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Abstract 

The title of this thesis is “Diversification in externally managed portfolios”. More 

specifically the thesis investigates how many active fund managers, also known as alpha-

managers, it is efficient, from a risk-reward perspective, to employ managing one portfolio. 

This question is sought answered from a forward glancing theoretical perspective, but to grant 

the thesis validity, the conclusions of the theoretical solution is back-tested through an 

empirical analysis of historical performance in 222 actively managed funds in the period 

January 2006 through December 2010, all with benchmark S&P 500. 

In the thesis we examine different topics that set diversification in the segment actively 

managed funds apart from traditional diversification, namely the cost-structure and the high 

correlation of the managed portfolios. 

 

We find that the reward from diversification for this segment generally is quite limited in 

terms of portfolio risk reduction, measured in variance, compared to traditional portfolio 

theory. The limited benefit stems from the very high correlation between the managers’ 

returns. Moreover we find that the expected return declines when diversification increases as 

a result of the cost structure of the segment. When taking into account this decline we find, 

using Sharpe-Ratio as a measure of risk to reward, the optimal number of managers in a 

portfolio to be from 1 to 3 for portfolio sizes 25 to 500 million USD.  

Defining risk as Tracking Error the picture is very much alike. Though we find that the 

investor can effectively reduce his benchmark-risk significantly through diversification, the 

costs of doing so rises almost as much. Coupled with the fact that limited risk also means 

limited upside, this leaves the investor with a return that looks very much like an index 

tracking fund, but at the much higher cost of active management. If the investor wants the 

market return, it would be much more cost efficient to simply buy an index fund. 

 

Through the empirical analysis we were able to reproduce these conclusions, confirming that 

these conclusions has at least been present in the segment of active management in the period 

January 2006 through December 2010.  
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1.1 Indledning 

Når en investor skal placere penge rejser der sig en række spørgsmål. Hvad skal pengene 

investeres i, hvem skal forvalte investeringen og ikke mindst, hvordan skal investeringen 

spredes? 

Netop det sidste spørgsmål er kernen i denne opgave. Forsøger man at besvare dette rejser der 

sig nemlig en stribe nye spørgsmål. I denne opgave arbejdes med det udgangspunkt at 

investor allerede har besluttet at der skal anvendes en eller flere aktive forvaltere, også kendt 

som alpha-managers.  

Selvom mange undersøgelser tyder på at passiv investering generelt slår aktiv1, kan der være 

mange grunde til at vælge aktiv forvaltning, f.eks. illikvide markeder, kortsigtede anomalier 

på markedet2 o. lign. I diversifikationens hellige navn vil mange investorer søge at sprede sine 

investeringer til et større udbud af forskellige managers. For kategorien aktiv forvaltning er 

der dog en række faktorer, der gør at dette segment i mindre grad end ellers egner sig til 

udbredt diversifikation, f.eks. faldende omkostningsstruktur, høj korrelation mellem de 

forskellige managers og porteføljesammensætningen hos de aktive forvaltere. 

For at investor kan foretage en velinformeret beslutning, er det derfor nødvendigt at afdække 

hvor mange aktive managers det ud fra et afkast/risiko-synspunkt er effektivt at benytte i sin 

portefølje. Dette spørgsmål er ikke nemt at give et entydigt svar på og er derfor grundlaget for 

denne opgave. 

Opgaven vil indeholde en gennemgang af de teoretiske og matematiske argumenter for og 

imod diversifikation blandt aktive mandater. Herunder vil de stordriftsfordele en institutionel 

investor kan opnå blive inddraget.  

For at undersøge argumenternes validitet, vil disse argumenter blive søgt verificeret i en 

teoretisk funderet beregning og testet i en empirisk undersøgelse af afkast og risiko for aktive 

managers på det amerikanske aktiemarked i perioden 2006 til og med 2010.             

                                               
1 Blanchett & Israelsen (2008)  
2 Farma (1998) 
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1.2 Motivation 

Udgangspunktet for denne afhandling er en konkret problemstilling i virksomheden PFA 

Kapitalforvaltning. PFA Kapitalforvaltning har besluttet at allokere en andel af sin portefølje 

til aktiv forvaltning på det amerikanske aktiemarked. For at sikre en korrekt anbefaling, er det 

derfor nødvendigt at inddrage og forsøge at kvantificere de stordriftsfordele man opnår som 

institutionel investor.  

Fokus i opgaven vil derfor ligge på betydningen for en investor med en relativt stor sum 

penge til placering og hvor der regnes med konkrete tal, benyttes beløb af en størrelse der kan 

give væsentlige stordriftsfordele. 

 

1.3 Problemformulering 

Som beskrevet i indledningen arbejdes der i opgaven med emnet diversifikation i eksternt 

forvaltede porteføljer. Det helt centrale problem der søges besvaret i opgaven kan formuleres 

som: 

Hvor mange aktive managers er det ud fra et afkast og risiko perspektiv effektivt at 

anvende til forvaltning af én portefølje, og kan dette verificeres empirisk? 

 

1.4 Metode 

I dette afsnit beskrives afhandlingens opbygning og den metode der er anvendt til at besvare 

opgavens problemstilling. 

Afhandlingen består, foruden de indledende afsnit og konklusionen, af tre hovedkapitler; en 

teoretisk gennemgang af emnerne, der påvirker løsningen på problemformuleringen, en 

beregning af effekterne af diversifikation baseret på historiske estimater og en empirisk 

efterprøvning af de beskrevne og beregnede effekter. For at gøre besvarelsen af 

problemstillingen så generelt anvendelig som muligt, vil der afhandlingen igennem blive 

anvendt en gennemsnitlig manager som udgangspunkt for beregningerne. 
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Afhandlingen er bygget op efter den videnskabelige deduktive metode. Den deduktive metode 

er valgt fordi den, på baggrund af det generelle, gør det muligt at udlede noget om det 

specifikke. Her i opgaven betyder det, at det ud fra en undersøgelse af det samlede marked for 

aktiv forvaltning er muligt at beskrive de marginale effekter af at ansætte enkeltmanagere. 

I den deduktive metode bygges en undersøgelse op i fire faser. Først identificeres 

problemstillingen der søges opklaret. Dernæst forsøges det at forudsige løsningen på 

problemstillingen. I tredje fase testes besvarelsens validitet mens der i fjerde og sidste fase 

opsummeres og problemstillingen besvares. En af fordelene ved den deduktive metode er at 

den bygger på logisk konsistens. Dette betyder at såfremt præmissen er sand og løsningen er 

udledt korrekt, så vil konklusionen være valid. 

Konkret i afhandlingen består første fase af de indledende afsnit. Heri sættes præmissen for 

undersøgelsen, og det identificeres hvad der skal undersøges og det afgrænses hvad der ikke 

skal. Dernæst gennemgås den intuitive løsning på problemstillingen gennem litteratur, 

tidligere undersøgelser, samt fire emner der adskiller netop denne problemstilling fra andre 

tidligere undersøgelser og derfor påvirker løsningen. Validiteten af de teoretiske elementer 

testes af to omgange, teoretisk gennem beregning på baggrund af historiske estimater, og 

empirisk gennem en test af faktiske fondsafkast over en periode på fem år. I sidste fase 

opsummeres de fundne resultater og der udarbejdes en samlet konklusion, der besvarer 

problemformuleringen. 

 

I kapitel 2 forsøges problemstillingen besvaret gennem teori og publiceret litteratur. I og med 

det ikke er muligt ud fra teorien alene at indsamle retvisende estimater til en konkret 

beregning af gevinster og omkostninger ved diversifikation, bliver løsningen af indikativ 

karakter til test i de efterfølgende kapitler. Selvom det altså ikke er muligt at give et konkret 

svar på problemstillingen på baggrund af kapitel 2, er kapitlet alligevel væsentligt, da 

gennemgangen af teori og intuition sikrer at man ikke går over åen efter vand. Såfremt det var 

muligt at løse problemet fuldstændigt teoretisk, ville de empirisk baserede undersøgelser være 

unødvendige.  

Den teoretiske løsnings validitet testes altså af to omgange. Først udarbejdes en teoretisk 

funderet beregning af effekterne af diversifikation blandt eksterne forvaltere i kapitel 3. 
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Formålet med dette kapitel er at give et mere konkret svar på opgavens problemstilling. For at 

benytte så realistiske estimater som muligt, udarbejdes i dette kapitel en undersøgelse af 

månedlige afkast hos 222 aktive managers. På baggrund af de fundne estimater beregnes de 

forventede gevinster og omkostninger ved diversifikation under et og giver således et konkret 

svar på problemstillingen. 

Formålet med den empiriske undersøgelse er at besvare sidste del af problemformuleringen, 

og dermed teste hvorvidt konklusionerne fra kapitel 2 og 3 så også kan observeres på 

markedet for aktiv forvaltning. Ved at danne 500.000 porteføljer af tilfældigt valgte aktive 

fonde i forskellige kombinationer, estimeres udviklingen i de beregnede nøgletal fra kapitel 2 

og 3 samt et par andre, det ikke har vist sig muligt at beregne analytisk. 

Ideen til undersøgelsesdesignet i den empiriske analyse er hentet i en tidligere undersøgelse af 

diversifikation mellem hedgefonde af Lhabitant  og Vicin fra 2004.3 Dette er gjort for at 

anvende en anerkendt metodik og for at sikre sammenlignelighed. Der er dog væsentlige 

forskelle imellem hedgefonde og aktiv forvaltning, hvorfor det har været nødvendigt at ændre 

en smule på designet for at skabe et retvisende billede. Den empiriske undersøgelses faktiske 

udformning og udførelse beskrives indgående inden den anvendes i kapitel 4. 

Den store forskel på den teoretiske og den empiriske tilgang er, at der i den teoretiske 

gennemgang og beregning i kapitel 2 og 3 arbejders med at besvare problemstillingen 

fremadrettet vha. teori og en matematisk sammenhængende metode, om end denne er bygget 

på historiske estimater. Ved den empiriske tilgang i kapitel 4 undersøges i stedet, hvordan det 

har været på markedet for aktive fonde hidtil. 

 

Som datagrundlag for både den historiske beregning og den empiriske analyse benyttes 

månedlige afkastdata for 222 aktive fonde, med benchmark S&P500, i perioden januar 2006 

til december 2010. Valget af data vil blive præsenteret, og kritiseret, mere indgående hvor de 

finder anvendelse senere i opgaven, men den relativt korte periode er valgt af flere årsager.  

Perioden januar 2006 til december 2010 er først og fremmest valgt for at skabe det størst 

mulige datagrundlag. Jo længere periode der vælges, desto flere fonde falder fra, idet de ikke 

                                               
3 Lhabitant & Vicin (2004) 
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kan møde kravet om fuld historik i perioden. For det andet er den korte periode valgt for at 

minimere fænomenet survivorship-bias, igen jo længere periode, jo flere fonde lukkes som 

følge af dårlig performance. En længere periode ville betyde, at flere af de dårligste fonde 

ville lukke og ryge ud af og analysen, der derfor ville blive udført på et skævt grundlag. 

Beslutningen om et fælles benchmark er truffet for at skabe sammenlignelighed mellem 

fondene og derved kunne belyse Tracking Error-problematikken, der behandles i afsnit 2.2.2. 

Valget af amerikanske Large-Cap Equities og benchmarket S&P 500 er foretaget, da der her 

er det bredest mulige datagrundlag. 

Som med alle historiske undersøgelser kan det ikke afvises, at konklusionen ville være 

anderledes såfremt undersøgelsen baseredes på en anden periode. Ved både at benytte en 

fremadrettet og en bagudskuende metode søges en vis holdbarhed i besvarelsen, men denne 

problematik påvirker naturligvis konklusionen alligevel. 

 

Man kunne fremsætte det argument at den empiriske undersøgelse, der foretages i kapitel 4 er 

unødvendig, idet den, med få undtagelser, grundlæggende bygger på de samme data som 

undersøgelsen i kapitel 3, og derfor givetvis når samme konklusion. Det kan der være et gran 

af sandhed i, men i og med der her dannes porteføljer bestående af rigtige fonde med rigtige 

afkast, har det altså været muligt for investor at opnå netop disse afkast. Dette står i kontrast 

til den gennemsnitstilgang, der anvendes i den teoretisk funderede undersøgelse og skaber 

validitet til konklusionerne. Derudover er det i den empiriske undersøgelse muligt at 

undersøge forhold som historisk VaR, skewness, kurtosis og Maximum Monthly Drawdown, 

uden at gøre brug af urimelige antagelser. De to undersøgelser benyttes dermed til at bekræfte 

hinanden og tilsammen øge besvarelsens validitet og anses derfor som komplementære og 

ikke substituerende. 

 

1.5 Afgrænsning 

”Diversifikation i eksternt forvaltede porteføljer” er et bredt og omfattende emne. Dette gør at 

langt fra alle problemstillinger vedrørende emnet kan behandles i denne afhandling. For at 

komme i dybden med problematikken vil denne afhandling derfor kun beskæftige sig med 
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antallet af aktive managers der ansættes og de afledte problemer der kommer af dette. De 

teoretisk funderede beregninger vil derfor heller ikke fokusere på selve udvælgelsen af 

enkelte forvaltere, men i stedet benytte et gennemsnit af samtlige forvaltere som 

udgangspunkt i undersøgelsen. 

For at begrænse opgavens omfang og sikre sammenlignelighed i datasættet, vil der i de 

historiske undersøgelser kun indgå amerikanske large-cap fonde med benchmark S&P500. 

Dette segment er blandt andet valgt, da der her foreligger det største datagrundlag. Da de 

underliggende aktiver, afkast og andre nøgletal er i United States Dollars, vil der igennem 

opgaven kun blive regnet heri og en eventuel valutaeffekt for en ikke-amerikansk investor vil 

ikke blive inddraget. 

Der vil i afhandlingen, ligesom valutaeffekter, ikke blive behandlet de skattemæssige 

konsekvenser af investering i aktive fonde. 

Afhandlingens problemstilling er generel i den forstand, at der efterspørges hvilken effekt der 

kan opnås gennem diversifikation. Afhandlingen vil derfor ikke koncentrere sig om 

udvælgelse af enkeltmanagers, men i stedet søge at belyse den effekt, der typisk kan opnås 

ved inddragelse af flere forvaltere. Der vil derfor i afhandlingen som udgangspunkt blive 

benyttet tilfældigt valgte managere og gennemsnitsværdier. Dette betyder dog, som altid med 

gennemsnitsbetragtninger, at effekten for nogle forvaltere vil være større, mens den for andre 

forvaltere vil være mindre. 

Specialet henvender sig til læsere med forståelse for og interesse i udvælgelse af aktive 

forvaltere, og det forudsættes derfor at almindelig anvendt finansieringsteori er kendt af 

læseren. Specifikke udtryk og nøgletal vil dog blive defineret og beskrevet kort, hvor de 

finder anvendelse. 

 

1.6 Kildekritik 

I dette afsnit præsenteres kort de typer af kilder der er anvendt og overvejelser omkring deres 

validitet. I afhandlingen benyttes hovedsageligt to slags kilder, videnskabelige artikler og 

historisk markedsdata. 
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Afhandlingens litteratur er altså primært videnskabelige artikler, herunder også working 

papers. Hvor det er muligt er der anvendt primærlitteratur, altså det sted hvor 

artiklen/teorien/metoden optrådte først, også kendt som moderkilden. Disse er typisk 

publiceret i respekterede tidsskrifter og journaler, der ligger under for relativt strenge krav til 

formalia. Artiklerne formodes derfor at være tilstræbt objektive og fremstiller sine 

problemstillinger fair. Som følge deraf anses kilden derfor som god og troværdig med høj 

validitet. 

