0,97%, men med større risiko målt ved beta. 

3/3-strategien er således stadig attraktiv, men der kan ikke, når der korrigeres for 

transaktionsomkostninger, dokumenteres afkast på momentum investeringsstrategier, som er 

signifikant større end markedsafkastet. I dette speciale er der, for at opnå et højt antal 

observationer, anvendt delvis rebalancering. En sådan strategi medfører, som tidligere omtalt, 

mange transaktioner og derved høje transaktionsomkostninger. Det er muligt at nedbringe 

transaktionsomkostningerne, ved i praksis at anvende en momentumstrategi, med fuld 

rebalancering ved udgangen af hver holdingperiode. 

 

                                                 
16 Transaktionsomkostninger er estimeret ud fra egne erfaringer. 
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Undersøgelsen af momentum der er gennemført i dette speciale, baseres i en selvfinansierende 

strategi, hvor man går langt i vinderne og tager en kort position i PT. For at dette skal kunne 

lade sig gøre i praksis, kræver det et veludviklet marked for at sælge aktier kort. I 

Skandinavien findes kun et sådant marked for de mest likvide aktier, som tilmed stadig er 

relativt ungt sammenholdt med analyseperioden fra 1990 til og med 2009. Selv for de 

selskaber, hvor der eksisterer et udviklet kort-marked, er det forbundet med relativt store 

transaktionsomkostninger at gå kort. Det er således derfor ikke muligt i praksis at gennemføre 

momentumstrategierne. Den manglende mulighed for at gå kort i taberaktierne betyder 

formentligt, sammen med transaktionsomkostninger, at selv hvis investorerne anses som 

rationelle, så vil momentumeffekter mindre end transaktionsomkostningerne ikke handles ud 

af markedet gennem arbitrage-lignende strategier. En anden forhindring for ”zero cost” 

momentumstrategier er, at der forventeligt må være en tendens til ophobning af økonomisk 

trængte selskaber i PT. Strategien kræver, at der handles kort i netop disse selskaber, hvilket 

kræver, at der findes en investor, der er villig til at være modpart i denne handel. En sådan må 

forventes at være vanskelig at finde, når det gælder økonomisk trængte selskaber. En tredje 

forhindring for ”zero cost” momentumstrategier er, at muligheden for at handle aktier kort, er 

forbundet med en del regulering. I flere lande er det slet ikke tilladt. Dette gør sig delvist 

gældende på de skandinaviske aktiemarkeder. F.eks. er det ikke tilladt for enkelte typer 

institutionelle investorer, som pensionsselskaber, at tage korte positioner. Herudover blev 

muligheden for at handle kort i 2008 suspenderet på en række aktiemarkeder, herunder det 

danske. Dette skete i forbindelse med de store kursfald på aktiemarkedet, som fulgte af 

finanskrisen. Sådanne begrænsninger på muligheden for at tage korte positioner, er i praksis 

handelsbegrænsninger, da der pludselig opstår øget likviditetsrisiko. 

 

Momentumstrategier anvendt i praksis er forbundet med høje transaktionsomkostninger. 

Sammenholdes det med det uudviklede skandinaviske marked for at optage korte positioner, 

som gør ”zero cost” strategierne urealistiske at gennemføre i virkelig handel, fremstår 

momentum anomalien og momentumstrategier som værende mere interessant fra et teoretisk 

synspunkt, end ud fra et investorsynspunkt. Dette gør sig i hvert fald gældende, når der 

inddrages så mange relativt illikvide aktier, som er inddraget i analysen i dette speciale. Det er 

dog ikke ensbetydende med, at der ikke i praksis kan handles på momentum, hvilket fremgår 

af tabel 23 nedenfor. 
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Tabel 23: Gennemsnitligt månedligt afkast for 6/6-strategi på M og PV og tilhørende β 

Marked R(M) R(PV) ΔR β(M) β(PV) 

    

Skandinavien Total 20% 0,0127 0,0144 0,0017 0,66 0,55 

Skandinavien Total 10% 0,0127 0,0163 0,0036 0,66 0,59 

Skandinavien Likv. 0,0125 0,0177 0,0052 0,77 0,66 

Danmark Total 0,0089 0,0137 0,0048 0,46 0,41 

Danmark Likv. 0,0097 0,0163 0,0066 0,57 0,53 

Sverige Total 0,0160 0,0148 -0,0012 0,73 0,57 

Sverige Likv. 0,0141 0,0176 0,0035 0,83 0,71 

Norge Total 0,0121 0,0159 0,0038 0,76 0,66 

Norge Likv. 0,0138 0,0208 0,0070 0,94 0,86 
Note: R(M) angiver afkast på undersøgelsesmarkedet, R(PV) angiver gennemsnitligt afkast på vinderporteføljen 
for 6/6-strategier, ∆R angiver differencen i gennemsnitligt afkast. β(M) og β(PV) angiver den systematiske risiko 
på hhv. en ligevægtet portefølje af alle aktier på markedet og en ligevælgtet portefølje bestående af 
vinderaktierne. 

 

Tabel 23 viser, at PV fra 6/6-strategier outperformer den ligevægtede portefølje af samtlige 

aktier på undersøgelsesmarkedet, samtidig med at risiko målt ved β er lavere. Således 

fremstår en momentumstrategi, hvor blot PV købes, mere attraktiv, end at købe en portefølje 

bestående af alle aktier på undersøgelsesmarkedet. Der er dog kun tale om en tendens i 

resultaterne, da afkastet på PV ikke er signifikant større end afkastet på den ligevægtede 

portefølje bestående af alle aktier på undersøgelsesmarkedet. 

 

Diskussionen viser, at det er urealistisk at udnytte momentum anomalien ved i praksis at følge 

”zero cost” momentumstrategier. Det er dog muligt, at dette ændrer sig fremover, hvor 

markedet for at gå kort i aktier med tiden må forventes at blive mere udviklet, samtidig med at 

transaktionsomkostningerne forventes fortsat at falde. Således kan det ikke udelukkes, at det i 

fremtiden kan blive attraktivt at anvende momentumstrategier. Det kan dog samtidig heller 

ikke udelukkes, at momentum samtidig på sigt vil forsvinde, da det, jf. diskussionen i dette 

kapitel og de i afsnit 2.6 beskrevne arbitragebegrænsninger, er muligt, at det netop er 

transaktionsomkostningerne og handelsbegrænsningerne, der gør, at momentum anomalien 

eksisterer. 
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7. Konklusion 

Analysen af momentum peger i forskellige retninger. For det samlede skandinaviske 

aktiemarked kan der ikke opnås positive signifikante resultater på momentumstrategier, når 

alle børsnoterede aktier inddrages. Momentumstrategierne styrkes dog af at holde de mest 

illikvide aktier ude af analysen. Således kan der på det skandinaviske marked dokumenteres 

signifikant momentumafkast, når de mest illikvide aktier er frasorteret. Således opstår 

resultater, der stemmer overens med analyser af momentum i f.eks. USA. 

 

Det skandinaviske aktiemarked består af Danmark, Sverige og Norge. Det viser sig, at der i 

disse lande er stor forskel på afkast på momentumstrategier. Desværre tilbyder litteraturen 

ingen konkrete svar på denne forskel. Danmark er det af de 3 lande, hvor der kan 

dokumenteres den stærkeste momentumeffekt. Det gælder både, når der analyseres på total-

markedet og på et datasæt, hvor illikvide aktier er ekskluderet. Derimod kan der ikke opnås 

signifikant momentumafkast i Sverige, på hverken totalmarkedet eller når illikvide aktier ikke 

inddrages. Det norske aktiemarked ligger sig mellem det danske og svenske. Der kan 

dokumenteres signifikant momentum på markedet, men effekten er ikke nær så stærkt som på 

det danske aktiemarked. 

 

Generelt styrkes momentum investeringsstrategier af at ekskludere de mest illikvide aktier, 

hvorfor momentumfænomenet må konkluderes især at være gældende for relativt likvide 

aktier. Momentumafkastet viser tendens til at svækkes, når andelen af markedets aktier i hhv. 

PV og PT nedbringes. Derudover viser analysen, at afkastet er aftagende med både 

formations- og holdingperiodens længde. 

 

Den videre analyse viste, at momentumafkastet er stærkt følsomt overfor markedsstemninger. 

Afkastet er negativt korreleret med afkastet på markedet. Er markedet i en periode med fald, 

klarer momentum investeringsstrategier sig signifikant bedre end markedet, mens strategierne 

underpræsterer signifikant i perioder med stigninger. En analyse af momentum i sub-perioder 

viste samme tendens. Samme analyse viste også, at momentum stadig eksisterer i de sene sub-

perioder, hvilket betyder, at momentum er et vedvarende fænomen. Kigges der på momentum 

i forskellige kalendermåneder, kan der spores sæsonudsving. Specielt januar skiller sig ud 

som en måned, hvor momentumstrategier underperformer signifikant. 
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Momentum er i internationale undersøgelser dokumenteret at eksistere på en lang række 

markeder. Resultaterne af undersøgelserne i dette speciale falder i tråd med tidligere 

undersøgelser foretaget på de skandinaviske aktiemarkeder. 

 

Den del af analysen, der undersøger mean reversion, viser, at der er tendens til mean reversion 

på både kort og lang sigt, men at resultaterne ikke er signifikante. Der er således ikke tale om 

andet end en stærk tendens, der ikke kan drages egentlige konklusioner på. Resultaterne peger 

dog i retning af, at momentumstrategier kan styrkes ved at anvende en måneds lag mellem 

formations- og holdingperioden, og at momentum i en akties kurs er et midlertidigt fænomen. 

Netop at momentum ser ud til at mean reverte over tid udgør en udfordring for den moderne 

finansieringsteori og den klassiske risiko-gevinsts tankegang, som CAPM står for, da aktierne 

næppe kollektivt ændrer så markant risiko over så kort en årrække. Når beta anvendes som 

risikomål, viser analysen desuden, at der ikke kan dokumenteres en sammenhæng mellem 

risiko og afkast på momentumstrategier. Derfor kan det konkluderes, at moderne 

finansieringsteori ikke kan forklare momentum. Det er dog muligt, at den moderne 

finansieringsteori blot endnu ikke har præsenteret et risikomål, der er tilstrækkeligt til at 

forklare kompleksiteten i aktiers risiko. Dette hjælper dog ikke i sig selv den moderne 

finansieringsteori stort. Eksistensen af momentum udgør ligeledes en udfordring for 

hypotesen om efficiente markeder, da momentumanomalien viser, at det er muligt, med 

teknisk analyse at forudsige fremtidig udvikling i vinder- og taberaktiers kurser. Dette peger 

mod, at markedet ikke engang er svagt efficient. 

 

I dette speciale er behavioural finance præsenteret som en teoretisk retning, der søger at 

forklare anomalier på aktiemarkedet med psykologiske effekter og utilstrækkelig 

informationsbehandling. Der løftes således på den moderne finansieringsteoris strenge 

forudsætninger om rationalitet og fuldkommen information. Behavioural finance består af en 

række teorier, der konkret beskriver investorers tendens til irrationel adfærd, hvilket på et 

aggregeret niveau fører til over-/underreaktion på information, der smitter af på kurserne. 

Med udgangspunkt i BF teorien er opstillet en række modeller, som søger at forklare 

momentum. Det vurderes, at modellerne bidrager til forståelsen af momentum anomalien, 

men da de er vanskelige konkret at teste empirisk, kan det ikke konkluderes, at BF kan 

forklare momentum. Over-/underreaktion som følge af irrationel investoradfærd og 
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utilstrækkelig informationsbehandling virker dog som en plausibel forklaring på momentum 

anomalien. 

 

En tredje populær forklaring på momentum er arbitragebegrænsninger, der forhindrer 

rationelle investorer i at udnytte over-/underreaktioner, enten på grund af markedsregulering, 

støj fra irrationelle investorer eller implementeringsomkostninger. Udgangspunktet er således, 

at irrationaliteterne beskrevet i BF teorierne skaber momentum, mens 

arbitragebegrænsningerne gør, at arbitragørs ikke handler momentum ud af markedet. Det 

vurderes, at dette er en plausibel forklaring på eksistensen af momentum, selv efter anomalien 

er blevet alment kendt. Det er således nødvendigt at inddrage BF teorier for at forklare 

eksistensen af momentum. 

 

Analysen viste, at momentum findes i Skandinavien. I særdeleshed på det danske 

aktiemarked. Det er dog vanskeligt i praksis at udnytte anomalien til at tjene et overnormalt 

afkast ved at anvende en momentumstrategi, da et uudviklet og reguleret marked for at sælge 

aktier kort, sammen med høje transaktionsomkostninger forbundet med strategien, gør denne 

strategi mindre attraktiv. Momentum anomalien er således som udgangspunkt mere 

interessant fra et teoretisk perspektiv end fra et investorsynspunkt. Dog kan det hele holdes 

mere simpelt i praksis ved at gå væk fra den selvfinansierende PV-PT strategi og i stedet kun 

investere i PV. Dette vil føre til et overnormalt afkast. Således er det muligt i praksis at handle 

på momentum. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Litteraturliste 
 
Artikler og working papers 
 
Barberis, N., Huang, M. & Santos, T. (1999): Prospect Theory and Asset Prices, Yale School 
of Management's Economics Research Network. 
 
Barberis, N., Schleifer, A. & Vishny, R. (1998): A model of investor sentiment, Journal of 
Financial Economics, Vol. 49, No. 3. 
 
Barberis, N., Thaler, R. (2003): A Survey of Behavioral Finance, Handbook of the Economics 
of Finance. 
 
Bem, D. J. (1965): An Experimental analysis of self-persuasion, Journal of Experimental 
Psychology, Vol. 1. 
 
Chan, L. K., Jegadeesh, N. & Lakonishok, J. (1996): Momentum Strategies, Journal of 
Finance, Vol. 51, No. 5. 
 
Chordia, T. & Shivakumar, L. (2002): Momentum, business cycle, and time-varying expected 

returns, Journal of Finance, Vol. 57, No. 2. 
 
Conrad, J. & Kaul, G. (1998): An anatomy of trading strategies, Review of Financial Studies, 
Vol. 11, Issue 3. 
 
Daniel, K., Hirshleifer, D. & Subramanyam, A. (1998): Investor Psychology and Security 

Market Under- and Overreaction, Journal of Finance, Vol. 53, No. 6. 
 
De Bondt, V. & Thaler, R. (1985): Does the Stock Market Overreact, The Journal of Finance, 
Vol. 40, No. 3. 
 
De Bondt, V. & Thaler, R. (1996): Financial Decision-Making in Markets and Firms: A 

Behavioral Perspective, Handbook in Operations Research and Management Science, Vol. 9. 
 
De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., Waldmann, R. J.: The Survival of Noise Traders 

in Financial Markets, The Journal of Business, Vol. 64.  
 
Doukas, J. A., & McKnight, P. J., (2005): European momentum strategies, information 

diffusion, and investor conservatism, European Financial Management, Vol. 11, No. 3. 
 
Du, D. & Watkins, B. (2007): When competing momentum hypotheses really do not compete: 

How the sources of momentum profits change through time, Journal of Economics & 
Business, Vol. 59, No. 2. 
 
Fama, E. F. (1970): Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 

Journal of Finance, Vol. 25, No. 2. 
 
Fama, E. F. (1991): Efficient Capital Markets II, Journal of Finance, Vol. 46, No. 5. 
 



83 
 

Fama, E. F. (1998): Market efficiency, long-term returns and behavioral finance, Journal of 
Finance, Vol. 49, No. 3. 
 
Fama, E. F.  & French, K. R. (1992): The cross-section of expected returns, Journal of 
Finance, Vol 47. 
 
Fama, E. F. & French, K. R. (1993): Common risk factors in the returns on stocks and bonds, 

Journal of Financial Economics, Vol. 33, No. 1. 
 
Fama, E. F. & French, K. R. (1996): Multifactor explanations of asset pricing anomalies, 
Journal of Finance, Vol. 51, No. 1. 
 
Festinger, L. (1957): A Theory og Cognitive Dissonance, Stanford University Press. 
 
Fuller, R. J. (1998): Behavioral Finance and the Sources of Alpha, Journal of Pension Plan 
Investing 1998. 
 
Griffin, D. & Tversky, A. (1992): The Weighing of Evidence and the Determinants of 

confidence, Cognitive Psychology, Vol. 24. 
 
Griffin, J. M., Ji, X., & Martin, J. S. (2003): Momentum investing and business cycle risk: 

Evidence from pole to pole, Journal of Finance, Vol. 58, No. 6. 
 
Hong, H. & Stein, J. C. (1999): A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and 

Overreaction in Asset Markets, Journal of Finance, Vol. 54, No. 6. 
 
Hong, H., Lim, T. & Stein, J. C. (2000): Bad news travel slowly: Size, analyst coverage, and 

the profitability of momentum strategies, Journal of Finance, Vol. 55, No. 1. 
 
Jegadeesh, N. (1990): Evidence of Predictable Behaviour of Security Returns, Journal of 
Finance, Vol. 45, No. 3. 
 
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993): Returns to Buying Winners and Selling Losers: 

Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, Vol 48, No. 1. 
 
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995): Short-Horizon Return Reversals and the Bid-Ask Spread, 

Journal of Financial Intermediation, Vol. 4, No. 3. 
 
Jegadeesh, N. & Titman S. (2001): Profitability of momentum strategies: An evaluation of 

alternative explanations, Journal of Finance, Vol 56, No. 2. 
 
Kahneman, D. & Tversky, A. (1974): Judgement Under Uncertainty and Biases, Science, 
Vol. 185. 
 
Kahneman, D. & Tversky, A. (1979): Prospect Theory: An analysis of Decision Under Risk, 

Econometrica, Vol. 47. 
 
Kahneman, D. & Tversky, A. (1981): The Framing of Decisions and the Psychology of 

Choice, Science, Vol. 211. 
 



84 
 

Kendall, M. G. (1953): The analysis of economic time-series, Journal of the Royal Statistical 
Society. 
 
Lakonishok, J., Shleifer, A. & Vishny, R. (1994): Contrarian Investment, Extrapolation, and 

Risk, Journal of Finance, Vol 49. 
 
Lee, C. M. C., & Swaminathan, B. (2000): Price momentum and trading volume, Journal of 
Finance, Vol. 55, No. 5. 
 
Markowitz, H. (1952): Portfolio selection, Journal of Finance, Vol. 7, No. 1. 
 
Mehra, R. & Prescott, E. (1985): The Equity Premium Puzzle, Journal of Monetary 
Economics, Vol. 5, No. 2. 
 
Moskowitz, T. J. & Grinblatt, M. (1999): Do industries explain momentum? Journal of 
Finance, vol 54, 4. 
 
Odean, T. (1998): Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?, The Journal of Finance, 
Vol. 53. 
 
Rendleman, R. J., Jones, C. P. & Latané, H. A. (1982): Empirical Anomalies Based on 

Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments, Journal of Financial 
Economics, Vol. 10, No. 3. 
 
Ross, S. A. (1976): The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, Journal of Economic 
theory, Vol. 13, No. 3 
 
Rouwenhorst, K. G. (1998): International momentum strategies, Journal of Finance, Vol. 53, 
No. 1. 
 
Rouwenhorst, K. G. (1999): Local Return Factors and Turn over in Emerging Stock Markets, 

Journal of Finance, Vol. 54, No. 4. 
 
Sander, T. (2001): Behavioral Finance – det rationelle supplement til den moderne 

porteføljeteori, FINANS/INVEST 5/2001. 
 
Sharpe, W.  F. (1964): Capital Asset Prices: A Theory ofMarket Equilibrium Under 

Conditions of Risk, Journal of Finance, Vol. 19, No. 3. 
 
Shefrin, H. & Statman, M. (1994): Behavioral Portfolio Theory, Santa Clara University 
 
Shiller, R. J. (1984): Stock Prices and Social Dynamics, Brookings Papers on Economic 
Activity, 1984, Vol. 2. 
 
Shiller, R. J. (1998): Human behavior and the efficiency of the financial system, 
http://cowles.econ.yale.edu/P/cp/p10a/p1025.pdf 
 
Swinkel, L. (2004): Momentum investing: A survey, Journal of Asset Management, Vol. 5, 
Issue 2. 
 



85 
 

Thaler, R. H. (1980): Towards a Positive Theory of Consumer Choice, Journal of Economic 
Behavior and Organization, Vol. 1. 
 
Thaler, R. H. (1987): Anomalies: The January Effect, Economic Perspectives, Vol 1, No. 1. 
 
 
Internet: 
 
www.behaviouralfinance.net 
www.finance.yahoo.com 
 
 
Bøger: 
 
Montier, J. (2002): Behavioural Finance – Insights into Irrational Minds and Markets, Wiley 
Finance, ISBN 0-470-84487-6 
 
Schleifer, A. (2000): Inefficient markets - an introduction to bahavioral finance, Oxford 
University Press, ISBN 0-19-829228-7. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



86 
 

Bilag 
 
Bilagsoversigt 
Bilag 1: Moderne finansieringsteori 
Bilag 2: Momentum på brancheniveau 
Bilag 3: Momentum fra kvartalsregnskabsmeddelelser 
Bilag 4: Anvendt VBA-kode 
Bilag 5:  Anvendte Datastream dataserie og pratiske problemer med data og løsninger 
Bilag 6: Statistiske tests 
Bilag 7: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 

Skandinavien Total – 20% 
Bilag 8: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 

Skandinavien Total – 10% 
Bilag 9: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 

Skandinavien Likvid 
Bilag 10: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Danmark 

Total 
Bilag 11: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Danmark 

Likvid 
Bilag 12: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Sverige 

Total 
Bilag 13: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Sverige 

Likvid 
Bilag 14: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Norge 

Total 
Bilag 15: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Norge 

Likvid 
Bilag 16: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Skandinavien Total – 20% 
Bilag 17: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Skandinavien Total – 10% 
Bilag 18: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Skandinavien Likvid 
Bilag 19: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Danmark Total 
Bilag 20: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Danmark Likvid 
Bilag 21: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Sverige Total 
Bilag 22: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Sverige Likvid 
Bilag 23: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Norge Total 
Bilag 24: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 

kalendermåneder - Norge Likvid 
Bilag 25: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 

markedsstemning – Skandinavien Total 20% 
Bilag 26: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 

markedsstemning – Skandinavien Total 10% 



87 
 

Bilag 27: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Skandinavien Likvid 

Bilag 28: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Danmark Total 

Bilag 29: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Danmark Likvid 

Bilag 30: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Sverige Total 

Bilag 31: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Sverige Likvid 

Bilag 32: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Norge Total 

Bilag 33: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Norge Likvid 

Bilag 34: Grafisk oversigt over markedsudvikling til grundlag for valg af subperioder 
Bilag 35: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Skandinavien Total 20% 
Bilag 36: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Skandinavien Total 10% 
Bilag 37: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Skandinavien Likvid 
Bilag 38: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Danmak Total 
Bilag 39: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Danmak Likvid 
Bilag 40: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Sverige Total 
Bilag 41: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Sverige Likvid 
Bilag 42: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Norge Total 
Bilag 43: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 

subperioder – Norge Likvid 
Bilag 44: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Total 20% 
Bilag 45: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Total 10% 
Bilag 46: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Likvid 
Bilag 47:  β-værdier for momentum investeringsstrategier – Danmark Total 
Bilag 48: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Danmark Likvid 
Bilag 49: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Sverige Total 
Bilag 50: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Sverige Likvid 
Bilag 51: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Norge Total 
Bilag 52: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Norge Likvid 
Bilag 53: Sharpe-ratio for momentum investeringsstrategier 
 

 

 

 

 



88 
 

Bilag 1: Moderne finansieringsteori 

Dette bilag er inddelt i to dele. Første del beskæftiger sig med investoren og antagelser 

omkring denne, mens anden del beskæftiger sig med markedet, herunder 

ligevægtsprissætningsmodellerne CAPM og Arbitrage Pricing Theory, samt slutteligt 

hypotesen om efficiente markeder. 

Investoren 

Kernen i moderne finansieringsteori er antagelsen om rationelle agenter. Investorers 

rationalitet sætter dem i stand til at træffe finansielle beslutninger med maksimering af 

forventet nytte som eneste målsætning, hvilket vil blive uddybet i det følgende. 

I henhold til Bayers Theorem vurderer investorer løbende informationer og omsætter dem til 

sandsynligheder for forskellige hændelser. Der er således tale om en operationalisering af 

usikkerhed, som foretages kontinuerligt og kan være temmelig kompleks. I moderne 

finansieringsteori fører den vedvarende strøm af ny information til løbende revurdering af 

sandsynligheder for forskellige udfald. Disse sandsynligheder kan investoren benytte til at 

beregne forventet afkast ved at gange den forventede sandsynlighed for de forskellige udfald 

med forventet forrentning af en investering ved de enkelte udfald og summere disse. At kunne 

beregne det forventede fremtidige afkast sætter investoren i stand til at kunne maksimere sin 

totale forventede nytte med udgangspunkt i sin risikoprofil. På den måde kan investoren tage 

rationelle finansielle beslutninger i en verden med usikkerhed, da valgmuligheder i 

forbindelse med finansielle beslutninger kan sammenlignes og rangordnes. Antagelserne om 

investorens rationalitet går så vidt som til at foreslå, at den samme beslutning træffes uanset, 

hvordan problemstillingen eller valgmulighederne præsenteres. Som udgangspunkt findes der 

tre forskellige risikoprofiler: Risiko ”lover”, risikoneutral og risikoavers. En investor vil som 

regel være risikoavers og gå efter det sikre afkast frem for det usikre, hvilket er lig med en 

konkav nyttefunktion. Der er dog en undtagelse; investorer accepterer store risici ved små 

investeringer (Markowitz, 1952). Nyttemaksimeringen sker ud fra devisen; forbrug er godt, 

meget forbrug er meget godt. Dog med aftagende marginalnytte, da værdien af at kunne 

forbruge mere ikke er så stor, når man allerede har opnået et højt niveau af nytte. 

En investors valg af investering i f.eks. aktier sker ud fra en forventning om at kunne forbedre 

fremtidig nytte. Der er således tale om en rationel beslutning om at give afkald på 

forbrug/nytte i dag for at kunne opnå et større forbrug/nytte på et senere tidspunkt. En 

investering er således ikke attraktiv, hvis størrelsen af nytten fra de forbrugsmuligheder 

investoren giver afkald på i dag, overskrider den forventede nutidsværdi af nytten fra 

fremtidige forbrugsmuligheder. 
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Markedet 

En akties værdi opgøres med den direkte metode ved at tage summen af nutidsværdien af alle 

fremtidige betalinger fra aktien. I det følgende redegøres der dog mere nuanceret for 

prisdannelsen på aktiemarkedet ifølge den moderne finansieringsteori. Dette bl.a. ved at 

inddrage risiko. I det følgende gennemgås standard CAPM, Arbitrage Pricing Theory og 

hypotesen om efficiente aktiemarkeder, der alle 3 er teorier for aktiemarkedet og 

prisdannelsen på aktier. 

Standard CAPM 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) er en model for, hvordan aktiver prissættes i relation til 

aktivets risiko på et marked med lånemuligheder. Modellen fastsætter en markedspræmie for 

at bære risiko og aktier vil være prissat efter denne for at sikre, at investoren får det rette 

forventede afkast for at investere i et risikobærende aktiv. Ligevægt på markedet sikres 

således ved, at et aktiv prissættes således, at afkastet passer til den risiko, der er forbundet 

med at eje aktivet.  