Til den empiriske undersøgelse benyttes overvejende historisk markedsdatadata fra Mercer og 

Bloomberg samt afkastdata fra værktøjet Morningstar Direct®, indsamlet og udarbejdet af 

analysebureauet Morningstar. Databaserne er bredt anerkendt og benyttes dagligt af tusindvis 

af professionelle investorer. Idet Mercer, Bloomberg og Morningstar lever af at levere 

pålidelige data, og ikke umiddelbart har nogen interesse i at fordreje dataene, anses validiteten 

af kilderne som høj og betragtes som troværdige. Der vil dog i afsnittene hvor dataene 

anvendes blive diskuteret emner som survivorship-bias o. lign, som databaserne kan være 

subjekt for. 

Alt i alt lader det til at de kilder der benyttes i afhandlingen er retvisende og giver ikke 

anledning til større bekymring vedrørende deres validitet. 
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2 Diversifikation blandt aktive forvaltere 

I dette kapitel søges at besvare første del af problemformuleringen. Altså Hvor mange aktive 

managers er det ud fra et afkast og risiko perspektiv effektivt at anvende til forvaltning af én 

portefølje ud fra et rent teoretisk perspektiv. Beregningen af effekterne og den empiriske 

verificering udføres i de efterfølgende kapitler. 

I de kommende afsnit gennemgås de væsentligste emner, der har indflydelse på antallet 

forvaltere i forhold til afkast og risiko. Efter argumenterne og intuitionerne for og imod 

diversifikation er gennemgået hver for sig, vil det samlede resultat, og dermed den forventede 

løsning på problemstillingen, blive præsenteret i konklusionen til sidst i kapitlet. 

 

2.0 Argumentationen bag diversifikation: 

I følgende afsnit vil den generelle argumentation for diversifikation blive præsenteret kort, 

inden de specifikke emner, hvor aktiv forvaltning adskiller sig fra traditionel diversifikation, 

behandles mere indgående. 

Risikospredning i form af diversifikation har eksisteret langt længere end de finansielle 

markeder. Således lyder et vers i Det Gamle Testamente i bibelen, der dateres tilbage til år 

935 før vor tidsregning: 

fordel, hvad du har, til syv eller otte, 
du ved ikke, hvad ondt der sker på jorden.4 

På et mere nutidigt sprog kan dette oversættes til noget i retningen af: spred dine 

investeringer, for du ved ikke hvad fremtider indeholder. Det er næppe sandsynligt at 

forfatteren af Prædikerens Bog havde aktive forvaltere af amerikanske Large-Cap aktier i 

tankerne da teksten blev forfattet, men principperne er dog fortsat gældende. 

Den moderne porteføljeteoris diversifikation følger typisk Markowitz matematiske tilgang, 

publiceret første gang i 1952.5 Her udnyttes at finansielle aktiver generelt har en indbyrdes 

korrelation der er mindre end 1, til at minimere udsvingene i værdien af en sammensat 

                                               
4 Prædikerens Bog, 11:2  
5 Markowitz (1952) 
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portefølje af aktiver. Ved hjælp af aktivernes indbyrdes korrelationer, aktivernes volatilitet 

målt ved standardafvigelse og aktivernes forventede afkast sammensættes en række såkaldt 

optimale porteføljer. Denne praksis har været bredt anvendt siden Markowitz’ introduktion, 

og der er forfattet utallige bøger og artikler om det optimale antal aktiver i en portefølje, se 

f.eks. Surz og Price artikel ”The Truth about Diversification by the Numbers”.6 For 

diversifikation specifikt blandt aktive forvaltere er litteraturen dog mere sparsom, og der 

arbejdes derfor ud fra beslægtet litteratur for hedgefonde og fund of funds, herunder Lhabitant 

og Vicin7 (2004) og Amin og Kat8 (2002).  

Markowitz’ metode tilsigter altså at skabe porteføljer med et optimalt forhold mellem afkast 

og risiko. I nyere tid er der dog blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt denne metode også 

er effektiv i den forstand, at den holder hvad den lover. DeMiguel, Garlappi og Uppal stiller i 

deres artikel fra 20079, ”Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/N 

Portfolio Strategy” spørgsmålstegn ved Markowitz’ model i forhold til den noget simplere 

ligevægtede portefølje, også kendt som ”Naiv Diversifikation”. De finder, på baggrund af 

ekstensive undersøgelser på tværs af 14 forskellige optimeringstilgange, at ingen af 

modellerne udviser konsistent bedre performance end den naive diversifikation. De attribuerer 

den ringe performance til unøjagtighed af de, typisk historiske, inputestimater, der ligger til 

grund for optimeringerne.  

Fordelen ved den naive diversifikation er at den kun stiller få krav til inputvariablerne. Da der 

i opgaven benyttes netop historiske data, gennemsnitsværdier og tilfældigt valgte forvaltere, 

som de bedste estimater for virkelighedsdata, benyttes den naive tilgang gennem opgaven, 

med de fordele og svagheder der nu engang hører med. 

 

2.1 Hvordan adskiller aktiv forvaltning sig normal porteføljeoptimering? 

Aktiv forvaltning adskiller sig især fra almindelig porteføljeoptimering på ét kritisk punkt, 

netop at investor køber en allerede diversificeret portefølje af aktiver. Generelt siges det 

blandt praktikere, at man i en portefølje på 30 aktier kan høste 95 % af alle gevinsterne ved 

                                               
6 Surz & Price (2000) 
7 Lhabitant & Vicin (2004) 
8 Amin & Kat (2002) 
9 DeMiguel, Garlappi & Uppal (2007) 
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diversifikation10.  I og med der i de fleste alpha-manageres porteføljer er et antal aktiver et 

stykke over denne grænse, kunne det overvejes om ikke man kunne nøjes med blot en enkelt 

manager til at forvalte porteføljen. Det nok mest udbredte argumentet imod dette er den gamle 

læresætning om ikke at lægge alle sine æg i samme kurv. Hvorvidt dette ordsprog også holder 

i denne sammenhæng er netop konklusionen på denne opgave. 

Givet investor har valgt at investeringen skal forvaltes af en aktiv manager, er en stor del af 

diversifikationsgevinsten som nævnt allerede hentet hos den aktive forvalter. I dette ligger at 

den aktive forvalter typisk vil søge at opnå markedsafkastet plus et alpha-element. Dette 

fælles underliggende marked skaber grobund for en høj korrelation mellem de forskellige 

forvaltere, hvilket igen begrænser diversifikationsgevinsten. Hvor stor denne korrelation er i 

praksis vil blive undersøgt senere i opgaven. Idet den aktive forvalter også søger et alpha-

element, der ikke nødvendigvis er korreleret med markedet, kan der dog også her 

argumenteres for en berettigelse til nogen diversifikation imellem dem. 

Sidst er der den omkostningsstruktur der er kendetegnet for segmentet. Denne vil ligeledes 

blive forsøgt anslået og modeleret senere i opgaven. De fleste aktive forvaltere opererer med 

en faldende omkostningsstruktur og tilbyder at man, ved at placere flere penge hos den 

samme forvalter, kan opnå et kickback eller hvad de kalder storkunderabat11. Dette gør det, alt 

andet lige, fordelagtigt at begrænse antallet af managers, idet man således kan spare nogle af 

de ellers ret høje omkostninger der er forbundet med aktiv forvaltning. 

 

2.2 Emner der er særligt relevante for beslutningen om antallet af 
managers i en effektiv portefølje: 

Som tidligere skrevet vil de faktorer, der har indflydelse på antallet af managers, det ud fra et 

afkast og risiko perspektiv, er effektivt at anvende blive gennemgået. Emne for emne vil der i 

afsnittene herunder således blive gennemgået den intuition, der bidrager til beslutningen om 

at ansætte flere eller færre managers, samt den effekt det har på beregningen. Det drejer sig 

om følgende fire underemner: 

 

                                               
10 Surz & Price (2000) 
11 Mercer Global fee Survey 2010 (2010) 
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Omkostningsstruktur  

Tracking Error  

Korrelation mellem forvaltere 

Halerisiko  

 

2.2.1 Omkostningsstruktur  

Private eller andre mindre investorer der ønsker at investere i aktivt forvaltede fonde mødes 

generelt af en fast flad procentvis omkostning12. Som institutionel investor, med en noget 

større formue under forvaltning, er billedet noget anderledes. Alt efter hvor stor formue 

investor placerer hos den enkelte manager kan anseelige rabatter opnås. 

Pensionsrådgivningsfirmaet Mercer laver årligt en opgørelse over management fees i 

forskellige foreninger og for forskellige typer af investorer. Hvor mindre investorer typisk 

betaler vel over 1 % om året i management fee for aktiv forvaltning, kan en investor ved at 

placere et større beløb nå helt ned omkring 0,25 % ved investering af 250 mio. USD i en fond. 

Figur 1 nedenfor er et udklip fra Mercers Global Fee Survey 2010 

 

 

 
Figur 1 Mercer Management Fee Survey 2010  
(Kilde: Mercer Global Fee Survey 2010, Mercer) 

Som det kan ses af figur 1, er der stor spredning i, hvor meget investor betaler i management 

fee, alt efter størrelse og hvilken manager der anvendes. Da der i undersøgelsen indgår dyre 

såvel som billige forvaltere, benyttes medianomkostningerne som udgangspunkt. Man kunne 

forestille sig at de dyreste managere typisk har en bedre track-record, siden de er i stand til at 

kræve højere omkostninger. Omvendt er investoren, ved at vælge de billigste managere, 

                                               
12 Mercer Global Fee Survay 2010 (2010) 
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sikker på at få en relativt billigere forvaltning og dermed mere af afkastet til sig selv. Alt dette 

er dog blot spekulation, så for at få det bedste estimat for omkostningerne i en typisk fond 

benyttes altså medianen for hvert datapunkt i analysen. 

Omkostningerne i Mercers undersøgelse er kun punktvist defineret, og det er derfor svært at 

sige noget om omkostninger for investeringsbeløb, der ligger mellem de udvalgte punkter. For 

at imødegå dette, benyttes simpel matematisk regression til at finde en funktionsforskrift, der 

approksimerer hvilket management fee investor afkræves afhængigt af investeringens 

størrelse.  

For at beskrive omkostningerne i en fond som en lineær funktion opstilles en ligning på 

formlen:  

bMaMf  *)(  

hvor M er investeringen i mio. USD, med tilfældigt valgte værdier for parametrene a og b. 

Afvigelserne fra punkterne til funktionen bestemmes for hvert datapunkt i Mercers 

undersøgelse. Den numeriske sum af disse afvigelser minimeres ved at variere parametrene a 

og b, og man har derved den lineære funktion, der bedst beskriver omkostningerne som en 

funktion. På samme måde opstilles omkostningerne som en logaritme-, potens- og 

eksponentialfunktion.   

I Tabel 1 nedenfor er opstillet de simple matematiske regressioner der er kørt på datasættet og 

de forskrifter der tættest tilnærmer sig de aktuelle fees.  

Mio. USD Aktuel Lineær Logaritmisk Potens Eksponentiel 
25 0,65% 0,60% 0,64% 0,65% 0,60% 
50 0,58% 0,58% 0,58% 0,58% 0,57% 
75 0,53% 0,56% 0,54% 0,54% 0,54% 

100 0,52% 0,54% 0,52% 0,51% 0,51% 

150 0,47% 0,50% 0,48% 0,48% 0,47% 

200 0,45% 0,45% 0,45% 0,45% 0,42% 

250 0,44% 0,41% 0,43% 0,44% 0,38% 

      

f (M)  -0,0008511M+0,623 -0,0928*LN(M)+0,9427 1,139*M^(-0,1740) 0,628*0,998^M 

RSS  0,00504 0,00036 0,00021 0,00393 

 
Tabel 1 Matematisk regression af management fee i aktive fonde 
(Kilde: Mercer Global Fee Survey 2010, Mercer) 



16 | S i d e  

 

Af tabellen kan det ses at omkostningerne i fondene bedst kan skrives på formlen:  

1740,0*1390,1)(  MMf , for M > 0 

hvor M beskriver den investerede kapital i mio. USD. Med en Residual Sum of Squares 

(RSS) på 0,00021 eller en R2 værdi på 0,99, må dette siges at være en god approksimation.   

Til illustration er der nedenfor i Figur 2 plottet de 4 funktioner mod de faktiske datapunkter i 

Mercers undersøgelse. Igen ses det at den bedste tilnærmelse er potensfunktionen. 

 

Figur 2 Simpel matematisk regression af fondenes omkostningsstruktur 

 

En fonds management fee kan altså skrives på formlen 1740,0*1390,1)(  MMf , altså jo flere 

penge der investeres, jo mindre betaler investor pr. investeret dollar. Denne fordel er dog 

aftagende og forskellen på at investere 200 og 250 millioner USD er blot 0,01 procentpoint 

mod en forskel på 0,07 procentpoint ved at gå fra 25 til 50 millioner USD.  

Da der i afhandlingen som udgangspunkt benyttes gennemsnitsforvaltere er det nu muligt, på 

baggrund af omkostningsstrukturen for investering i én fond, at beskrive omkostningerne af 

en portefølje af fonde med samme omkostningsstruktur. 
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Den totale investering sættes som beskrevet i indledningen til 250 millioner USD. Som 

tidligere beskrevet fordeles midlerne ligeligt i de forskellige fonde som følge af den naive 

diversifikation. Investeringen i hver enkelt fond kan således skrives som w = M/250, hvor w 

benævner vægten i hver fond. Derfor kan omkostningsformlen for en enkelt fond skrives som:  

Management Fee = 1740,0*139,1 M  

Management Fee = 1740,0)250*(*139,1 w  

Management Fee = 1740,0*4356,0 w  

De samlede administrationsomkostninger for en portefølje af fonde bliver derfor et vægtet 

gennemsnit af omkostningen i enkelfondene: 

Management Fee =  )*4356,0(* 1740,0ww  

Da omkostningsstrukturen i hver fond er den samme kan udtrykket også skrives som: 

Management Fee = ))*4356,0(*(* 1740,0wwn  

Hvor n er antallet af fonde i porteføljen. 

Da fondene endvidere ligevægtes, er vægten i hver enkelt portefølje w = 1/n. I formlen 

substitueres w og porteføljens samlede administrationsomkostninger kan skrives på formlen: 

Management Fee = 1740,0)
1

(*4356,0(*
1

* 

nn
n  

Management Fee = 1740,0)
1

(*4356,0 

n
, for n > 0 

Med en total investering på 250 mio. USD, ligeligt fordelt mellem fondene ser porteføljens 

samlede årlige administrationsomkostninger således ud: 

 

 



18 | S i d e  

 

Antal Fonde Management Fee 

1 0,44%
2 0,49%
3 0,53%
4 0,55%
5 0,58%
10 0,65%
25 0,76%
50 0,86%
100 0,97%
Tabel 2 Årligt Management Fee som funktion af antal fonde 
 

For at vise et kontinuert billede af omkostningernes udvikling er der i figur 3 nedenfor 

afbilledet en porteføljes samlede management fee som følge af antallet af fonde i porteføljen. 

 

Figur 3 Årligt Management Fee som følge af antallet af fonde  

Som Mercers data også viser, er den marginale omkostning ved tilknytning af en ekstra 

manager aftagende, om end altid stigende. 

I beregningerne senere i afhandlingen tilskrives omkostningerne fast månedligt som 

1Fee ManagementÅrligt 112   som det typisk er praksis for forvalterne. 
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2.2.2 Tracking Error 

Tracking Error beskriver forvalterens afvigelse i forhold til benchmark og defineres som:  

)r - Var(r.. bpET  

hvor rp og rb er henholdsvis porteføljens og benchmarkets afkast. Med en årlig Tracking Error 

på 1% og normalfordelte afkast13 kan det altså forventes, at forvalterens afkast med 65% 

sikkerhed ligger indenfor 1% af benchmarkets afkast og med 95% sikkerhed indenfor 2%. 

Tracking Error indgår desuden i performance-nøgletallet Information Ratio, der beskriver 

forholdet mellem forvalterens merafkast og afvigelser i forhold til benchmark. Information 

ratio defineres med samme notation som før som: 

..
..

ET

Merafkast
RI   eller 

)r - Var(r
..

bp

bp rr
RI


  

Ofte ses en lav Tracking Error som en god ting, f.eks. vil en lavere Tracking Error, alt andet 

lige, føre til et højere Information Ratio, der anvendes som et performancemål for aktive 

mandater mange steder. Disse nøgletal fortæller imidlertid kun den halve sandhed da man 

som aktiv manager er nødt til at søge nogle afvigelser for at lave merafkast. En Tracking Error 

på 0 er pr. definition ensbetydende med et afkast på linje med afkastet for fondens valgte 

benchmark, periode for periode. Et skyhøjt IR er derfor ikke nødvendigvis i investors 

interesse, hvis T.E. samtidig er meget lav. 

Betragt som eksempel to fonde med fælles benchmark, Fond A og Fond B. Fond A har en 

Tracking Error på 1% og et Information Ratio på 1,5. Fond B har en Tracking Error på 3% og 

et Information Ratio på 0,75. Umiddelbart vil mange sige at Fond A dominerer Fond B idet 

den har et højere Information Ratio og lavere Tracking Error. Dette er imidlertid ikke 

nødvendigvis korrekt. I og med Information Ratio beregnes som:   

..
..

ET

Merafkast
RI   

kan en fonds merafkast i forhold til benchmarket kan beskrives som:  

                                               
13 Normalfordelingsantagelsen behandles senere i opgaven 
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I.R. * T.E. = Merafkast 

Derved har Fond A i perioden et merafkast i perioden 1,5 * 1% = 1,5% mens Fond B har et 

merafkast til samme benchmark på 0,75 * 3% = 2,25 %. Forholdet mellem afkast og risiko 

(her repræsenteret ved I.R.) er givetvis bedre i Fond A, men der skabes et højere merafkast i 

fonden med den høje Tracking Error, og dermed et bedre afkast til investor, hvilket, alt andet 

lige, må være det ultimative mål for en aktiv forvalter. 

Når man har at gøre med aktiv forvaltning, er T.E. dermed ikke nødvendigvis af det onde, så 

længe T.E. kommer af det Alpha (merafkast) man har investeret for at opnå. Ved at 

diversificere sin formue mellem flere fonde med forskellige investeringsstrategier reduceres 

T.E. i forhold til markedet givetvis, men dermed reduceres også muligheden for merafkast. I 

sidste ende risikerer man ved ”for meget” diversifikation mellem aktive mandater ende med et 

afkast der ligger tæt op af benchmarkets afkast, med undtagelse af de høje management fees 

man har betalt managerne for at investere for sig.  

Problemet er at når man ved diversifikation reducerer T.E., reduceres potentialet for Alpha, og 

man ender med markedsafkastet minus et garanteret tab som følge af de relativt høje 

omkostninger forbundet med aktiv forvaltning. Den tidligere nævnte udfordring i at finde 

litteratur, der beskriver en løsning på netop denne problemstilling, kunne tænkes at stamme 

fra et modsatrettet skisma mellem det at vælge en forvalter, der ved aktivt at tage risiko 

forventes at slå sit benchmark og det at diversificere for at reducere netop denne aktive risiko. 

I denne forbindelse kan det endvidere nævnes at en undersøgelse af Israelsen og Cogswell fra 

2007 viser at brugen af Tracking Error som værktøj i porteføljeoptimering hos Alpha-

managers kan virke negativt på deres performance. Faktisk påviste deres undersøgelse at de 

aktive fonde, med en investeringsstrategi om at investere i vækstselskaber, der havde lavest 

Tracking Error havde dårligst performance som følge af for stort fokus på benchmark-risiko.14 

Aktive forvaltere bedømmes, som det tidligere er beskrevet, typisk ud fra deres udsving i 

forhold til deres benchmark gennem nøgletal som Tracking Error og merafkast. For at kunne 

bestemme disse nøgletal analytisk er det nødvendigt at bestemme forvalternes indbyrdes 

korrelation imellem deres afvigelser til benchmarket. Denne vil, sammen med det generelle 

                                               
14 Israelsen & Cogswell (2007) 
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niveau for merafkast og Tracking Error i aktive fonde, blive behandlet i den historiske 

undersøgelse i afsnit 3.1. 

 

2.2.3 Korrelation mellem forvaltere 

I traditionel porteføljediversifikation er det er den relativt lave korrelation i mellem aktiverne, 

der giver risikoreduktionen. Som følge af antagelsen om at forvalterne arbejder ud fra samme 

investeringsunivers og benchmark, er der givetvis en stærk korrelation fondene imellem. I 

dette afsnit beskrives, hvordan forskellige niveauer af korrelation mellem aktiver påvirker den 

samlede risiko, målt ved varians, i en portefølje. På baggrund af dette vil det være muligt at 

beskrive den diversifikationsgevinst, der kan forventes ved spredte investeringer hos aktive 

forvaltere. 

En porteføljes varians beskriver, hvor store udsving man kan forvente i porteføljens afkast. 

Givet normalfordelte afkast vil porteføljens afkast ligge med hhv. 65% og 95% sikkerhed 

ligge indenfor 1 og 2 standardafvigelser af middelværdien af afkastet. Variansen i en 

portefølje benævnes med σ2 og defineres således: 

1

)(2




 

n

xxi  

hvor ix  er observationerne, x  er middelværdien og n er antallet af observationer. For en 

portefølje af aktiver kan man udnytte normalfordelingsantagelsen og deres indbyrdes 

korrelation til at beregne porteføljens samlede varians. Vha. vægtene i hvert aktiv, w, 

standardafvigelserne for hvert aktiv, σ, samt deres indbyrdes korrelation, ρ, beregnes 

variansen som: 

ijjij
i ij

i
i

iip www  


 222
 

For en portefølje af to aktiver, a og b, bliver dette til: 

abbababbaaab wwww  222222   
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Af denne formel kan det ses at en sammensat porteføljes varians består af et vægtet 

gennemsnit af aktivernes varians, plus to gange deres fælles varians, også kendt som 

covarians. For en portefølje af tre aktiver, a, b og c, ser beregningen af varians således ud: 

bccbcbaccacaabbabaccbbaaabc wwwwwwwww  2222222222 
 

Som det kan ses vil en lav korrelation, alt andet lige, slå igennem som en lav covarians, 

hvilket bidrager til en lav samlet porteføljevarians. Nedenfor er opstillet en figur, der 

illustrerer hvordan en porteføljes samlede standardafvigelse udvikler sig ved forskellige 

niveauer af korrelation. I figuren holdes de andre to variable konstante. Standardafvigelsen af 

begge aktiver sættes til 20 % og aktiverne ligevægtes med halvdelen i hver. 

 

Figur 4 Porteføljens samlede standardafvigelse som følge af varierende korrelation i en 
portefølje af to forvaltere. 

Som det kan ses af figur 4, reduceres porteføljens standardafvigelse betydeligt ved lavere 

niveauer af korrelation. Ved negativ korrelation er det endda muligt helt at eliminere 

standardafvigelserne. Med en ligevægtet portefølje af to aktiver sker dette ved en korrelation 

på -1.  

Som beskrevet tidligere er det nok rimeligt at forvente, at korrelationen mellem forvaltere 

med fælles investeringsunivers og benchmark er relativt stærk. Figur 4 ovenfor illustrerede 

hvordan en porteføljes standardafvigelse udvikler sig ved forskellige niveauer af korrelation 

mellem aktiverne i porteføljen. I figur 5 nedenfor fastlåses, foruden standardafvigelsen, 
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korrelationen på udvalgte niveauer, og i stedet varieres antallet af aktiver og dermed også 

vægtene i den ligevægtede portefølje.  

 

Figur 5 Standardafvigelse af ligevægtede porteføljer med varierende antal aktiver ved 
udvalgte niveauer af korrelation mellem aktiverne fra 0 til 1 

Af figur 5 kan det ses, hvordan korrelationseffekten af påvirker porteføljens samlede risiko. I 

figuren ses det, ikke overraskende, at såfremt aktiverne er perfekt korrelerede, reduceres 

porteføljens risiko, målt ved standardafvigelse ikke ved diversifikation. Samtidigt kan det 

også ses, at man med en portefølje af ukorrelerede aktiver kan reducere porteføljens risiko 

betydeligt.  

Som det efterhånden er nævnt mange gange, må det forventes at korrelationen mellem de 

aktive forvaltere på samme marked er stærk. Derfor forventes diversifikationsgevinsten, 

udtrykt ved porteføljevarians, at være relativt begrænset. Sammenholdes dette med de 

stigende omkostninger man kan forvente ved øget diversifikation, jf. afsnit 2.2.1, kunne det 

tyde på at det optimale antal forvaltere i en portefølje er lavere end hvad man typisk ser for 

andre aktivklasser. 

 

Gennem dette afsnit kan det ses, at det er essentielt for en troværdig beregning af 

porteføljerisiko med et brugbart estimat for korrelationen mellem de aktive forvaltere. Dette 
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estimat findes i undersøgelsen i afsnit 3.1 og diversifikationseffekten beregnes på baggrund af 

korrelationerne i afsnit 3.2.  

 

2.2.4 Halerisiko 

I beregninger af porteføljers risiko anvendes typisk varians som udtryk for porteføljens 

samlede risiko. I denne betragtning ligger en implicit antagelse om, at porteføljens afkast 

følger en kendt fordeling, typisk normalfordelingen. Dette er dog ikke altid tilfældet. 

Afkastdata for hedgefonde udviser f.eks. tydelige brud på denne antagelse i form af 

statistiktermerne Skewness og Kurtosis15, på dansk også kaldet skævhed og topstejlhed.  

I følgende afsnit gennemgås de forskellige nøgletal, der vil blive anvendt i afhandlingen til at 

belyse, hvad der sker i halerne. 

Skewness måler symmetrien i en fordeling eller rettere mangel på samme. En fordeling 

betegnes som symmetrisk hvis den er ens på begge sider af fordelingens midterste punkt. En 

positiv værdi for skewness betyder, at fordelingen er højreskæv, og værdierne til venstre vil 

ligge tæt, mens værdierne til højre vil være mere spredte og dermed ligne en længere hale. Er 

skewness-værdien negativ er fordelingen venstreskæv og så er billedet naturligvis modsat.  

Kurtosis måler, hvorvidt fordelingen er flad eller spids i forhold til normalfordelingen. En høj 

kurtosis-værdi betyder typisk, at fordelingen er meget koncentreret i midten, hvorefter den 

falder hurtigt og har de berømte fede haler i enderne, altså en stor del af sine observationer i 

yderområderne. En lav kurtosis-værdi er modsat et tegn på en fladere og mere kompakt 

fordeling omkring middelværdien.  

Forvaltere med forskellige investeringsstrategier vil givetvis have forskellige skewness- og 

kurtosis-værdier. Hvordan disse nøgletal udvikler sig i en portefølje bestående af flere 

forvaltere, er imidlertid ikke lige til at estimere uden yderligere antagelser om fordelingerne, 

og diversifikationseffekten målt i disse nøgletal må derfor vente til kapitel 4, hvor der dannes 

reelle porteføljer der kan regnes på. 

                                               
15 Lhabitant & Vicin (2004) 
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I kapitel 4 vil der ligeledes blive inddraget ”Maximum Monthly Drawdown”, der som navnet 

antyder, er porteføljens største tab på en enkelt måned. Intuitionen er at denne stiger, altså at 

det maksimale tab mindskes, efterhånden som der inddrages flere forvaltere i en portefølje. 

Idet dette udelukkende er en historisk observation, vil dette først blive behandlet i den 

empiriske analyse i kapitel 4. 

Det sidste risikomål der anvendes til at beskrive halerisiko i afhandlingen er det populært 

anvendte Value at Risk, også kendt som VaR. Beregningen at dette nøgletal varierer fra den 

simple metode der vil blive brugt i dette kapitel til langt mere komplekse matematiske 

modeller16. Fælles for dem alle er dog, at de forsøger at anslå de dårligst mulige udfald med 

en vis sikkerhed. VaR-95 beskriver f.eks. det mindste afkast man kan forvente at opnå med 

95% sikkerhed, eller med andre ord 95% af udfaldene vil ligge på denne værdi eller over. 

Som de andre nøgletal i dette afsnit, vil VaR blive behandlet i kapitel 4, men det er faktisk, 

ved at gøre brug af normalfordelingsantagelsen, muligt at beregne VaR analytisk som: 

VaR-(p) = x -Φ-1(p)*σ 

hvor x  er gennemsnittet, Φ-1 er den inverse normalfordeling, p er sandsynligheden og σ er 

standardafvigelsen. 

Intuitionen er igen at de ekstreme scenarier, både positive og negative, bliver begrænset 

efterhånden som porteføljen diversificeres. Da VaR kun behandler risiko, forventes 

diversifikation altså at have en positiv effekt på nøgletallet. Givet at korrelationen mellem 

forvalterne indbyrdes er stærk, er effekten på porteføljens VaR nok også relativt begrænset. 

 

                                               
16 Se f.eks Duffie & Pan (1999) 
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2.3 Delkonklusion 

Inden de konkrete effekter af diversifikation blandt aktive forvaltere beregnes, opsummeres 

her de teoretiske emner der søges belyst og den forventede løsning på problemstillingen 

præsenteres. 

På baggrund af de gennemgåede emner forventes det at gevinsten ved diversifikation mellem 

aktive forvaltere i én portefølje er stærkt begrænsede. For det første forventes en stærk 

korrelation mellem de aktive forvaltere som følge af deres fælles investeringsunivers. Den 

høje korrelation betyder, at porteføljens samlede risiko kun i svag grad reduceres ved 

diversifikation. Samtidigt forventes omkostningsstrukturen i de aktive fonde at gøre 

diversifikation til en bekostelig affære. Som det blev beskrevet i afsnit 2.2.1 stiger 

porteføljens samlede omkostninger til forvalterne i takt med at porteføljen diversificeres.  

Sidst er der Tracking Error problematikken og halerisikoen. Modsat porteføljens samlede 

risiko, forventes det at investor kan reducere sin benchmarkrisiko betydeligt ved 

diversifikation. I forbindelse med at investors afkast går mod benchmarkets, efterhånden som 

porteføljen diversificeres, forventes også reduceret halerisiko. Dette har imidlertid den 

bagside at samtidig med risikoen reduceres, ligeså gør gevinstpotentialet. Ultimativt risikerer 

investor ved diversifikation at ende med benchmarkafkastet, men stadig blive afkrævet de 

højere fees som aktiv forvaltning koster. Såfremt investor ønsker et afkast tæt på 

benchmarkets, bør han i stedet anvende de noget billigere indeksfonde.  

 

For at opnå et konkret svar på problemformuleringen er det nødvendigt med retvisende 

estimater for parametrene i beregningen. Det er derfor nødvendigt at supplere den teoretiske 

beregning med reale markedsestimater. Denne beregning udføres i kapitel 3. 
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3 Beregning af diversifikation  

I det kommende kapitel søges konklusionerne fra det foregående kapitel verificeret og ikke 

mindst konkretiseret. For at sikre at estimaterne er i overensstemmelse med hvad der kan 

observeres på markedet, vil der i kapitlet blive udarbejdet en undersøgelse af en større gruppe 

aktive forvalteres historiske afkastserier.   

I kapitlet vil de forventede gevinster og omkostninger ved diversifikation blive beregnet. På 

baggrund af disse beregninger summeres resultaterne op til diskussion og vurdering, inden det 

samlede resultat præsenteres i konklusionen. 

 

3.1 Undersøgelse af månedlige afkastdata i aktive fonde 

Denne undersøgelse har til formål at give nogle brugbare og troværdige estimater for følgende 

nøgletal: afkast, varians, korrelation til markedet, indbyrdes korrelation, Tracking Error, VaR, 

merafkast, korrelation af merafkast, skewness og kurtosis.  