CAPM modellen bygger på en række forudsætninger, som er listet nedenfor (Sharpe, 1964): 

- Investorerne har homogene forventninger, da der er fuld information. 

- Investorerne er rationelle og risikoavers og søger derfor at maksimere afkast i forhold 

til risiko. 

- Investorer kan både låne og placere penge til den risikofrie rente. 

- Der er ingen transaktionsomkostninger 

- Perfekt marked. Dvs. ingen skat eller handelsbegrænsninger (f.eks. forbud mod at gå 

kort i et aktiv) 

- Det er en en-periode model 

- Der er fuldkommen konkurrence på markedet. Ingen investorer kan således påvirke 

aktiekurser. 

- Afkastet på aktiver er normalfordelt 

- Alle aktiver er mulige at handle og antallet af aktiver er konstant. 

Investorerne er rationelle og køber kun aktier, der er prissat korrekt i forhold til risiko, således 

at det forventede afkast svarer til den risiko, man påtager sig. Er et aktiv prissat for højt i 

forhold til dets risiko, vil investorerne sælge ud af det, hvilket vil presse prisen ned, men de 

vil købe op i en aktie, der er prissat for lavt, hvilket vil presse prisen op. Da alle aktiver 

prissættes ud fra deres risiko (målt ved β) i relation til risikopræmien på markedet, vil de alle 

være placeret på den samme rette linje i et diagram med risiko på 1. aksen og forventet afkast 
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på 2. aksen. Denne linje kaldes Security Market Line (SML) og linjens ligning er vist 

nedenfor (Sharpe, 1964): 

[ ]fmifi RRERRE −+= )()( β  

Da forudsætningerne siger, at alle investorer er rationelle, har fuld information og er 

risikoaverse, vil de kræve et højere afkast for at bære mere risiko. Alle investorer vil søge at 

placere sin investering på en sådan måde, at de står med den portefølje, der giver højest 

risikopræmie pr. risikoenhed. Derfor vil alle investorer placere deres investering således, at 

den er effektiv. En portefølje vil kun være effektiv, hvis den er placeret på SML. For at 

minimere porteføljens risiko skal den diversificeres så meget som muligt. Derfor vil alle 

investorer holde den samme effektive portefølje, nemlig markedsporteføljen, da denne er 

bedst diversificeret og sikrer højest afkast pr. risiko. Markedsporteføljen har pr definition en β 

lig med 1, men investorerne kan tilpasse markedsporteføljen til den ønskede risiko ved at 

geare op eller ned af SML og på den måde maksimere den forventede nytte ud fra sin egen 

risikoprofil. 

Arbitrage Pricing Theory 

Arbitrage Pricing Theory (APT) baserer sig i det udgangspunkt, at ens aktiver ikke kan sælges 

til forskellige priser. Dvs. loven om en pris. Hvor forudsætningerne for CAPM er temmelig 

restriktive, er APT bundet op på mindre restriktive forudsætninger, hvilket er en styrke for 

modellen. Den interessante forudsætning i APT er, at modellen forudsætter, at aktieafkast 

afhænger lineært af en række risikofaktorer uden at definere disse faktorer. Modellen er vist 

nedenfor (Ross, 1976): 

ininiifi eIIIRR +++++= *...** 2211 βββ  

I ovenstående ligning repræsenterer de forskellige β’er følsomheden overfor de forskellige 

risikofaktorer, mens I er størrelsen/påvirkningen fra risikofaktoren. Risikofaktorerne kan 

f.eks. være makroøkonomiske faktorer eller faktorer, der er specifikke for en branche. 

Følsomheden (β’erne) overfor de forskellige faktorer estimeres vha. lineær regression baseret 

på historisk data. Ud fra loven om en pris vil aktier eller porteføljer, der har samme 

afhængighed af faktorerne, have samme forventede afkast og dermed samme værdi. Er det 

ikke tilfældet, vil arbitragører sælge aktiver, der har lavt forventet afkast (værdiansat for højt) 

og købe aktiver med højt forventet afkast (værdiansat for lavt), hvilket vil sikre dem en 

risikofri profit. Denne arbitragehandel vil så føre til prispres på de aktiver arbitragen vedrører, 

indtil de igen er prissat korrekt i forhold til det forventede afkast. APT modellen er således 

også en model, hvor værdiansættelsen af aktiver sker ud fra en markedsligevægt, hvor det 
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forventede afkast skal stemme overens med risikofaktorerne. Problemet er så, at 

risikofaktorerne ikke er definerede. 

Hypotesen om Efficiente Markeder 

Både CAPM og APT forudsætter rationelle investorer, perfekte kapitalmarkeder, og at alt 

information er tilgængeligt og kendt. Det betyder, at kursen på en aktie altid må være korrekt 

prissat. Derfor giver det ikke mening at bruge historisk afkastdata til gennem teknisk analyse 

at forsøge at forudsige fremtidig kurs, da dagens kurs er det bedste bud på morgendagens 

kurs. Aktiekurser må følge en random walk, da ingen kan spå om, hvad morgendagen bringer 

(Kendall, 1953), og ny information handles øjeblikkeligt ind i aktivets pris. Men hvad hvis 

markederne ikke er så perfekte, som CAPM og APT forudsætter? Netop denne 

problemstilling dykker hypotesen om efficiente markeder ned i. 

Hypotesen om efficiente markeder blev udviklet af Fama (1970) og definerer et effektivt 

kapital marked, hvilket ovenfor forudsættes som et marked, hvor priserne altid perfekt 

reflekterer den information, der er til rådighed. Situationer, hvor aktiver handles til en forkert 

pris, kan ikke opstå, da ny information handles ind i kursen øjeblikkeligt og korrekt. Et 

marked, hvor aktiver altid er prisansat korrekt med priser i ligevægt, kaldes for et effektivt 

marked. Et effektivt marked for aktiver er dog ikke realistisk, da det i den virkelige verden er 

forbundet med omkostninger, at indsamle information og at handle. Det fik Fama til at 

nuancere hypotesen om efficiente markeder en smule ved at opstille 3 grader af 

markedsefficiens: Stærkt efficient, semi-stærkt efficient og svagt efficient. Jo mindre grad af 

efficiens, jo mere er der lettet på kravet om fuld information, hvilket betyder, at aktiver ikke 

altid handles til deres korrekte værdi. De 3 grader af efficiens er kort beskrevet nedenfor 

(Fama, 1970): 

Stærkt efficient: Prisen på aktivet afspejler alt historisk, offentlig og privat 

information. Ingen investorer vil kunne slå markedet, da al 

information er handlet ind i kursen. 

Semi-stærkt efficient: Prisen på aktivet afspejler alt historisk og offentlig information. 

Kun privat information kan bruges til at slå markedet, da 

asymmetrisk information omkring den private information kan få 

aktiekurser til at bevæge sig væk fra ligevægtsprisen. Siden kun 

privat information ikke altid er handlet ind i prisen, er der ikke 

mulighed for systematisk over- eller underreaktion. 

Svagt efficient: Prisen afspejler alt historisk information. Fremtidige kurser kan 

ikke forudsiges vha. teknisk analyse, hvorfor historiske kurser ikke 
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kan bruges til at slå markedet. Markedet følger en random walk. 

Aktiekurser kan bevæge sig væk fra ligevægtsprisen grundet 

asymmetrisk information. 

 

Når hypotesen om efficiente markeder skal testes, løber man ind i et problem. Man kan 

nemlig ikke nøjes med at teste efficiensen på markedet, men kommer automatisk også til at 

teste de modeller, der bruges til at prisansætte aktiver. F.eks. ligevægtsmodellerne CAPM og 

APT. Således løber man ind i CAPM og APT’s ret strenge forudsætninger på trods af, at man 

løsner op på forudsætningerne for efficiente markeder ved at teste, om efficiensen på 

markedet er semi-stærk eller svag. Det betyder, at hypotesen om markeds efficiens ikke 

nødvendigvis kan afvises, blot fordi man når til negative konklusioner på gennemførte tests. 

Dette problem har dog ikke forhindret en lang række tests af efficiensen på aktiemarkederne. 

Fama (1991) finder klare beviser for semi-stærk efficiens på aktiemarkedet i USA. Han viser, 

at offentliggørelse af kursfølsomme informationer hurtigt handles ind i aktiekurserne. 

Generelt er der i den moderne finansieringsteori rimeligt konsensus omkring, at 

aktiemarkeder i dag er semi-stærkt efficiente. 
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Bilag 2: Momentum på brancheniveau 

I flere momentum undersøgelserne foreslås det, at momentum kan forklares med effekten fra 

hele industrier frem for en effekt på enkeltaktier (Moskowitz & Grinblatt, 1999). Implicit 

antydes det, at man, når man følger en momentumstrategi for enkeltaktier, i virkeligheden 

ender med at købe op i nogle få brancher, der oplever momentum. Dette vil, alt andet lige, 

føre til en mindre diversificeret portefølje end oprindeligt forventet og antyder, at 

momentumstrategien er forbundet med en højere risiko, end hvis strategien førte til mere 

diversificerede porteføljer. 

Branchemomentum undersøges ved at følge en momentumstrategi som ved enkeltaktier, men 

i stedet for at rangere enkeltaktier har man inddelt aktierne i brancher og rangerer efter et 

fællesafkast for branchen. Hver branche består så som regel af en ligevægtet portefølje af alle 

selskaberne, der er i den pågældende branche. 

Moskowitz og Grinblatt sammenlignede for det amerikanske marked branchemomentum med 

momentum på enkeltaktier og fandt empirisk bevis for, at momentumafkast på enkeltaktier 

kan forklare hovedparten af den profit, der opnås som følger af at anvende de momentum 

investeringsstrategier som beskrevet i forrige afsnit.  Således er momentumafkastet på at 

handle i enkeltaktier signifikant mindre eller i nogle tilfælde helt forsvundet, når der 

korrigeres for branche-momentum. 

I kontrast til Moskowitz og Grinblatt’s resultater står Lee & Swaminathan (2000). De peger 

på, at branchemomentum kun formår at forklare ca. 20 % af den totale momentumeffekt. 

Endelig er der Jegadeesh og Titmann’s oprindelige momentum undersøgelse fra 1993, hvor 

de ikke kan påvise momentum på brancheniveau med en 6 måneders holdingperiode, hvor der 

anvendes en måneds lag mellem formations- og holdingperioden. 

Overordnet set tegner der sig et billede af, at der ikke findes konsensus i litteraturen, når det 

kommer til momentum på brancheniveau. Stort set alle undersøgelser af momentum på 

brancheniveau er foretaget med data fra det amerikanske aktiemarked. I tabellen nedenfor ses 

en kort oversigt over resultaterne for en udvalgt del af litteraturen om momentum på branche 

niveau. Publikationerne, der er udvalgt, er valgt dels fordi de anvender en momentumstrategi 

som den, Jegadeesh og Titman anvender i deres publikation fra 1993, og dels fordi 

undersøgelserne i de valgte publikationer på andre punkter er sammenlignelige. 
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Oversigt over historisk månedligt gennemsnitsafkast på branche momentumstrategier i 
USA, rapporteret i litteraturen. 
Publikation Momentum afkast t-værdi Tidsperiode # Brancher 

        

Moskowitz & Grinblatt (1999) 0,43 ** 4,24 1963-95 3 

Chordia & Shivakumar (2002) 0,58 ** 6,68 1926-94 2 

Du & Watkins (2007) 0,73 ** 5,07 1941-03 3 

Noter: ** angiver afkast der er signifikant større end nul på et 1% sikkerhedsniveau. Kolonnen med ”# 
Brancher” angiver hvor mange brancher, der indgår i henholdsvis vinder og taber porteføljen. Kilde: Moskowitz 
& Grinblatt (1999), Chordia & Shivakumar (2002) og Du & Watkins (2007) 

Tabellen viser, at der på basis af historisk data fra det amerikanske aktiemarked kan 

dokumenteres gennemsnitligt momentumafkast på brancheniveau i størrelsesordenen 0,43-

0,73 % pr måned. For alle 3 undersøgelser opnås der gennemsnitligt afkast, der er forskellige 

fra 0 på et 1%-sikkerhedsniveau. Sammenlignes gennemsnitsafkastet med resultaterne for 

momentumafkast ved at investere i individuelle aktier frem for brancher ses det, at 

resultaterne for branchemomentum er en anelse mindre. Det er således mere fordelagtigt at 

anvende en momentum investeringsstrategi på individuelle aktier frem for at forfølge en 

momentumstrategi på brancheniveau. 

De 3 undersøgelser, der refereres til, er baseret på varierende valg af anvendt data samt 

forskelle i momentumstrategiernes kalibrering, hvilket variansen i momentumafkast afspejler. 

Alle 3 undersøgelser anvender en 6/6-momentumstrategi uden lag og ligevægter de 

forskellige brancher i porteføljerne. Fremgangsmåden for alle 3 undersøgelsers vedkommende 

læner sig generelt op af Jegadeesh og Titmans fremgangsmåde til undersøgelse af 

momentumafkast. Der er dog væsentlige forskelle mellem de 3 undersøgelser. Primært på den 

måde aktierne i undersøgelserne er inddelt i brancher og på hvor mange brancher, der indgår i 

henholdsvis vinder- og taberporteføljerne. Moskowitz & Grinblatt (1999) og Chordia & 

Shivakumar (2002) anvender brancheklassifikationen SIC, der inddeler aktierne i 20 brancher, 

mens Du & Watkins (2007) benytter en brancheklassifikation, der inddeler i 30 brancher. Af 

tabellen fremgår det ligeledes, at der i undersøgelserne er forskel på, hvor mange brancher, 

der indgår i henholdsvis vinder- og taberporteføljerne. En sidste vigtig forskel på 

undersøgelserne, der kan have betydning for variationen i resultaterne er, at der er forskel på, 

om der anvendes værdivægtning eller ligevægtning af aktierne i de enkelte brancher. 

Moskowitz & Grinblatt og Du & Watkins værdivægter aktierne i brancherne, mens Chordia & 

Shivakumar ligevægter dem. 
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Bilag 3: Momentum fra kvartalsregnskabsmeddelelser 
For yderligere at forstå hvordan det empirisk observerede momentumafkast opstår, har der i 

litteraturen været en række studier af faktorer, der kan tænkes at udløse momentum. 

Faktorerne, der er undersøgt, strækker sig helt fra makrofaktorer til mere 

virksomhedsspecifikke hændelser, som fremlæggelse af kvartalsregnskab samt op- og 

nedjusteringer i forventningerne fra aktieanalytikere. Faktorerne har alle vist sig at kunne 

tilbyde et forklarende element, hvilket f.eks. gør sig gældende for op og nedjusteringer fra 

aktieanalytikere (Chan, Jegadeesh & Lakonishok, 1996). 

En af de faktorer, der går igen, og har vist sig at kunne forklare en del af momentumafkastet, 

er kvartalsregnskabsmeddelelser. Allerede helt tilbage i 1982 viste Rendleman, Jones & 

Latané, at der er en kursreaktion, når selskaber hvert kvartal offentliggør regnskab. De 

undersøgte en periode, der strakte sig fra 20 dage før regnskabet til 90 dage efter. Med 

udgangspunkt i beregninger af selskabernes forventede indtjening blev aktier på dagen for 

regnskabsmeddelelsen grupperet i deciler, efter i hvor høj grad de skuffede eller overraskede 

positivt. På dagen for offentliggørelsen af regnskaberne hopper aktiekursen for selskaber, der 

overrasker positivt, mens den dykker for selskaber, der overrasker negativt. Denne effekt er 

helt forventelig i henhold til moderne finansieringsteori. Hvad der ikke er forventeligt er 

derimod, at kursen på aktier, der overrasker positivt, fortsætter sin stigende tendens i de 

efterfølgende 90 dage, hvor man dokumenterer en stigning på ca. 4%, mens kursen på aktier, 

der skuffer, falder med ca. 3% de efterfølgende 90 dage. Dette viser, at investorer systematisk 

underreagerer på regnskabsmeddelelser på dagen for regnskabsmeddelelsen, hvilket der så 

langsomt korrigeres de efterfølgende 90 dage, med momentum som følge. Dette momentum 

kaldes indtjeningsmomentum. 

I deres studie fra 1993 undersøger Jegadeesh & Titman, om der er en sammenhæng mellem 

momentum i afkast og indtjeningsmomentum. De finder, at aktier fra selskaber, der har 

overasket positivt ved kvartalsregnskabet, har væsentligt højere afkast omkring de kommende 

to regnskabsmeddelelser end aktierne fra de selskaber, der kom med et skuffende regnskab. 

Det viser, at markedets overraskelse eller skuffelse over et regnskab påvirker aktien i flere 

måneder efter regnskabet, og at effekten først topper efter 6-7 måneder. Denne viden får 

Jegadeesh og Titman til at konkludere, at der er en sammenhæng mellem 

indtjeningsmomentum og afkastmomentum, og at indtjeningsmomentum kan forklare op til 

25% af den samlede momentumeffekt (Jegadeesh & Titman, 1993).  
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Bilag 4: Anvendt VBA-kode 
 
Option Base 1 

__________________________ 

Function MomentumP1(F_række, Antal_aktier, Formation_matrix, Celle_nr, Holding_ark, 

row) 

Dim EnkeltAktie 

ReDim EnkeltAktie(Antal_aktier) 

For j = 1 To Antal_aktier 

    EnkeltAktie(j) = 

(Application.WorksheetFunction.HLookup(Application.WorksheetFunction.HLookup(Applic

ation.WorksheetFunction.Large(F_række, j), Formation_matrix, Celle_nr, False), 

Holding_ark, row, False)) * ((100 / Antal_aktier) / 100) 

Next j 

Sum = Application.WorksheetFunction.Sum(EnkeltAktie) 

MomentumP1 = Sum 

End Function 

____________________________ 

Function MomentumP5(F_række, Antal_aktier, Formation_matrix, Celle_nr, Holding_ark, 

row) 

Dim EnkeltAktie 

ReDim EnkeltAktie(Antal_aktier) 

For j = 1 To Antal_aktier 

    EnkeltAktie(j) = 

(Application.WorksheetFunction.HLookup(Application.WorksheetFunction.HLookup(Applic

ation.WorksheetFunction.Small(F_række, j), Formation_matrix, Celle_nr, False), 

Holding_ark, row, False)) * ((100 / Antal_aktier) / 100) 

Next j 

Sum = Application.WorksheetFunction.Sum(EnkeltAktie) 

MomentumP5 = Sum 

End Function 

_____________________________ 
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Bilag 5: Anvendte Datastream dataserie og pratiske problemer med data og løsninger 
 
Oversigt over anvendte Datastream dataserier og antal aktier i rådata: 
DS Mnemonic: DKALL  702 (Danmark – Total) 
DS Mnemonic: ALLSK  2345 (Sverige – Total) 
DS Mnemonic: ALLNK  810 (Norge – Total) 
DS Mnemonic: LCOSEASH  195  (Danmark - Likvid) 
DS Mnemonic: LSWSEALI  289 (Sverige – Likvid) 
DS Mnemonic: LOSLOASH  183 (Norge – Likvid) 
 
Oversige over praktiske problemer med Datastream data og anvendte løsninger: 

- En gruppe af de aktier der optræder i datamaterialet, er der ikke RI-data for. Disse er 

frasorteret i det datamateriale der analyseres på. 

- Selskaber med flere aktieklasser, optræder i datamaterialet et antal gange svarende til 

antallet af selskabets aktieklasser. For at undgå at disse selskaber overvægtes i 

analysen, medtages kun den umiddelbart mest handlede af aktieklasserne. 

- I datamaterialet optræder et antal aktier, som har samme kursværdi gennem hele 

leveperioden. Disse aktier er sorteret fra, da den konstante kurs peger mod, at der 

aldrig har været faktisk handel i aktien. 

- Når en aktie dør (afnoteres /opkøbes/likvideres) vil kursen i Datastream være konstant  

alle måneder derefter.  Konstante kursobservationer er fjernet manuelt, fra måneden 

efter kursen blev konstant, således at aktierne ikke længere indgår i analysen. 

Modellen er konstrueret således, at aktierne ikke kan indgå i nye porteføljer, men kan 

fortsætte i de porteføljer som aktien allerede optræder i, blot med en konstant kurs. 

- Når selskaber går konkurs, vil aktien ofte være suspenderet på børsen inden den 

faktiske konkurs. Det betyder, at aktier i Datasteams data, aldrig taber 100% af sin 

værdi. Dette er med til at skabe støj i resultaterne. Det er dog vurderet, at et forsøg på 

at rette op på dette vil være for tidskærvende og sandsynligvis ikke vil nedbringe 

støjen. Der er derfor ikke gjort nogle tiltag for at rette op på dette problem. 
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Bilag 6:  Statistiske tests 
I forbindelsen med databehandlingen, er der anvendt t-tests til vurdere resultaternes 
styrke/signifikans. De anvendte tests er kort beskrevet nedenfor. 
Ved anvendelsen af nedenstående tests antages det, at afkastene i datamaterialet er 
normalfordelt. Dette er en standard antagelse for aktieafkast, som ikke i denne forbindelse har 
været genstand for yderligere undersøgelse af rimeligheden af. 
Til test for ens om to stikprøver med forskellig varians, har ensmiddelværdi.  I dette tilfælde 
om to stikprøver har sammen gennemsnitlige månedlige afkast, hvor variansen for begge 
stikprøver er kendt (beregnet,) anvendes nedenstående formel: 
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Der testes på hypoteserne: 
H0:  µ1 = µ2 
H1: µ1 ≠ µ2 

Da der er tale om en to-sidet test, skal t-værdien være over hhv. 1,960 på 5% 
signifikansniveau og 2,576 på 1% signifikansniveau, før H0 kan forkastes. 
Til test for om gennemsnitligt månedligt afkast på momentuminvesteringsstrategier er 
forskelligt fra 0, er anvendt nedensåtende formel for t-test. Testen anvendes til parrede 
stikprøver, hvilket momentumafkastet er, da det er differencen mellem vinderporteføljen og 
taberporteføljen 
Den anvendte t-test: 

 

Der testes på hypoteserne: 
H0:  µ1 = 0 
H1: µ1 > 0 
H1: µ1 < 0 

Da der er tale om en en-sidet test, skal t-værdien være hhv. 1,640 på 5% signifikansniveau og 
2,326 på 1% signifikansniveau, før H0 kan forkastes. 
t-stat er, når de optræder i tabeller,  angivet i parantes , som i følgende eksempel: (1,45) 
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Bilag 7: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 
Skandinavien Total – 20% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

  1   3   6   9   12   24   36   

          

3 PV 0,0165 0,0173 0,0157 0,0149 0,0146 0,0120 0,0105   

  (0,71) (0,84) (0,57) (0,42) (0,38) (0,15) (0,45)   

3 PT 0,0235 0,0154 0,0135 0,0147 0,0139 0,0139 0,0136   

  (1,32) (0,38) (0,12) (0,30) (0,19) (0,21) (0,17)   

3 PV-PT -0,0070 0,0019 0,0022 0,0002 0,0007 -0,0020 -0,0031 * 

  (1,08) (0,39) (0,61) (0,06) (0,26) (0,91) (1,71)   

          

6 PV 0,0161 0,0152 0,0144 0,0138 0,0128 0,0107 0,0098   

  (0,68) (0,50) (0,34) (0,22) (0,03) (0,42) (0,61)   

6 PT 0,0192 0,0177 0,0172 0,0171 0,0164 0,0154 0,0146   

  (0,85) (0,64) (0,61) (0,61) (0,55) (0,45) (0,33)   

6 PV-PT -0,0031 -0,0025 -0,0028 -0,0033 -0,0036 -0,0047 -0,0048 * 

  (0,55) (0,43) (0,55) (0,72) (0,91) (1,64) (2,03)   

          

9 PV 0,0155 0,0148 0,0140 0,0128 0,0117 0,0100 0,0093   

  (0,58) (0,43) (0,27) (0,03) (0,19) (0,57) (0,72)   

9 PT 0,0206 0,0194 0,0182 0,0187 0,0183 0,0167 0,0155   

  (0,96) (0,83) (0,73) (0,82) (0,81) (0,64) (0,49)   

9 PV-PT -0,0051 -0,0045 -0,0042 -0,0059 -0,0066 -0,0067 * -0,0063 * 

  (0,77) (0,76) (0,81) (1,20) (1,52) (2,05) (2,29)   

          

12 PV 0,0153 0,0149 0,0129 0,0111 0,0102 0,0088 0,0085   

  (0,53) (0,44) (0,05) (0,33) (0,51) (0,82) (0,89)   

12 PT 0,0207 0,0197 0,0194 0,0194 0,0184 0,0172 0,0152   

  (0,96) (0,88) (0,91) (0,94) (0,84) (0,72) (0,44)   

12 PV-PT -0,0054 -0,0048 -0,0065 -0,0083 * -0,0082 * -0,0084 ** -0,0067 ** 

    (0,83)   (0,82)   (1,25)   (1,68)   (1,89)   (2,35)   (2,38)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 8: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 
Skandinavien Total – 10% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

  1   3   6   9   12   24   36   

                                

3 PV 0,0175 0,0202 0,0194 0,0170 0,0167 0,0134 0,0113   

  (0,77) (1,18) (1,11) (0,76) (0,72) (0,13) (0,26)   

3 PT 0,0380 * 0,0227 0,0185 0,0206 0,0188 0,0176 0,0160   

  (2,34) (1,16) (0,72) (0,97) (0,81) (0,74) (0,53)   

3 PV-PT -0,0205 * -0,0025 0,0009 -0,0036 -0,0021 -0,0042 -0,0047 * 

  (2,16) (0,40) (0,20) (0,81) (0,58) (1,49) (2,05)   

          

6 PV 0,0189 0,0185 0,0163 0,0152 0,0140 0,0112 0,0100   

  (1,10) (1,07) (0,68) (0,48) (0,26) (0,30) (0,54)   

6 PT 0,0290 0,0226 0,0228 0,0225 0,0217 0,0197 0,0176   

  (1,56) (1,05) (1,14) (1,17) (1,15) (0,99) (0,77)   

6 PV-PT -0,0100 -0,0041 -0,0065 -0,0073 -0,0077 -0,0085 * -0,0076 ** 

  (1,15) (0,56) (1,01) (1,26) (1,50) (2,11) (2,45)   

          

9 PV 0,0179 0,0168 0,0157 0,0139 0,0124 0,0098 0,0089   

  (0,98) (0,77) (0,58) (0,24) (0,06) (0,57) (0,76)   

9 PT 0,0392 * 0,0306 0,0267 0,0264 0,0249 0,0213 0,0181   

  (2,14) (1,68) (1,46) (1,52) (1,48) (1,20) (0,85)   

9 PV-PT -0,0212 * -0,0138 -0,0110 -0,0125 * -0,0126 * -0,0115 ** -0,0092 ** 

  (1,94) (1,55) (1,48) (1,86) (2,11) (2,54) (2,66)   

          

12 PV 0,0187 0,0176 0,0147 0,0123 0,0111 0,0089 0,0083   

  (1,12) (0,92) (0,39) (0,07) (0,30) (0,76) (0,89)   

12 PT 0,0300 0,0273 0,0257 0,0258 0,0237 0,0213 0,0176   

  (1,65) (1,47) (1,44) (1,51) (1,37) (1,19) (0,78)   

12 PV-PT -0,0112 -0,0097 -0,0109 -0,0135 * -0,0126 * -0,0124 ** -0,0093 ** 

    (1,27)   (1,22)   (1,58)   (2,03)   (2,19)   (2,63)   (2,68)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 9: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi - 
Skandinavien Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0215 0,0197 0,0174 0,0164 0,0161 0,0137 0,0121   

  (1,55) (1,33) (0,92) (0,75) (0,68) (0,23) (0,07)   

3 PT 0,0116 0,0102 0,0107 0,0113 0,0107 0,0120 0,0124   

  (0,15) (0,37) (0,29) (0,20) (0,29) (0,08) (0,01)   

3 PV-PT 0,0100 * 0,0096 ** 0,0067 * 0,0052 * 0,0054 * 0,0017 -0,0003   

  (2,27) (2,73) (2,20) (1,90) (2,29) (0,97) (0,21)   

          

6 PV 0,0187 0,0184 0,0177 0,0172 0,0161 0,0136 0,0120   

  (1,18) (1,13) (1,00) (0,92) (0,70) (0,22) (0,09)   

6 PT 0,0109 0,0108 0,0116 0,0111 0,0114 0,0124 0,0131   

  (0,24) (0,26) (0,14) (0,22) (0,17) (0,01) (0,10)   

6 PV-PT 0,0078 * 0,0076 * 0,0061 * 0,0062 * 0,0047 * 0,0012 -0,0011   

  (1,87) (1,91) (1,69) (1,95) (1,66) (0,55) (0,58)   

          

9 PV 0,0211 0,0200 0,0183 0,0171 0,0156 0,0128 0,0116   

  (1,64) (1,44) (1,13) (0,89) (0,61) (0,06) (0,17)   

9 PT 0,0131 0,0117 0,0110 0,0114 0,0119 0,0127 0,0131   

  (0,08) (0,12) (0,23) (0,17) (0,10) (0,04) (0,11)   

9 PV-PT 0,0081 * 0,0083 * 0,0073 * 0,0056 * 0,0037 0,0001 -0,0015   

  (1,76) (1,95) (1,94) (1,66) (1,20) (0,04) (0,74)   

          

12 PV 0,0209 0,0190 0,0169 0,0152 0,0142 0,0120 0,0112   

  (1,62) (1,28) (0,86) (0,54) (0,32) (0,10) (0,26)   

12 PT 0,0105 0,0099 0,0115 0,0119 0,0125 0,0131 0,0134   

  (0,29) (0,38) (0,15) (0,09) (0,00) (0,10) (0,16)   

12 PV-PT 0,0104 ** 0,0091 * 0,0053 0,0033 0,0016 -0,0011 -0,0023   

    (2,33)   (2,22)   (1,38)   (0,92)   (0,50)   (0,42)   (1,00)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 10: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – 
Danmark Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0137 0,0137 0,0126 0,0117 0,0115 0,0094 0,0086   

  (1,19) (1,22) (0,96) (0,74) (0,69) (0,13) (0,06)   

3 PT 0,0086 0,0072 0,0058 0,0059 0,0056 0,0070 0,0077   

  (0,06) (0,35) (0,66) (0,66) (0,72) (0,43) (0,27)   

3 PV-PT 0,0052 0,0065 ** 0,0068 ** 0,0059 ** 0,0059 ** 0,0023 0,0009   

  (1,60) (2,44) (2,95) (2,85) (3,14) (1,61) (0,73)   

          

6 PV 0,0159 0,0146 0,0137 0,0130 0,0117 0,0097 0,0088   

  (1,83) (1,51) (1,29) (1,09) (0,76) (0,22) (0,01)   

6 PT 0,0100 0,0078 0,0069 0,0064 0,0063 0,0077 0,0086   

  (0,21) (0,21) (0,41) (0,52) (0,55) (0,26) (0,07)   

6 PV-PT 0,0059 0,0068 * 0,0069 ** 0,0065 ** 0,0054 * 0,0020 0,0003   

  (1,61) (2,09) (2,35) (2,50) (2,29) (1,08) (0,17)   

          

9 PV 0,0147 0,0146 0,0137 0,0123 0,0110 0,0092 0,0085   

  (1,53) (1,53) (1,29) (0,90) (0,58) (0,10) (0,10)   

9 PT 0,0081 0,0077 0,0067 0,0067 0,0068 0,0083 0,0091   

  (0,15) (0,23) (0,43) (0,45) (0,44) (0,12) (0,06)   

9 PV-PT 0,0066 * 0,0069 * 0,0070 * 0,0056 * 0,0043 0,0009 -0,0006   

  (1,70) (1,93) (2,12) (1,85) (1,57) (0,44) (0,38)   

          

12 PV 0,0154 0,0148 0,0129 0,0113 0,0104 0,0090 0,0082   

  (1,72) (1,56) (1,07) (0,64) (0,41) (0,04) (0,17)   

12 PT 0,0079 0,0071 0,0073 0,0074 0,0078 0,0088 0,0095   

  (0,19) (0,33) (0,32) (0,30) (0,22) (0,01) (0,16)   

12 PV-PT 0,0075 * 0,0077 * 0,0056 * 0,0039 0,0026 0,0002 -0,0013   

    (1,94)   (2,06)   (1,66)   (1,25)   (0,91)   (0,10)   (0,70)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 11: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – 
Danmark Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0203 * 0,0193 0,0166 0,0154 0,0147 0,0122 0,0107   

  (1,98) (1,93) (1,50) (1,24) (1,11) (0,55) (0,22)   

3 PT 0,0057 0,0052 0,0060 0,0066 0,0068 0,0089 0,0096   

  (0,74) (0,83) (0,68) (0,58) (0,56) (0,16) (0,02)   

3 PV-PT 0,0146 ** 0,0141 ** 0,0106 ** 0,0087 ** 0,0080 ** 0,0033 * 0,0011   

  (3,40) (4,38) (3,90) (3,59) (3,55) (1,74) (0,68)   

          

6 PV 0,0192 * 0,0177 0,0163 0,0153 0,0138 0,0119 0,0103   

  (1,97) (1,77) (1,47) (1,24) (0,91) (0,48) (0,13)   

6 PT 0,0079 0,0063 0,0066 0,0069 0,0072 0,0094 0,0101   

  (0,31) (0,60) (0,55) (0,51) (0,45) (0,05) (0,08)   

6 PV-PT 0,0112 ** 0,0114 ** 0,0096 ** 0,0084 ** 0,0065 * 0,0025 0,0002   

  (2,79) (3,30) (3,02) (2,77) (2,30) (1,00) (0,11)   

          

9 PV 0,0196 * 0,0178 0,0166 0,0151 0,0134 0,0109 0,0100   

  (2,02) (1,77) (1,52) (1,18) (0,82) (0,27) (0,05)   

9 PT 0,0070 0,0059 0,0063 0,0069 0,0074 0,0097 0,0101   

  (0,47) (0,66) (0,60) (0,50) (0,43) (0,01) (0,08)   

9 PV-PT 0,0126 ** 0,0119 ** 0,0103 ** 0,0081 * 0,0060 * 0,0013 -0,0002   

  (2,78) (3,09) (2,78) (2,31) (1,84) (0,45) (0,08)   

          

12 PV 0,0200 * 0,0180 0,0160 0,0141 0,0127 0,0105 0,0096   

  (2,11) (1,81) (1,40) (0,98) (0,67) (0,18) (0,03)   

12 PT 0,0061 0,0053 0,0072 0,0079 0,0088 0,0105 0,0109   

  (0,59) (0,75) (0,43) (0,32) (0,16) -(0,15) -(0,23)   

12 PV-PT 0,0139 ** 0,0127 ** 0,0088 * 0,0062 * 0,0039 0,0000 -0,0013   

    (2,91)   (3,09)   (2,31)   (1,72)   (1,14)   (0,00)   (0,52)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 12: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Sverige 
Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0141 0,0183 0,0183 0,0164 0,0162 0,0140 0,0116   

  (0,27) (0,31) (0,32) (0,05) (0,02) (0,31) (0,68)   

3 PT 0,0394 0,0225 0,0199 0,0217 0,0200 0,0178 0,0161   

  (1,78) (0,63) (0,40) (0,60) (0,44) (0,23) (0,02)   

3 PV-PT -0,0254 * -0,0041 -0,0016 -0,0054 -0,0039 -0,0039 -0,0045 * 

  (2,19) (0,55) (0,30) (1,02) (0,89) (1,23) (1,68)   

          

6 PV 0,0138 0,0152 0,0148 0,0138 0,0130 0,0111 0,0104   

  (0,33) (0,12) (0,19) (0,34) (0,48) (0,78) (0,91)   

6 PT 0,0249 0,0235 0,0225 0,0229 0,0215 0,0186 0,0168   

  (0,79) (0,68) (0,64) (0,70) (0,60) (0,31) (0,10)   

6 PV-PT -0,0111 -0,0083 -0,0077 -0,0091 -0,0086 -0,0075 * -0,0064 * 

  (1,25) (0,96) (1,06) (1,36) (1,50) (1,76) (1,92)   

          

9 PV 0,0142 0,0141 0,0136 0,0125 0,0110 0,0099 0,0092   

  (0,28) (0,29) (0,38) (0,54) (0,79) (0,98) (1,11)   

9 PT 0,0322 0,0294 0,0264 0,0261 0,0248 0,0204 0,0172   

  (1,25) (1,07) (0,93) (0,96) (0,90) (0,50) (0,15)   

9 PV-PT -0,0180 -0,0153 -0,0128 -0,0135 * -0,0138 * -0,0104 * -0,0080 * 

  (1,62) (1,49) (1,51) (1,80) (2,02) (2,05) (2,03)   

          

12 PV 0,0145 0,0145 0,0124 0,0106 0,0102 0,0086 0,0085   

  (0,23) (0,24) (0,57) (0,87) (0,93) (1,20) (1,22)   

12 PT 0,0344 0,0299 0,0283 0,0279 0,0248 0,0208 0,0169   

  (1,40) (1,11) (1,12) (1,13) (0,91) (0,55) (0,12)   

12 PV-PT -0,0199 * -0,0154 -0,0159 * -0,0173 * -0,0146 * -0,0121 * -0,0084 * 

    (1,75)   (1,49)   (1,88)   (2,18)   (2,18)   (2,22)   (2,08)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 13: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Sverige 
Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0185 0,0189 0,0175 0,0161 0,0158 0,0143 0,0131   

  (0,62) (0,73) (0,53) (0,31) (0,26) (0,04) (0,15)   

3 PT 0,0161 0,0124 0,0127 0,0139 0,0132 0,0129 0,0136   

  (0,25) (0,20) (0,16) (0,01) (0,11) (0,16) (0,07)   

3 PV-PT 0,0024 0,0064 0,0048 0,0021 0,0025 0,0015 -0,0005   

  (0,47) (1,40) (1,18) (0,56) (0,78) (0,59) (0,23)   

          

6 PV 0,0204 0,0192 0,0176 0,0167 0,0160 0,0142 0,0131   

  (0,87) (0,79) (0,55) (0,41) (0,30) (0,02) (0,16)   

6 PT 0,0122 0,0120 0,0140 0,0142 0,0140 0,0132 0,0142   

  (0,22) (0,24) (0,01) (0,02) (0,01) (0,11) (0,02)   

6 PV-PT 0,0081 0,0073 0,0036 0,0025 0,0019 0,0009 -0,0012   

  (1,39) (1,40) (0,74) (0,55) (0,49) (0,31) (0,47)   

          

9 PV 0,0187 0,0177 0,0166 0,0160 0,0149 0,0136 0,0128   

  (0,73) (0,58) (0,41) (0,31) (0,14) (0,08) (0,19)   

9 PT 0,0156 0,0142 0,0140 0,0149 0,0148 0,0143 0,0149   

  (0,17) (0,02) (0,01) (0,09) (0,09) (0,03) (0,11)   

9 PV-PT 0,0031 0,0034 0,0026 0,0011 0,0001 -0,0007 -0,0021   

  (0,50) (0,58) (0,47) (0,23) (0,03) (0,20) (0,76)   

          

12 PV 0,0184 0,0177 0,0156 0,0144 0,0139 0,0128 0,0123   

  (0,69) (0,58) (0,26) (0,06) (0,02) (0,20) (0,28)   

12 PT 0,0151 0,0137 0,0150 0,0153 0,0152 0,0143 0,0150   

  (0,12) (0,04) (0,10) (0,15) (0,14) (0,03) (0,12)   

12 PV-PT 0,0032 0,0040 0,0007 -0,0009 -0,0013 -0,0015 -0,0027   

    (0,51)   (0,66)   (0,12)   (0,17)   (0,27)   (0,41)   (0,89)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 14: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Norge 
Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0185 0,0170 0,0157 0,0151 0,0145 0,0110 0,0102   

  (1,01) (0,80) (0,59) (0,50) (0,40) (0,19) (0,35)   

3 PT 0,0163 0,0122 0,0112 0,0119 0,0121 0,0123 0,0115   

  (0,51) (0,01) (0,13) (0,04) (0,01) (0,02) (0,11)   

3 PV-PT 0,0022 0,0049 0,0045 0,0032 0,0024 -0,0013 -0,0013   

  (0,41) (1,13) (1,32) (1,02) (0,84) (0,57) (0,77)   

          

6 PV 0,0168 0,0159 0,0159 0,0156 0,0142 0,0112 0,0102   

  (0,75) (0,62) (0,62) (0,58) (0,35) (0,16) (0,34)   

6 PT 0,0134 0,0115 0,0115 0,0116 0,0124 0,0124 0,0115   

  (0,16) (0,08) (0,08) (0,07) (0,03) (0,05) (0,09)   

6 PV-PT 0,0034 0,0044 0,0044 0,0040 0,0018 -0,0012 -0,0014   

  (0,61) (0,91) (1,00) (0,99) (0,48) (0,44) (0,62)   

          

9 PV 0,0175 0,0163 0,0159 0,0143 0,0129 0,0097 0,0092   

  (0,88) (0,70) (0,62) (0,37) (0,14) (0,42) (0,53)   

9 PT 0,0130 0,0105 0,0108 0,0112 0,0120 0,0126 0,0115   

  (0,11) (0,22) (0,18) (0,12) (0,02) (0,07) (0,11)   

9 PV-PT 0,0045 0,0059 0,0051 0,0031 0,0009 -0,0028 -0,0023   

  (0,84) (1,17) (1,09) (0,71) (0,23) (0,94) (0,98)   

          

12 PV 0,0156 0,0155 0,0136 0,0121 0,0106 0,0084 0,0083   

  (0,58) (0,56) (0,25) (0,01) (0,26) (0,67) (0,68)   

12 PT 0,0128 0,0120 0,0120 0,0123 0,0129 0,0131 0,0117   

  (0,08) (0,02) (0,02) (0,02) (0,11) (0,14) (0,08)   

12 PV-PT 0,0029 0,0035 0,0016 -0,0002 -0,0023 -0,0047 -0,0033   

    (0,52)   (0,67)   (0,34)   (0,04)   (0,54)   (1,43)   (1,33)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 15: Gennemssnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi – Norge 
Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H)   

1 3 6 9 12 24 36   

                                

3 PV 0,0218 0,0212 0,0180 0,0181 0,0176 0,0147 0,0135   

  (1,04) (1,01) (0,60) (0,61) (0,54) (0,13) (0,04)   

3 PT 0,0161 0,0139 0,0149 0,0142 0,0143 0,0146 0,0141   

  (0,26) (0,02) (0,14) (0,05) (0,06) (0,11) (0,05)   

3 PV-PT 0,0057 0,0072 0,0031 0,0039 0,0034 0,0000 -0,0006   

  (0,86) (1,37) (0,66) (0,96) (0,89) (0,02) (0,31)   

          

6 PV 0,0193 0,0208 0,0208 0,0207 0,0193 0,0149 0,0133   

  (0,74) (0,98) (0,98) (0,98) (0,78) (0,17) (0,07)   

6 PT 0,0170 0,0163 0,0151 0,0139 0,0145 0,0147 0,0146   

  (0,35) (0,28) (0,15) (0,02) (0,09) (0,12) (0,12)   

6 PV-PT 0,0022 0,0046 0,0057 0,0068 0,0047 0,0002 -0,0014   

  (0,32) (0,72) (1,03) (1,38) (1,06) (0,07) (0,55)   

          

9 PV 0,0252 0,0247 0,0215 0,0198 0,0184 0,0136 0,0126   

  (1,54) (1,49) (1,08) (0,84) (0,66) (0,03) (0,18)   

9 PT 0,0174 0,0150 0,0122 0,0121 0,0132 0,0145 0,0142   

  (0,40) (0,14) (0,19) (0,20) (0,07) (0,10) (0,06)   

9 PV-PT 0,0078 0,0096 0,0093 * 0,0076 0,0052 -0,0010 -0,0016   

  (1,17) (1,48) (1,67) (1,48) (1,10) (0,28) (0,59)   

          

12 PV 0,0236 0,0211 0,0181 0,0164 0,0146 0,0114 0,0115   

  (1,34) (1,03) (0,61) (0,37) (0,12) (0,35) (0,33)   

12 PT 0,0144 0,0126 0,0121 0,0121 0,0133 0,0143 0,0138   

  (0,07) (0,14) (0,20) (0,21) (0,07) (0,08) (0,00)   

12 PV-PT 0,0092 0,0085 0,0060 0,0043 0,0014 -0,0030 0,0023   

    (1,34)   (1,41)   (1,09)   (0,82)   (0,28)   (0,81)   (0,75)   

Note: PV angiver afkastet på vinderporteføljen, mens PT angiver afkastet på taberporteføljen. PV-PT angiver 
afkastet på en momentum investeringsstrategi, hvor der holdes en lang position i vinderporteføljen og en kort 
position i taberporteføljen. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver 
signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 16: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Skandinavien Total – 20% 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0600 -0,0634 ** -0,0574 ** -0,0562 ** -0,0434 ** Januar 0,0600 -0,0682 ** -0,0663 ** -0,0570 ** -0,0524 ** 

    (5,16) (5,43) (5,58) (5,63)       (5,44) (5,46) (5,57) (5,60)   

Februar 0,0199 0,0198 0,0199 0,0177 0,0119   Februar 0,0199 0,0265 0,0248 0,0179 0,0110   

    (0,01) (0,00) (0,14) (0,55)       (0,32) (0,27) (0,12) (0,56)   

Marts 0,0223 -0,0522 * -0,0260 ** -0,0234 ** -0,0210 ** Marts 0,0223 -0,0581 * -0,0439 * -0,0436 * -0,0392 * 

    (2,51) (3,54) (2,81) (2,83)       (2,07) (2,04) (1,99) (2,38)   

April 0,0235 -0,0094 * -0,0121 * -0,0096 * -0,0036 * April 0,0235 -0,0110 * -0,0102 * -0,0037 -0,0008   

    (2,27) (2,51) (2,40) (2,08)       (2,00) (2,03) (1,76) (1,69)   

Maj 0,0217 0,0081 0,0043 0,0054 0,0057   Maj 0,0217 -0,0012 -0,0029 -0,0033 -0,0022   

    (1,00) (1,40) (1,30) (1,38)       (1,52) (1,67) (1,74) (1,76)   

Juni -0,0112 0,0261 ** 0,0192 * 0,0166 * 0,0149 * Juni -0,0112 0,0243 * 0,0189 * 0,0163 0,0143   

    (3,07) (2,39) (2,23) (2,16)       (2,36) (2,01) (1,96) (1,95)   

Juli 0,0136 0,0043 0,0021 -0,0006 -0,0047   Juli 0,0136 -0,0003 -0,0027 -0,0072 -0,0084   

    (0,67) (0,93) (1,24) (1,53)       (1,12) (1,33) (1,64) (1,72)   

August -0,0002 0,0092 0,0106 0,0119 0,0098   August -0,0002 0,0124 0,0158 0,0134 0,0098   

    (0,40) (0,54) (0,68) (0,58)       (0,52) (0,79) (0,72) (0,53)   

September -0,0198 0,0195 * 0,0132 0,0099 0,0090   September -0,0198 0,0112 0,0070 0,0063 0,0044   

    (2,15) (1,90) (1,78) (1,71)       (1,64) (1,48) (1,45) (1,33)   

Oktober -0,0046 0,0129 0,0129 0,0082 0,0087   Oktober -0,0046 0,0167 0,0129 0,0114 0,0089   

    (0,80) (0,87) (0,73) (0,85)       (0,92) (0,90) (0,94) (0,84)   

November 0,0130 0,0031 0,0016 -0,0045 -0,0039   November 0,0130 0,0008 -0,0041 -0,0049 -0,0046   

    (0,47) (0,60) (0,99) (1,01)       (0,56) (0,86) (0,97) (1,00)   

December 0,0140 0,0443 0,0381 0,0270 0,0254   December 0,0140 0,0168 0,0174 0,0146 0,0164   

    (1,65)   (1,45)   (0,76)   (0,71)       (0,09)   (0,12)   (0,02)   (0,11)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0600 -0,0759 ** -0,0660 ** -0,0610 ** -0,0602 ** Januar 0,0600 -0,0713 ** -0,0694 ** -0,0676 ** -0,0650 ** 

    (5,55) (5,48) (5,56) (5,59)       (5,68) (5,65) (5,58) (5,64)   

Februar 0,0199 0,0217 0,0160 0,0102 0,0044   Februar 0,0199 0,0153 0,0086 0,0039 -0,0001   

    (0,08) (0,21) (0,55) (0,87)       (0,22) (0,58) (0,86) (1,09)   

Marts 0,0223 -0,0528 * -0,0462 * -0,0478 * -0,0401 ** Marts 0,0223 -0,0554 * -0,0505 ** -0,0475 ** -0,0372 ** 

    (2,00) (2,21) (2,38) (2,77)       (2,10) (2,67) (2,73) (2,95)   

April 0,0235 -0,0114 -0,0044 -0,0021 -0,0012   April 0,0235 -0,0040 -0,0012 -0,0011 0,0000   

    (1,83) (1,58) (1,57) (1,59)       (1,48) (1,43) (1,49) (1,49)   

Maj 0,0217 -0,0043 -0,0039 -0,0042 -0,0047   Maj 0,0217 -0,0045 -0,0059 -0,0067 -0,0068   

    (1,61) (1,58) (1,63) (1,70)       (1,45) (1,55) (1,62) (1,68)   

Juni -0,0112 0,0236 * 0,0187 0,0161 0,0117   Juni -0,0112 0,0201 0,0162 0,0117 0,0092   

    (2,19) (1,94) (1,93) (1,79)       (1,95) (1,82) (1,69) (1,61)   

Juli 0,0136 -0,0080 -0,0110 -0,0132 -0,0129   Juli 0,0136 -0,0149 -0,0163 -0,0176 -0,0171   

    (1,42) (1,69) (1,83) (1,77)       (1,77) (1,93) (1,90) (1,82)   

August -0,0002 0,0120 0,0119 0,0094 0,0052   August -0,0002 0,0104 0,0092 0,0053 0,0002   

    (0,47) (0,54) (0,45) (0,27)       (0,41) (0,41) (0,25) (0,02)   

September -0,0198 0,0109 0,0086 0,0072 0,0049   September -0,0198 0,0123 0,0078 0,0051 0,0018   

    (1,58) (1,46) (1,40) (1,29)       (1,54) (1,35) (1,23) (1,09)   

Oktober -0,0046 0,0134 0,0129 0,0095 0,0082   Oktober -0,0046 0,0159 0,0124 0,0083 0,0070   

    (0,84) (0,94) (0,81) (0,77)       (1,03) (0,92) (0,73) (0,68)   

November 0,0130 -0,0047 -0,0046 -0,0059 -0,0057   November 0,0130 -0,0035 -0,0050 -0,0063 -0,0060   

    (0,82) (0,87) (0,98) (1,02)       (0,75) (0,88) (0,99) (1,04)   

December 0,0140 0,0210 0,0176 0,0112 0,0111   December 0,0140 0,0215 0,0159 0,0136 0,0157   

    (0,22)   (0,12)   (0,09)   (0,11)       (0,24)   (0,06)   (0,01)   (0,07)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 17: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Skandinavien Total – 10% 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0600 -0,0874 ** -0,0813 ** -0,0788 ** -0,0623 ** Januar 0,0600 -0,1113 ** -0,1049 ** -0,0894 ** -0,0810 ** 

    (4,97) (5,17) (5,19) (5,33)       (5,84) (5,52) (5,33) (5,33)   

Februar 0,0199 0,0165 0,0237 0,0214 0,0124   Februar 0,0199 0,0318 0,0304 0,0205 0,0113   

    (0,15) (0,19) (0,08) (0,44)       (0,45) (0,46) (0,03) (0,43)   

Marts 0,0223 -0,0637 ** -0,0279 ** -0,0380 ** -0,0306 ** Marts 0,0223 -0,0241 ** -0,0339 ** -0,0358 ** -0,0395 ** 

    (2,77) (3,40) (2,97) (3,20)       (2,60) (2,84) (2,97) (3,18)   

April 0,0235 -0,0151 * -0,0090 * -0,0062 0,0008   April 0,0235 -0,0127 -0,0082 -0,0006 0,0028   

    (2,08) (2,02) (1,94) (1,63)       (1,78) (1,69) (1,44) (1,36)   

Maj 0,0217 0,0081 0,0057 0,0019 0,0047   Maj 0,0217 0,0049 0,0017 0,0001 0,0015   

    (0,84) (1,09) (1,37) (1,30)       (0,83) (1,07) (1,28) (1,30)   

Juni -0,0112 0,0310 ** 0,0226 * 0,0186 * 0,0168 * Juni -0,0112 0,0268 * 0,0207 0,0177 0,0170 * 

    (3,12) (2,37) (2,21) (2,21)       (2,13) (1,84) (1,83) (2,00)   

Juli 0,0136 -0,0018 -0,0028 -0,0068 -0,0113   Juli 0,0136 -0,0054 -0,0100 -0,0137 -0,0154   

    (0,93) (1,11) (1,46) (1,78)       (1,13) (1,55) (1,82) (1,93)   

August -0,0002 -0,0007 0,0059 0,0070 0,0081   August -0,0002 0,0079 0,0114 0,0104 0,0081   

    (0,01) (0,24) (0,32) (0,43)       (0,25) (0,45) (0,43) (0,36)   

September -0,0198 0,0115 0,0109 0,0050 0,0034   September -0,0198 0,0054 -0,0003 -0,0041 -0,0060   

    (1,62) (1,69) (1,42) (1,31)       (1,24) (1,00) (0,78) (0,67)   

Oktober -0,0046 0,0121 0,0133 0,0098 0,0119   Oktober -0,0046 0,0181 0,0143 0,0148 0,0126   

    (0,67) (0,81) (0,78) (1,03)       (0,87) (0,88) (1,09) (1,02)   

November 0,0130 0,0099 0,0056 -0,0035 -0,0047   November 0,0130 0,0072 -0,0046 -0,0075 -0,0074   

    (0,13) (0,35) (0,83) (0,94)       (0,22) (0,74) (0,93) (0,97)   

December 0,0140 0,0497 0,0442 0,0267 0,0253   December 0,0140 0,0023 0,0058 0,0001 0,0042   

    (1,47)   (1,72)   (0,63)   (0,62)       (0,21)   (0,18)   (0,33)   (0,29)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0600 -0,1201 ** -0,1089 ** -0,0990 ** -0,0928 ** Januar 0,0600 -0,1041 ** -0,1000 ** -0,0973 ** -0,0926 ** 

    (5,22) (4,86) (4,98) (5,17)       (5,25) (5,23) (5,18) (5,27)   

Februar 0,0199 0,0267 0,0179 0,0080 0,0017   Februar 0,0199 0,0197 0,0078 0,0009 -0,0042   