Dataene der ligger til grund for undersøgelsen er hentet fra analyseværktøjet Morningstar 

Direct. For at få det størst mulige datagrundlag er der i Morningstar Direct valgt alle aktive 

fonde med benchmark S&P 500 og med månedlige afkast for alle måneder i perioden januar 

2006 til og med december 2010. Disse kriterier om fælles benchmark og fuld historik i 

perioden begrænser naturligvis udbuddet stærkt, men det er nødvendigt for at skabe 

sammenlignelighed fondene imellem. Den relativt korte periode på 5 år er valgt for at sikre at 

flest mulige fonde kan møde datakravene og for at minimere hændelser som skift i 

investeringsstrategi og udskiftninger i personale som følge af ringe afkast og lignende. 

Man kan frygte at kravet om 5 fulde års historik skaber basis for fænomenet survivorship-

bias. Det kan da heller ikke afvises, at de dårligst performende fonde er blevet lukket ned som 

følge af kundeflugt, men i og med måleperioden er forholdsvis kort er effekten givetvis 

begrænset. 

Fondene i dataudtrækket er primært retail-fonde, altså fonde der udbydes til private 

investorer. Idet undersøgelsen egentlig omhandler mandater for institutionelle investorer, 

havde det nok været bedre om fondene i undersøgelsen afspejlede dette. Disse fondes natur 

gør dog, at de sjældent opgiver deres afkast til offentligheden, hvilket har umuliggjort 
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opbygningen af et ordentligt datagrundlag af fonde for institutionelle kunder. Typisk opretter 

manageren separate fonde til hver investorklasse, hvor beholdningerne ligger som et spejl af 

hinanden, dog med en afgørende forskel i omkostningsstrukturen. Idet der i afkastdataene 

korrigeres for denne forskel ved at fjerne management fee’et, er problemerne ved at anvende 

retail-fonde derfor til at overskue, så længe man har i mente at omkostningerne ikke er 

sammenlignelige. 

For en liste over fonde der er anvendt i undersøgelsen se bilag 1. 

 

3.1.1 Antagelser 

For at drage en meningsfuld konklusion er det, ved udførelse af en undersøgelse som denne, 

nødvendigt at foretage et par antagelser. I dette afsnit vil disse antagelser blive gennemgået og 

motiveret. 

Fondene i undersøgelsen er primært open-end fonde, altså fonde der ikke lukkes for nye 

investeringer når de når en hvis størrelse. Det antages at investor i disse fonde kan opnå 

samme afkast før omkostninger uanset hvor mange penge der investeres. Investors afkast 

bliver således ikke påvirket af stigende Bid/Ask-spreads eller problemer med illikvide 

markeder.  

Som altid ved anvendelse af sådanne undersøgelser er det også nødvendigt at antage at 

investor er pristager på markedet og ingen indflydelse har på prisdannelsen af de 

underliggende aktiver. Til denne antagelse hører dog i dette tilfælde, at investor netop har en 

størrelse, der gør at det er muligt at påvirke omkostningerne i fondene, men altså ikke prisen 

på de underliggende aktiver i fondene. Denne antagelse er givetvis ikke urimelig igen grundet 

segmentet i undersøgelsen er US Large Cap, hvor selv en investor med relativt store midler til 

rådighed har svært ved at påvirke markedet. 

 

3.1.2 Undersøgelsens udførelse 

Undersøgelsen er foretaget ved at samle så mange aktivt forvaltede fonde med benchmark 

S&P 500 og månedlig afkasthistorik i perioden januar 2006 til og med december 2010 som 



29 | S i d e  

 

muligt. Da omkostningsstrukturen i fondene er afhængig af den investerede kapital, benyttes 

afkastdata renset for management fee og er dermed rene investeringsafkast, dog inklusiv 

handels- og administrations-omkostninger. Dette er endvidere særligt anvendeligt, når der 

senere skal tillægges en formueafhængig omkostningsstruktur. 

Som det blev beskrevet i det metodeafsnittet er perioden januar 2006 til december 2010 først 

og fremmest valgt for at skabe det størst mulige datagrundlag. Der er valgt de senest 

tilgængelige helårlige data, frem for f.eks. perioden 2001-2005, for at få det mest retvisende 

billede af hvordan markedsbetingelserne er netop nu. Den relativt korte periode er som sagt 

valgt for at begrænse fænomenet survivorship-bias. En længere periode ville betyde, at flere 

af de dårligste fonde ville lukke og ryge ud af og analysen, der derfor ville blive udført på et 

skævt grundlag. Som det blev beskrevet i metodeafsnittet kan det ikke afvises at udvalget af 

data kan påvirke konklusionerne. Denne problematik behandles dybere i kritikken af kapitlet 

På baggrund af disse data er det muligt at beregne en række nøgletal, der er interessante for 

beslutningen om antallet af managere. 

I undersøgelsen findes estimater for følgende nøgletal: Afkast, varians, korrelation til 

markedet, indbyrdes korrelation, merafkast, indbyrdes korrelation i fondenes merafkast, 

Tracking Error, skewness og kurtosis. Ved hvert nøgletal gennemgås beregningen heraf17 og 

anvendelsen motiveres.  

 

3.1.3 Resultater af undersøgelsen 

Afkast 

Det første og mest oplagte at undersøge er enkeltfondenes årlige afkast. Dette gjort trivielt 

som 1 plus det månedlige afkast multipliceret og annualiseret: 

1)+(1*…*)+(15
1006   dec-janfond rrr  

                                               
17 Alle beregninger er konsistente med formlerne opgivet i StatPro Statistics Userguide, 
der vejleder kunder der ønsker at blive GIPS-Compliant (Global Investment Performance 
Standards). For mere information se kildefortegnelsen på side 72 
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Som det måske kunne forventes, fordeler fondes afkast sig pænt omkring middelværdien på 

2,6 % i annualiseret afkast i perioden januar 2006 til december 2010. Det relativt lave årlige 

gennemsnitsafkast vidner om en svær periode på markedet for US Large-cap aktier. På figur 6 

nedenfor er afbilledet, hvordan fondenes årlige afkast fordeler sig omkring middelværdien, 

markeret med en rød streg. 

 

Figur 6 Fordeling i fondenes annualiserede afkast   
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Standardafvigelse 

På baggrund af de månedlige afkast er det muligt at beregne spredningen i de månedlige 

observationer, fond for fond, udtrykt ved standardafvigelse. Denne er i stil med afkastene 

annualiseret efter forskrifterne for GIPS-Compliance18: 

 
n

xx
SD i

fond
 


2

 

hvor xi er enkeltobservationer, x  er gennemsnittet af observationerne, n er antallet af 

observationer. Den månedlige standardafvigelse er annualiseret ved at multiplicere med 12 . 

                                               
18 Stat Pro Userguide 
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På figur 7 nedenfor er afbilledet, hvordan fondenes årlige standardafvigelse fordeler sig 

relativt tæt omkring middelværdien 18,1%. Til sammenligning havde det fælles benchmark 

for fondene S&P 500 i samme periode en årlig standardafvigelse 17,8%19.  

 

Figur 7 Fordeling i fondenes annualiserede standardafvigelse  
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Korrelation 

For at illustrere hvor stor en del af fondenes afkast der kan forklares ud fra bevægelser i det 

underliggende marked, undersøges fondenes korrelation til benchmaket S&P 500. 

Korrelationen er beregnet som: 

ba

ab
abC





 , 

hvor abC  benævner korrelationen mellem afkastet i fond a og benchmarkafkastet, ab  er 

covariansen mellem fond a’s afkast og markedet, a  og b  beskriver standardafvigelsen på 

afkastene for fond a og markedet respektivt.20 

                                               
19 Morningstar Direct 
20 Stat Pro Userguide 
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Efter GIPS forskrifterne testes det endvidere hvorvidt korrelationen er signifikant forskellig 

fra 0 vha. formlen: 

 
 2

1 2






n

r

r
tr  

hvor r er korrelationskoefficienten og n er antallet af månedlige observationer, der er indgået i 

analysen. Hvis t-værdien er mindre end -2 eller større end 2 anses korrelationen for 

signifikant.  

På figur 8 nedenfor er afbilledet denne korrelation mellem fondenes afkast og afkastet for 

S&P 500. Som det måske kunne forventes for fonde af denne type, forklarer bevægelser i det 

underliggende indeks langt størstedelen af bevægelserne i fondene. Således har fondene en 

gennemsnitlig korrelation til benchmarket på 0,97 og 90 % af fondene har en korrelation på 

0,94 eller højere. Med en gennemsnitlig korrelation på 0,97 virker det en smule omsonst, at 

teste hvorvidt denne korrelation er signifikant forskellig fra 0. For god ordens skyld beregnes 

dog en t-værdi på 465, og korrelationen må anses for signifikant. 

  

Figur 8 Fordeling i fondenes korrelation til benchmarket S&P 500  
(Kilde: Morningstar Direct) 

En stor del af enkeltfondenes afkast skyldes altså bevægelser i det underliggende indeks. For 

at kunne beregne variansen af en portefølje bestående af flere forskellige fonde, er det 

nødvendigt at kende deres indbyrdes korrelation til hinanden. Korrelationen er beregnet som 
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før, og som det kan ses af grafen på figur 9, er denne indbyrdes korrelation ligeledes stor. Igen 

næppe en overrraskelse eftersom fondene i høj grad replikerer benchmarkets afkast. Den 

gennemsnitlige indbyrdes korrelation er 0,95 og er som på de andre figurer markeret med en 

rød streg. Også her testes korrelationen for god ordens skyld for signifikans efter GIPS-

forskrifterne. t-værdien er her 336 og korrelationen er altså, ikke overraskende, signifikant 

forskellig fra 0. 

 

Figur 9 Indbyrdes korrelation mellem enkeltfondenes afkast   
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Merafkast 

Som det nok kunne forventes ligner enkeltfondenes afkast altså deres benchmarks ret meget, 

forskellen imellem fondene ligger altså i de yderste par procent. Det er derfor interessant at 

undersøge fondenes performance eller på dansk merafkast. Dette merafkast er i undersøgelsen 

beregnet geometrisk og annualiseret, efter GIPS-Compliance forskrifter21, som:  




























 1

1

1
1

n

b

f

r

r
Merafkast  

                                               
21 Stat Pro Userguide 
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hvor rf  og rb er totalafkastet på hhv. fonden og benchmarket i perioden og n er antal år i 

perioden. Merafkastene er nødvendige at beregne for at beregne nøgletal som Tracking Error 

og Information Ratio. 

Som der kan ses af figur 10 nedenfor har fondene i undersøgelsen i gennemsnit givet en smule 

bedre afkast end S&P 500, dette vel at mærke før management fee. Som i de annualiserede 

afkast, er der en pæn spredning omkring middelværdien, hvilket er naturligt da merafkastet er 

direkte afledt af de faktiske afkast. 

 

Figur 10 Fordeling i fondenes annualiserede merafkast i forhold til S&P 500  
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Tracking Error 

På baggrund af de observerede månedlige geometriske merafkast, er det muligt at beregne 

nøgletallet Tracking Error, der som tidligere nævnt er standardafvigelsen af netop 

merafkastet. Dette nøgletal giver et billede af enkeltfondenes udsving i forhold til 

benchmarket, og annualiseres ved at multiplicere den månedlige Tracking Error med 12 .  

På figur 11 nedenfor er afbilledet fordelingen af fondenes Tracking Error og det fremgår at 

der er relativt stor spredning i de observerede data omkring middelværdien på 4,5%.  
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Figur 11 Fordeling i fondenes annualiserede Tracking Error  
(Kilde Morningstar Direct) 

 

Korrelation i merafkast 

Som for den indbyrdes korrelation i mellem fondenes afkast, er det nødvendigt at beregne den 

indbyrdes korrelation i fondenes merafkast. På baggrund heraf er det således muligt at 

beregne Tracking Error for en portefølje bestående af flere enkeltfonde.   

På figur 12 nedenfor er afbilledet den indbyrdes korrelation i fondenes merafkast. Af grafen 

kan det ses, at der generelt er ringe sammenhæng mellem fondenes merafkast med en 

gennemsnitlig korrelation på blot 0,07 og med en spredning der går fra -0,79 til 0,99 i de 

stærkest korrelerede fonde. På trods af den store spredning i korrelationerne har den 

gennemsnitlige korrelation på 0,07 en t-værdi på 8,2 og der er altså en lille, men dog 

signifikant, positiv korrelation i fondenes indbyrdes merafkast. 
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Figur 12 Indbyrdes korrelation i fondenes merafkast  
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Skewness 

Som beskrevet i afsnit 2.2.4 beskriver skewness-værdien symmetrien i de rapporterede afkast. 

Porteføljernes skewness beregnes som:  

 






 



3
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nn
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Som det kan ses af figur 13 er der stor forskel i fondenes Skewness-værdier. Fælles for dem 

alle er, at de er negative og fondenes månedlige afkast er derfor venstreskæve. Gennemsnittet 

på -0,80 indikerer altså at afkastene i perioden har været præget at færre, men større tab og 

flere, men mindre gevinster. 
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Figur 13 Fordeling af skewness i enkeltfondenes månedlige afkast  
(Kilde: Morningstar Direct) 

 

Kurtosis 

Ligesom skewness-værdien var interessant for fordelingen af fondenes månedlige afkast, 

viser figur 14 nedenfor, at også kurtosis-værdierne fordeler sig relativt spredt. Kurtosis 

beregnes som: 
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Pr. definition har normalfordelingen en kurtosis på 3, og det tyder altså på at fondenes 

månedlige afkast generelt har ligget relativt tæt omkring middelværdien, og kun få 

observationer har ligget ude i halerne. Hvordan denne værdi bevæger sig ved øget 

diversifikation, må dog vente til den empiriske efterprøvning i kapitel 4, jf. afsnit 2.2.4. 
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Figur 14 Fordeling af kurtosis i enkeltfondenes månedlige afkast  
(Kilde: Morningstar Direct) 
 

 

3.2 Beregning af afkast og risiko i eksternt forvaltede porteføljer 

På baggrund af estimaterne fra undersøgelsen i forrige afsnit, er det nu muligt at gennemføre 

en beregning af gevinster og omkostninger ved diversifikation blandt aktivt forvaltede fonde. 

Målet for beregningen er en eksplicit besvarelse af opgavens problemformulering, altså ud fra 

et afkast- og risiko-synspunkt at finde det optimale antal managers i en eksternt forvaltet aktiv 

portefølje.  

Afsnittet indeholder, foruden selve udregningerne, de antagelser der ligger til grund for 

beregningen, samt i objektivitetens navn, et kritikafsnit, der efter beregningen tackler de 

problemer der kan gøre sig gældende ved anvendelse af resultaterne. Dette afsnit leder således 

naturligt op til en delkonklusion for kapitlet. 
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3.2.1 Antagelser for beregning 

Inden en teoretisk funderet beregning kan foretages, er det nødvendigt at foretage en række 

antagelser. Disse antagelser vil her i afsnittet blive præsenteret og motiveret. 

Som det ofte er tilfældet når man arbejder med afkast og risiko, er det nødvendigt at antage at 

investor er rationel og risikoavers, at investor er pristager på markedet og at afkastene er 

normalfordelt.  

Angående antagelsen om at de månedlige afkast er normalfordelte kan være problematisk at 

acceptere, idet undersøgelsen i foregående afsnit netop har vist, at fordelingen af fondenes 

afkast udviser både skewness og kurtosis. Man kan overveje om det er rimeligt at forvente, at 

afkastene skulle udvise normalitet på baggrund af den relativt korte periode de er målt over. I 

en artikel fra 1991 påviser Jansen og Vries22, at aktieafkast generelt udviser fede haler 

sammenlignet med normalfordelingen. Ikke desto mindre er antagelsen om normalitet 

nødvendig for at kunne beregne nøgletal som porteføljevarians, Tracking Error, VaR og 

lignende og det må derfor accepteres som en fejlkilde i beregningen. 