    (0,25) (0,08) (0,51) (0,82)       (0,01) (0,46) (0,76) (0,99)   

Marts 0,0223 -0,0741 -0,0420 * -0,0462 ** -0,0476 ** Marts 0,0223 -0,0401 * -0,0432 ** -0,0462 ** -0,0365 ** 

    (1,87) (2,32) (3,17) (2,83)       (2,23) (3,34) (2,75) (2,94)   

April 0,0235 -0,0124 -0,0026 0,0007 0,0027   April 0,0235 -0,0013 0,0014 0,0035 0,0055   

    (1,54) (1,33) (1,31) (1,29)       (1,15) (1,16) (1,18) (1,14)   

Maj 0,0217 -0,0004 -0,0002 -0,0008 -0,0010   Maj 0,0217 -0,0022 -0,0024 -0,0047 -0,0052   

    (1,01) (1,04) (1,16) (1,26)       (1,02) (1,05) (1,21) (1,28)   

Juni -0,0112 0,0265 * 0,0207 0,0183 0,0142   Juni -0,0112 0,0279 * 0,0221 * 0,0168 0,0130   

    (1,97) (1,80) (1,89) (1,86)       (2,17) (2,00) (1,94) (1,83)   

Juli 0,0136 -0,0193 -0,0232 * -0,0235 * -0,0246 * Juli 0,0136 -0,0298 * -0,0291 * -0,0319 * -0,0326 * 

    (1,76) (2,02) (2,07) (2,11)       (2,07) (2,14) (2,17) (2,10)   

August -0,0002 0,0008 0,0059 0,0028 0,0024   August -0,0002 0,0043 0,0110 0,0078 0,0031   

    (0,02) (0,19) (0,10) (0,10)       (0,12) (0,36) (0,28) (0,13)   

September -0,0198 -0,0049 -0,0052 -0,0072 -0,0086   September -0,0198 -0,0021 -0,0060 -0,0089 -0,0108   

    (0,64) (0,63) (0,54) (0,49)       (0,70) (0,55) (0,44) (0,38)   

Oktober -0,0046 0,0150 0,0160 0,0126 0,0104   Oktober -0,0046 0,0146 0,0126 0,0088 0,0077   

    (0,84) (1,06) (0,97) (0,87)       (0,89) (0,89) (0,72) (0,67)   

November 0,0130 -0,0048 -0,0102 -0,0122 -0,0112   November 0,0130 -0,0048 -0,0108 -0,0113 -0,0100   

    (0,70) (0,97) (1,09) (1,12)       (0,68) (0,96) (1,05) (1,05)   

December 0,0140 0,0016 -0,0001 -0,0029 0,0037   December 0,0140 0,0012 0,0054 0,0011 0,0114   

    (0,23)   (0,27)   (0,36)   (0,27)       (0,23)   (0,19)   (0,30)   (0,08)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 

 
 
 
 
 



110 
 

Bilag 18: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Skandinavien Likvid 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0512 -0,0304 ** -0,0389 ** -0,0360 ** -0,0268 ** Januar 0,0512 -0,0556 ** -0,0463 ** -0,0352 ** -0,0302 ** 

    (4,09) (5,00) (4,90) (4,68)       (5,21) (4,86) (4,49) (4,62)   

Februar 0,0207 0,0384 0,0328 0,0285 0,0230   Februar 0,0207 0,0396 0,0336 0,0282 0,0210   

    (1,00) (0,80) (0,56) (0,18)       (1,04) (0,77) (0,51) (0,02)   

Marts 0,0081 -0,0062 -0,0064 -0,0050 -0,0033   Marts 0,0081 -0,0053 -0,0053 -0,0038 -0,0042   

    (1,03) (1,15) (1,10) (1,01)       (0,97) (1,04) (0,97) (1,10)   

April 0,0301 -0,0079 * -0,0117 * -0,0103 * -0,0061 * April 0,0301 -0,0146 * -0,0131 * -0,0084 * -0,0044 * 

    (2,44) (2,55) (2,46) (2,30)       (2,33) (2,26) (2,14) (2,06)   

Maj 0,0250 0,0027 0,0028 -0,0007 * 0,0007 * Maj 0,0250 -0,0002 -0,0020 * -0,0016 * -0,0011 * 

    (1,68) (1,83) (2,15) (2,08)       (1,77) (1,97) (1,99) (1,99)   

Juni -0,0067 0,0216 * 0,0183 0,0137 0,0117   Juni -0,0067 0,0249 * 0,0174 0,0143 0,0098   

    (2,05) (1,76) (1,47) (1,37)       (1,98) (1,49) (1,36) (1,11)   

Juli 0,0164 0,0185 0,0095 0,0050 0,0012   Juli 0,0164 0,0078 0,0029 -0,0010 -0,0031   

    (0,19) (0,70) (1,12) (1,45)       (0,78) (1,21) (1,51) (1,70)   

August -0,0037 0,0217 0,0234 0,0221 0,0164   August -0,0037 0,0318 * 0,0311 * 0,0260 0,0193   

    (1,59) (1,82) (1,74) (1,36)       (2,26) (2,24) (1,94) (1,50)   

September -0,0244 0,0235 * 0,0159 * 0,0148 * 0,0161 * September -0,0244 0,0194 * 0,0154 * 0,0177 * 0,0158 * 

    (2,45) (2,18) (2,26) (2,33)       (2,22) (2,17) (2,35) (2,21)   

Oktober 0,0000 0,0089 0,0044 0,0041 0,0067   Oktober 0,0000 0,0027 0,0037 0,0058 0,0043   

    (0,45) (0,23) (0,24) (0,43)       (0,13) (0,19) (0,34) (0,26)   

November 0,0164 -0,0016 -0,0019 -0,0041 -0,0026   November 0,0164 -0,0002 -0,0032 -0,0025 -0,0022   

    (0,75) (0,92) (1,09) (1,06)       (0,71) (0,91) (0,92) (0,95)   

December 0,0168 0,0259 0,0320 0,0298 0,0273   December 0,0168 0,0408 0,0392 0,0346 0,0316   

    (0,68)   (1,15)   (0,97)   (0,82)       (1,65)   (1,47)   (1,21)   (1,03)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0512 -0,0550 ** -0,0426 ** -0,0366 ** -0,0342 ** Januar 0,0512 -0,0452 ** -0,0464 ** -0,0433 ** -0,0413 ** 

    (4,66) (4,24) (4,52) (4,65)       (3,98) (4,10) (4,18) (4,60)   

Februar 0,0207 0,0393 0,0310 0,0234 0,0178   Februar 0,0207 0,0366 0,0263 0,0211 0,0161   

    (1,03) (0,65) (0,18) (0,20)       (0,94) (0,35) (0,03) (0,31)   

Marts 0,0081 -0,0059 -0,0051 -0,0052 -0,0054   Marts 0,0081 -0,0059 -0,0071 -0,0085 -0,0066   

    (0,97) (0,98) (1,10) (1,21)       (1,03) (1,23) (1,46) (1,34)   

April 0,0301 -0,0127 * -0,0085 * -0,0038 -0,0007   April 0,0301 -0,0040 -0,0006 0,0014 0,0031   

    (2,07) (1,96) (1,86) (1,75)       (1,72) (1,64) (1,57) (1,52)   

Maj 0,0250 -0,0025 -0,0027 -0,0024 -0,0018   Maj 0,0250 -0,0017 -0,0032 -0,0033 -0,0040 * 

    (1,77) (1,85) (1,87) (1,90)       (1,73) (1,83) (1,86) (1,98)   

Juni -0,0067 0,0220 0,0161 0,0104 0,0054   Juni -0,0067 0,0215 0,0111 0,0053 0,0024   

    (1,73) (1,38) (1,08) (0,82)       (1,70) (1,09) (0,78) (0,62)   

Juli 0,0164 0,0096 0,0020 -0,0008 -0,0024   Juli 0,0164 0,0012 -0,0032 -0,0045 -0,0064   

    (0,49) (1,10) (1,33) (1,50)       (1,07) (1,42) (1,55) (1,69)   

August -0,0037 0,0380 * 0,0325 * 0,0241 0,0159   August -0,0037 0,0325 * 0,0254 0,0174 0,0093   

    (2,52) (2,26) (1,76) (1,26)       (2,14) (1,77) (1,31) (0,82)   

September -0,0244 0,0220 * 0,0205 * 0,0200 * 0,0172 * September -0,0244 0,0251 * 0,0194 * 0,0182 * 0,0148 * 

    (2,43) (2,41) (2,38) (2,20)       (2,54) (2,26) (2,19) (2,03)   

Oktober 0,0000 0,0089 0,0084 0,0071 0,0058   Oktober 0,0000 0,0117 0,0088 0,0072 0,0060   

    (0,44) (0,46) (0,41) (0,34)       (0,63) (0,48) (0,40) (0,34)   

November 0,0164 -0,0055 -0,0031 -0,0048 -0,0050   November 0,0164 -0,0019 -0,0051 -0,0060 -0,0051   

    (0,92) (0,88) (0,99) (1,06)       (0,77) (0,96) (1,05) (1,11)   

December 0,0168 0,0412 0,0396 0,0364 0,0323   December 0,0168 0,0396 0,0388 0,0348 0,0314   

    (1,49)   (1,45)   (1,25)   (1,02)       (1,41)   (1,38)   (1,12)   (0,93)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 19: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Danmark Total 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0421 -0,0344 ** -0,0270 ** -0,0217 ** -0,0157 ** Januar 0,0421 -0,0354 ** -0,0280 ** -0,0196 ** -0,0179 ** 

    (4,38) (4,13) (4,11) (3,74)       (4,39) (4,14) (3,88) (3,73)   

Februar 0,0086 0,0025 0,0098 0,0117 0,0090   Februar 0,0086 0,0102 0,0164 0,0133 0,0093   

    (0,63) (0,13) (0,38) (0,04)       (0,15) (0,84) (0,54) (0,08)   

Marts 0,0060 0,0077 0,0073 0,0093 0,0099   Marts 0,0060 0,0077 0,0093 0,0107 0,0092   

    (0,20) (0,17) (0,42) (0,53)       (0,19) (0,43) (0,61) (0,44)   

April 0,0242 -0,0142 ** -0,0130 ** -0,0090 ** -0,0037 ** April 0,0242 -0,0195 * -0,0151 * -0,0086 * -0,0069 ** 

    (2,88) (2,91) (2,88) (2,80)       (2,38) (2,41) (2,41) (2,58)   

Maj 0,0230 -0,0005 * -0,0009 * -0,0043 * -0,0051 * Maj 0,0230 -0,0012 -0,0044 -0,0054 -0,0054 * 

    (2,08) (1,98) (2,20) (2,37)       (1,52) (1,78) (1,92) (2,01)   

Juni 0,0000 0,0152 0,0186 0,0194 0,0161   Juni 0,0000 0,0272 * 0,0283 * 0,0235 * 0,0194   

    (1,42) (1,74) (1,87) (1,58)       (2,17) (2,38) (2,10) (1,79)   

Juli 0,0185 -0,0007 -0,0010 * -0,0034 ** -0,0032 ** Juli 0,0185 -0,0039 -0,0095 * -0,0097 * -0,0049 * 

    (1,73) (2,13) (2,62) (2,66)       (1,81) (2,25) (2,46) (2,50)   

August 0,0034 0,0302 * 0,0226 0,0178 0,0120   August 0,0034 0,0254 0,0232 0,0154 0,0082   

    (2,26) (1,65) (1,26) (0,77)       (1,76) (1,49) (0,92) (0,38)   

September -0,0100 0,0145 0,0124 0,0070 0,0065   September -0,0100 0,0089 0,0073 0,0047 0,0028   

    (1,67) (1,71) (1,33) (1,26)       (1,31) (1,24) (1,04) (0,92)   

Oktober -0,0054 0,0054 0,0037 0,0022 0,0044   Oktober -0,0054 0,0027 0,0045 0,0053 0,0047   

    (0,86) (0,76) (0,66) (0,86)       (0,59) (0,79) (0,88) (0,86)   

November -0,0107 0,0289 ** 0,0208 ** 0,0184 ** 0,0187 ** November -0,0107 0,0281 ** 0,0226 ** 0,0240 ** 0,0229 ** 

    (3,28) (2,89) (2,70) (2,69)       (3,04) (2,77) (2,82) (2,77)   

December 0,0065 0,0236 0,0281 0,0228 0,0220   December 0,0065 0,0309 0,0277 0,0246 0,0234   

    (1,36)   (1,92)   (1,46)   (1,42)       (1,79)   (1,71)   (1,49)   (1,47)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0421 -0,0320 ** -0,0231 ** -0,0197 ** -0,0186 ** Januar 0,0421 -0,0276 ** -0,0236 ** -0,0215 ** -0,0207 ** 

    (4,29) (3,84) (3,73) (3,59)       (3,93) (3,78) (3,65) (3,60)   

Februar 0,0086 0,0152 0,0146 0,0116 0,0085   Februar 0,0086 0,0100 0,0096 0,0080 0,0045   

    (0,69) (0,65) (0,34) (0,02)       (0,14) (0,09) (0,07) (0,45)   

Marts 0,0060 0,0110 0,0126 0,0111 0,0096   Marts 0,0060 0,0144 0,0114 0,0099 0,0081   

    (0,60) (0,81) (0,64) (0,47)       (0,99) (0,65) (0,46) (0,24)   

April 0,0242 -0,0197 * -0,0119 * -0,0080 * -0,0079 * April 0,0242 -0,0113 -0,0097 * -0,0081 * -0,0091 * 

    (2,21) (2,19) (2,28) (2,48)       (1,94) (2,17) (2,33) (2,55)   

Maj 0,0230 -0,0044 -0,0067 -0,0084 -0,0084 * Maj 0,0230 -0,0072 -0,0079 -0,0101 -0,0104 * 

    (1,54) (1,74) (1,87) (1,97)       (1,63) (1,75) (1,94) (2,03)   

Juni 0,0000 0,0304 * 0,0263 * 0,0229 0,0186   Juni 0,0000 0,0242 0,0235 0,0208 0,0173   

    (2,25) (2,09) (1,94) (1,63)       (1,82) (1,85) (1,74) (1,49)   

Juli 0,0185 -0,0145 * -0,0158 * -0,0130 * -0,0059 * Juli 0,0185 -0,0152 -0,0155 * -0,0117 * -0,0041 * 

    (1,97) (2,14) (2,32) (2,39)       (1,90) (2,08) (2,22) (2,13)   

August 0,0034 0,0236 0,0166 0,0091 0,0027   August 0,0034 0,0149 0,0067 0,0005 -0,0042   

    (1,35) (0,87) (0,39) (0,05)       (0,74) (0,22) (0,20) (0,54)   

September -0,0100 0,0105 0,0070 0,0031 0,0004   September -0,0100 0,0096 0,0032 -0,0001 -0,0018   

    (1,29) (1,05) (0,81) (0,66)       (1,10) (0,75) (0,56) (0,50)   

Oktober -0,0054 0,0061 0,0066 0,0058 0,0048   Oktober -0,0054 0,0086 0,0073 0,0055 0,0058   

    (0,85) (0,95) (0,91) (0,83)       (1,09) (1,03) (0,89) (0,91)   

November -0,0107 0,0283 ** 0,0286 ** 0,0276 ** 0,0247 ** November -0,0107 0,0385 ** 0,0338 ** 0,0285 ** 0,0251 ** 

    (2,86) (2,88) (2,87) (2,74)       (3,20) (3,06) (2,81) (2,70)   

December 0,0065 0,0287 0,0291 0,0247 0,0228   December 0,0065 0,0329 0,0290 0,0254 0,0211   

    (1,64)   (1,74)   (1,44)   (1,34)       (1,90)   (1,73)   (1,46)   (1,17)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 20: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Danmark Likvid 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0432 -0,0191 ** -0,0245 ** -0,0183 ** -0,0154 ** Januar 0,0432 -0,0346 ** -0,0237 ** -0,0188 ** -0,0195 ** 

    (3,58) (4,00) (3,94) (3,65)       (4,10) (3,95) (3,69) (3,65)   

Februar 0,0072 0,0148 0,0200 0,0171 0,0142   Februar 0,0072 0,0212 0,0223 0,0168 0,0114   

    (0,62) (1,10) (0,92) (0,66)       (1,12) (1,29) (0,84) (0,36)   

Marts 0,0049 0,0173 0,0115 0,0111 0,0100   Marts 0,0049 0,0131 0,0103 0,0087 0,0077   

    (1,04) (0,63) (0,62) (0,53)       (0,69) (0,47) (0,33) (0,27)   

April 0,0259 -0,0065 * -0,0058 * -0,0054 * -0,0004 * April 0,0259 -0,0062 -0,0081 -0,0047 -0,0023 * 

    (2,47) (2,18) (2,26) (2,12)       (1,88) (1,90) (1,94) (1,98)   

Maj 0,0277 0,0060 0,0076 0,0003 * -0,0016 * Maj 0,0277 0,0144 0,0059 -0,0002 -0,0025   

    (1,75) (1,60) (2,06) (2,25)       (0,89) (1,40) (1,79) (1,89)   

Juni -0,0010 0,0206 0,0208 0,0172 0,0137   Juni -0,0010 0,0265 * 0,0248 0,0191 0,0147   

    (1,73) (1,78) (1,51) (1,21)       (1,99) (1,96) (1,55) (1,24)   

Juli 0,0244 0,0175 0,0065 0,0005 * -0,0045 ** Juli 0,0244 0,0068 -0,0005 * -0,0040 * -0,0062 * 

    (0,40) (1,55) (2,30) (3,02)       (1,33) (2,16) (2,33) (2,57)   

August 0,0040 0,0405 * 0,0338 0,0300 0,0200   August 0,0040 0,0418 * 0,0362 0,0276 0,0177   

    (2,04) (1,79) (1,57) (1,01)       (2,40) (1,77) (1,30) (0,78)   

September -0,0192 0,0307 ** 0,0197 ** 0,0159 ** 0,0156 * September -0,0192 0,0212 * 0,0128 * 0,0134 * 0,0120 * 

    (3,08) (2,67) (2,59) (2,56)       (2,48) (2,21) (2,36) (2,20)   

Oktober -0,0024 -0,0061 -0,0086 -0,0032 0,0019   Oktober -0,0024 -0,0177 -0,0077 -0,0017 0,0005   

    (0,25) (0,42) (0,06) (0,32)       (0,94) (0,35) (0,05) (0,20)   

November -0,0103 0,0301 * 0,0193 * 0,0166 * 0,0180 * November -0,0103 0,0257 * 0,0181 * 0,0191 * 0,0185 * 

    (2,57) (2,30) (2,19) (2,30)       (2,52) (2,06) (2,12) (2,12)   

December 0,0119 0,0228 0,0267 0,0232 0,0243   December 0,0119 0,0240 0,0254 0,0251 0,0265   

    (0,77)   (1,15)   (0,85)   (0,96)       (0,74)   (0,85)   (0,83)   (1,03)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0432 -0,0319 ** -0,0228 ** -0,0240 ** -0,0231 ** Januar 0,0432 -0,0307 ** -0,0294 ** -0,0268 ** -0,0258 ** 

    (4,19) (3,68) (3,81) (3,72)       (3,67) (3,91) (3,84) (3,84)   

Februar 0,0072 0,0200 0,0182 0,0137 0,0101   Februar 0,0072 0,0206 0,0163 0,0130 0,0096   

    (0,99) (0,84) (0,50) (0,23)       (0,96) (0,65) (0,41) (0,17)   

Marts 0,0049 0,0118 0,0072 0,0086 0,0086   Marts 0,0049 0,0120 0,0079 0,0079 0,0076   

    (0,53) (0,19) (0,33) (0,37)       (0,58) (0,28) (0,29) (0,27)   

April 0,0259 -0,0082 -0,0072 -0,0047 -0,0042 * April 0,0259 -0,0055 -0,0022 -0,0036 -0,0039 * 

    (1,80) (1,80) (1,85) (1,98)       (1,67) (1,54) (1,78) (2,00)   

Maj 0,0277 0,0057 0,0012 -0,0039 -0,0054   Maj 0,0277 0,0046 -0,0008 -0,0058 -0,0073   

    (1,22) (1,47) (1,70) (1,84)       (1,20) (1,48) (1,76) (1,90)   

Juni -0,0010 0,0295 * 0,0223 0,0170 0,0130   Juni -0,0010 0,0228 0,0171 0,0135 0,0121   

    (2,20) (1,65) (1,30) (1,01)       (1,59) (1,23) (0,99) (0,91)   

Juli 0,0244 0,0030 -0,0032 -0,0054 * -0,0062 * Juli 0,0244 0,0021 -0,0051 -0,0071 * -0,0101 * 

    (1,40) (1,84) (2,10) (2,27)       (1,26) (1,86) (2,16) (2,50)   

August 0,0040 0,0438 0,0368 0,0266 0,0150   August 0,0040 0,0342 0,0205 0,0101 0,0018   

    (1,77) (1,45) (1,04) (0,56)       (1,33) (0,79) (0,30) (0,12)   

September -0,0192 0,0199 ** 0,0157 * 0,0147 * 0,0128 * September -0,0192 0,0232 ** 0,0153 * 0,0134 * 0,0101   

    (2,58) (2,43) (2,32) (2,12)       (2,76) (2,22) (2,06) (1,82)   

Oktober -0,0024 -0,0043 0,0012 0,0035 0,0045   Oktober -0,0024 0,0015 0,0046 0,0052 0,0069   

    (0,12) (0,23) (0,39) (0,46)       (0,25) (0,45) (0,50) (0,63)   

November -0,0103 0,0237 * 0,0210 * 0,0196 * 0,0186 * November -0,0103 0,0309 * 0,0250 * 0,0212 * 0,0192 * 

    (2,21) (2,11) (2,06) (2,06)       (2,50) (2,32) (2,12) (2,06)   

December 0,0119 0,0303 0,0335 0,0318 0,0287   December 0,0119 0,0366 0,0360 0,0334 0,0262   

    (1,12)   (1,26)   (1,23)   (1,07)       (1,39)   (1,38)   (1,25)   (0,84)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 21: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Sverige Total 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0734 -0,0815 ** -0,0760 ** -0,0769 ** -0,0614 ** Januar 0,0734 -0,0960 ** -0,0908 ** -0,0824 ** -0,0770 ** 

    (4,71) (4,68) (4,65) (4,74)       (4,75) (4,43) (4,41) (4,51)   

Februar 0,0265 0,0118 0,0171 0,0131 0,0058   Februar 0,0265 0,0289 0,0237 0,0126 0,0054   

    (0,59) (0,39) (0,58) (0,93)       (0,08) (0,11) (0,56) (0,89)   

Marts 0,0317 -0,0851 * -0,0474 * -0,0407 -0,0328 * Marts 0,0317 -0,0694 -0,0472 -0,0440 * -0,0444 * 

    (2,06) (2,50) (1,88) (2,18)       (1,86) (1,81) (2,07) (2,56)   

April 0,0208 -0,0030 0,0023 0,0039 0,0085   April 0,0208 0,0052 0,0089 0,0114 0,0124   

    (1,31) (1,05) (1,02) (0,80)       (0,66) (0,56) (0,50) (0,49)   

Maj 0,0228 0,0132 0,0075 0,0016 0,0042   Maj 0,0228 0,0051 -0,0004 -0,0031 -0,0014   

    (0,54) (0,96) (1,29) (1,11)       (0,96) (1,23) (1,34) (1,27)   

Juni -0,0236 0,0326 ** 0,0215 ** 0,0195 ** 0,0184 ** Juni -0,0236 0,0273 ** 0,0210 ** 0,0192 ** 0,0178 ** 

    (4,06) (3,10) (3,07) (3,09)       (2,99) (2,65) (2,72) (2,86)   

Juli 0,0103 -0,0048 -0,0074 -0,0093 -0,0122   Juli 0,0103 -0,0081 -0,0102 -0,0151 -0,0159   

    (0,64) (0,91) (1,06) (1,23)       (0,95) (1,14) (1,37) (1,41)   

August -0,0007 -0,0065 0,0019 0,0019 0,0025   August -0,0007 -0,0005 0,0038 0,0054 0,0043   

    (0,15) (0,10) (0,10) (0,13)       (0,00) (0,15) (0,23) (0,19)   

September -0,0203 0,0149 0,0095 0,0066 0,0062   September -0,0203 0,0046 0,0025 0,0033 0,0036   

    (1,53) (1,36) (1,30) (1,30)       (1,06) (1,04) (1,10) (1,12)   

Oktober -0,0051 0,0104 0,0145 0,0085 0,0107   Oktober -0,0051 0,0156 0,0117 0,0128 0,0110   

    (0,54) (0,76) (0,61) (0,80)       (0,67) (0,65) (0,81) (0,77)   

November 0,0350 -0,0064 -0,0036 -0,0135 -0,0136 * November 0,0350 -0,0070 -0,0147 -0,0196 * -0,0177 * 

    (1,29) (1,37) (1,88) (1,98)       (1,31) (1,70) (2,01) (2,03)   

December 0,0212 0,0547 0,0409 0,0206 0,0173   December 0,0212 -0,0055 -0,0012 -0,0099 -0,0011   

    (1,19)   (0,85)   (0,02)   (0,15)       (0,45)   (0,44)   (0,59)   (0,53)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0734 -0,1124 ** -0,1006 ** -0,0936 ** -0,0917 ** Januar 0,0734 -0,1081 ** -0,1060 ** -0,1046 ** -0,0978 ** 

    (4,53) (4,21) (4,35) (4,53)       (4,29) (4,31) (4,48) (4,63)   

Februar 0,0265 0,0222 0,0135 0,0042 -0,0013   Februar 0,0265 0,0127 0,0026 -0,0032 -0,0045   

    (0,14) (0,47) (0,87) (1,13)       (0,46) (0,83) (1,09) (1,18)   

Marts 0,0317 -0,0924 -0,0625 -0,0583 * -0,0551 * Marts 0,0317 -0,0889 -0,0730 * -0,0722 * -0,0541 * 

    (1,62) (1,83) (2,46) (2,51)       (1,55) (2,42) (2,36) (2,47)   

April 0,0208 0,0055 0,0109 0,0115 0,0118   April 0,0208 0,0132 0,0153 0,0118 0,0132   

    (0,66) (0,46) (0,48) (0,49)       (0,33) (0,26) (0,45) (0,40)   

Maj 0,0228 -0,0004 -0,0013 -0,0029 -0,0028   Maj 0,0228 -0,0026 -0,0063 -0,0076 -0,0084   

    (1,10) (1,05) (1,14) (1,18)       (0,93) (1,07) (1,16) (1,22)   

Juni -0,0236 0,0258 ** 0,0195 * 0,0174 ** 0,0134 ** Juni -0,0236 0,0266 ** 0,0213 ** 0,0168 ** 0,0142 ** 

    (2,75) (2,44) (2,58) (2,66)       (2,70) (2,59) (2,71) (2,79)   

Juli 0,0103 -0,0166 -0,0192 -0,0217 -0,0250   Juli 0,0103 -0,0296 -0,0314 -0,0330 -0,0353   

    (1,19) (1,41) (1,46) (1,56)       (1,53) (1,65) (1,67) (1,70)   

August -0,0007 -0,0101 -0,0018 -0,0003 -0,0033   August -0,0007 -0,0033 0,0005 -0,0015 -0,0038   

    (0,22) (0,03) (0,01) (0,08)       (0,06) (0,03) (0,02) (0,10)   

September -0,0203 0,0072 0,0043 0,0057 0,0046   September -0,0203 0,0061 0,0046 0,0047 0,0025   

    (1,17) (1,09) (1,17) (1,14)       (1,06) (1,06) (1,08) (1,02)   

Oktober -0,0051 0,0130 0,0147 0,0116 0,0105   Oktober -0,0051 0,0177 0,0135 0,0099 0,0092   

    (0,63) (0,82) (0,74) (0,71)       (0,88) (0,78) (0,65) (0,64)   

November 0,0350 -0,0206 -0,0224 -0,0220 * -0,0193 * November 0,0350 -0,0228 -0,0229 -0,0206 -0,0177   

    (1,74) (1,92) (2,01) (1,99)       (1,79) (1,91) (1,95) (1,91)   

December 0,0212 -0,0049 -0,0090 -0,0140 -0,0073   December 0,0212 -0,0059 -0,0086 -0,0080 0,0067   

    (0,44)   (0,51)   (0,61)   (0,57)       (0,46)   (0,51)   (0,55)   (0,37)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 22: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Sverige Likvid 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0525 -0,0419 ** -0,0494 ** -0,0529 ** -0,0373 ** Januar 0,0525 -0,0644 ** -0,0643 ** -0,0523 ** -0,0381 ** 

    (3,69) (4,21) (4,02) (3,87)       (4,40) (3,82) (3,60) (3,80)   

Februar 0,0315 0,0233 0,0242 0,0198 0,0121   Februar 0,0315 0,0334 0,0264 0,0199 0,0096   

    (0,34) (0,35) (0,60) (1,07)       (0,08) (0,23) (0,57) (1,14)   

Marts 0,0062 -0,0041 -0,0040 -0,0043 -0,0001   Marts 0,0062 -0,0054 -0,0056 -0,0016 -0,0011   

    (0,62) (0,67) (0,69) (0,44)       (0,68) (0,69) (0,48) (0,48)   

April 0,0298 0,0134 0,0069 0,0086 0,0110   April 0,0298 0,0107 0,0103 0,0129 0,0133   

    (0,78) (1,12) (1,10) (1,01)       (0,78) (0,87) (0,80) (0,80)   

Maj 0,0232 -0,0090 0,0002 -0,0009 -0,0025   Maj 0,0232 -0,0022 -0,0011 -0,0030 -0,0050   

    (1,81) (1,69) (1,74) (1,72)       (1,51) (1,56) (1,62) (1,65)   

Juni -0,0156 0,0317 ** 0,0226 * 0,0194 * 0,0182 * Juni -0,0156 0,0312 ** 0,0210 * 0,0170 0,0147   

    (3,06) (2,53) (2,33) (2,30)       (2,67) (2,04) (1,91) (1,89)   

Juli 0,0089 0,0142 0,0000 0,0006 -0,0037   Juli 0,0089 -0,0023 -0,0048 -0,0081 -0,0091   

    (0,32) (0,59) (0,56) (0,83)       (0,70) (0,89) (1,05) (1,06)   

August -0,0104 0,0134 0,0192 0,0148 0,0126   August -0,0104 0,0275 * 0,0245 * 0,0196 0,0150   

    (1,21) (1,69) (1,51) (1,40)       (1,97) (1,97) (1,72) (1,46)   

September -0,0225 0,0205 0,0154 0,0096 0,0093   September -0,0225 0,0211 0,0143 0,0128 0,0121   

    (1,78) (1,63) (1,45) (1,45)       (1,76) (1,54) (1,52) (1,48)   

Oktober 0,0014 0,0110 0,0058 0,0033 0,0044   Oktober 0,0014 0,0086 0,0018 -0,0008 -0,0003   

    (0,39) (0,18) (0,09) (0,16)       (0,27) (0,02) (0,10) (0,08)   

November 0,0439 -0,0166 -0,0161 -0,0199 * -0,0206 * November 0,0439 -0,0205 -0,0227 * -0,0255 * -0,0251 * 

    (1,79) (1,89) (2,11) (2,24)       (1,79) (2,00) (2,17) (2,28)   

December 0,0199 0,0211 0,0322 0,0273 0,0274   December 0,0199 0,0494 0,0433 0,0387 0,0372   

    (0,07)   (0,71)   (0,42)   (0,45)       (1,54)   (1,16)   (0,98)   (0,92)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0525 -0,0830 ** -0,0683 ** -0,0522 ** -0,0453 ** Januar 0,0525 -0,0720 ** -0,0672 ** -0,0627 ** -0,0523 ** 

    (3,26) (2,96) (3,31) (3,57)       (2,91) (2,84) (3,09) (3,53)   

Februar 0,0315 0,0307 0,0243 0,0130 0,0072   Februar 0,0315 0,0284 0,0154 0,0092 0,0060   

    (0,03) (0,33) (0,90) (1,21)       (0,13) (0,74) (1,04) (1,19)   

Marts 0,0062 -0,0078 -0,0030 -0,0031 -0,0022   Marts 0,0062 -0,0009 0,0000 -0,0009 0,0022   

    (0,74) (0,52) (0,57) (0,56)       (0,38) (0,37) (0,45) (0,27)   

April 0,0298 0,0164 0,0155 0,0153 0,0160   April 0,0298 0,0220 0,0169 0,0167 0,0158   

    (0,54) (0,60) (0,64) (0,63)       (0,31) (0,53) (0,55) (0,61)   

Maj 0,0232 -0,0020 -0,0031 -0,0062 -0,0068   Maj 0,0232 -0,0036 -0,0045 -0,0060 -0,0059   

    (1,48) (1,53) (1,64) (1,64)       (1,44) (1,48) (1,50) (1,54)   

Juni -0,0156 0,0298 * 0,0223 * 0,0185 0,0139   Juni -0,0156 0,0251 * 0,0182 0,0148 0,0116   

    (2,44) (2,03) (1,95) (1,90)       (2,13) (1,81) (1,82) (1,79)   

Juli 0,0089 -0,0075 -0,0101 -0,0097 -0,0119   Juli 0,0089 -0,0086 -0,0120 -0,0140 -0,0164   

    (1,00) (1,12) (1,04) (1,11)       (0,98) (1,05) (1,13) (1,22)   

August -0,0104 0,0236 0,0229 0,0168 0,0109   August -0,0104 0,0236 0,0169 0,0106 0,0062   

    (1,74) (1,77) (1,48) (1,20)       (1,69) (1,42) (1,13) (0,93)   

September -0,0225 0,0176 0,0160 0,0151 0,0129   September -0,0225 0,0221 0,0198 0,0161 0,0125   

    (1,64) (1,56) (1,53) (1,43)       (1,73) (1,65) (1,51) (1,38)   

Oktober 0,0014 0,0080 0,0020 -0,0004 0,0002   Oktober 0,0014 -0,0007 -0,0023 -0,0031 -0,0031   

    (0,26) (0,02) (0,08) (0,05)       (0,09) (0,15) (0,19) (0,20)   

November 0,0439 -0,0308 * -0,0288 * -0,0312 * -0,0304 * November 0,0439 -0,0320 * -0,0344 * -0,0314 * -0,0288 * 

    (2,12) (2,17) (2,29) (2,42)       (2,14) (2,29) (2,34) (2,39)   

December 0,0199 0,0464 0,0417 0,0379 0,0370   December 0,0199 0,0443 0,0414 0,0399 0,0371   

    (1,24)   (1,06)   (0,86)   (0,85)       (1,14)   (1,00)   (0,96)   (0,86)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 23: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Norge Total 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0534 -0,0341 ** -0,0247 ** -0,0222 ** -0,0179 ** Januar 0,0534 -0,0389 ** -0,0292 ** -0,0210 ** -0,0232 ** 

    (3,70) (4,04) (4,24) (4,23)       (3,87) (4,04) (3,97) (4,27)   

Februar 0,0278 0,0118 0,0164 0,0147 0,0093   Februar 0,0278 0,0160 0,0178 0,0156 0,0061   

    (0,54) (0,50) (0,62) (0,91)       (0,41) (0,41) (0,55) (0,93)   

Marts 0,0210 -0,0211 * -0,0157 * -0,0168 * -0,0134 * Marts 0,0210 -0,0185 * -0,0184 * -0,0158 * -0,0161 * 

    (2,29) (2,21) (2,35) (2,23)       (2,09) (2,15) (2,08) (2,16)   

April 0,0297 -0,0232 ** -0,0262 ** -0,0214 ** -0,0135 ** April 0,0297 -0,0354 ** -0,0271 ** -0,0171 * -0,0119 * 

    (2,77) (3,29) (3,04) (2,67)       (3,30) (2,74) (2,40) (2,30)   

Maj 0,0243 0,0009 -0,0029 -0,0039 * -0,0042 * Maj 0,0243 -0,0015 -0,0057 -0,0049 -0,0061 * 

    (1,61) (1,96) (2,03) (2,14)       (1,46) (1,72) (1,81) (2,06)   

Juni -0,0025 0,0157 0,0144 0,0082 0,0045   Juni -0,0025 0,0222 0,0122 0,0052 0,0038   

    (1,23) (1,08) (0,70) (0,47)       (1,28) (0,79) (0,43) (0,39)   

Juli 0,0200 0,0156 0,0112 0,0076 0,0018   Juli 0,0200 0,0088 0,0051 -0,0023 -0,0063   

    (0,33) (0,71) (1,02) (1,48)       (0,82) (1,10) (1,54) (1,80)   

August -0,0049 0,0225 0,0173 0,0167 0,0132   August -0,0049 0,0264 0,0233 0,0185 0,0164   

    (1,25) (1,07) (1,05) (0,89)       (1,38) (1,23) (1,03) (1,02)   

September -0,0312 0,0221 * 0,0129 * 0,0072 0,0052   September -0,0312 0,0139 0,0084 0,0067 0,0033   

    (2,34) (2,10) (1,72) (1,57)       (1,78) (1,51) (1,40) (1,26)   

Oktober -0,0019 0,0129 0,0158 0,0147 0,0125   Oktober -0,0019 0,0148 0,0185 0,0164 0,0129   

    (0,68) (0,93) (0,92) (0,83)       (0,79) (1,02) (0,98) (0,86)   

November -0,0012 0,0142 0,0071 0,0027 0,0023   November -0,0012 0,0108 0,0083 0,0071 0,0071   

    (0,80) (0,45) (0,21) (0,19)       (0,55) (0,44) (0,38) (0,41)   

December 0,0109 0,0209 0,0279 0,0313 0,0296   December 0,0109 0,0338 0,0394 0,0402 0,0356   

    (0,54)   (0,97)   (1,24)   (1,20)       (1,10)   (1,50)   (1,63)   (1,44)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0534 -0,0228 ** -0,0184 ** -0,0208 ** -0,0261 ** Januar 0,0534 -0,0210 ** -0,0250 ** -0,0302 ** -0,0348 ** 

    (3,38) (3,48) (3,81) (4,19)       (3,19) (3,53) (3,95) (4,20)   

Februar 0,0278 0,0209 0,0194 0,0136 0,0077   Februar 0,0278 0,0170 0,0084 0,0051 -0,0006   

    (0,24) (0,33) (0,60) (0,88)       (0,39) (0,73) (0,89) (1,12)   

Marts 0,0210 -0,0172 -0,0185 * -0,0186 * -0,0173 * Marts 0,0210 -0,0195 * -0,0215 * -0,0220 * -0,0182 * 

    (1,95) (2,12) (2,18) (2,22)       (2,10) (2,26) (2,39) (2,31)   

April 0,0297 -0,0317 ** -0,0223 ** -0,0150 * -0,0118 * April 0,0297 -0,0262 ** -0,0214 ** -0,0172 * -0,0148 * 

    (2,75) (2,59) (2,29) (2,28)       (2,64) (2,60) (2,44) (2,45)   

Maj 0,0243 -0,0114 -0,0103 -0,0106 * -0,0106 * Maj 0,0243 -0,0092 -0,0118 * -0,0114 * -0,0114 * 

    (1,92) (1,92) (2,10) (2,29)       (1,76) (2,00) (2,13) (2,31)   

Juni -0,0025 0,0120 0,0086 0,0046 0,0021   Juni -0,0025 0,0072 0,0064 0,0000 -0,0028   

    (0,78) (0,61) (0,41) (0,28)       (0,50) (0,49) (0,15) (0,01)   

Juli 0,0200 0,0042 -0,0028 -0,0075 -0,0077   Juli 0,0200 -0,0082 -0,0103 -0,0101 -0,0087   

    (1,10) (1,50) (1,74) (1,76)       (1,73) (1,79) (1,76) (1,74)   

August -0,0049 0,0291 0,0229 0,0192 0,0156   August -0,0049 0,0200 0,0162 0,0136 0,0069   

    (1,29) (1,08) (1,03) (0,96)       (0,92) (0,84) (0,82) (0,54)   

September -0,0312 0,0108 0,0077 0,0058 0,0026   September -0,0312 0,0082 0,0059 0,0046 0,0015   

    (1,51) (1,37) (1,28) (1,19)       (1,29) (1,24) (1,21) (1,12)   

Oktober -0,0019 0,0239 0,0238 0,0202 0,0163   Oktober -0,0019 0,0255 0,0227 0,0186 0,0157   

    (1,24) (1,33) (1,24) (1,09)       (1,30) (1,30) (1,17) (1,05)   

November -0,0012 0,0096 0,0064 0,0057 0,0052   November -0,0012 0,0085 0,0107 0,0077 0,0076   

    (0,48) (0,33) (0,31) (0,31)       (0,37) (0,48) (0,39) (0,42)   

December 0,0109 0,0430 0,0445 0,0406 0,0351   December 0,0109 0,0396 0,0393 0,0389 0,0322   

    (1,60)   (1,77)   (1,61)   (1,34)       (1,51)   (1,51)   (1,45)   (1,14)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 
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Bilag 24: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi på 
kalendermåneder - Norge Likvid 
F = 3   Holding Periode (H)   F = 6   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0615 -0,0183 ** -0,0239 ** -0,0206 ** -0,0138 ** Januar 0,0615 -0,0382 ** -0,0308 ** -0,0171 ** -0,0205 ** 

    (3,02) (3,60) (3,59) (3,58)       (3,34) (3,42) (3,25) (3,65)   

Februar 0,0211 0,0429 0,0312 0,0288 0,0260   Februar 0,0211 0,0420 0,0356 0,0325 0,0253   

    (0,98) (0,45) (0,37) (0,27)       (0,76) (0,56) (0,52) (0,22)   

Marts 0,0175 -0,0219 -0,0214 -0,0191 -0,0183   Marts 0,0175 -0,0202 -0,0164 -0,0141 -0,0138   

    (1,37) (1,53) (1,55) (1,51)       (1,44) (1,31) (1,24) (1,31)   

April 0,0431 -0,0475 ** -0,0496 ** -0,0346 ** -0,0285 ** April 0,0431 -0,0784 ** -0,0511 ** -0,0345 ** -0,0242 * 

    (2,86) (3,03) (2,97) (2,78)       (2,87) (2,82) (2,69) (2,57)   

Maj 0,0293 0,0169 0,0118 0,0097 0,0111   Maj 0,0293 0,0168 0,0132 0,0152 0,0156   

    (0,66) (1,01) (1,18) (1,16)       (0,62) (0,85) (0,76) (0,79)   

Juni -0,0023 0,0049 0,0102 0,0066 0,0030   Juni -0,0023 0,0199 0,0112 0,0088 0,0024   

    (0,36) (0,62) (0,49) (0,30)       (0,94) (0,60) (0,53) (0,23)   

Juli 0,0239 0,0018 0,0010 0,0016 -0,0029   Juli 0,0239 0,0002 0,0010 -0,0040 -0,0069   

    (1,27) (1,39) (1,36) (1,68)       (1,22) (1,21) (1,47) (1,73)   

August -0,0041 0,0140 0,0021 0,0005 -0,0021   August -0,0041 0,0220 0,0088 0,0057 0,0012   

    (0,56) (0,22) (0,17) (0,08)       (0,89) (0,45) (0,34) (0,19)   

September -0,0391 0,0167 * 0,0130 ** 0,0164 ** 0,0175 ** September -0,0391 0,0167 * 0,0226 ** 0,0254 ** 0,0208 ** 

    (2,47) (2,58) (2,79) (2,85)       (2,49) (2,94) (3,16) (2,93)   

Oktober -0,0002 0,0151 0,0116 0,0129 0,0151   Oktober -0,0002 0,0038 0,0135 0,0187 0,0165   

    (0,72) (0,57) (0,64) (0,77)       (0,17) (0,61) (0,85) (0,79)   

November -0,0023 0,0381 0,0247 0,0178 0,0108   November -0,0023 0,0286 0,0225 0,0132 0,0117   

    (1,94) (1,38) (0,99) (0,62)       (1,29) (1,00) (0,59) (0,56)   

December 0,0170 0,0240 0,0262 0,0272 0,0226   December 0,0170 0,0415 0,0380 0,0316 0,0285   

    (0,38)   (0,50)   (0,59)   (0,34)       (1,24)   (1,05)   (0,77)   (0,62)   

F = 9   Holding Periode (H)   F = 12   Holding Periode (H)   

  M 3   6   9   12     M 3   6   9   12   

            

Januar 0,0615 -0,0143 ** -0,0072 ** -0,0117 ** -0,0203 ** Januar 0,0615 -0,0122 ** -0,0198 ** -0,0241 ** -0,0328 ** 

    (2,64) (2,73) (3,16) (3,66)       (2,96) (3,40) (3,61) (3,88)   

Februar 0,0211 0,0523 0,0376 0,0307 0,0256   Februar 0,0211 0,0431 0,0317 0,0280 0,0218   

    (1,12) (0,67) (0,45) (0,22)       (0,87) (0,45) (0,32) (0,03)   

Marts 0,0175 -0,0146 -0,0176 -0,0183 -0,0147   Marts 0,0175 -0,0201 -0,0199 -0,0181 -0,0115   

    (1,20) (1,34) (1,40) (1,34)       (1,40) (1,35) (1,33) (1,18)   

April 0,0431 -0,0636 * -0,0360 * -0,0239 * -0,0151 * April 0,0431 -0,0457 * -0,0271 * -0,0141 * -0,0081 * 

    (2,54) (2,53) (2,36) (2,22)       (2,56) (2,54) (2,14) (2,05)   

Maj 0,0293 0,0117 0,0117 0,0144 0,0125   Maj 0,0293 0,0130 0,0099 0,0083 0,0044   

    (0,92) (0,88) (0,77) (0,98)       (0,78) (0,93) (1,06) (1,42)   

Juni -0,0023 0,0084 0,0107 0,0029 -0,0012   Juni -0,0023 0,0168 0,0077 -0,0011 -0,0064   

    (0,46) (0,58) (0,25) (0,06)       (0,78) (0,45) (0,06) (0,20)   

Juli 0,0239 0,0018 0,0004 -0,0042 -0,0047   Juli 0,0239 -0,0103 -0,0094 -0,0093 -0,0105   

    (1,08) (1,16) (1,44) (1,52)       (1,57) (1,61) (1,64) (1,77)   

August -0,0041 0,0153 0,0050 0,0016 -0,0036   August -0,0041 -0,0006 -0,0011 -0,0045 -0,0136   

    (0,58) (0,30) (0,19) (0,02)       (0,11) (0,10) (0,01) (0,32)   

September -0,0391 0,0238 ** 0,0232 ** 0,0212 ** 0,0189 ** September -0,0391 0,0217 ** 0,0194 ** 0,0207 * 0,0199 * 

    (2,96) (2,95) (2,79) (2,65)       (2,78) (2,62) (2,55) (2,54)   

Oktober -0,0002 0,0275 0,0290 0,0280 0,0236   Oktober -0,0002 0,0325 0,0286 0,0243 0,0220   

    (1,15) (1,24) (1,21) (1,06)       (1,37) (1,22) (1,04) (0,97)   

November -0,0023 0,0275 0,0178 0,0147 0,0117   November -0,0023 0,0285 0,0169 0,0126 0,0117   

    (1,04) (0,68) (0,59) (0,52)       (0,97) (0,61) (0,50) (0,51)   

December 0,0170 0,0397 0,0369 0,0362 0,0295   December 0,0170 0,0357 0,0350 0,0293 0,0195   

    (1,06)   (0,99)   (0,96)   (0,66)       (0,95)   (0,90)   (0,62)   (0,13)   

Note: Oversigt over afkast på momentum investeringsstrategier, hvor der holdes en lang position i 
vinderporteføljen og en kort position i taberporteføljen, fordelt på kalendermåneder. T-stat er angivet i paranteser 
under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver 
resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. 

 
 
 
 
 



117 
 

Bilag 25: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Skandinavien Total 20% 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0030 ** 0,0024 ** 0,0020 ** -0,0011 ** -0,0010 ** -0,0034 ** -0,0042 ** 

  (4,44) (5,22) (7,71) (8,69) (9,22) (11,85) (12,52)   

3 PV-PT NED -0,0244 81 -0,0148 0,0008 * 0,0026 ** 0,0027 ** 0,0042 ** 0,0008 ** -0,0010 ** 

  (0,77) (2,48) (3,06) (3,50) (4,52) (5,06) (5,92)   

          

6 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0035 ** -0,0065 ** -0,0068 ** -0,0080 ** -0,0071 ** -0,0075 ** -0,0066 ** 

  (5,59) (5,20) (6,18) (6,51) (7,56) (10,10) (10,83)   

6 PV-PT NED -0,0244 81 -0,0023 0,0053 ** 0,0051 ** 0,0058 ** 0,0034 ** 0,0006 ** -0,0011 ** 

  (1,79) (2,80) (3,13) (3,88) (3,81) (4,27) (5,45)   

          

9 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0092 ** -0,0102 ** -0,0098 ** -0,0111 ** -0,0108 ** -0,0099 ** -0,0085 ** 

  (4,95) (5,51) (6,09) (6,62) (7,68) (9,46) (9,77)   

9 PV-PT NED -0,0244 81 0,0031 * 0,0065 ** 0,0069 ** 0,0043 ** 0,0016 ** -0,0005 ** -0,0018 ** 

  (2,37) (2,99) (3,54) (3,47) (3,20) (3,87) (5,20)   

          

12 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0111 ** -0,0113 ** -0,0119 ** -0,0132 ** -0,0126 ** -0,0118 ** -0,0089 ** 

  (5,06) (5,50) (6,51) (7,26) (8,08) (8,97) (9,57)   

12 PV-PT NED -0,0244 81 0,0058 ** 0,0078 ** -0,0040 ** -0,0015 ** -0,0005 ** 0,0016 ** 0,0024 ** 

        (2,82)   (3,40)   (3,08)   (2,86)   (3,01)   (3,65)   (5,05)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
 

 
Bilag 26: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Skandinavien Total 10% 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0126 ** -0,0012 ** 0,0005 ** -0,0056 ** -0,0041 ** -0,0053 ** -0,0053 ** 

  (3,98) (4,39) (6,35) (7,47) (8,31) (10,42) (11,53)   

3 PV-PT NED -0,0244 81 -0,0359 -0,0050 0,0017 * 0,0004 * 0,0018 ** -0,0021 ** -0,0034 ** 

  (0,63) (1,56) (2,38) (2,53) (3,23) (3,51) (4,31)   

          

6 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0137 ** -0,0088 ** -0,0115 ** -0,0123 ** -0,0108 ** -0,0110 ** -0,0088 ** 

  (4,03) (4,43) (5,48) (5,90) (6,75) (8,18) (9,28)   

6 PV-PT NED -0,0244 81 -0,0027 0,0051 * 0,0034 * 0,0025 ** -0,0015 * -0,0036 ** -0,0052 ** 

  (1,50) (2,22) (2,33) (2,70) (2,35) (2,76) (3,52)   

          

9 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0322 ** -0,0227 ** -0,0183 ** -0,0179 ** -0,0163 ** -0,0145 ** -0,0110 ** 

  (4,31) (4,62) (5,18) (5,73) (6,56) (7,83) (8,67)   

9 PV-PT NED -0,0244 81 0,0002 0,0036 * 0,0033 * -0,0018 * -0,0052 -0,0056 * -0,0056 ** 

  (1,63) (2,09) (2,29) (1,99) (1,71) (2,34) (3,43)   

          

12 PV-PT OP 0,0314 159 -0,0173 ** -0,0175 ** -0,0165 ** -0,0177 ** -0,0161 ** -0,0152 ** -0,0109 ** 

  (4,24) (4,69) (5,47) (5,97) (6,75) (7,54) (8,58)   

12 PV-PT NED -0,0244 81 0,0006 0,0055 * 0,0000 * 0,0052 0,0058 0,0069 * 0,0062 ** 

        (1,77)   (2,39)   (2,04)   (1,59)   (1,72)   (2,17)   (3,32)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
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Bilag 27: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Skandinavien Likvid 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0300 164 0,0137 ** 0,0097 ** 0,0052 ** 0,0025 ** 0,0023 ** -0,0002 ** -0,0015 ** 

  (3,65) (5,56) (7,65) (8,92) (9,97) (13,01) (14,44)   

3 PV-PT NED -0,0256 76 0,0019 * 0,0094 ** 0,0099 ** 0,0110 ** 0,0119 ** 0,0059 ** 0,0023 ** 

  (2,53) (3,95) (4,56) (5,38) (6,31) (6,72) (7,21)   

          

6 PV-PT OP 0,0300 164 0,0083 ** 0,0058 ** 0,0023 ** 0,0017 ** 0,0008 ** -0,0015 ** -0,0025 ** 

  (5,07) (5,83) (6,98) (7,82) (8,92) (11,57) (12,59)   

6 PV-PT NED -0,0256 76 0,0068 ** 0,0116 ** 0,0142 ** 0,0159 ** 0,0131 ** 0,0071 ** 0,0021 ** 

  (3,11) (3,82) (4,63) (5,58) (5,65) (6,01) (6,41)   

          

9 PV-PT OP 0,0300 164 0,0044 ** 0,0039 ** 0,0021 ** 0,0007 ** -0,0004 ** -0,0026 ** -0,0027 ** 

  (5,21) (5,61) (6,51) (7,63) (8,50) (10,95) (11,67)   

9 PV-PT NED -0,0256 76 0,0160 ** 0,0178 ** 0,0186 ** 0,0163 ** 0,0126 ** 0,0059 ** 0,0011 ** 

  (3,91) (4,43) (5,18) (5,34) (5,24) (5,37) (5,76)   

          

12 PV-PT OP 0,0300 164 0,0052 ** 0,0042 ** 0,0000 ** -0,0018 ** -0,0029 ** -0,0042 ** -0,0036 ** 

  (5,15) (5,65) (6,84) (7,63) (8,68) (10,70) (10,85)   

12 PV-PT NED -0,0256 76 0,0217 ** 0,0197 ** -0,0169 ** -0,0144 ** -0,0115 ** -0,0056 ** -0,0007 ** 

        (4,58)   (4,85)   (4,93)   (5,04)   (5,01)   (5,07)   (5,51)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 

 
 
Bilag 28: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Danmark Total 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0213 172 0,0041 ** 0,0037 ** 0,0048 ** 0,0039 ** 0,0040 ** 0,0010 ** 0,0001 ** 

  (4,98) (6,15) (6,59) (7,30) (7,72) (10,83) (12,24)   

3 PV-PT NED -0,0217 68 0,0079 ** 0,0137 ** 0,0118 ** 0,0109 ** 0,0107 ** 0,0059 ** 0,0029 ** 

  (3,55) (4,95) (5,20) (5,83) (6,19) (6,29) (6,41)   

          