Da afhandlingen som tidligere beskrevet har større investorer som primært fokus, og idet 

investors formue har indflydelse på de omkostninger, investor skal betale, er det nødvendigt 

at fastsætte et niveau som beregningen tager udgangspunkt i. Det antages derfor, at investor 

skal placere 250 mio. USD, således at stordriftsfordele kan kvantificeres og udnyttes, jf. afsnit 

1.2. For at øge anvendelsesmulighederne af analysen, vil denne følsomhed overfor investeret 

kapital blive testet i beregningen. 

Som det også er nævnt tidligere, bliver der i afhandlingen ikke behandlet udvælgelse af 

enkeltfonde. I beregningen tages der derfor udgangspunkt i typiske forvaltere og som det 

bedste estimat for disse manageres nøgletal, der indgår som parametre i beregningen, benyttes 

gennemsnitsværdier fra den i afsnit 3.1 udførte undersøgelse. Idet der anvendes 

gennemsnitsværdier er det muligt, måske endda overvejende sandsynligt, at 

diversifikationseffekten kan øges ved kvalitativ udvælgelse af fonde med lav indbyrdes 

korrelation, i modsætning til de tilfældigt valgte managere i undersøgelsen. Da undersøgelsen 

og problemstillingen er generel, ses dette ikke som et problem, men er naturligvis relevant at 

bemærke når beregningen skal anvendes til en konklusion. 

                                               
22 Jansen & Vries (1991) 
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Skal beregningen endvidere benyttes fremadrettet, er det nødvendigt at antage at historiske 

værdier kan anvendes som estimat for fremtidige parametre. Dette kan være svært at 

retfærdiggøre for enkeltfonde hvor udskiftninger i medarbejdere, investeringsstrategier og 

risikoforhold kan ændre sig drastisk indenfor kort tid. For hele segmentet af aktive fonde på 

US large-cap virker det dog mere rimeligt at de indbyrdes beskrivende nøgletal er en smule 

mere stabile over tid. Det er dog ikke muligt at udelukke, at såfremt undersøgelsen var udført 

over en anden tidsperiode ville nøgletallene være anderledes. Denne antagelse bliver derfor 

også problematiseret i kritikafsnittet senere i kapitlet. 

I beregningen vægtes de udvalgte forvaltere ligeligt. Som det blev beskrevet i indledningen til 

forrige kapitel, er den naive diversifikation langt mere robust overfor usikre estimater som 

historiske approksimationer og lignende. 23 Derfor passer metoden godt til disse beregninger, 

hvor der tages udgangspunkt i tilfældigt valgte forvaltere og derfor benyttes 

gennemsnitsestimater som input i beregningerne. 

Den risikofri rente antages konstant i perioden og renten sættes til den gennemsnitlige 2-årige 

amerikanske T-bill for den relevante periode. 

Der ses i beregningen bort fra udvælgelses-, opfølgnings- og vedligeholdelsesomkostninger. 

Da forvalterne vælges tilfældigt, kunne det synes rimeligt, at selektionen af fonde til 

porteføljerne ikke har nogen indflydelse på beregningen. For opfølgnings- og 

vedligeholdelsesomkostninger derimod er dette dog en potentiel fejlkilde, idet disse 

omkostninger givetvis stiger i takt med at der tilføjes flere fonde til porteføljen. For investorer 

af en størrelse, som dem der danner udgangspunktet i denne afhandling, antages disse 

omkostninger dog at være relativt begrænsede.  

I beregningerne ses der bort fra transaktionsomkostninger relateret til opstart og nedlukning af 

aktive mandater, det være sig kurtage såvel som Bid/Ask-spreads. Da der lægges op til en 

”buy and hold”-strategi på US Large Cap Equities markedet, altså et af de mest likvide 

markeder i verden, anses dette ikke som et stort problem. 

Som beskrevet i afhandlingens generelle afgrænsning tages der i beregningerne ikke højde for 

skatter, hverken på aktiv eller investor niveau. Idet der kun sammenlignes fonde af samme 

                                               
23 Se beskrivelsen i afsnit 2.0 
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type og derfor givetvis en ensrettet beskatning, anses dette ikke for at være skadende for 

anvendelsen af beregningerne. 

 

3.2.2 Beregning 

Da afhandlingen har til formål at finde det optimale antal managers med hensyn til afkast og 

risiko, må risiko naturligvis defineres. For at belyse problemstillingen bredt, benyttes der i 

beregningen flere forskellige risikomål. 

Det åbenlyse mål for diversifikation er risikoreduktion. I moderne porteføljeteori benyttes 

varians typisk som mål for denne risiko. 

Som det også blev beskrevet i kapitel 2 defineres variansen af en portefølje af aktiver som24: 

ijjij
i ij

i
i

iip www  


 222
   

hvor σ er standardafvigelse, w er aktivets vægt i porteføljen, og ρ er den indbyrdes korrelation 

mellem aktiverne. 

Da antallet af fonde og dermed vægten, i formlen benævnt med w, er det variable input i 

undersøgelsen, er de to ukendte parametre i denne beregning standardafvigelse, σ, og 

korrelation, ρ. I forudsætningerne for beregningerne antages det, at der benyttes tilfældigt 

valgte forvaltere. Som det bedste bud på disses standardafvigelse og korrelation benyttes 

derfor de gennemsnitsværdier fundet i afsnit 3.1. På baggrund heraf estimeres 

standardafvigelsen for fondene til 18,12% og den indbyrdes korrelation i mellem fondene til 

0,9457.  

Idet fondene ligevægtes og har fælles kriterier for standardafvigelse og korrelation, kan 

porteføljens standardafvigelse afhængig af antal fonde i portefølje skrives som: 

22222 )
1

(*9457,0*1812,0*)(1812,0*)
1

(*
n

nn
n

np  , for n > 0 

                                               
24 Stat Pro Userguide 
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hvor n er antallet af ligevægtede gennemsnitsfonde i porteføljen. 

Da mange af parametrene er konstante og fælles for aktiverne i porteføljen, kan dette udtryk 

ved lidt omskrivning forkortes til: 

03107,0*
1

03285,0*
1

n

n

np


 , for n > 0 

Standardafvigelsen på en portefølje bestående af 2 fonde bliver dermed: 

1787,003107,0*
2

12
03285,0*

2

1



p  

Figur 15 nedenfor er viser udviklingen i porteføljens samlede standardafvigelse som følge af 

antallet af aktive forvaltere der indgår i porteføljen. 

 

Figur 15 Udvikling i porteføljens samlede standardafvigelse som følge af antallet af 
fonde. 

Som det kan ses af figuren er risikoreduktionen, som følge af diversifikation, stærkt 

begrænset i kraft af den høje indbyrdes korrelation. Ved at gå fra 1 til 4 managers i porteføljen 

reduceres porteføljens samlede standardafvigelse således med 0,37 procentpoint, en reduktion 

på kun 2,1%. Tilmed opnås den reduktion der trods alt kan observeres relativt hurtigt. Ved at 

gå fra 7 til 8 forvaltere reduceres porteføljens samlede standardafvigelse således kun med 0,01 

procentpoint.  
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Det ene ben af analysen er risikoreduktion, det andet er det afkast investor kan forvente af en 

diversificeret portefølje. En enkeltfonds forventede afkast kan i denne sammenhæng 

nedbrydes i investeringsafkast og omkostninger:   

rfond = rinvest – ofond 

Som det forventede afkast på fondene, rinvest, virker en periode på 5 år relativt kort. Derfor 

benyttes i stedet det gennemsnitlige årlige afkast af 473 aktive fonde, med benchmark S&P 

500, i perioden januar 1991 til og med december 2010. Det gennemsnitlige årlige afkast har i 

perioden været 10,5%. Dataene er indsamlet og renset for management fees af 

pensionsrådgivningsfirmaet Mercer25. Denne længere tidshorisont må formodes at give et 

mere retvisende estimat for forventet afkast. Som tidligere beskrevet tilsigtes der at bestemme 

diversifikationseffekten for en typisk eller tilfældigt valgt manager. Derfor giver det fin 

mening at bruge et gennemsnitligt afkast som bud på et fremtidigt afkast. Idet afkastet 

indeholder administrations- og handels-omkostninger, men ikke management fee, giver det 

mulighed for at tillægge et formueafhængigt management fee og derved kvantificere de 

stordriftsfordele en større investor kan opnå.  

 

Management fee i enkeltfondene og i porteføljerne beregnes på baggrund af udregningerne i 

afsnit 2.2 som: 

1741,0*4356,0  fondfond wo  

Hvor w benævner vægten i hver af enkeltfondene i en samlet portefølje på 250 mio. USD.  

Dermed bestemmes enkeltfondenes forventede afkast til investor som: 

1741,0*4356,0%5,10  fondfond wr  

for en portefølje af fonde bliver det samlede afkast dermed: 

                                               
25 Mercer LLP 
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  )*4356,0%5,10(*( 1741,0
fondfondport wwr  

På figur 16 nedenfor er den beregnede standardafvigelse fra før plottet mod det forventede 

afkast ved udvalgte antal af forvaltere.  

 

Figur 16 Porteføljens forventede afkast og standardafvigelse ved diversifikation 

Som det kan ses af figuren koster det på det forventede afkast at diversificere som følge af de 

stigende management fees, og tager man den begrænsede risikoreduktion i betragtning, kan 

man overveje om det er de øgede omkostninger værd. Det er dog op til investors 

nyttefunktion, og idet der ikke er nogen af kombinationerne, der direkte domineres med enten 

samme afkast, men mindre risiko eller samme risiko, men højere afkast eller noget 

derimellem, kan det ikke kategorisk siges at den ene løsning er bedre end den anden. I den 

forstand ligner figuren faktisk den traditionelle efficiente rand. 

 

På trods af at alle porteføljesammensætningerne, bestående af én til halvtreds fonde, 

umiddelbart er efficiente, er det alligevel muligt at kvantificere afkast/risikoforholdet.  På 

baggrund heraf er det muligt at beregne, hvor på kurven man ”får mest risikoreduktion for 

pengene” eller måske rettere ”mest afkast for sin risiko”. Da varians er valgt som 

risikoparameter, som det også typisk gøres i moderne porteføljeteori, lægges der kraftigt op til 

at maksimere nøgletallet ”Sharpe-Ratio” for at få det bedste forhold mellem afkast og risiko.  
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Sharpe-Ratio blev udviklet tilbage i 1966 af William Forsyth Sharpe under navne ”Reward-

to-Variability” ratio og blev revideret af Sharpe selv i 1994.26 Nøgletallet beskriver simpelt 

forholdet mellem afkast og risiko og defineres som:  

)( fp

fp

rrVar

rr
RatioSharpe




  

hvor rp er porteføljens afkast og rf er den risikofri rente. Idet den risikofri rente antages at 

være konstant, jf. afsnit 3.2.1, bliver beregningen simplificeret som: 

)( p

fp

rVar

rr
RatioSharpe


  

Som risikofri rente benyttes den gennemsnitlige årlige rente på en amerikansk 2-årig T-bill i 

samme periode som Mercers afkast er hentet over, altså primo 1991 til ultimo 2010. I denne 

periode var renten i gennemsnit 4,05 %.27 

Det er dermed muligt at beregne et Sharpe-Ratio på baggrund af antallet af fonde. Nedenfor er 

opstillet et eksempel på en sådan beregning for en portefølje bestående af to tilfældigt valgte 

gennemsnitsfonde med en totalinvestering på 250 mio. USD fordelt ligeligt: 

333,0

03107,0*
2

12
03285,0*

2

1

0405,0))5,0*4356,0105,0(*5,0)5,0*4356,0105,0(*5,0(
..

1740,01740,0











RS  

I tabel 3 nedenfor er opstillet en tabel, der illustrerer udviklingen i parametrene der indgår i 

beregningen af Sharpe-Ratio af en portefølje på 250 mio. med antallet af tilfældigt valgte 

forvaltere som eneste variabel.  

 

 

 

                                               
26 Sharpe (1966) % Sharpe (1994) 
27 Bloomberg LP 
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Antal Forvaltere ri o rf σ Sharpe-Ratio 

1 10,5% 0,44% 4,05% 18,1% 0,3318 

2 10,5% 0,49% 4,05% 17,9% 0,3333 

3 10,5% 0,53% 4,05% 17,8% 0,3328 

4 10,5% 0,55% 4,05% 17,8% 0,3321 

5 10,5% 0,58% 4,05% 17,7% 0,3313 

10 10,5% 0,65% 4,05% 17,7% 0,3281 
20 10,5% 0,73% 4,05% 17,7% 0,3238 
30 10,5% 0,79% 4,05% 17,6% 0,3209 
50 10,5% 0,86% 4,05% 17,6% 0,3169 

Tabel 3 Udvikling i Sharpe ratio ved diversifikation 

Som tabellen ovenfor viser, topper Sharpe-Ratio allerede ved en portefølje med to 

gennemsnitsforvaltere, og det er altså allerede her man får det bedste forhold mellem afkast 

og risiko. Dette er ikke overraskende, givet den begrænsede risikoreduktion, målt ved 

standardafvigelse, der blev beregnet tidligere i afsnittet og de stigende omkostninger ved øget 

diversifikation. Dog afviger dette stærkt fra hvad man ellers ser for andre områder end netop 

aktiv forvaltning. 

Som beskrevet i opgavens indledende afsnit, vil der blive taget udgangspunkt i en samlet 

investering på 250 mio. USD, men følsomheden overfor investeringens størrelse er naturligvis 

interessant. Jf. antagelserne er de fleste af faktorerne i denne beregning af Sharpe Ratio 

upåvirket af beløbet, kun management fee varierer. 

Fra regressionen i afsnit 2.2.1 huskes formlen for udregning af omkostningerne i 

enkeltfondene: 

17406,0*1390,1)(  MMo  

hvor M er investeringen i mio. USD. Ud fra denne formel for omkostninger og de beregnede 

værdier fra tabel 3, er det muligt at bestemme Sharpe Ratio baseret på antallet af fonde, ved 

forskellige porteføljestørrelser. På figur 17 nedenfor er afbilledet udviklingen i Sharpe Ratio 

ved diversifikation for udvalgte porteføljestørrelser mellem 25 til 500 millioner USD. 
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Figur 17 Sharpe Ratio baseret på antal fonde ved udvalgte porteføljestørrelser 

Som det kan ses af figuren topper Sharpe Ratio tidligt for alle porteføljestørrelser mellem 25 

og 500 mio. USD.  

På baggrund af Sharpe Ratio kan det således anbefales for en portefølje på 25 mio. USD blot 

at benytte én manager, idet omkostningerne ved diversifikation bliver for store i forhold til 

den reducerede risiko. For en porteføljestørrelse på 50 til 250 mio. USD kan to forvaltere 

benyttes til optimal effekt, mens det for en portefølje på 500 mio. USD lige akkurat kan betale 

sig at involvere en tredje forvalter. 

 

En anden af de helt centrale problemstillinger, der blev beskrevet i afsnit 2.2, omhandler 

reduktion af Tracking Error. På den ene side opnår investor ved en lavere Tracking Error 

lavere risiko, men på den anden side reduceres også den mulige gevinst, som investor faktisk 

forsøger at opnå, ved at benytte aktive fonde. Som det også forklares i de intuitive afsnit, 

risikerer investor ved diversifikation næsten helt at eliminere Tracking Error, og dermed ende 

med noget der ligner en indeksportefølje, men alligevel være nødt til at betale de høje 

omkostninger der hører til aktive fonde. 

Med udgangspunkt i parametrene fra undersøgelsen, er det muligt at beregne Tracking Error i 

en portefølje med flere forvaltere efter samme formel som porteføljevarians: 
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hvor der i stedet for standardafvigelse og korrelation af afkast benyttes standardafvigelse og 

korrelation af merafkast. 