6 PV-PT OP 0,0213 172 0,0015 ** 0,0033 ** 0,0042 ** 0,0038 ** 0,0033 ** 0,0003 ** -0,0005 ** 

  (5,23) (5,23) (5,24) (5,74) (6,54) (9,33) (10,82)   

6 PV-PT NED -0,0217 68 0,0170 ** 0,0156 ** 0,0135 ** 0,0133 ** 0,0108 ** 0,0062 ** 0,0022 ** 

  (4,08) (4,50) (4,80) (5,49) (5,42) (5,64) (5,57)   

          

9 PV-PT OP 0,0213 172 0,0037 ** 0,0036 ** 0,0040 ** 0,0029 ** 0,0022 ** -0,0007 ** -0,0012 ** 

  (4,10) (4,27) (4,49) (5,10) (5,92) (8,72) (10,17)   

9 PV-PT NED -0,0217 68 0,0140 ** 0,0152 ** 0,0146 ** 0,0122 ** 0,0094 ** 0,0049 ** 0,0008 ** 

  (3,90) (4,54) (4,90) (5,07) (4,84) (5,11) (5,06)   

          

12 PV-PT OP 0,0213 172 0,0028 ** 0,0033 ** 0,0022 ** 0,0010 ** 0,0001 ** -0,0014 ** -0,0019 ** 

  (4,19) (4,20) (4,80) (5,44) (6,23) (8,45) (9,72)   

12 PV-PT NED -0,0217 68 0,0195 ** 0,0186 ** -0,0143 ** -0,0112 ** -0,0090 ** -0,0044 ** -0,0001 ** 

        (4,63)   (4,90)   (4,78)   (4,70)   (4,60)   (4,73)   (4,55)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
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Bilag 29: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Danmark Likvid 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0232 172 0,0198 0,0149 * 0,0104 ** 0,0083 ** 0,0068 ** 0,0028 ** 0,0008 ** 

  (0,70) (2,16) (4,03) (5,00) (5,77) (7,77) (9,41)   

3 PV-PT NED -0,0235 68 0,0014 * 0,0118 ** 0,0112 ** 0,0099 ** 0,0109 ** 0,0046 ** 0,0018 ** 

  (2,49) (4,83) (5,11) (5,57) (6,24) (6,21) (6,27)   

          

6 PV-PT OP 0,0232 172 0,0127 * 0,0109 ** 0,0087 ** 0,0071 ** 0,0052 ** 0,0017 ** 0,0001 ** 

  (2,27) (3,17) (4,00) (4,45) (5,14) (6,63) (8,15)   

6 PV-PT NED -0,0235 68 0,0075 ** 0,0124 ** 0,0122 ** 0,0116 ** 0,0099 ** 0,0043 ** 0,0006 ** 

  (3,35) (4,24) (4,54) (5,01) (5,19) (5,38) (5,28)   

          

9 PV-PT OP 0,0232 172 0,0132 0,0115 ** 0,0091 ** 0,0065 ** 0,0045 ** 0,0003 ** -0,0005 ** 

  (1,87) (2,60) (3,21) (3,89) (4,60) (6,20) (7,43)   

9 PV-PT NED -0,0235 68 0,0110 ** 0,0129 ** 0,0135 ** 0,0121 ** 0,0098 ** 0,0037 ** 0,0005 ** 

  (3,64) (4,14) (4,47) (4,76) (4,78) (4,97) (5,01)   

          

12 PV-PT OP 0,0232 172 0,0132 0,0115 * 0,0071 ** 0,0045 ** 0,0021 ** -0,0009 ** -0,0016 ** 

  (1,76) (2,43) (3,59) (4,27) (5,01) (6,02) (7,27)   

12 PV-PT NED -0,0235 68 0,0156 ** 0,0156 ** -0,0129 ** -0,0105 ** -0,0083 ** -0,0024 ** 0,0006 ** 

        (4,03)   (4,33)   (4,34)   (4,39)   (4,44)   (4,57)   (4,54)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 

 
 
Bilag 30: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Sverige Total 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) N 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0414 148 -0,0203 ** -0,0020 ** -0,0007 ** -0,0077 ** -0,0061 ** -0,0045 ** -0,0048 ** 

  (3,86) (4,23) (6,42) (6,92) (7,68) (9,87) (10,50)   

3 PV-PT NED -0,0255 92 -0,0337 -0,0076 -0,0030 * -0,0017 ** -0,0003 ** -0,0029 ** -0,0039 ** 

  (0,49) (1,52) (2,20) (2,59) (3,39) (3,74) (4,52)   

          

6 PV-PT OP 0,0414 148 -0,0107 ** -0,0120 ** -0,0116 ** -0,0138 ** -0,0110 ** -0,0091 ** -0,0075 ** 

  (4,34) (4,40) (5,27) (5,69) (6,53) (8,38) (9,21)   

6 PV-PT NED -0,0255 92 -0,0118 -0,0024 -0,0015 * -0,0016 * -0,0046 * -0,0049 ** -0,0046 ** 

  (1,00) (1,86) (2,11) (2,52) (2,34) (2,84) (3,97)   

          

9 PV-PT OP 0,0414 148 -0,0237 ** -0,0224 ** -0,0192 ** -0,0183 ** -0,0173 ** -0,0133 ** -0,0097 ** 

  (4,05) (4,26) (4,92) (5,51) (6,18) (7,37) (8,18)   

9 PV-PT NED -0,0255 92 -0,0090 -0,0038 -0,0026 * -0,0058 -0,0082 -0,0058 * -0,0052 ** 

  (1,17) (1,72) (2,05) (1,90) (1,66) (2,56) (3,72)   

          

12 PV-PT OP 0,0414 148 -0,0277 ** -0,0235 ** -0,0206 ** -0,0218 ** -0,0181 ** -0,0151 ** -0,0101 ** 

  (4,11) (4,20) (5,10) (5,69) (6,41) (7,05) (8,06)   

12 PV-PT NED -0,0255 92 -0,0072 -0,0025 * 0,0083 0,0101 0,0091 0,0073 * 0,0057 ** 

        (1,39)   (1,99)   (1,50)   (1,32)   (1,56)   (2,31)   (3,61)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
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Bilag 31: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Sverige Likvid 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0352 156 0,0080 ** 0,0084 ** 0,0047 ** 0,0014 ** 0,0016 ** 0,0012 ** 0,0000 ** 

  (4,37) (5,46) (7,29) (8,07) (8,86) (10,26) (11,56)   

3 PV-PT NED -0,0263 84 -0,0079 0,0027 ** 0,0049 ** 0,0034 ** 0,0044 ** 0,0020 ** -0,0013 ** 

  (1,79) (2,79) (3,25) (3,46) (4,08) (5,05) (5,78)   

          

6 PV-PT OP 0,0352 156 0,0128 ** 0,0070 ** 0,0012 ** -0,0003 ** -0,0004 ** 0,0002 ** -0,0008 ** 

  (3,40) (5,20) (6,35) (7,06) (7,97) (9,16) (10,18)   

6 PV-PT NED -0,0263 84 -0,0004 * 0,0078 ** 0,0080 ** 0,0075 ** 0,0062 ** 0,0023 ** -0,0018 ** 

  (2,12) (2,91) (3,24) (3,54) (3,72) (4,39) (5,02)   

          

9 PV-PT OP 0,0352 156 0,0015 ** 0,0012 ** -0,0007 ** -0,0016 ** -0,0021 ** -0,0012 ** -0,0015 ** 

  (4,59) (4,91) (5,43) (6,59) (7,31) (8,51) (9,47)   

9 PV-PT NED -0,0263 84 0,0061 ** 0,0077 ** 0,0087 ** 0,0062 ** 0,0043 ** 0,0003 ** -0,0031 ** 

  (2,62) (2,87) (3,22) (3,18) (3,26) (3,72) (4,41)   

          

12 PV-PT OP 0,0352 156 0,0010 ** 0,0009 ** -0,0032 ** -0,0046 ** -0,0039 ** -0,0025 ** -0,0025 ** 

  (4,63) (4,79) (5,50) (6,19) (6,98) (8,10) (8,83)   

12 PV-PT NED -0,0263 84 0,0073 ** 0,0097 ** -0,0079 ** -0,0060 ** -0,0037 ** -0,0004 ** 0,0031 ** 

        (2,67)   (3,05)   (3,08)   (3,13)   (3,15)   (3,63)   (4,26)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 

 
 
Bilag 32: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Norge Total 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0361 152 0,0014 ** 0,0024 ** 0,0013 ** -0,0014 ** -0,0031 ** -0,0055 ** -0,0045 ** 

  (5,49) (6,40) (8,12) (8,79) (9,59) (11,90) (13,23)   

3 PV-PT NED -0,0298 88 0,0035 ** 0,0091 ** 0,0099 ** 0,0112 ** 0,0119 ** 0,0061 ** 0,0041 ** 

  (3,20) (4,53) (5,65) (6,62) (7,48) (8,48) (9,61)   

          

6 PV-PT OP 0,0361 152 0,0023 ** 0,0013 ** -0,0017 ** -0,0036 ** -0,0062 ** -0,0070 ** -0,0054 ** 

  (5,17) (5,89) (6,60) (7,22) (8,16) (10,32) (11,58)   

6 PV-PT NED -0,0298 88 0,0052 ** 0,0097 ** 0,0148 ** 0,0172 ** 0,0156 ** 0,0087 ** 0,0057 ** 

  (3,26) (4,24) (5,59) (6,67) (7,09) (7,96) (9,18)   

          

9 PV-PT OP 0,0361 152 -0,0002 ** -0,0004 ** -0,0028 ** -0,0058 ** -0,0074 ** -0,0088 ** -0,0063 ** 

  (5,33) (5,52) (6,20) (7,18) (8,09) (9,96) (11,10)   

9 PV-PT NED -0,0298 88 0,0127 ** 0,0167 ** 0,0188 ** 0,0185 ** 0,0153 ** 0,0074 ** 0,0046 ** 

  (4,34) (5,35) (6,18) (6,68) (6,76) (7,43) (8,71)   

          

12 PV-PT OP 0,0361 152 -0,0040 ** -0,0056 ** -0,0084 ** -0,0103 ** -0,0115 ** -0,0109 ** -0,0074 ** 

  (5,53) (6,04) (6,92) (7,70) (8,34) (9,82) (11,01)   

12 PV-PT NED -0,0298 88 0,0148 ** 0,0192 ** -0,0190 ** -0,0173 ** -0,0136 ** -0,0061 ** -0,0038 ** 

        (4,77)   (5,57)   (5,99)   (6,25)   (6,12)   (6,74)   (7,95)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
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Bilag 33: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi efter 
markedsstemning – Norge Likvid 
Formations 

periode (F) 

      Holding Periode (H)   

  r(m) n 1   3   6   9   12   24   36   

                                    

3 PV-PT OP 0,0383 157 0,0084 ** 0,0072 ** 0,0037 ** 0,0032 ** 0,0015 ** -0,0021 ** -0,0020 ** 

  (3,39) (4,31) (5,46) (6,27) (6,85) (11,30) (13,22)   

3 PV-PT NED -0,0330 83 0,0005 ** 0,0074 ** 0,0018 ** 0,0052 ** 0,0068 ** 0,0040 ** 0,0020 ** 

  (3,24) (4,88) (4,55) (5,37) (6,36) (6,89) (7,39)   

          

6 PV-PT OP 0,0383 157 0,0062 ** 0,0062 ** 0,0060 ** 0,0055 ** 0,0032 ** -0,0014 ** -0,0022 ** 

  (3,61) (3,87) (4,51) (4,97) (5,81) (9,68) (11,82)   

6 PV-PT NED -0,0330 83 -0,0053 * 0,0015 ** 0,0051 ** 0,0093 ** 0,0076 ** 0,0033 ** 0,0002 ** 

  (2,27) (3,30) (3,98) (5,04) (5,46) (5,58) (5,88)   

          

9 PV-PT OP 0,0383 157 0,0052 ** 0,0086 ** 0,0075 ** 0,0049 ** 0,0020 ** -0,0034 ** -0,0025 ** 

  (3,75) (3,40) (4,19) (4,85) (5,73) (9,38) (10,94)   

9 PV-PT NED -0,0330 83 0,0127 ** 0,0115 ** 0,0127 ** 0,0128 ** 0,0111 ** 0,0036 ** 0,0001 ** 

  (4,24) (4,39) (4,87) (5,33) (5,53) (5,25) (5,47)   

          

12 PV-PT OP 0,0383 157 0,0065 ** 0,0072 ** 0,0040 ** 0,0014 ** -0,0023 ** -0,0052 ** -0,0030 ** 

  (3,42) (3,79) (4,66) (5,28) (6,40) (9,39) (10,41)   

12 PV-PT NED -0,0330 83 0,0143 ** 0,0111 ** -0,0098 ** -0,0099 ** -0,0083 ** -0,0013 ** 0,0010 ** 

        (4,58)   (4,69)   (4,66)   (4,82)   (4,74)   (4,50)   (4,85)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt afkast på momentum investeringsstrategier i stigende og faldende markeder. 
PV-PT OP angiver afkastet i stigende markeder, mens PV-PT NED angiver afkastet i faldende. R(m) angiver 
gennemsnitligt månedligt afkast på markedet. T-stat er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et 
resultater angiver signifikans på 5% sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% 
sikkerhedsniveau. 
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Bilag 34: Grafisk oversigt over markedsudvikling til grundlag for valg af subperioder 
 
Figur: Kursudvikling S&P500 1990-2010 (USD). 

 
Kilde: Finance.Yahuu.com + Egen tilvirkning. 

 
Skematisk oversigt: 

Periode 

Antal 

måneder Stemning 

    

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ 

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ 

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 
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Bilag 35: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Skandinavien Total 20% 

Formations 

periode (F) 

Periode  N Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0075 -0,0005 -0,0026 -0,0034 -0,0032 -0,0040 -0,0049   

(1,22) (0,66) (0,89) (1,03) (1,06) (1,22) (1,43)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0120 0,0084 0,0042 * 0,0022 ** 0,0033 ** -0,0004 ** -0,0003 ** 

(0,93) (1,56) (2,39) (2,88) (2,79) (3,60) (3,66)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0009 0,0186 0,0242 0,0225 * 0,0197 * 0,0112 * 0,0069   

(0,64) (1,43) (1,94) (2,06) (2,21) (2,09) (1,96)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0327 ** -0,0110 ** -0,0035 ** -0,0059 ** -0,0050 ** -0,0056 ** -0,0083 ** 

(3,45) (3,21) (3,81) (4,07) (4,29) (4,86) (5,24)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 -0,0015 0,0075 * 0,0092 * 0,0049 * 0,0049 * -0,0026 * -0,0038 * 

(1,58) (2,24) (2,53) (2,37) (2,42) (2,08) (2,10)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0067 -0,0020 -0,0150 * -0,0185 * -0,0126 * -0,0106 ** -0,0042 * 

  (1,89) (1,73) (2,14) (2,36) (2,43) (2,60) (2,42)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0077 -0,0042 -0,0054 -0,0054 -0,0064 -0,0055 -0,0062   

(1,19) (0,94) (1,11) (1,15) (1,25) (1,28) (1,49)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0062 0,0022 * 0,0008 ** 0,0019 ** 0,0013 ** -0,0015 ** -0,0004 ** 

(1,72) (2,36) (2,72) (2,72) (2,88) (3,62) (3,58)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0132 0,0327 * 0,0307 * 0,0236 * 0,0172 0,0106 * 0,0060   

(1,04) (2,01) (2,14) (2,15) (1,93) (1,96) (1,86)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0153 ** -0,0213 ** -0,0168 ** -0,0171 ** -0,0138 ** -0,0125 ** -0,0121 ** 

(3,28) (3,05) (3,31) (3,43) (3,84) (4,65) (4,98)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0131 * 0,0144 * 0,0105 * 0,0090 * 0,0050 * -0,0030 * -0,0052 * 

(2,20) (2,53) (2,49) (2,46) (2,28) (1,98) (1,97)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0325 * -0,0260 * -0,0314 * -0,0299 * -0,0237 ** -0,0157 ** -0,0076 * 

  (2,23) (2,08) (2,33) (2,54) (2,65) (2,69) (2,53)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0106 -0,0068 -0,0071 -0,0075 -0,0086 -0,0070 -0,0075   

(1,36) (1,14) (1,19) (1,25) (1,36) (1,37) (1,58)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0053 0,0016 * 0,0013 * 0,0003 ** -0,0012 ** -0,0030 ** -0,0010 ** 

(1,71) (2,37) (2,57) (2,80) (3,09) (3,73) (3,61)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0320 0,0309 * 0,0241 * 0,0145 0,0087 0,0068 0,0035   

(1,88) (1,97) (1,99) (1,60) (1,35) (1,71) (1,68)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0269 ** -0,0248 ** -0,0193 ** -0,0193 ** -0,0162 ** -0,0151 ** -0,0146 ** 

(3,12) (3,23) (3,31) (3,48) (3,88) (4,44) (4,66)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0177 * 0,0175 ** 0,0150 ** 0,0094 * 0,0040 * -0,0048 -0,0079   

(2,38) (2,62) (2,61) (2,37) (2,16) (1,85) (1,81)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0395 * -0,0336 * -0,0347 * -0,0326 * -0,0281 ** -0,0163 ** -0,0064 * 

  (2,24) (2,16) (2,38) (2,56) (2,59) (2,62) (2,45)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0113 -0,0077 -0,0088 -0,0097 -0,0100 -0,0083 -0,0080   

(1,41) (1,17) (1,29) (1,38) (1,43) (1,44) (1,60)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0084 0,0033 * 0,0003 ** -0,0014 ** -0,0030 ** -0,0032 ** -0,0006 ** 

(1,36) (2,14) (2,65) (2,96) (3,31) (3,71) (3,52)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0281 0,0263 * 0,0154 0,0071 0,0069 0,0038 0,0019   

(1,85) (2,01) (1,50) (1,13) (1,27) (1,56) (1,58)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0305 ** -0,0250 ** -0,0200 ** -0,0197 ** -0,0170 ** -0,0185 ** -0,0154 ** 

(3,29) (3,21) (3,49) (3,76) (4,05) (4,37) (4,67)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0188 * 0,0164 * 0,0088 * 0,0038 * 0,0001 -0,0069 -0,0093   

(2,50) (2,51) (2,26) (2,08) (1,94) (1,75) (1,74)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0357 * -0,0332 * -0,0373 * -0,0347 ** -0,0300 ** -0,0154 ** -0,0049 * 

          (2,07)   (2,21)   (2,51)   (2,63)   (2,65)   (2,64)   (2,43)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 36: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Skandinavien Total 10% 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0275 * -0,0108 -0,0057 -0,0062 -0,0060 -0,0063 -0,0067   

(2,35) (1,32) (0,96) (1,07) (1,11) (1,31) (1,49)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0121 0,0083 0,0037 * 0,0010 ** 0,0026 ** -0,0017 ** -0,0014 ** 

(0,75) (1,32) (2,09) (2,68) (2,64) (3,62) (3,71)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 -0,0289 0,0152 0,0249 0,0186 0,0145 0,0060 0,0031   

(0,19) (1,15) (1,75) (1,66) (1,71) (1,58) (1,61)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0495 ** -0,0149 ** -0,0046 ** -0,0141 ** -0,0096 ** -0,0074 ** -0,0087 ** 

(3,10) (2,76) (3,41) (4,01) (4,30) (4,62) (5,05)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 -0,00442 0,0047 0,0104 * 0,0040 * 0,0034 * -0,0073 -0,0083   

(1,27) (1,90) (2,41) (2,17) (2,17) (1,67) (1,76)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0313 * -0,0077 -0,0211 * -0,0235 * -0,0168 * -0,0107 * -0,0040 * 

  (2,02) (1,64) (2,09) (2,28) (2,47) (2,47) (2,33)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0264 * -0,0121 -0,0118 -0,0108 -0,0120 -0,0087 -0,0090   

(2,03) (1,28) (1,33) (1,31) (1,41) (1,38) (1,63)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0089 0,0025 -0,0025 ** -0,0019 ** -0,0015 ** -0,0037 ** -0,0025 ** 

(1,05) (1,87) (2,61) (2,72) (2,83) (3,59) (3,65)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0386 0,0440 * 0,0349 * 0,0231 0,0110 0,0056 0,0023   

(1,85) (2,12) (2,06) (1,87) (1,33) (1,42) (1,46)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0363 ** -0,0217 ** -0,0208 ** -0,0208 ** -0,0163 ** -0,0180 ** -0,0148 ** 

(2,68) (2,60) (2,97) (3,16) (3,52) (4,10) (4,55)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0166 * 0,0122 * 0,0082 * 0,0029 * -0,0025 -0,0114 -0,0144   

(2,17) (2,17) (2,21) (2,00) (1,78) (1,40) (1,38)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0483 * -0,0410 * -0,0416 * -0,0341 * -0,0264 ** -0,0131 * -0,0049 * 

  (2,21) (2,05) (2,23) (2,48) (2,65) (2,46) (2,31)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0209 -0,0149 -0,0150 -0,0146 -0,0141 -0,0102 -0,0100   

(1,62) (1,37) (1,37) (1,39) (1,43) (1,42) (1,66)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 -0,0028 * -0,0010 * -0,0013 * -0,0026 ** -0,0039 ** -0,0053 ** -0,0031 ** 

(2,27) (2,20) (2,42) (2,68) (2,96) (3,68) (3,67)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0378 0,0347 0,0269 0,0087 -0,0014 0,0011 -0,0009   

(1,70) (1,78) (1,76) (1,10) (0,68) (1,16) (1,23)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0690 ** -0,0481 ** -0,0326 ** -0,0291 ** -0,0244 ** -0,0239 ** -0,0184 ** 

(2,86) (2,92) (2,97) (3,18) (3,52) (4,07) (4,41)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0106 0,0112 * 0,0066 * -0,0016 -0,0067 -0,0149 -0,0138   

(1,86) (2,21) (2,10) (1,73) (1,51) (1,20) (1,42)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0573 * -0,0480 * -0,0447 * -0,0368 * -0,0283 ** -0,0127 * -0,0039 * 

  (2,34) (2,11) (2,33) (2,53) (2,61) (2,44) (2,30)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0063 -0,0208 -0,0150 -0,0153 -0,0154 -0,0151 -0,0121 -0,0110   

(1,56) (1,29) (1,33) (1,38) (1,43) (1,47) (1,66)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0196 0,0035 0,0008 * -0,0025 * -0,0045 ** -0,0055 ** -0,0063 ** -0,0036 ** 

(1,62) (2,02) (2,49) (2,74) (3,02) (3,68) (3,70)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0196 0,0244 0,0295 0,0127 -0,0021 -0,0009 -0,0012 -0,0025   

(1,42) (1,78) (1,22) (0,61) (0,76) (1,12) (1,17)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0344 -0,0367 ** -0,0337 ** -0,0244 ** -0,0252 ** -0,0217 ** -0,0237 ** -0,0172 ** 

(2,67) (2,82) (3,03) (3,27) (3,70) (3,99) (4,42)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0432 0,0252 * 0,0117 * 0,0014 -0,0060 -0,0097 -0,0167 -0,0146   

(2,51) (2,22) (1,80) (1,48) (1,33) (1,11) (1,38)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0408 -0,0491 * -0,0376 * -0,0395 * -0,0327 * -0,0247 * -0,0080 * 0,0000 * 

          (2,13)   (2,08)   (2,32)   (2,42)   (2,44)   (2,27)   (2,14)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 37: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Skandinavien Likvid 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0086 0,0021 0,0047 0,0036 0,0034 0,0021 0,0007 -0,0015   

(0,53) (0,41) (0,60) (0,65) (0,82) (1,05) (1,37)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0198 0,0126 0,0104 0,0072 0,0061 * 0,0067 * 0,0018 ** 0,0014 ** 

(0,81) (1,23) (1,79) (2,12) (2,11) (3,25) (3,43)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0220 0,0148 0,0265 * 0,0284 * 0,0206 * 0,0209 * 0,0147 * 0,0070 * 

(1,65) (2,21) (2,56) (2,28) (2,52) (2,55) (2,21)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0317 0,0148 0,0092 ** 0,0038 ** 0,0028 ** 0,0035 ** -0,0007 ** -0,0028 ** 

(1,79) (2,66) (3,30) (3,53) (3,80) (4,47) (4,91)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0479 0,010931 * 0,0125 ** 0,0097 ** 0,0080 ** 0,0077 ** 0,0021 * -0,0005 * 

(2,28) (2,65) (2,70) (2,62) (2,60) (2,44) (2,34)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0504 -0,0052 * -0,0111 * -0,0199 ** -0,0193 ** -0,0159 ** -0,0114 ** -0,0071 ** 

  (2,39) (2,48) (2,71) (2,75) (2,80) (2,89) (2,82)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0086 -0,0025 0,0012 0,0024 0,0019 -0,0011 -0,0005 -0,0032   

(1,06) (0,79) (0,71) (0,79) (1,14) (1,15) (1,53)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0198 0,0089 0,0064 0,0062 0,0076 0,0069 0,0016 ** 0,0015 ** 

(1,28) (1,65) (1,81) (1,76) (1,95) (3,15) (3,27)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0220 0,0354 * 0,0383 * 0,0300 * 0,0263 * 0,0245 * 0,0171 ** 0,0077 * 

(2,40) (2,57) (2,38) (2,44) (2,57) (2,65) (2,24)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0317 0,0099 * 0,0062 ** 0,0033 ** 0,0039 ** 0,0030 ** -0,0019 ** -0,0041 ** 

(2,37) (2,64) (2,95) (3,14) (3,53) (4,20) (4,71)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0479 0,0144 * 0,0139 ** 0,0121 ** 0,0116 ** 0,0083 * 0,0022 * -0,0015 * 

(2,57) (2,67) (2,66) (2,63) (2,50) (2,36) (2,23)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0504 -0,0310 ** -0,0245 * -0,0255 ** -0,0230 ** -0,0209 ** -0,0136 ** -0,0082 ** 

  (2,81) (2,53) (2,59) (2,65) (2,78) (2,85) (2,81)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0086 0,0032 0,0046 0,0033 0,0013 -0,0013 -0,0006 -0,0037   

(0,51) (0,40) (0,58) (0,80) (1,11) (1,11) (1,52)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0198 0,0086 0,0082 0,0088 0,0078 0,0061 * 0,0013 ** 0,0019 ** 

(1,28) (1,43) (1,48) (1,73) (2,07) (3,12) (3,11)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0220 0,0334 * 0,0319 * 0,0294 * 0,0249 * 0,0223 * 0,0133 * 0,0051 * 

(2,22) (2,29) (2,44) (2,37) (2,37) (2,42) (2,05)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0317 0,0057 * 0,0057 * 0,0041 ** 0,0032 ** 0,0017 ** -0,0036 ** -0,0046 ** 

(2,41) (2,43) (2,70) (3,11) (3,43) (4,11) (4,56)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0479 0,0184 ** 0,0180 ** 0,0152 ** 0,0115 * 0,0081 * 0,0005 * -0,0031 * 

(2,62) (2,75) (2,66) (2,55) (2,49) (2,25) (2,14)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0504 -0,0326 ** -0,0281 * -0,0271 * -0,0259 ** -0,0232 ** -0,0150 ** -0,0071 ** 

  (2,64) (2,40) (2,45) (2,61) (2,68) (2,82) (2,74)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0086 0,0061 0,0026 0,0005 -0,0008 -0,0020 -0,0007 -0,0041   

(0,24) (0,62) (0,86) (1,01) (1,18) (1,07) (1,52)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0198 0,0100 0,0109 0,0077 0,0061 * 0,0031 * 0,0003 ** 0,0018 ** 

(1,21) (1,18) (1,68) (1,97) (2,48) (3,21) (3,08)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0220 0,0354 * 0,0355 ** 0,0297 * 0,0238 * 0,0215 * 0,0109 * 0,0035   

(2,43) (2,61) (2,50) (2,30) (2,32) (2,27) (1,92)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0317 0,0077 * 0,0059 * 0,0014 ** -0,0005 ** -0,0013 ** -0,0056 ** -0,0061 ** 

(2,24) (2,40) (2,86) (3,19) (3,51) (4,15) (4,44)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0479 0,0240 ** 0,0194 ** 0,0127 * 0,0093 * 0,0056 * -0,0007 * -0,0044 * 

(2,78) (2,67) (2,51) (2,46) (2,34) (2,18) (2,06)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0504 -0,0283 * -0,0275 * -0,0308 * -0,0288 ** -0,0256 ** -0,0165 ** -0,0068 ** 

          (2,25)   (2,34)   (2,57)   (2,67)   (2,71)   (2,87)   (2,73)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 38: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Danmak Total 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0065 -0,0059 -0,0025 0,0017 0,0004 0,0012 0,0020 0,0004   

(1,86) (1,37) (0,79) (1,10) (0,99) (0,86) (1,20)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0132 0,0039 0,0036 0,0059 0,0067 0,0078 0,0026 * 0,0022 ** 

(1,30) (1,65) (1,45) (1,37) (1,16) (2,53) (2,78)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0065 0,0096 0,0172 * 0,0169 * 0,0148 * 0,0138 * 0,0078 0,0055   

(1,22) (2,05) (2,27) (2,24) (2,33) (1,95) (1,77)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0269 0,0133 * 0,0116 ** 0,0093 ** 0,0082 ** 0,0070 ** 0,0026 ** -0,0002 ** 

(2,09) (2,70) (3,17) (3,56) (3,88) (4,85) (5,44)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0556 0,015055 ** 0,0209 ** 0,0202 ** 0,0165 ** 0,0115 ** 0,0011 ** -0,0020 ** 

(2,78) (3,29) (3,66) (3,60) (3,31) (3,09) (3,09)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0239 0,0030 -0,0012 -0,0192 -0,0211 -0,0147 -0,0106 -0,0055   

  (0,65) (0,82) (1,36) (1,44) (1,32) (1,32) (1,21)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0065 -0,0031 -0,0008 0,0005 -0,0001 0,0008 0,0024 0,0000   

(1,13) (0,96) (0,87) (1,04) (1,00) (0,74) (1,21)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0132 0,0028 0,0037 0,0056 0,0071 0,0058 0,0018 * 0,0015 ** 

(1,68) (1,61) (1,35) (1,13) (1,42) (2,55) (2,78)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0065 0,0233 * 0,0253 ** 0,0208 ** 0,0189 ** 0,0178 ** 0,0095 * 0,0066   

(2,42) (2,78) (2,59) (2,68) (2,75) (2,12) (1,90)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0269 0,0105 * 0,0121 * 0,0116 * 0,0099 ** 0,0073 ** 0,0023 ** -0,0005 ** 

(2,25) (2,31) (2,56) (2,98) (3,54) (4,50) (5,14)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0556 0,0351 ** 0,0260 ** 0,0235 ** 0,0190 ** 0,0130 ** 0,0000 ** -0,0052 ** 

(3,36) (3,32) (3,48) (3,37) (3,16) (2,88) (2,77)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0239 -0,0383 -0,0369 -0,0377 -0,0303 -0,0248 -0,0165 -0,0086   

  (1,47) (1,50) (1,54) (1,45) (1,37) (1,40) (1,28)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0065 -0,0081 -0,0038 -0,0024 -0,0029 -0,0019 0,0017 -0,0013   

(1,65) (1,24) (1,18) (1,39) (1,38) (0,84) (1,42)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0132 0,0048 0,0033 0,0059 0,0050 0,0032 0,0004 ** 0,0002 ** 

(1,27) (1,50) (1,13) (1,32) (1,71) (2,69) (2,89)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0065 0,0249 * 0,0227 ** 0,0215 ** 0,0202 ** 0,0190 ** 0,0088 0,0062   

(2,51) (2,58) (2,71) (2,74) (2,68) (1,95) (1,79)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0269 0,0171 0,0165 0,0144 * 0,0119 * 0,0092 ** 0,0020 ** 0,0001 ** 

(1,34) (1,60) (2,01) (2,51) (3,03) (4,24) (4,78)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0556 0,0326 ** 0,0301 ** 0,0212 ** 0,0151 ** 0,0089 ** -0,0053 * -0,0112 * 

(3,42) (3,55) (3,24) (3,12) (2,89) (2,57) (2,44)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0239 -0,0461 -0,0393 -0,0345 -0,0313 -0,0266 -0,0168 -0,0075   

  (1,51) (1,36) (1,32) (1,29) (1,26) (1,32) (1,20)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0065 -0,0077 -0,0046 -0,0051 -0,0056 -0,0043 0,0006 -0,0025   

(1,61) (1,34) (1,52) (1,75) (1,69) (0,98) (1,58)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0132 0,0051 0,0042 0,0035 0,0020 0,0008 * 0,0000 ** 0,0000 ** 

(1,07) (1,22) (1,41) (1,71) (2,06) (2,64) (2,75)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0065 0,0255 ** 0,0272 ** 0,0250 ** 0,0225 ** 0,0191 ** 0,0084 0,0061   

(2,61) (3,09) (3,04) (2,89) (2,61) (1,83) (1,72)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0269 0,0174 0,0166 0,0134 * 0,0108 ** 0,0081 ** 0,0014 ** -0,0006 ** 

(1,44) (1,65) (2,22) (2,67) (3,11) (4,19) (4,72)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0556 0,0327 ** 0,0249 ** 0,0167 ** 0,0110 ** 0,0059 ** -0,0086 * -0,0148 * 

(3,34) (3,09) (2,98) (2,86) (2,69) (2,37) (2,19)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0239 -0,0310 -0,0275 -0,0296 -0,0266 -0,0234 -0,0139 -0,0044   

          (1,21)   (1,09)   (1,18)   (1,16)   (1,15)   (1,23)   (1,10)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 39: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Danmak Likvid 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0076 0,0106 0,0158 0,0140 0,0099 0,0077 0,0074 0,0040   

(0,24) (0,92) (0,89) (0,35) (0,01) (0,03) (0,62)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0138 0,0175 0,0152 0,0123 0,0126 0,0125 0,0036 * 0,0025 ** 

(0,47) (0,21) (0,24) (0,20) (0,24) (2,24) (2,63)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0088 0,0047 0,0110 0,0110 0,0088 0,0104 0,0056 0,0029   

(0,84) (1,33) (1,46) (1,50) (1,80) (1,52) (1,31)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0291 0,0213 0,0134 * 0,0088 ** 0,0058 ** 0,0046 ** 0,0006 ** -0,0015 ** 

(0,97) (2,28) (3,07) (3,62) (3,82) (4,41) (4,83)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0597 0,009357 ** 0,0199 ** 0,0171 ** 0,0184 ** 0,0130 ** 0,0030 ** -0,0029 ** 

(2,77) (3,39) (3,49) (3,52) (3,18) (2,87) (2,68)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0328 0,0100 -0,0017 -0,0216 -0,0220 -0,0146 -0,0115 -0,0072   

  (0,63) (1,06) (1,56) (1,55) (1,39) (1,39) (1,35)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0076 0,0159 0,0146 0,0100 0,0064 0,0042 0,0071 0,0023   

(0,72) (0,84) (0,34) (0,18) (0,53) (0,08) (0,84)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0138 0,0074 0,0106 0,0121 0,0127 0,0110 0,0026 * 0,0027 * 

(0,98) (0,50) (0,27) (0,17) (0,46) (2,30) (2,43)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0088 0,0164 0,0202 0,0156 0,0154 * 0,0150 * 0,0063 0,0022   

(1,67) (1,93) (1,76) (2,01) (2,15) (1,53) (1,20)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0291 0,0138 0,0097 * 0,0076 ** 0,0057 ** 0,0034 ** -0,0008 ** -0,0027 ** 

(1,86) (2,36) (2,79) (3,07) (3,47) (4,05) (4,43)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0597 0,0206 ** 0,0218 ** 0,0253 ** 0,0208 ** 0,0154 ** 0,0024 ** -0,0053 * 

(3,20) (3,26) (3,44) (3,20) (3,02) (2,65) (2,43)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0328 -0,0334 -0,0311 -0,0364 -0,0313 -0,0270 -0,0157 -0,0077   

  (1,62) (1,63) (1,65) (1,57) (1,46) (1,38) (1,33)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0076 0,0161 0,0105 0,0083 0,0053 0,0037 0,0077 0,0032   

(0,79) (0,36) (0,09) (0,33) (0,57) (0,00) (0,66)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0138 0,0112 0,0142 0,0152 0,0129 0,0098 0,0015 * 0,0020 * 

(0,30) (0,05) (0,18) (0,12) (0,60) (2,32) (2,40)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0088 0,0233 * 0,0208 * 0,0208 * 0,0192 * 0,0170 * 0,0048 0,0015   

(2,05) (1,99) (2,22) (2,36) (2,27) (1,31) (1,07)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0291 0,0114 * 0,0100 * 0,0063 ** 0,0042 ** 0,0025 ** -0,0035 ** -0,0039 ** 

(1,97) (2,27) (2,73) (3,03) (3,24) (4,02) (4,22)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0597 0,0284 ** 0,0310 ** 0,0244 ** 0,0198 ** 0,0134 ** -0,0010 * -0,0084 * 

(3,27) (3,40) (3,12) (3,04) (2,87) (2,48) (2,29)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0328 -0,0434 -0,0356 -0,0352 -0,0308 -0,0244 -0,0143 -0,0039   

  (1,60) (1,47) (1,44) (1,34) (1,24) (1,28) (1,19)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0076 0,0120 0,0094 0,0044 0,0013 0,0005 0,0059 0,0010   

(0,38) (0,21) (0,41) (0,84) (0,98) (0,22) (0,97)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0138 0,0163 0,0156 0,0125 0,0100 0,0060 0,0011 * 0,0023 * 

(0,29) (0,22) (0,18) (0,55) (1,21) (2,36) (2,27)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0088 0,0259 * 0,0251 * 0,0229 * 0,0192 * 0,0165 * 0,0028 0,0000   

(2,40) (2,48) (2,55) (2,31) (2,10) (1,06) (0,87)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0291 0,0110 0,0114 * 0,0070 ** 0,0047 ** 0,0025 ** -0,0045 ** -0,0054 ** 

(1,91) (2,09) (2,59) (2,89) (3,15) (3,92) (4,11)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0597 0,0315 ** 0,0232 ** 0,0188 ** 0,0147 ** 0,0091 ** -0,0051 * -0,0123 * 

(3,14) (2,86) (2,86) (2,81) (2,65) (2,29) (2,09)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0328 -0,0328 -0,0284 -0,0315 -0,0278 -0,0229 -0,0134 -0,0015   

          (1,27)   (1,19)   (1,26)   (1,20)   (1,16)   (1,24)   (1,13)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 40: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Sverige Total 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0077 -0,0245 -0,0065 -0,0042 -0,0057 -0,0050 -0,0051 -0,0061   

(1,82) (0,91) (0,77) (0,90) (0,88) (0,97) (1,10)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0237 0,0151 0,0110 0,0058 * 0,0012 * 0,0024 * -0,0006 ** -0,0007 ** 

(0,77) (1,29) (2,00) (2,57) (2,50) (2,90) (2,95)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0218 -0,0188 0,0220 0,0274 0,0282 0,0222 0,0091 0,0044   

(0,06) (1,29) (1,69) (1,85) (1,89) (1,49) (1,37)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0395 -0,0760 ** -0,0297 ** -0,0179 ** -0,0248 ** -0,0192 ** -0,0099 ** -0,0103 ** 

(3,07) (2,80) (3,59) (3,75) (3,99) (4,25) (4,43)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0350 -0,01754 -0,0001 0,0049 0,0007 0,0001 -0,0058 -0,0068   

(0,59) (1,37) (1,75) (1,57) (1,55) (1,28) (1,33)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0442 -0,0307 * -0,0107 -0,0205 * -0,0239 * -0,0182 * -0,0119 * -0,0038 * 

  (2,27) (1,87) (2,20) (2,50) (2,54) (2,41) (2,22)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0077 -0,0120 -0,0036 -0,0046 -0,0059 -0,0080 -0,0068 -0,0069   

(1,08) (0,67) (0,74) (0,84) (0,97) (1,03) (1,13)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0237 0,0093 0,0022 * -0,0020 ** -0,0015 ** -0,0013 ** -0,0031 ** -0,0016 ** 

(1,36) (2,11) (2,62) (2,63) (2,66) (3,02) (2,95)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0218 0,0386 0,0443 0,0408 * 0,0268 0,0138 0,0053 0,0011   

(1,70) (1,95) (1,97) (1,84) (1,40) (1,19) (1,13)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0395 -0,0495 ** -0,0463 ** -0,0350 ** -0,0339 ** -0,0255 ** -0,0174 ** -0,0146 ** 

(3,20) (3,02) (3,18) (3,29) (3,56) (3,99) (4,23)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0350 -0,0054 0,0074 0,0023 0,0013 -0,0022 -0,0058 -0,0069   

(1,03) (1,66) (1,53) (1,49) (1,35) (1,23) (1,30)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0442 -0,0449 * -0,0338 * -0,0372 * -0,0356 ** -0,0254 * -0,0149 * -0,0051 * 

  (2,26) (2,04) (2,42) (2,67) (2,57) (2,37) (2,21)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0077 -0,0126 -0,0078 -0,0089 -0,0090 -0,0097 -0,0069 -0,0074   

(1,03) (0,85) (0,90) (0,94) (1,01) (0,98) (1,12)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0237 0,0016 * 0,0006 * -0,0003 * -0,0017 * -0,0026 ** -0,0043 ** -0,0013 ** 

(2,12) (2,25) (2,40) (2,49) (2,63) (2,96) (2,86)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0218 0,0371 0,0313 0,0266 0,0063 -0,0044 -0,0013 -0,0030   

(1,63) (1,55) (1,66) (0,99) (0,58) (0,91) (0,94)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0395 -0,0695 ** -0,0617 ** -0,0471 ** -0,0398 ** -0,0346 ** -0,0249 ** -0,0187 ** 

(2,92) (2,90) (3,08) (3,26) (3,49) (3,77) (3,99)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0350 0,0044 0,0081 0,0059 0,0026 -0,0019 -0,0061 -0,0086   

(1,36) (1,59) (1,56) (1,44) (1,28) (1,17) (1,19)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0442 -0,0456 * -0,0397 * -0,0423 * -0,0373 ** -0,0308 * -0,0151 * -0,0034 * 

  (2,14) (2,18) (2,49) (2,59) (2,57) (2,27) (2,12)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0077 -0,0118 -0,0100 -0,0123 -0,0128 -0,0125 -0,0097 -0,0083   

(0,94) (0,90) (1,03) (1,09) (1,10) (1,09) (1,14)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0237 0,0054 0,0023 * -0,0019 * -0,0035 * -0,0041 ** -0,0045 ** -0,0006 ** 

(1,72) (2,03) (2,39) (2,54) (2,65) (2,89) (2,76)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0218 0,0238 0,0307 0,0061 -0,0082 -0,0054 -0,0044 -0,0056   

(1,32) (1,74) (0,87) (0,40) (0,55) (0,79) (0,82)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0395 -0,0748 ** -0,0602 ** -0,0439 ** -0,0415 ** -0,0322 ** -0,0271 ** -0,0194 ** 

(3,01) (2,85) (3,15) (3,37) (3,66) (3,73) (4,04)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0350 -0,0013 0,0032 -0,0004 -0,0032 -0,0055 -0,0096 -0,0101   

(1,08) (1,34) (1,23) (1,14) (1,09) (1,01) (1,13)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0442 -0,0457 * -0,0417 * -0,0417 * -0,0372 * -0,0306 * -0,0121 * 0,0000 * 

          (2,11)   (2,23)   (2,43)   (2,51)   (2,45)   (2,17)   (2,01)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 41: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Sverige Likvid 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0098 -0,0222 * -0,0089 -0,0039 -0,0038 -0,0036 -0,0029 -0,0021   

(2,06) (1,24) (0,96) (0,99) (0,97) (0,98) (0,96)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0228 0,0112 0,0105 0,0081 0,0053 * 0,0063 * 0,0035 ** 0,0019 ** 

(1,12) (1,31) (1,80) (2,22) (2,21) (2,71) (3,01)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0255 0,0276 * 0,0396 * 0,0400 ** 0,0292 * 0,0264 * 0,0180 * 0,0064   

(2,02) (2,40) (2,65) (2,31) (2,42) (2,42) (1,96)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0304 0,0135 0,0094 * 0,0014 ** -0,0013 ** -0,0001 ** -0,0004 ** -0,0024 ** 

(1,34) (2,04) (2,72) (2,99) (3,28) (3,47) (3,84)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0347 -0,0006 0,0047 0,0017 0,0014 0,0025 0,0019 -0,0012   

(1,27) (1,75) (1,77) (1,77) (1,85) (1,91) (1,76)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0564 -0,0387 ** -0,0295 * -0,0299 ** -0,0304 ** -0,0300 ** -0,0175 ** -0,0110 ** 

  (3,08) (2,51) (2,68) (2,83) (2,93) (2,83) (2,74)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0098 -0,0117 -0,0022 -0,0021 -0,0034 -0,0051 -0,0038 -0,0024   

(1,31) (0,76) (0,80) (0,89) (1,00) (1,00) (0,94)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0228 0,0121 0,0072 0,0041 * 0,0052 * 0,0048 * 0,0024 ** 0,0006 ** 

(1,01) (1,64) (2,10) (2,11) (2,25) (2,76) (3,08)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0255 0,0506 * 0,0571 ** 0,0456 * 0,0361 * 0,0325 * 0,0197 * 0,0060   

(2,53) (2,77) (2,53) (2,40) (2,46) (2,43) (1,89)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0304 0,0169 0,0045 * -0,0013 * -0,0024 ** -0,0012 ** -0,0009 ** -0,0033 ** 

(1,00) (2,25) (2,56) (2,86) (3,17) (3,25) (3,70)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0347 0,0011 0,0036 0,0017 0,0038 0,0039 0,0031 -0,0004   

(1,45) (1,74) (1,68) (1,80) (1,85) (1,89) (1,75)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0564 -0,0498 ** -0,0383 * -0,0384 ** -0,0382 ** -0,0371 ** -0,0205 ** -0,0121 ** 

  (2,62) (2,51) (2,67) (2,80) (2,92) (2,75) (2,67)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0098 -0,0036 -0,0033 -0,0017 -0,0043 -0,0058 -0,0047 -0,0032   

(0,85) (0,83) (0,73) (0,89) (1,00) (1,02) (0,97)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0228 0,0063 0,0075 0,0075 0,0054 * 0,0034 * 0,0018 ** 0,0007 ** 

(1,50) (1,55) (1,72) (2,00) (2,32) (2,75) (3,03)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0255 0,0528 * 0,0469 * 0,0414 * 0,0331 * 0,0296 * 0,0162 * 0,0032   

(2,48) (2,35) (2,42) (2,25) (2,28) (2,23) (1,71)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0304 -0,0048 * -0,0041 * -0,0068 * -0,0050 ** -0,0043 ** -0,0035 ** -0,0045 ** 

(2,20) (2,23) (2,43) (2,87) (3,09) (3,22) (3,60)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0347 0,0004 0,0038 0,0041 0,0055 0,0052 0,0022 -0,0020   

(1,43) (1,66) (1,74) (1,86) (1,91) (1,82) (1,66)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0564 -0,0505 * -0,0474 * -0,0475 ** -0,0456 ** -0,0424 ** -0,0242 ** -0,0133 ** 

  (2,50) (2,52) (2,68) (2,79) (2,89) (2,72) (2,67)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0098 -0,0067 -0,0020 -0,0048 -0,0059 -0,0064 -0,0037 -0,0028   

(0,95) (0,69) (0,87) (0,95) (1,01) (0,92) (0,92)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0228 0,0111 0,0096 0,0054 * 0,0028 * 0,0011 ** 0,0008 ** 0,0003 ** 

(1,17) (1,47) (1,98) (2,33) (2,62) (2,86) (3,09)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0255 0,0483 * 0,0460 * 0,0384 * 0,0303 * 0,0264 * 0,0118 * -0,0002   

(2,41) (2,50) (2,37) (2,16) (2,15) (2,02) (1,50)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0304 -0,0028 * -0,0050 * -0,0078 * -0,0077 ** -0,0050 ** -0,0047 ** -0,0053 ** 

(2,12) (2,19) (2,42) (2,67) (2,92) (3,15) (3,43)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0347 0,0025 0,0066 0,0066 0,0079 * 0,0055 0,0023 -0,0025   

(1,55) (1,80) (1,87) (1,96) (1,88) (1,80) (1,61)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0564 -0,0678 ** -0,0540 ** -0,0511 ** -0,0476 ** -0,0441 ** -0,0246 ** -0,0127 ** 

          (2,67)   (2,61)   (2,68)   (2,76)   (2,77)   (2,63)   (2,59)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 42: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Norge Total 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0096 -0,0173 -0,0153 -0,0090 -0,0088 -0,0098 -0,0061 -0,0052   

(1,65) (1,75) (1,55) (1,62) (1,73) (1,50) (1,47)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0203 0,0043 0,0073 0,0041 0,0041 * 0,0037 * -0,0016 ** -0,0003 ** 

(1,59) (1,46) (1,96) (2,05) (2,25) (3,32) (3,24)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0288 0,0202 * 0,0305 ** 0,0296 ** 0,0252 ** 0,0227 ** 0,0134 ** 0,0097 ** 

(1,98) (2,73) (3,15) (3,01) (3,01) (2,97) (2,86)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0325 0,0053 ** 0,0087 ** 0,0084 ** 0,0063 ** 0,0045 ** -0,0024 ** -0,0040 ** 

(2,70) (2,61) (2,73) (2,82) (3,01) (3,80) (4,30)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0498 0,017462 * 0,0124 * 0,0103 * 0,0083 * 0,0103 ** 0,0039 * 0,0043 ** 

(2,00) (2,22) (2,50) (2,50) (2,62) (2,52) (2,59)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0482 0,0137 0,0077 -0,0097 * -0,0142 ** -0,0102 ** -0,0086 ** -0,0055 ** 

  (1,64) (1,79) (2,35) (2,65) (2,90) (3,57) (3,55)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0096 -0,0258 * -0,0196 * -0,0135 -0,0132 -0,0132 -0,0067 -0,0061   

(2,09) (2,00) (1,73) (1,78) (1,83) (1,46) (1,50)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0203 0,0087 0,0064 0,0066 0,0069 0,0039 * -0,0017 ** 0,0004 ** 

(1,14) (1,48) (1,54) (1,63) (2,16) (3,28) (3,10)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0288 0,0206 * 0,0328 ** 0,0275 ** 0,0254 ** 0,0234 ** 0,0151 ** 0,0108 ** 

(2,03) (2,86) (2,89) (2,91) (2,93) (3,08) (2,93)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0325 0,0152 0,0124 0,0111 0,0096 * 0,0052 * -0,0021 ** -0,0041 ** 

(1,58) (1,78) (1,83) (1,97) (2,39) (3,26) (3,88)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0498 0,0261 ** 0,0225 ** 0,0181 ** 0,0180 ** 0,0158 ** 0,0060 * 0,0052 ** 

(2,68) (2,80) (2,80) (2,80) (2,76) (2,56) (2,58)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0482 -0,0132 * -0,0165 * -0,0257 * -0,0240 ** -0,0205 ** -0,0126 ** -0,0093 ** 

  (2,40) (2,18) (2,50) (2,83) (3,21) (3,64) (3,62)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0096 -0,0173 -0,0147 -0,0146 -0,0127 -0,0124 -0,0096 -0,0089   

(1,74) (1,72) (1,76) (1,69) (1,75) (1,65) (1,72)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0203 0,0064 0,0080 0,0078 0,0054 0,0022 * -0,0029 ** -0,0003 ** 

(1,31) (1,23) (1,38) (1,80) (2,35) (3,43) (3,17)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0288 0,0218 * 0,0304 ** 0,0280 ** 0,0250 ** 0,0215 ** 0,0139 ** 0,0105 ** 

(2,17) (2,77) (2,85) (2,79) (2,73) (3,03) (2,92)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0325 0,0135 0,0116 0,0118 0,0079 * 0,0042 * -0,0028 ** -0,0033 ** 

(1,60) (1,68) (1,67) (2,00) (2,35) (3,17) (3,71)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0498 0,0362 ** 0,0315 ** 0,0264 ** 0,0185 ** 0,0148 ** 0,0032 * 0,0016 * 

(3,15) (3,12) (3,02) (2,74) (2,72) (2,42) (2,39)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0482 -0,0286 * -0,0244 * -0,0295 * -0,0283 ** -0,0238 ** -0,0147 ** -0,0090 ** 

  (2,29) (2,16) (2,55) (2,99) (3,27) (3,73) (3,57)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0096 -0,0217 * -0,0173 -0,0163 -0,0149 -0,0154 -0,0124 -0,0112   

(2,09) (1,80) (1,78) (1,76) (1,83) (1,80) (1,86)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0203 0,0063 0,0050 0,0041 0,0022 * -0,0009 ** -0,0034 ** -0,0005 ** 

(1,34) (1,62) (1,85) (2,22) (2,76) (3,50) (3,17)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0288 0,0226 * 0,0303 ** 0,0278 ** 0,0235 ** 0,0206 ** 0,0128 ** 0,0106 ** 

(2,24) (2,73) (2,80) (2,71) (2,72) (3,02) (2,94)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0325 0,0097 0,0081 0,0057 * 0,0027 * 0,0002 ** -0,0057 ** -0,0049 ** 

(1,68) (1,84) (2,07) (2,34) (2,59) (3,32) (3,85)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0498 0,0408 ** 0,0358 ** 0,0232 ** 0,0161 ** 0,0115 ** 0,0023 * 0,0003 * 

(3,24) (3,14) (2,82) (2,69) (2,62) (2,35) (2,30)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0482 -0,0280 * -0,0316 ** -0,0345 ** -0,0322 ** -0,0286 ** -0,0161 ** -0,0080 ** 

          (2,38)   (2,61)   (2,97)   (3,24)   (3,54)   (3,77)   (3,47)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 43: Gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategi i 
subperioder – Norge Likvid 

Formations 

periode (F) 

Periode  n Stemning R(M) Holding Periode (H)   

        1   3   6   9   12   24   36   

                                      

3 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0089 0,0099 -0,0028 -0,0136 -0,0091 -0,0106 -0,0040 -0,0059   

(0,06) (0,82) (1,77) (1,46) (1,63) (1,22) (1,46)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0239 -0,0050 0,0052 0,0070 0,0073 0,0044 0,0005 * 0,0025 * 

(1,64) (1,29) (1,26) (1,39) (1,68) (2,50) (2,44)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0313 0,0022 0,0183 * 0,0197 * 0,0149 * 0,0164 * 0,0123 * 0,0076 * 

(1,38) (2,16) (2,38) (2,17) (2,50) (2,57) (2,38)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0373 0,0115 * 0,0144 * 0,0101 * 0,0113 * 0,0118 * -0,0008 ** -0,0028 ** 