For en portefølje bestående af to ligevægtede fonde med gennemsnitlig Tracking Error på 

4,5%  og en korrelation af de indbyrdes merafkast på 0,07 bliver beregningen således: 

033,007,0*045,0*045,0*5,0*5,0*2045,0*5,0045,0*5,0.. 2222 ET  

På figur 18 nedenfor er afbilledet, hvordan porteføljens Tracking Error udvikler sig ved øget 

diversifikation. 

 

Figur 18 Tracking Error som følge af diversifikation  

I modsætning til porteføljens varians, målt ved standardafvigelse, er der her en stor effekt ved 

diversifikation. Således vil porteføljens Tracking Error være næsten halveret fra 4,5% til 2,3% 

ved at gå fra 1 til 5 managere. Ved at benytte en portefølje på 50 forvaltere nås en Tracking 

Error på blot 1,3 %. 

Porteføljens samlede risiko målt ved Tracking Error falder altså betydeligt ved diversifikation. 

Hvorvidt dette er i investors interesse, er svært at svare på, idet Tracking Error danner 

grundlag for både gevinst og tab i forhold til det valgte benchmark. En portefølje med 50 
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forvaltere har som sagt blot en Tracking Error på 1,3 %, men et årligt management fee på 

0,86%, jf. afsnit 2.2.1, og forvalterne skal altså være overordentligt dygtige for samlet at slå 

deres benchmark efter alle omkostninger er afholdt. Det virker derfor som en rimelig 

betragtning, at det for aktive fonde i denne forstand er muligt at diversificere for meget, og 

derved både minimere den gevinst man har investeret for at opnå, og maksimere de 

omkostninger man betaler forvalterne. Såfremt investor ønsker markedsafkastet vil det derfor 

være langt billigere at benytte en decideret indeksfond28.  

Med Tracking Error som risikomål virker det nærliggende at maksimere Information Ratio, 

beregnet som merafkast divideret med Tracking Error29, på samme måde som maksimeringen 

af Sharpe Ratio tidligere i afsnittet. I undersøgelsen i afsnit 3.1 så man dog et gennemsnitligt 

merafkast før omkostninger på blot 0,3%. Dette vil inklusiv selv det laveste management fee, 

0,43% ved investering af 250 mio. USD i én fond, give et negativt merafkast, hvorfor 

Information Ratio ikke vil give nogen mening. Dette harmonerer meget godt med 

undersøgelserne fra Indeks Universe30, der viser at aktive managere i gennemsnit ikke slår 

markedet. Skal Information Ratio maksimeres, er det altså nødvendigt at benytte forvaltere 

der klarer sig væsentligt bedre end gennemsnittet, hvilket er svært at forudsætte når 

beregningerne gøres netop på baggrund af tilfældigt valgte gennemsnits managers. 

 

Det sidste mål for risiko der beregnes i dette kapitel er Value-at-Risk eller VaR. VaR 

beregnes som: 

VaR (p) = x  – Φ-1(p)*σ, for  0 < p < 1. 

hvor x  er gennemsnittet, Φ-1 er den inverse normalfordeling, p er sandsynligheden og σ er 

standardafvigelsen. Idet standardafvigelsen af porteføljen kun falder svagt ved diversifikation 

er effekten på VaR givetvis også relativt begrænset.  

På baggrund af de tidligere beregnede standardafvigelser og gennemsnitsafkast, afbilleder 

figur 19 nedenfor udviklingen i VaR-95 som følge af diversifikation mellem aktive forvaltere.  

                                               
28 Mercer Global Fee Survay 2010 (2010) 
29 Stat Pro Userguide 
30 Blanchett og Israelsen (2008)  
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Figur 19 VaR-95 baseret på antallet af fonde  

Som figuren viser, og intuitionen også berettede, er risikoreduktionen, målt ved VaR, af 

diversifikation minimal. Faktisk begynder den beregnede Value-at-Risk falde ved spredning 

på mere end 7 forvaltere som følge af de stigende omkostninger. 

 

3.3 Opsummering og kritik 

På baggrund af beregningerne i forrige afsnit ser det ud til at diversifikation i mellem aktivt 

forvaltede managers er en bekostelig affære. I mange tilfælde lader det endda til at 

diversifikation vil virke kontraproduktivt i forhold til idéen om aktiv forvaltning. Inden der 

konkluderes på resultaterne vil der i dette afsnit opridses de kritikpunkter, der umiddelbart har 

relevans for anvendelsen af de beregnede resultater. 

Det første og nok største kritikpunkt af beregningerne, foretaget på baggrund af 

undersøgelsen, er at der forsøges at undersøge noget generelt om et segment, hvor aktørerne 

på markedet egentlig forsøger at differentiere sig. Idet der er anvendt gennemsnitsværdier, 

opnås et resultat hvor diversifikation kun i ringe grad er fordelagtigt, selvom investor ved 

aktiv screening givetvis vil kunne opnå en stærkere diversifikation. Dermed kan der, ved at 

benytte managere hvis afkast er mindre korreleret end gennemsnittet, f.eks. fonde med vidt 

forskellig investeringsstrategi, opnås en større risikoreduktion end undersøgelsen viser. Idet 

investorerne vælger mindre korrelerede managere, kommer de dog næppe udenom 
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problemstillingen, at de ved at reducere risikoen også mindsker gevinstpotentialet, hvilket 

ellers er grunden til fondene kan kræve de høje management fees. 

En svaghed i undersøgelsen er også at det ikke i har været muligt at inkludere indirekte 

omkostninger som udvælgelse og nok især vedligeholdelse fra investors side. Inkluderes disse 

omkostninger vil de, omend svagt, alt andet lige, gøre det dyrere at diversificere og dermed 

taler for færre fonde i porteføljen. 

Generelt kan der, som ved de fleste andre beregninger på baggrund af undersøgelser, rejses 

tvivl om nogle af antagelserne det har været nødvendigt at gøre for at gennemføre 

beregningerne. Første kritikpunkt er som med alle undersøgelser af denne type, at der 

benyttes historiske estimater til at beskrive noget fremadrettet. Idet der ingen garanti er for at 

historien gentager sig, giver dette naturligvis en svaghed i den direkte anvendelse af 

konklusionerne. I forlængelse af denne kritik kan man overveje om perioden januar 2006 til 

december 2010 er repræsentativ for det fremtidige marked for aktiv forvaltning. Perioden har 

været svær for forvalterne generelt med et gennemsnitligt annualiseret afkast på blot 2,6% 

over hele perioden. Undersøgelser har tidligere påvist fænomenet ”financial contagion”, altså 

at korrelationen mellem internationale aktiemarkeder stiger i perioder med stor volatilitet.31 I 

kraft af de store udsving gennem finanskrisen er det ikke utænkeligt, at korrelationen mellem 

enkeltaktier, og dermed også aktive forvaltere, i den undersøgte periode har været højere end 

hvad der typisk ses på markedet. Er dette tilfældet vil gevinsten ved diversifikation 

fremadrettet, alt andet lige, være større end hvad der er beregnet her. Denne kritik kan dog 

rejses mod noget nær alle der benytter historiske værdier som input. 

Det næste kritikpunkt der kan rejses, er kvaliteten af dataene. Idet der primært er brugt data 

fra en relativt kort periode, fem år, er det langt fra umuligt at dataene ville se anderledes ud 

under andre markedsforhold. Perioden er dog valgt for at minimere fænomenet ”Survivorship 

Bias”, her favorisering af de bedste fonde, samt for at skabe det størst mulige 

sammenlignelige datagrundlag. Vælges en længere periode vil der givetvis være flere af de 

dårligst performende fonde der vil blive lukket ned som følge af investorflugt, hvilket vil 

skabe yderligere skævhed i dataene. Det kan dog ikke afvises, at der selv indenfor denne korte 

periode kan observeres noget lignende.  

                                               
31 Chesnay & Jondeau (2001) 
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Igennem afhandlingen behandles der desuden ikke emner som svindel. Det er muligt, om end 

usandsynligt givet aktivklassen og hyppigheden af svindelsager, at investor kan risikere at 

blive snydt i skandaler som f.eks. Madoff Investment Securities Trust32 eller andre såkaldte 

”Ponzi-schemes”. I sådanne situationer vil det naturligvis være fordelagtigt at have spredt sin 

investering så meget som muligt. 

Det sidste problem der tages op i dette afsnit, angår antagelsen om at investors afkast ikke 

bliver påvirket af stigende Bid/Ask-spreads eller problemer med illikvide markeder. Denne 

antagelse blev blandt andet undersøgt af Perold og Salomon helt tilbage i 199133. De påviste 

at managere med stigende midler under forvaltning, generelt blev mødt af stigende 

handelsomkostninger, især i form af stigende Bid/Ask-Spreads. Dette er givetvis stadig 

gældende, men idet kapitlet omhandler US Large Cap fonde med benchmark S&P500, et af 

de mest likvide markeder i verden, vurderes problemet til at være til at håndtere. Desuden er 

der siden 1991, hvor Perold og Salomon foretog deres undersøgelser, sket en væsentlig 

udvikling i markedsbetingelserne. Den daglige omsætning i netop S&P 500 er således steget 

med over 2400 % i reale termer fra 1991 til 2010.34 Yderligere er der det faktum at med en 

større formue at fordele de faste omkostninger på bliver forvalterens omkostninger pr. 

investeret USD lavere, og forvaltningen kan derfor gøres billigere. Hvorvidt denne besparelse 

altid når frem til kunden, er dog ikke sikkert. 

 

 

3.4 Delkonklusion 

På baggrund af de beregninger foretaget i dette kapitel, tyder det på at den generelle gevinst 

ved diversifikation mellem aktive forvaltere er stærkt begrænset, i forhold til hvad man typisk 

ser for andre aktivklasser. Med porteføljevarians som mål for risiko opnås således kun en 

minimal reduktion som følge af den høje indbyrdes korrelation forvalterne imellem. 

Tager man endvidere de stigende omkostninger, der følger af mindre investering hos hver 

enkelt forvalter, med i betragtningen bliver prisen for denne risikoreduktion høj. Målt ved 

                                               
32 Henriques & Healy, New York Times (2009) 
33 Perold og Salomon (1991) 
34 Bloomberg LP 
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Sharpe-Ratio peges der på et optimum på to tilfældigt valgte forvaltere i én portefølje på 250 

mio. USD. Ved en større formue (500 mio. USD) kan det begrundes at tage en forvalter mere 

ind, mens det for mindre formuer (25 mio. USD) bedst kan betale sig med blot en enkelt. 

Selvom diversifikation mellem aktive forvaltere ikke har den store effekt på den samlede 

risiko målt ved varians, er billedet et noget andet hvis risikoen defineres som Tracking Error. 

Anvendelse af flere forvaltere resulterer i en stærk reduktion i benchmarkrisiko, spørgsmålet 

er så om dette er i investors interesse. Fondene i undersøgelsen viste, ligesom en stor del 

anden litteratur, at de efter omkostninger gennemsnitligt klarede sig en smule dårligere end 

benchmark. Ved øget diversifikation går investors samlede afkast tættere mod benchmarkets 

samtidigt med at omkostningerne til forvaltning stiger. Det virker derfor rimeligt at påstå, at 

det i denne henseende er muligt at diversificere for meget. I ekstremtilfældet ender investor 

med noget der ligner markedsafkastet minus de høje management fees til de mange forvaltere 

i porteføljen. Set i det lys kan det heller ikke på baggrund af Tracking Error anbefales at 

diversificere videre end 2-3 forvaltere. Ønsker investor et afkast tættere på benchmarket bør 

man anvende de langt billigere deciderede indeksfonde. 

I forbindelse med konklusionen på afsnittet, er det vigtigt at pointere at undersøgelsen er 

udført med henblik på generel diversifikation mellem aktive forvaltere, og der er derfor 

anvendt gennemsnitsværdier som input i beregningerne. Dette betyder at selvom 

konklusionen er generel, vil den i praksis ofte kunne domineres af aktiv screening. Dette 

betyder at den diversifikationsgevinst der trods alt er, muligvis kan opnås hurtigere såfremt 

investor benytter forvaltere med en korrelation, der er lavere end gennemsnittet. Denne øgede 

diversifikation ændrer dog ikke ved omkostnings- og Tracking Error-problematikkerne, altså 

at øget diversifikation reducerer den mulige gevinst, mens omkostningerne til forvaltning 

stiger. 

Alt i alt bekræfter beregningerne i kapitel 3 de teoretiske argumenter, der blev fremsat i 

kapitel to. 
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4 Backtesting af teori mod virkelighedsdata 

I kapitel 3 blev konklusionen, med nogle forbehold, at det ud fra et afkast- og risiko-

perspektiv er effektivt at anvende 1-3 aktive managers til forvaltning af én portefølje. 

I kapitel 4 testes anden del af problemformuleringen, og dermed hvorvidt konklusionen fra 

kapitel 3 så også kan observeres empirisk. I kapitlet vil der blive dannet en halv million 

porteføljer bestående at tilfældigt valgte fonde i forskellige kombinationer. På baggrund af 

disse fondes historiske afkast, vil der blive beregnet de samme nøgletal, som blev estimeret i 

kapitel 3 samt et par andre til yderligere undersøgelse af diversifikationen. 

Efter undersøgelsen er udført, gennemgås de problemer der kan opstå ved anvendelse af 

undersøgelsens konklusioner i et separat afsnit. 

 

4.1 Baggrund for undersøgelsen 

Det primære formål med undersøgelsen i kapitel 4 er validering og verificering af 

konklusionen fra kapitel 3. Derved besvares sidste del af problemformuleringen, netop 

hvorvidt det beregnede antal forvaltere kan bekræftes empirisk. I beregningen i kapitel 3 var 

det nødvendigt at gøre et par antagelser, der måske er ikke helt stemmer overens med 

virkeligheden og derfor hæmmer troværdigheden af beregningen. Som eksempel kan nævnes 

antagelsen normalfordeling i fondenes afkast, på trods af at der i undersøgelsen i afsnit 3.1 

blev påvist både kurtosis og skewness i afkastene. Ved at lave en simulering af en masse 

porteføljer ud fra virkelige afkastdata, er det muligt at bestemme nøgletal som 

porteføljevarians, Tracking Error og lignende, uden at det er nødvendigt at foretage større 

antagelser om fordelinger i forvalternes afkast. Gennem undersøgelse af virkelige afkastdata 

for aktive fonde, er det således muligt at teste hvorvidt antagelserne i kapitel 3 har påvirket 

konklusionerne angående det anbefalede antal forvaltere i én portefølje. 

Målet er at genskabe nøgletallene fra den teoretisk funderede undersøgelse, for at se om de 

porteføljer investor historisk har kunnet skabe, udviser de samme karakteristika der blev 

fundet ved den teoretisk funderede beregning.  

En af styrkerne ved denne type undersøgelse er også at man, uden brud på antagelser eller 

lignende, ud fra fordelingerne af afkastserierne, kan observere hvad der sker i halerne på 
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porteføljerne. Der vil derfor i denne undersøgelse indgå flere parametre end det var muligt at 

beskrive i den teoretisk funderede beregning. Det drejer sig her om Maximum Monthly 

Drawdown samt skewness og kurtosis på porteføljeniveau, hvilket også er beskrevet i den 

intuitive gennemgang. 

 

4.1.0 Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet i kapitlet er inspireret af artiklen “Finding the Sweet Spot of Hedge 

Fund Diversification”, publiceret i 2004 af Francois-Serge Lhabitant og Michelle Leraned de 

Piante Vicin fra Edhec Business School i Nice. 35   

Ved at skabe porteføljer bestående af tilfældigt valgte hedgefonde, undersøgte de det optimale 

antal fonde at inkludere i en portefølje. I denne artikel fandt de, at man for hedgefonde fra et 

rent markedsrisikoperspektiv kan høste størstedelen af gevinsterne ved diversifikation med 

blot omkring ti fonde. De fandt derudover, at der ved for stor diversifikation, over 30 

hedgefonde i en portefølje, var risiko for faktisk at forværre forvaltningen af porteføljen i 

form af større minimumsinvesteringer, højere administrationsomkostninger og lignende uden 

nogen nævneværdig risikoreduktion til følge.  

Da segmentet i Lhabitant og Vicins undersøgelse er et andet, er deres konklusion naturligvis 

ikke brugbar som svar på opgavens problemformulering, men undersøgelsesdesignet er 

interessant, idet det netop be- eller afkræfter den teoretiske besvarelses konklusioner med 

”rigtige” porteføljer. Dermed besvares anden del of problemformuleringen og validiteten af 

den teoretiske besvarelse kontrolleres empirisk. 

 

For at skabe sammenlignelighed med den teoretisk baserede beregning i kapitel 3 er 

undersøgelsen generelt bygget op omkring samme antagelser og benytter da også de samme 

fonde, den samme periode og dermed de samme månedlige afkast. Selvom dette er godt for 

sammenligneligheden overføres også nogle af de samme svagheder, f.eks. survivorship bias, 

manglende indirekte omkostninger og lignende. 

                                               
35 Lhabitant og Vicin 2004 
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Idet målet er verificering af de tidligere konklusioner, vil der grundlæggende blive beregnet 

de samme nøgletal, dog med tilføjelse at et par stykker mere, der kan hjælpe til at besvare 

diversifikationsspørgsmålet bedre. Beregningen af disse nøgletal er naturligvis konsistent og 

udregnet på samme måde som i kapitel 3 efter forskrifterne for GIPS-Compliance36. 

 

Undersøgelsen er struktureret således at der ud fra de 222 aktive fonde, der indgår i 

undersøgelsen, dannes ligevægtede porteføljer med n tilfældigt valgte fonde for (n = 1, 2, … 

50). Fondene i hver portefølje er unikke i den forstand, at hver fond maksimalt indgår én gang 

i hver portefølje. For hver portefølje beregnes afkast måned for måned på baggrund af de 

historiske afkast. For at sikre at dataene i undersøgelsen er repræsentative, dannes der, for 

hvert n, 10.000 porteføljer. På baggrund af disse 10.000 afkastserier for hvert n beregnes 

effekten af diversifikation. Dermed er det muligt at bestemme det marginale bidrag for hver 

tilføjelse af en ekstra fond til porteføljen.  

 

4.1.1 Antagelser 

Som ved den teoretiske gennemgang og den historiske analyse i kapitel 3 er det også her 

nødvendigt at opstille et par antagelser, der danner ramme om undersøgelsen. En stor del af 

disse var også nødvendige i kapitel 3, men for en god ordens skyld vil de også blive kort 

gennemgået og motiveret her.  

Undersøgelsen er baseret på de samme data som analysen i kapitel 3, og der vil derfor igen i 

undersøgelsen udelukkende blive fokuseret på området US Large Cap Equities. Det er fortsat 

nødvendigt at begrænse dataene til fonde med 5 fulde års historik. For at få det bredeste 

grundlag og skabe sammenlignelighed i undersøgelsen, benyttes igen kun fonde med 

benchmark S&P 500.  

Som risikofri rente til beregning af Sharpe-Ratio benyttes igen den gennemsnitlige 2-årige 

amerikanske T-bill. Da afkastene i undersøgelsen her kun strækker sig over 5 år, benyttes i 

stedet den gennemsnitlige rente for denne periode.  

                                               
36 StatPro User Guide 
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I udformningen antages det at alle udbetalinger, dividender o. lign. geninvesteres i den 

udbetalende fond. 

I undersøgelsen tages der ikke højde for indirekte omkostninger såsom udvælgelse og 

opfølgning. Disse vil givetvis stige med antallet af forvaltere i porteføljen, men da de i høj 

grad afhænger af investor selv, og typisk afholdes uden for porteføljen, tillægges de ikke her. 

Omkostninger i form af management fee tillægges som fast månedlig omkostning efter 

formlen 1112  FeeManagement , som det også har været gjort tidligere i opgaven. 

I undersøgelsen ses der bort fra transaktionsomkostninger, igen både direkte 

handelsomkostninger som kurtage og indirekte som f.eks. Bid/Ask-spreads. Idet der i 

undersøgelsen benyttes en ”buy and hold”- strategi, hvor der altså foretages et køb pr. fond i 

porteføljen over en periode på 5 år, anses dette dog ikke som et stort problem selvom 

fondenes indirekte handelsomkostninger givetvis stiger. 

 

4.1.2 Undersøgelsens udførelse 

I denne undersøgelse dannes et kæmpe datasæt med fem års månedlige afkast for 500.000 

tilfældigt sammensatte porteføljer. På grund af dataenes omfang er det ikke muligt at 

vedlægge disse i papirform37. Som dokumentation for undersøgelsens udførelse gennemgås i 

stedet indgående, hvordan data er frembragt i dette afsnit. 

 

Undersøgelsen er udført i Microsoft Excel vha. VBA-kode. For at få en sand tilfældig 

udvælgelse er der anvendt Excels indbyggede ”Rnd”-funktion. Følgende afsnit gennemgår i 

lægmandstermer, hvordan koden er bygget op og hvordan afkastserierne er beregnet. Målet er 

at dokumentere undersøgelsens udførelse således, at den kan genskabes af læser hvis dette 

skulle have interesse. Selve VBA-koden kan findes i Bilag 2, hvor der også trin for trin 

forklares hvad hver enkelt operation gør. 

 

                                               
37 For en liste over fonde der benyttes til at skabe porteføljerne se bilag 1 
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Inden koden kan køres, struktureres Excel-filen således at den indeholder to ark, ”Data” og 

”Result”. I Data-arket placeres, ikke overraskende, fondenes månedlige afkastdata rækkevis, 

startende med fondenes navn i kolonne A, hvorefter afkastene følger med den første måneds 

afkast i kolonne B, anden måneds afkast i kolonne C og så fremdeles indtil de månedlige 

afkast for hele perioden er indtastet. 

 

VBA-koden indledes med en prompt, der efterspørger antallet af fonde, der skal indgå i hver 

portefølje (noOfFunds). Antallet af tilfældige porteføljer der simuleres er ”hardcoded” i 

kodelinje 39, i denne undersøgelse 10.000. Efter initieringen tælles antallet af rækker og 

kolonner i dataarket og processen med at danne porteføljer kan begynde. 

Udvælgelsesprocessen danner indledningsvis to matrixer – en der skal indeholde en 

identifikation af de valgte fonde (selectedFunds), og en til at indeholde den senest beregnede 

værdi for hver fond (prevValue). Ved at gøre brug af Excels indbyggede 

tilfældighedsfunktion, Rnd, vælges de tilfældige rækker og dermed de tilfældige fonde. Som 

identifikation benyttes datarækkernes numre, og disse gemmes i den oprettede matrix fra før 

(selectedFunds). Inden hver fond vælges, kontrolleres hvorvidt den udvalgte fond allerede er i 

porteføljen, hvis det er tilfældet kasseres fonden og der vælges en ny tilfældig fond. 

I næste skridt i koden bestemmes, vha. iteration, udviklingen i de udvalgte fondes værdi hver 

for sig, måned for måned. Som initialværdi vægtes hver fond i porteføljen, jf. antagelsen om 

naiv diversifikation, med 
noOfFunds

1
 og udviklingen porteføljens samlede værdi udregnes 

måned for måned. Denne værdi skrives så i arket ”Result” sammen med navnene på de fonde, 

der indgår i porteføljen. Herefter gentages processen med porteføljedannelse indtil der i 

Result-arket er 10.000 porteføljer, hver bestående af det valgte antal fonde (noOfFunds), med 

månedlige afkast for hele perioden. 

 

De data der er brugt som input er afkast renset for management fee. Derfor er afkastserierne 

for porteføljerne også uden management fees. Efter porteføljeberegningerne har fundet sted, 

er det derfor nødvendigt at tillægge det relevante management fee afhængigt af antallet af 

fonde i porteføljen. Dette management fee er beregnet ud fra formlen fra afsnit 2.2.1: 
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Management fee = 1741,0)
1

(*4356,0 

n
 

Dette fee tilskrives fast månedligt som 1112  FeeManagement  som det også var tilfældet i 

den teoretiske gennemgang. 

 

4.1.3 Undersøgelsens resultater 

I følgende afsnit præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Da det primære mål med 

undersøgelsen er at teste hvorvidt de teoretiske beregninger også kan observeres på markedet, 

beregnes overvejende de samme nøgletal. Nøgletallene er naturligvis beregnet efter samme 

formler som i det teoretisk funderede afsnit. Undervejs vil resultaterne blive kommenteret og 

implikationerne behandlet.  

 

Afkast 

Figur 20 nedenfor viser det gennemsnitlige annualiserede afkast som følge af antallet af fonde 

der indgår i porteføljen. Ikke overraskende slår den faldende omkostningsstruktur igennem, 

og det gennemsnitlige afkast til investoren aftager som følge af højere management fees ved 

mindre investeringer i hver fond. Investors afkast går således fra ca. 2,2 % til ca. 1,9% ved at 

gå fra 1 til 50 forvaltere. Dette underbygger således den teoretiske beregning i kapitel 3, hvor 

omkostningerne også førte til lavere afkast ved øget diversifikation.  

På figuren ses overraskende nok en lille stigning på ca. 0,4 % ved at gå fra 1 til 2 forvaltere, 

hvilket sandsynligvis skal tilskrives naturen af den tilfældige udvælgelse. 
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Figur 20 Porteføljernes gennemsnitlige annualiserede afkast efter omkostninger 

 

Varians 

Figur 21 viser den annualiserede standardafvigelse som følge af antallet af fonde i 

porteføljerne. Som det også var tilfældet ved den teoretiske beregning, er 

diversifikationsgevinsten stærkt begrænset i kraft af den stærke korrelation mellem 

forvalterne. På grafen kan det tilmed ses, at den fulde risikoreduktion ved øget spredning 

opnås allerede ved brug af ca. 6 forvaltere. 

 

Figur 21 Porteføljernes gennemsnitlige annualiserede standardafvigelse 
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Sharpe ratio 

På figur 22 nedenfor vises udviklingen i Sharpe Ratio afhængigt af antallet af forvaltere. Det 

kommer næppe som en overraskelse ovenpå de to foregående figurer, at Sharpe Ratio topper 

tidligt som følge af faldet i porteføljeafkast og den begrænsede risikoreduktion. Det 

interessante er at Sharpe Ratio, ligesom ved den teoretiske beregning, peger på at to forvaltere 

skulle give det mest efficiente forhold mellem afkast og risiko.  

Den risikofri rente sættes, jf. antagelserne, som den gennemsnitlige årlige rente på en 

amerikansk 2-årig T-Bill. Renten for perioden januar 2006 til december 2010 var i 

gennemsnit 2,07%.38 

 

Figur 22 Porteføljernes gennemsnitlige Sharpe Ratio 

 

Merafkast  

porteføljernes gennemsnitlige merafkast efter omkostninger har, som det kan ses af figur 23, 

været negativt og den gennemsnitlige aktive forvalter har, som mange tidligere undersøgelser 

også har påvist, klaret sig dårligere end S&P 500 i den målte periode. Som det også var 

tilfældet med det årlige afkast, falder de årlige afkast i takt med at der tilføjes flere fonde til 

porteføljen og omkostningerne stiger.                             

                                               
38 Bloomberg L.P. 
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Figur 23 Porteføljernes annualiserede gennemsnitlige merafkast efter omkostninger 

 

Tracking Error 

Figur 24 viser det samme billede som den teoretiske beregning tegnede. Nemlig at 

porteføljens Tracking Error til benchmark falder drastisk ved øget diversifikation. Stor 

diversifikation reducerer altså porteføljens benchmarkrisiko som følge af lav korrelation 

mellem forvalternes merafkast. Som intuitionen antydede i afsnit 2.2.2, får investor altså et 

afkast, der er tæt på markedsafkastet ved en stærkt diversificeret portefølje af aktive fonde. 

 

Figur 24 Porteføljernes gennemsnitlige annualiserede Tracking Error 
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Maximum monthly drawdown 

På figur 25 er afbilledet porteføljernes værste månedlige afkast. Som det kunne forventes er 

ekstremobservationerne primært tilstede i de svagt diversificerede porteføljer. Modsat 

porteføljernes standardafvigelse er der rimelig gevinst ved risikospredning målt ved 

Maximum Monthly Drawdown. Igen udtømmes gevinsten hurtigt og den marginale effekt af 

diversifikation reduceres kraftigt efter inddragelse af den 7. - 10. fond. 

 

Figur 25 Porteføljernes værste månedlige afkast 

 

Skewness 

På figur 26 nedenfor er afbilledet udviklingen i porteføljernes gennemsnitlige skewness som 

følge af antallet af fonde i porteføljerne. Overraskende nok bliver porteføljerne mere 

venstreskæve, om end svagt, ved øget diversifikation. Det kunne altså tyde på, at en smule 

flere af porteføljernes månedlige afkast ligger i halen. Da skewness er et komplekst begreb, 

kan dette også forklares med en tættere distribution af porteføljernes månedlige afkast på 

højresiden, hvilket nok er lige så plausibelt. 
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Figur 26 Fondenes gennemsnitlige Skewness 

 

Kurtosis 

I den intuitive gennemgang af kurtosis i afsnit 2.2.4 blev der beskrevet en forventning om et 

fald i porteføljernes kurtosis som følge af øget diversifikation. Som det kan ses af figur 27 

stemmer dette overens med det der har kunnet observeres i den historiske undersøgelse. Den 

svagt faldende kurtosis tyder altså på en fladere og mere koncentreret fordeling med ”tyndere” 

haler.  

 

Figur 27 Fondenes Kurtosis 
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VaR 

I kapitel 3 beregnedes Value-at-Risk teoretisk som: 

VaR (p) = x  – Φ-1(p)*σ, for  0 < p < 1 

hvor p er grænseværdien for VaR-beregningen, x  er middelværdien, Φ-1 er den inverse 

normalfordeling og σ er porteføljens standardafvigelse.  

Denne beregning forudsatte at afkastene er normalfordelte, hvilket den gennemsnitlige 

skewness- og kurtosis-værdi ikke helt tyder på er tilfældet. I dette kapitel er det imidlertid 

muligt at bestemme VaR empirisk, hvilket ikke forudsætter at afkastene er normalfordelte, og 

derfor kan beregnes uden forbehold. I henhold til definitionen findes VaR-95 simpelt som 

5 % -percentilen af de årlige afkast. 

Den empiriske VaR kan ses på figur 28 nedenfor. 

 

Figur 28 Fondenes annualiserede VaR 95 

Som det også var tilfældet ved den teoretiske beregning, ses der heller ikke her den store 

gevinst. Initialt stiger VaR en lille smule, men ved fortsat øget diversifikation modsvares dette 

at de stigende omkostninger der følger spredningen. 
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4.2 Delkonklusion 

Som det måske kunne forventes, idet undersøgelserne bygger på samme datasæt, understøttes 

konklusionerne fra de teoretiske beregninger i kapitel 3 af den empiriske undersøgelse.  

I den empiriske undersøgelse kan det, som i den teoretiske beregning, således observeres at 

øget diversifikation mellem aktive forvaltere i perioden januar 2006 til december 2010, kun i 

svag grad har reduceret porteføljens samlede risiko målt ved standardafvigelse eller Value-at-

Risk.  

I den empiriske undersøgelse blev det dog muligt at beskrive halerisikoen bedre vha. 

Maximum Drawdown, skewness og kurtosis. Det maksimale tab i en enkelt måned kan altså 

reduceres betydeligt ved at sprede investeringerne. Helt frem til den 50. fond tilføjes 

porteføljen, er der således et positivt gennemsnitligt marginalbidrag, om end meget svagt, i 

porteføljens værste måned. Broderparten af denne diversifikation kan dog hentes med en 

portefølje bestående af blot 7-10 forvaltere. Dette harmonerer fint med betragtningen om at 

man ved øget diversifikation går tættere på benchmarkets afkast og dermed reducerer 

ekstremobservationerne. Angående kurtosis og skewness er det grundet kompleksiteten i 

nøgletallene svært at kategorisere skråsikkert, at diversifikationseffekten er positiv. Inkluderes 

intuitionen, kunne faldene i nøgletallene tyde på at observationerne generelt ligger tættere 

omkring midten af fordelingerne og at halerisikoen reduceres en smule ved diversifikation. 