(2,10) (2,05) (2,56) (2,50) (2,50) (4,03) (4,48)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0575 0,013962 * 0,0096 * 0,0079 * 0,0045 * 0,0061 * 0,0022 * 0,0037 * 

(2,18) (2,32) (2,51) (2,40) (2,47) (2,43) (2,49)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0561 0,0140 * 0,0051 * -0,0182 ** -0,0168 ** -0,0099 ** -0,0080 ** -0,0048 ** 

  (2,10) (2,24) (2,90) (3,14) (3,31) (3,72) (3,60)   

          

6 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0089 -0,0226 -0,0145 -0,0107 -0,0094 -0,0103 -0,0065 -0,0096   

(1,84) (1,60) (1,41) (1,35) (1,50) (1,38) (1,77)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0239 0,0107 0,0087 0,0109 0,0101 0,0082 0,0041 * 0,0046 * 

(0,76) (0,91) (0,91) (1,07) (1,30) (2,03) (2,12)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0313 0,0138 0,0215 * 0,0155 0,0146 * 0,0135 * 0,0117 * 0,0076 * 

(1,64) (2,05) (1,90) (2,07) (2,16) (2,40) (2,25)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0373 0,0101 * 0,0129 0,0166 0,0199 0,0148 -0,0002 ** -0,0030 ** 

(2,01) (1,85) (1,65) (1,44) (1,91) (3,55) (4,20)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0575 0,0201 * 0,0171 * 0,0092 * 0,0079 * 0,0045 * -0,0006 * 0,0004 * 

(2,43) (2,57) (2,42) (2,40) (2,30) (2,26) (2,30)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0561 -0,0156 * -0,0247 ** -0,0309 ** -0,0215 ** -0,0142 ** -0,0118 ** -0,0090 ** 

  (2,54) (2,65) (2,93) (3,07) (3,41) (3,77) (3,68)   

          

9 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0089 -0,0062 -0,0055 -0,0082 -0,0084 -0,0077 -0,0074 -0,0108   

(0,91) (0,90) (1,14) (1,20) (1,22) (1,36) (1,81)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0239 0,0072 0,0113 0,0122 0,0120 0,0091 0,0034 * 0,0045 * 

(1,00) (0,75) (0,85) (0,94) (1,23) (2,09) (2,05)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0313 0,0096 0,0144 0,0171 * 0,0140 * 0,0117 * 0,0101 * 0,0061 * 

(1,57) (1,87) (2,17) (2,10) (2,07) (2,39) (2,21)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0373 0,0213 0,0233 0,0239 0,0198 0,0136 -0,0021 ** -0,0026 ** 

(1,16) (1,03) (1,01) (1,34) (1,87) (3,47) (3,98)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0575 0,0271 ** 0,0200 ** 0,0142 ** 0,0074 * 0,0041 * -0,0027 * 0,0001 * 

(2,79) (2,75) (2,60) (2,34) (2,31) (2,16) (2,29)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0561 -0,0223 ** -0,0250 ** -0,0245 ** -0,0177 ** -0,0122 ** -0,0114 ** -0,0067 ** 

  (3,23) (2,84) (2,82) (3,16) (3,33) (3,78) (3,50)   

          

12 

Jan 1990-Nov 1994 59 Neutral 0,0089 -0,0017 -0,0111 -0,0121 -0,0092 -0,0098 -0,0107 -0,0123   

(0,63) (1,29) (1,45) (1,25) (1,34) (1,59) (1,88)   

Dec 1994-Aug 2000 69 Positiv 0,0239 0,0035 0,0107 0,0120 0,0110 0,0063 0,0028 * 0,0048 * 

(1,20) (0,89) (0,89) (1,01) (1,46) (2,11) (1,97)   

Sep 2000-Sep 2002 25 Negativ -0,0313 0,0133 0,0208 * 0,0157 * 0,0098 0,0097 0,0075 * 0,0058 * 

(1,77) (2,27) (2,06) (1,82) (1,93) (2,23) (2,18)   

Okt 2002-Okt 2007 61 Positiv 0,0373 0,0242 0,0216 0,0167 0,0115 0,0061 * -0,0050 ** -0,0040 ** 

(0,89) (1,11) (1,50) (1,91) (2,37) (3,56) (3,98)   

Nov 2007-Feb 2009 16 Negativ -0,0575 0,0261 ** 0,0239 ** 0,0101 * 0,0041 * 0,0007 * -0,0021 * 0,0007 * 

(2,80) (2,84) (2,39) (2,26) (2,20) (2,16) (2,27)   

Mar 2009- Dec 2009 10 Positiv 0,0561 -0,0157 ** -0,0256 ** -0,0249 ** -0,0191 ** -0,0154 ** -0,0124 ** -0,0066 ** 

          (2,64)   (2,62)   (2,93)   (3,19)   (3,44)   (3,73)   (3,40)   

Note: Oversigt over gennemsnitligt månedligt afkast på momentum investeringsstrategier i subperioder.  T-stat 
er angivet i paranteser under resultaterne. * Til venstre for et resultater angiver signifikans på 5% 
sikkrhedsniveau, mens ** angiver resultater der er signifikante på 1% sikkerhedsniveau. R(M) angiver det 
gennemsnitlige månedlige afkast på markedet i perioden. 
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Bilag 44: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Total 20% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

        

3 

β PV 0,60 0,63 0,63 0,63 0,64 0,65 0,64 

β PT 0,92 0,89 0,90 0,87 0,82 0,73 0,67 

β PV-PT -0,32 -0,26 -0,27 -0,24 -0,18 -0,08 -0,03 

      

β PV-PT-OP -0,09 0,03 0,00 -0,01 -0,01 -0,05 -0,04 

β PV-PT-NED 0,02 -0,08 -0,04 -0,02 -0,03 0,07 0,08 

        

6 

β PV 0,55 0,54 0,55 0,58 0,60 0,63 0,63 

β PT 0,94 0,96 0,91 0,85 0,78 0,70 0,64 

β PV-PT -0,39 -0,43 -0,36 -0,27 -0,18 -0,08 -0,01 

      

β PV-PT-OP -0,07 0,05 0,03 0,03 0,00 -0,06 -0,05 

β PV-PT-NED -0,06 -0,13 -0,06 -0,04 0,04 0,10 0,10 

        

9 

β PV 0,51 0,53 0,57 0,59 0,61 0,64 0,64 

β PT 1,00 0,97 0,89 0,82 0,76 0,69 0,64 

β PV-PT -0,49 -0,44 -0,32 -0,22 -0,14 -0,05 0,01 

      

β PV-PT-OP -0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 -0,08 -0,07 

β PV-PT-NED -0,26 -0,18 -0,11 0,00 0,08 0,10 0,12 

        

12 

β PV 0,53 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,65 

β PT 0,98 0,90 0,82 0,75 0,72 0,67 0,61 

β PV-PT -0,45 -0,34 -0,23 -0,15 -0,10 -0,03 0,04 

      

β PV-PT-OP -0,03 -0,03 -0,06 -0,07 -0,08 -0,09 -0,06 

β PV-PT-NED -0,21 -0,11 0,04 0,12 0,13 0,13 0,13 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 45: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Total 10% 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

        

3 

β PV 0,61 0,68 0,68 0,68 0,70 0,70 0,69 

β PT 1,02 0,98 0,99 0,95 0,88 0,75 0,68 

β PV-PT -0,42 -0,30 -0,31 -0,26 -0,18 -0,05 0,01 

      

β PV-PT-OP -0,33 0,03 -0,01 0,00 0,00 -0,07 -0,05 

β PV-PT-NED 0,05 -0,08 -0,01 0,05 0,09 0,21 0,19 

        

6 

β PV 0,59 0,57 0,59 0,63 0,66 0,68 0,69 

β PT 1,17 1,14 1,05 0,94 0,83 0,73 0,66 

β PV-PT -0,58 -0,58 -0,46 -0,31 -0,17 -0,05 0,03 

      

β PV-PT-OP -0,24 -0,14 -0,08 -0,08 -0,09 -0,10 -0,08 

β PV-PT-NED -0,21 -0,09 0,02 0,08 0,23 0,28 0,26 

        

9 

β PV 0,55 0,58 0,62 0,66 0,68 0,70 0,71 

β PT 1,15 1,12 1,01 0,88 0,79 0,71 0,65 

β PV-PT -0,60 -0,54 -0,39 -0,23 -0,11 -0,02 0,06 

      

β PV-PT-OP -0,16 -0,08 -0,10 -0,13 -0,13 -0,13 -0,10 

β PV-PT-NED -0,25 -0,11 -0,03 0,18 0,30 0,28 0,23 

        

12 

β PV 0,60 0,64 0,67 0,69 0,71 0,72 0,73 

β PT 1,18 1,07 0,91 0,80 0,76 0,70 0,63 

β PV-PT -0,58 -0,43 -0,24 -0,11 -0,05 0,02 0,10 

      

β PV-PT-OP -0,27 -0,11 -0,10 -0,12 -0,11 -0,12 -0,08 

β PV-PT-NED -0,37 -0,10 0,17 0,32 0,33 0,31 0,23 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 46: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Skandinavien Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

        

3 

β PV 0,69 0,69 0,70 0,72 0,75 0,79 0,82 

β PT 1,04 1,06 1,05 1,02 0,98 0,91 0,86 

β PV-PT -0,34 -0,38 -0,35 -0,30 -0,23 -0,12 -0,04 

      

β PV-PT-OP -0,05 0,01 -0,02 -0,03 -0,01 -0,02 -0,01 

β PV-PT-NED -0,33 -0,33 -0,12 -0,04 -0,11 -0,08 -0,05 

        

6 

β PV 0,62 0,63 0,66 0,70 0,73 0,77 0,81 

β PT 1,09 1,09 1,06 1,01 0,97 0,90 0,85 

β PV-PT -0,47 -0,46 -0,40 -0,32 -0,25 -0,12 -0,03 

      

β PV-PT-OP -0,06 -0,04 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 

β PV-PT-NED -0,25 -0,19 -0,07 -0,09 -0,12 -0,10 -0,07 

        

9 

β PV 0,62 0,65 0,68 0,71 0,74 0,78 0,82 

β PT 1,10 1,09 1,04 0,99 0,95 0,87 0,82 

β PV-PT -0,47 -0,44 -0,36 -0,28 -0,22 -0,09 0,00 

      

β PV-PT-OP -0,14 -0,09 -0,06 -0,04 -0,03 -0,01 0,00 

β PV-PT-NED -0,19 -0,16 -0,12 -0,12 -0,13 -0,11 -0,07 

        

12 

β PV 0,65 0,66 0,69 0,71 0,74 0,79 0,83 

β PT 1,10 1,05 0,99 0,95 0,92 0,86 0,80 

β PV-PT -0,46 -0,39 -0,31 -0,24 -0,19 -0,07 0,02 

      

β PV-PT-OP -0,11 -0,06 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00 

β PV-PT-NED -0,28 -0,26 -0,18 -0,15 -0,16 -0,11 -0,08 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 47: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Danmark Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

        

3 

β PV 0,54 0,52 0,47 0,47 0,49 0,50 0,48 

β PT 0,57 0,58 0,58 0,55 0,54 0,51 0,49 

β PV-PT -0,03 -0,06 -0,10 -0,08 -0,05 -0,01 0,00 

      

β PV-PT-OP 0,14 0,14 0,06 0,03 0,01 -0,01 0,01 

β PV-PT-NED -0,19 -0,27 -0,21 -0,16 -0,19 -0,11 -0,04 

        

6 

β PV 0,44 0,42 0,41 0,43 0,45 0,48 0,48 

β PT 0,63 0,59 0,58 0,56 0,55 0,50 0,48 

β PV-PT -0,19 -0,17 -0,17 -0,13 -0,10 -0,02 0,00 

      

β PV-PT-OP 0,14 0,06 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,01 

β PV-PT-NED -0,45 -0,37 -0,28 -0,27 -0,28 -0,12 -0,03 

        

9 

β PV 0,39 0,40 0,42 0,44 0,45 0,49 0,49 

β PT 0,59 0,56 0,55 0,55 0,53 0,49 0,46 

β PV-PT -0,20 -0,16 -0,13 -0,10 -0,08 0,00 0,02 

      

β PV-PT-OP -0,03 -0,02 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,01 

β PV-PT-NED -0,41 -0,38 -0,37 -0,35 -0,32 -0,12 -0,01 

        

12 

β PV 0,42 0,43 0,44 0,46 0,47 0,50 0,49 

β PT 0,60 0,55 0,55 0,54 0,52 0,49 0,44 

β PV-PT -0,17 -0,12 -0,11 -0,09 -0,06 0,01 0,04 

      

β PV-PT-OP 0,04 -0,02 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,01 

β PV-PT-NED -0,54 -0,49 -0,44 -0,39 -0,33 -0,14 0,01 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 48: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Danmark Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

        

3 

β PV 0,67 0,62 0,58 0,58 0,60 0,63 0,64 

β PT 0,66 0,70 0,72 0,70 0,68 0,65 0,63 

β PV-PT 0,01 -0,09 -0,14 -0,11 -0,08 -0,02 0,01 

      

β PV-PT-OP 0,06 0,04 -0,03 -0,01 0,00 -0,01 0,01 

β PV-PT-NED -0,08 -0,27 -0,13 -0,16 -0,19 -0,14 -0,08 

        

6 

β PV 0,58 0,54 0,53 0,55 0,57 0,62 0,64 

β PT 0,71 0,75 0,73 0,70 0,68 0,65 0,63 

β PV-PT -0,13 -0,21 -0,20 -0,15 -0,11 -0,03 0,01 

      

β PV-PT-OP -0,03 -0,02 -0,05 -0,03 -0,02 -0,02 0,02 

β PV-PT-NED -0,19 -0,20 -0,19 -0,22 -0,24 -0,14 -0,07 

        

9 

β PV 0,51 0,51 0,52 0,55 0,56 0,62 0,64 

β PT 0,70 0,71 0,69 0,68 0,66 0,64 0,61 

β PV-PT -0,19 -0,20 -0,17 -0,13 -0,10 -0,01 0,03 

      

β PV-PT-OP -0,09 -0,04 -0,05 -0,04 -0,02 -0,03 0,03 

β PV-PT-NED -0,29 -0,28 -0,29 -0,31 -0,27 -0,14 -0,06 

        

12 

β PV 0,56 0,54 0,55 0,57 0,58 0,65 0,66 

β PT 0,71 0,68 0,68 0,66 0,65 0,63 0,60 

β PV-PT -0,15 -0,14 -0,13 -0,09 -0,06 0,01 0,06 

      

β PV-PT-OP -0,05 -0,05 -0,04 -0,02 -0,01 -0,03 0,04 

β PV-PT-NED -0,38 -0,40 -0,38 -0,35 -0,31 -0,16 -0,06 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 49: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Sverige Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

        

3 

β PV 0,61 0,68 0,68 0,65 0,67 0,67 0,67 

β PT 0,97 0,96 0,96 0,92 0,86 0,75 0,68 

β PV-PT -0,35 -0,27 -0,28 -0,27 -0,19 -0,08 -0,01 

      

β PV-PT-OP -0,20 0,02 0,01 0,03 0,03 -0,05 -0,04 

β PV-PT-NED 0,50 0,19 0,06 0,05 0,10 0,20 0,15 

        

6 

β PV 0,59 0,57 0,57 0,60 0,62 0,65 0,66 

β PT 1,14 1,10 1,00 0,92 0,81 0,73 0,66 

β PV-PT -0,55 -0,53 -0,44 -0,32 -0,19 -0,08 0,00 

      

β PV-PT-OP -0,31 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,06 -0,05 

β PV-PT-NED 0,08 0,02 0,06 0,13 0,27 0,25 0,18 

        

9 

β PV 0,56 0,57 0,61 0,63 0,65 0,66 0,68 

β PT 1,10 1,06 0,97 0,85 0,77 0,73 0,66 

β PV-PT -0,54 -0,49 -0,36 -0,22 -0,12 -0,06 0,02 

      

β PV-PT-OP -0,10 -0,04 -0,03 -0,05 -0,08 -0,10 -0,08 

β PV-PT-NED 0,04 0,07 0,09 0,26 0,36 0,25 0,19 

        

12 

β PV 0,57 0,61 0,64 0,65 0,67 0,68 0,70 

β PT 1,04 1,00 0,85 0,76 0,74 0,70 0,64 

β PV-PT -0,46 -0,38 -0,21 -0,11 -0,07 -0,02 0,06 

      

β PV-PT-OP -0,03 0,04 -0,05 -0,05 -0,06 -0,10 -0,06 

β PV-PT-NED 0,13 0,09 0,33 0,40 0,39 0,30 0,21 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 50: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Sverige Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

        

3 

β PV 0,70 0,69 0,73 0,75 0,76 0,80 0,85 

β PT 1,17 1,18 1,11 1,08 1,04 0,97 0,91 

β PV-PT -0,46 -0,49 -0,38 -0,34 -0,28 -0,17 -0,06 

      

β PV-PT-OP -0,03 -0,03 -0,02 -0,02 0,02 -0,03 -0,03 

β PV-PT-NED 0,00 0,03 0,05 0,04 -0,04 -0,02 -0,01 

        

6 

β PV 0,66 0,68 0,71 0,72 0,74 0,78 0,84 

β PT 1,19 1,16 1,12 1,09 1,05 0,97 0,89 

β PV-PT -0,53 -0,48 -0,41 -0,37 -0,32 -0,19 -0,05 

      

β PV-PT-OP -0,05 -0,03 -0,04 0,00 0,01 -0,05 -0,03 

β PV-PT-NED 0,09 0,08 0,07 -0,04 -0,06 -0,03 -0,01 

        

9 

β PV 0,64 0,67 0,68 0,70 0,72 0,78 0,84 

β PT 1,22 1,17 1,13 1,09 1,06 0,96 0,89 

β PV-PT -0,57 -0,50 -0,45 -0,39 -0,34 -0,18 -0,04 

      

β PV-PT-OP -0,18 -0,12 -0,08 -0,04 -0,05 -0,07 -0,06 

β PV-PT-NED 0,09 0,00 -0,08 -0,09 -0,11 -0,08 -0,03 

        

12 

β PV 0,63 0,66 0,68 0,70 0,72 0,79 0,85 

β PT 1,20 1,15 1,10 1,06 1,02 0,94 0,87 

β PV-PT -0,56 -0,50 -0,41 -0,35 -0,30 -0,15 -0,02 

      

β PV-PT-OP -0,17 -0,06 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 

β PV-PT-NED -0,07 -0,16 -0,13 -0,13 -0,12 -0,07 -0,02 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 51: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Norge Total 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

        

3 

β PV 0,61 0,64 0,69 0,70 0,72 0,74 0,72 

β PT 1,05 1,07 1,02 0,98 0,95 0,83 0,76 

β PV-PT -0,44 -0,42 -0,33 -0,28 -0,23 -0,10 -0,04 

      

β PV-PT-OP 0,01 0,12 0,02 -0,03 -0,04 -0,07 -0,05 

β PV-PT-NED -0,30 -0,28 -0,12 -0,05 -0,08 -0,03 -0,05 

        

6 

β PV 0,63 0,64 0,66 0,69 0,72 0,74 0,73 

β PT 1,08 1,07 1,02 0,96 0,92 0,81 0,73 

β PV-PT -0,46 -0,43 -0,36 -0,26 -0,20 -0,06 0,00 

      

β PV-PT-OP 0,18 0,04 -0,04 -0,07 -0,09 -0,09 -0,06 

β PV-PT-NED -0,53 -0,33 -0,14 -0,10 -0,08 -0,05 -0,08 

        

9 

β PV 0,59 0,62 0,67 0,70 0,72 0,73 0,73 

β PT 1,07 1,05 0,97 0,92 0,88 0,77 0,70 

β PV-PT -0,47 -0,43 -0,30 -0,22 -0,16 -0,04 0,03 

      

β PV-PT-OP 0,04 0,00 -0,04 -0,08 -0,07 -0,09 -0,06 

β PV-PT-NED -0,40 -0,28 -0,14 -0,04 -0,04 -0,02 -0,04 

        

12 

β PV 0,61 0,64 0,68 0,71 0,72 0,74 0,73 

β PT 1,02 1,00 0,93 0,88 0,83 0,74 0,67 

β PV-PT -0,41 -0,36 -0,25 -0,17 -0,11 0,00 0,06 

      

β PV-PT-OP 0,00 -0,04 -0,06 -0,06 -0,06 -0,08 -0,04 

β PV-PT-NED -0,39 -0,27 -0,09 -0,04 -0,04 -0,03 -0,05 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 52: β-værdier for momentum investeringsstrategier – Norge Likvid 

Formations 

periode (F) 

  Holding Periode (H) 

  1 3 6 9 12 24 36 

                  

  β(M) 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

        

3 

β PV 0,83 0,85 0,89 0,93 0,96 0,99 0,99 

β PT 1,25 1,20 1,23 1,21 1,19 1,06 1,02 

β PV-PT -0,43 -0,35 -0,33 -0,28 -0,22 -0,07 -0,03 

      

β PV-PT-OP -0,19 -0,10 -0,09 -0,12 -0,12 -0,04 -0,04 

β PV-PT-NED -0,35 -0,30 -0,17 -0,08 -0,11 -0,07 -0,09 

        

6 

β PV 0,80 0,82 0,86 0,91 0,96 1,00 1,01 

β PT 1,23 1,29 1,23 1,18 1,12 1,03 1,00 

β PV-PT -0,43 -0,47 -0,37 -0,27 -0,16 -0,03 0,01 

      

β PV-PT-OP -0,02 -0,10 -0,09 -0,12 -0,10 -0,01 -0,03 

β PV-PT-NED -0,65 -0,42 -0,22 -0,13 -0,12 -0,09 -0,11 

        

9 

β PV 0,88 0,88 0,90 0,95 0,98 1,00 1,02 

β PT 1,28 1,29 1,19 1,12 1,06 0,99 0,98 

β PV-PT -0,40 -0,41 -0,29 -0,17 -0,08 0,01 0,04 

      

β PV-PT-OP -0,21 -0,25 -0,16 -0,14 -0,09 -0,01 -0,05 

β PV-PT-NED -0,41 -0,39 -0,18 -0,09 -0,07 -0,04 -0,09 

        

12 

β PV 0,92 0,93 0,96 0,98 0,99 1,02 1,03 

β PT 1,28 1,19 1,11 1,07 1,03 0,96 0,94 

β PV-PT -0,35 -0,26 -0,16 -0,09 -0,04 0,05 0,09 

      

β PV-PT-OP -0,30 -0,18 -0,09 -0,06 -0,02 0,01 -0,03 

β PV-PT-NED -0,30 -0,28 -0,11 -0,05 -0,06 -0,04 -0,11 
Note: Oversigt over β-værdier for hhv. vinderportefølje (PV), taberportefølje (PT) og på momentum 
investeringsstrategier (PV-PT). Herudover er også angivet β-værdier for momentuminvesteringsstrategier i 
positive markeder (PV-PT-OP) og negative markeder (PV-PT-NED). 
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Bilag 53: Sharpe-ratio for momentum investeringsstrategier 
Skandinavien Total - 20% 

      

Skandinavien Total - 10% 

     Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

 

Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

1 3 6 9 12 24 36 

 

1 3 6 9 12 24 36 

    

    

    

 

    

    

    

3 -0,11 -0,03 -0,04 -0,08 -0,08 -0,19 -0,26 

 

3 -0,17 -0,07 -0,05 -0,12 -0,11 -0,20 -0,26 

    

    

    

 

    

    

    

6 -0,08 -0,08 -0,09 -0,11 -0,13 -0,20 -0,25 

 

6 -0,11 -0,07 -0,11 -0,13 -0,15 -0,21 -0,25 

    

    

    

 

    

    

    

9 -0,09 -0,10 -0,11 -0,13 -0,16 -0,22 -0,25 

 

9 -0,15 -0,13 -0,13 -0,16 -0,18 -0,23 -0,25 

    

    

    

 

    

    

    

12 -0,10 -0,10 -0,13 -0,17 -0,19 -0,23 -0,25 

 

12 -0,11 -0,11 -0,14 -0,17 -0,19 -0,23 -0,25 

                

 

                

                 Skandinavien Likvid 

      

Danmark Total 

      Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

 

Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

1 3 6 9 12 24 36 

 

1 3 6 9 12 24 36 

    

    

    

 

    

    

    

3 0,08 0,10 0,05 0,02 0,03 -0,10 -0,21 

 

3 0,02 0,05 0,07 0,05 0,05 -0,09 -0,18 

    

    

    

 

    

    

    

6 0,05 0,05 0,03 0,04 0,01 -0,09 -0,19 

 

6 0,03 0,05 0,06 0,05 0,03 -0,08 -0,17 

    

    

    

 

    

    

    

9 0,05 0,06 0,05 0,02 -0,01 -0,11 -0,19 

 

9 0,04 0,05 0,05 0,03 0,00 -0,11 -0,19 

    

    

    

 

    

    

    

12 0,09 0,08 0,02 -0,02 -0,05 -0,13 -0,19 

 

12 0,05 0,06 0,02 -0,01 -0,04 -0,12 -0,19 

                

 

                

                 Danmark Likvid 

       

Sverige Total 

      Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

 

Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

1 3 6 9 12 24 36 

 

1 3 6 9 12 24 36 

    

    

    

 

    

    

    

3 0,15 0,20 0,15 0,12 0,10 -0,03 -0,13 

 

3 -0,17 -0,07 -0,07 -0,12 -0,12 -0,17 -0,21 

    

    

    

 

    

    

    

6 0,11 0,13 0,11 0,09 0,05 -0,05 -0,13 

 

6 -0,11 -0,09 -0,11 -0,13 -0,15 -0,18 -0,21 

    

    

    

 

    

    

    

9 0,12 0,13 0,10 0,07 0,03 -0,07 -0,12 

 

9 -0,13 -0,12 -0,13 -0,15 -0,17 -0,19 -0,20 

    

    

    

 

    

    

    

12 0,13 0,13 0,08 0,03 -0,01 -0,09 -0,14 

 

12 -0,14 -0,12 -0,15 -0,18 -0,18 -0,19 -0,20 

                

 

                

                 Sverige Likvid 

       

Norge Total 

       Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

 

Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

1 3 6 9 12 24 36 

 

1 3 6 9 12 24 36 

    

    

    

 

    

    

    

3 -0,02 0,03 0,01 -0,04 -0,04 -0,07 -0,15 

 

3 -0,03 0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,16 -0,21 

    

    

    

 

    

    

    

6 0,04 0,04 -0,01 -0,03 -0,04 -0,07 -0,14 

 

6 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,04 -0,13 -0,17 

    

    

    

 

    

    

    

9 -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,09 -0,15 

 

9 0,00 0,02 0,01 -0,02 -0,06 -0,15 -0,18 

    

    

    

 

    

    

    

12 -0,01 0,00 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,15 

 

12 -0,02 -0,01 -0,04 -0,06 -0,10 -0,18 -0,20 

                

 

                

                 Norge Likvid 

               Formations 

periode (F) 

Holding Periode (H) 

         1 3 6 9 12 24 36 

             

    

    

         3 0,01 0,04 -0,02 -0,01 -0,02 -0,11 -0,16 

             

    

    

         6 -0,02 0,00 0,02 0,03 0,01 -0,09 -0,15 

             

    

    

         9 0,03 0,05 0,06 0,04 0,01 -0,10 -0,14 

             

    

    

         12 0,05 0,04 0,02 0,00 -0,04 -0,13 -0,14 

                         

          
 