Tages porteføljeafkastet i betragtning er billedet heller ikke ændret meget fra de teoretiske 

beregninger. Igen peger Sharpe-Ratio, merafkast og portefølje afkast på et optimum ved 2 

forvaltere i en portefølje. Det er naturligvis ikke sikkert at historien gentager sig, men på 

denne baggrund kan det konkluderes at det i perioden januar 2006 til december 2010 har 

været mest effektivt blot at sammensætte sin portefølje af 2 forvaltere. Ved diversifikation 

udover dette opnår investor ganske vist et mere stabilt afkast i forhold til benchmark, målt ved 

Tracking Error, men også gennemsnitligt et lavere afkast som følge af flere omkostninger. 

Såfremt investor ønsker lav Tracking Error, er han altså bedre tjent med de noget billigere 

Indeksfonde. 

Alt i alt understøttes de teoretiske beregninger og empirien låner altså validitet til de 

teoretiske konklusioner.  
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4.3 Kritik af undersøgelsen 

På baggrund af den empiriske undersøgelse i kapitel 4 er det altså muligt at verificere, at de 

teoretiske konklusioner fra kapitel 2 og de teoretisk funderede beregninger fra kapitel 3 også 

har kunnet observeres på markedet. Men idet undersøgelsen bygger på de samme data, 

indeholder den empiriske undersøgelse også nogle af de samme svagheder. 

Den empiriske undersøgelse har pr. definition den svaghed, at den udelukkende er baseret på 

historiske afkast, og derfor kun fortæller hvad der har været gældende i den undersøgte 

periode. Selvom økonomien og markedet ofte følger konjunkturcyklusser, er der ingen garanti 

for at historien gentager sig.  

Som med alle empiriske undersøgelser kan der rejses kritik af periodevalget for 

undersøgelsens udførelse. Denne undersøgelse er udført over blot 5 år, hvilket kan bidrage til 

en øget usikkerhed i estimaterne. Med dette menes at det ikke er umuligt, at der har været tale 

om en kortvarig trend på markedet, hvor korrelationerne har været højere end sædvanligt. En 

forlængelse af denne periode kan dog også skabe andre problemer. Som det beskrives i 

indledningen til kapitlet, er perioden på 5 år valgt for at skabe det størst mulige datagrundlag 

af sammenlignelige fonde og for at minimere den survivorship-bias, der opstår som følge af at 

fonde med dårlig performance lukker på grund af investorflugt.  

I undersøgelsen blev der udelukkende gjort brug af naiv diversifikation, og der blev dermed 

ikke behandlet emner som: valg af forvalter eller udnyttelse af korrelationer. Tilhængere af 

Markowitz’ traditionelle porteføljediversifikation vil måske hævde, at investor kunne opnå et 

bedre afkast, ved at gøre brug af den inverse matrix og derved skabe optimale porteføljer med 

bedre afkast-risiko forhold. Dette kan da heller ikke afvises. Faktisk er det overvejende 

sandsynligt, at man, med fuld information om hvordan afkastene har udviklet sig i perioden, 

kan danne porteføljer, der i bakspejlet havde klaret sig bedre end de ligevægtede porteføljer. 

Svaret på denne kritik må være at gentage undersøgelsens primære formål, nemlig empirisk at 

efterprøve hvorvidt de teoretiske konklusioner har været observerbare på markedet for aktiv 

forvaltning. Argumentet, i den teoretiske undersøgelse, for at benytte naiv diversifikation 

frem for Markowitz metode, var netop at usikkerhederne i estimaterne, mere end modvirker 

den gevinst der kommer af de aktive vægte39. Ved brug af Markowitz’ porteføljeoptimering 

                                               
39 DeMiguel, Garlappi & Uppal (2007) 
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kommer man desuden ikke uden om, at øget diversifikation fører til lavere Tracking Error 

med højere omkostninger. 

I kritikken af den teoretiske gennemgang berørtes også kort problematikkerne med de 

indirekte omkostninger samt ”Ponzi-schemes” og anden svindel. Undersøgelser som denne 

indeholder kun hvad der bliver brugt som input og adresserer altså ikke de andre spørgsmål 

nærmere, der derfor stadig står ubesvaret. Hvordan disse problematikker ville påvirke 

konklusionerne, er dermed ikke til at sige noget om med sikkerhed. 
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5 Konklusion  

Målet med afhandlingen var, ud fra et afkast og risiko perspektiv, at finde det mest effektive 

antal aktive manager til forvaltning af én portefølje, samt at teste hvorvidt dette optimum også 

kan observeres empirisk. 

På baggrund af de beregninger foretaget i kapitel 3, tyder det på at den generelle gevinst ved 

diversifikation mellem aktive forvaltere er stærkt begrænset. Med porteføljevarians som mål 

for risiko, opnås således kun en minimal risikoreduktion i forhold til hvad man typisk ser for 

andre aktivklasser. Dette som følge af den høje indbyrdes korrelation forvalterne imellem. 

Omkostningsstrukturen i fondene betyder endvidere, at diversifikation mellem aktive 

forvaltere bliver en bekostelig affære. Dette bevirker, at efterhånden som der tilføjes flere 

forvaltere til porteføljen, må investor se det forventede afkast falde.  

Disse to faktorer udmønter sig i at for en portefølje på 250 mio. USD, topper 

afkast/risikoforholdet, målt ved Sharpe-Ratio, allerede ved en diversifikation på kun to fonde. 

For porteføljer på 25 og 500 mio. USD lå optimum på henholdsvis 1 og 3.  

Ved hjælp af den empiriske undersøgelse har det været muligt at genskabe disse observationer 

i undersøgelsen af 222 aktive fondes afkast i perioden januar 2006 til december 2010. Den 

empiriske undersøgelse viser således, at det i den undersøgte periode, ud fra et afkast og 

risikoperspektiv, har været optimalt at sammensætte sin portefølje af blot 2 forvaltere. 

 

Selvom det ikke ved diversifikation har vist sig muligt at reducere den samlede risiko, målt 

ved varians, for en portefølje af aktive forvaltere, er billedet anderledes når risikoen måles ved 

nøgletallet Tracking Error. På grund af den lave korrelation mellem forvalternes merafkast, er 

det muligt at begrænse benchmark-risikoen signifikant ved at sprede sin investering. 

Problemet med denne risikoreduktion er, at den også mindsker den mulige gevinst ved aktiv 

investering, og at den igen er meget omkostningsfuld. Idet porteføljens afkast går mod 

benchmark, stiger omkostningerne til de aktive forvaltere tilsvarende, og investor ender med 

et afkast der ligner afkastet på en indeksfond, bortset altså for de langt højere omkostninger de 

aktive forvaltere kræver. Igen kan den teoretisk beregnede effekt, altså observeres i 
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porteføljernes afkast i den undersøgte periode, og konklusionen bekræftes altså igen af den 

empiriske analyse. 

Den empiriske undersøgelse gav desuden mulighed for at undersøge halerisikoen for 

porteføljerne. Value-at-Risk gav samme resultat som variansen, mens Maximum Monthly 

Drawdown tyder på, at det ved diversifikation er muligt at minimere ekstremobservationerne 

betydeligt. Med samme argumentation som ved Tracking Error bør investor dog, såfremt han 

er bange for udsving ift. benchmark, i stedet gøre brug af en væsentligt billigere indeksfond, 

idet det søgte merafkast netop kommer af afvigelser fra benchmark.  

 

På trods af den ellers ret entydige konklusion er det nødvendigt med et par forbehold for 

anvendelsen af resultaterne.  

For det første er det vigtigt at pointere, at undersøgelsen er udført med henblik på generel 

diversifikation mellem aktive forvaltere. Dette betyder, at den diversifikationsgevinst, der 

trods alt er, ofte vil kunne opnås hurtigere, såfremt investor benytter forvaltere med en 

korrelation der er lavere end gennemsnittet.  

For det andet er store dele af opgaven udført ud fra en historisk tilgang. Dette betyder, selvom 

teorien også er gennemgået, at investor skal være opmærksom på at konklusionen ikke 

nødvendigvis er gældende, såfremt markedet udvikler sig i en retning, der ikke er set før eller 

ikke har optrådt i den undersøgte periode. 

Sidste forbehold omhandler de emner, der er afgrænset væk. Afhandlingen tager altså ikke 

højde for indirekte omkostninger, svindel eller skattemæssige forhold. 

 

Alt i alt peges der på en optimal portefølje bestående af 1-3 fonde ud fra et afkast og risiko 

perspektiv. Disse teoretiske beregninger understøttes af den empiriske undersøgelse af 

historisk performance på markedet for aktiv forvaltning. 
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5.1 Perspektivering 

Selvom konklusionen var ret klar og entydig, er der dog stadig uafklarede emner hvormed 

undersøgelsen kunne udvides. I det følgende afsnit opstilles retninger, der kunne være 

interessante at undersøge, der relaterer sig til problemstillingen. 

Det første oplagte skridt er at udvide databasen, hvorfra estimaterne er beregnet. Ved at 

udvide tidshorisonten kunne man undersøge hvorvidt det, der har karakteriseret 

diversifikation i eksternt forvaltede porteføljer de seneste fem år, også har været gældende i 

andre tidsperioder. For at undersøge dette vil det nok være nødvendigt at samle en større 

database af fonde og måske slække lidt på datakravene. F.eks. er det i Morningstar Direct-

databasen muligt at samle dobbelt så mange fonde, hvis man giver afkald på kravet om at 

benchmark skal være S&P 500. 

En anden retning kunne være at gennemføre undersøgelsen på andre markeder for at 

undersøge, hvorvidt konklusionerne udelukkende er gældende for US Large Cap Equities 

eller om de er universalt gældende for aktiv forvaltning. Det er ikke utænkeligt at 

diversifikationseffekterne er stærkere på mindre markeder end US Large-Cap Equities. 

Man kunne også vælge at adressere nogle af de forbehold, der er listet op i opgavens 

konklusion og afgrænsning. F.eks. kunne det være spændende at udbygge undersøgelsen, så 

den tager højde for indirekte omkostninger såsom screening og vedligeholdelse af 

porteføljerne.  

I samme dur kunne det også være interessant at inkludere Markowitz’ matematiske 

porteføljeoptimering for at undersøge, hvilken værdi dette kunne bringe til diversifikationen. 

Dette kunne eventuelt gøres i en kombination med en back-test af strategien. F.eks. kunne 

man danne Markowitz-optimerede porteføljer på baggrund af historiske afkast i perioden 

2001 til 2005 og efterfølgende undersøge disse porteføljers udvikling i perioden 2006 til 

2010. Resultaterne kunne i så fald holdes op mod resultaterne for denne undersøgelse.  

Skulle man tage opgaven i en mere juridisk retning, kunne man kigge på de forskellige 

skatteforhold investor får ved at eje investeringsbeviser i stedet for de dividendeudbetalende 

underliggende aktiver. Pga. asymmetrisk beskatning af geninvesterede dividender og 

almindelige kursgevinster er det slet ikke umuligt, at skatten kan have en indflydelse på 

beslutningen om at vælge aktiv forvaltning. 
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Datakilder: 

Dataene der er brugt i afhandlingen er hentet vha. de tre listede værktøjer nedenfor:  

 

Mercer Insights  

Månedlige afkast ex. management fees for aktive fonde med benchmark S&P 500 i perioden 

januar 1991 til december 2010.                                                                                                                            

Data indhentet d. 8. juni 2011 

 

Bloomberg LP 

Daglig omsætning i S&P 500 i reale termer i årene 1991 og 2010.                                                                     

Data indhentet d. 10. juli 2011.                                                                                                                             

Gennemsnitlig årlig rente på US 2-Year T-Bill i perioderne 1991 til 2010 og 2006-2010.                

Data indhentet d. 10. juli 2011.                                      

 

Morningstar Direct 

Månedlige afkast ex. management fees for aktive fonde med benchmark S&P 500 i perioden 

januar 2006 til december 2010.                                                                                                                            

Data indhentet d. 6. juni 2011 
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Bilag 1 – Liste over fonde der indgår i undersøgelsen 
 
Alger Growth & Income Fund Class B Fidelity Dividend Growth 
Alger Growth & Income I-2 Fidelity Growth & Income 
AllianceBern Core Opportunities A Fidelity Large Cap Stock 
AllianceBern Tx-Mgd Wlth Appr Strat A Fidelity Mega Cap Stock 
Alpine Dynamic Dividend Fidelity Tax Managed Stock 
Amana Trust Income Fifth Third Structured Large Cap Plus I 
American Century Equity Growth Inv First Eagle US Value A 
American Century Fundamental Equity A First Investors Blue Chip A 
American Funds Fundamental Investors A First Investors Growth & Income A 
American Funds Invmt Co of Amer A FMC Select 
Ameristock FMI Large Cap 
AMF Large Cap Equity AMF Forward CorePlus Institutional 
Ancora Equity C Franklin Rising Dividends A 
Ave Maria Rising Dividend Gabelli Asset AAA 
BBH Core Select N Gabelli Blue Chip Value AAA 
Beck Mack & Oliver Partners GAMCO Westwood Equity AAA 
BlackRock Exchange BlackRock GE Inst Core Value Equity Inv 
Blue Chip Investor Generation Wave Growth 
BNY Mellon Large Cap Stock M GMO Quality III 
Burnham A GMO Tobacco Free Core III 
Cambiar Opportunity Inv GMO US Core Equity III 
Clipper Golden Large Cap Core I 
CNI Charter Diversified Equity Instl Goldman Sachs Structured US Equity A 
Columbia Large Cap Core Z Goldman Sachs US Eq Div and Premium A 
Columbia Large Core Quantitative A Government Street Equity 
COUNTRY Growth Y Green Century Equity 
Crawford Dividend Growth I Hartford Disciplined Equity A 
Credit Suisse Large Cap Blend Comm Hartford Disciplined Equity HLS IA 
Credit Suisse Large Cap Blend II A Hartford Stock HLS IA 
Croft Value Haverford Quality Growth Stock 
Davis NY Venture A Henssler Equity Investor 
Domini Social Equity Inv Highland Core Value Equity A 
Dreyfus Hillman Advantage Equity 
Dreyfus Appreciation Huntington Macro 100 A 
Dreyfus Core Equity A Industry Leaders D 
Dreyfus Disciplined Stock ING Core Equity Research I 
Dreyfus Large Cap Equity A ING Davis New York Venture I 
Dreyfus Tax-Managed Growth A ING Growth and Income Port I 
Dreyfus/The Boston Co Lg Cp Cr I ING Janus Contrarian S 
Eagle Growth & Income A ING Pioneer I 
Eagle Large Cap Core A ING Thornburg Value I 
Eaton Vance Dividend Builder A ING UBS US Large Cap Equity I 
Eaton Vance Lg Cap Core Research A INTECH Risk-Managed Core D 
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.0 Integrity Growth & Income A 
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.1 A Invesco Charter A 
Eaton Vance Tx-Mgd Growth 1.2 A Invesco Disciplined Eq Y 
Elite Growth & Income Invesco Dividend Growth Secs B 
EquiTrust Blue Chip B Invesco Equally-Wtd S&P 500 B 
EquiTrust Value Growth B Janus Contrarian D 
FBR Large Cap Investor JHancock Sovereign Investors A 
Federated Capital Appreciation A JHFunds2 Fundamental Value NAV 
Fidelity JHVIT Fundamental Value Trust Ser I 
Fidelity Advisor Diversified Stock O Johnson Disciplined Large-Cap 
Fidelity Advisor Dividend Growth A Johnson Enhanced Return 
Fidelity Advisor Large Cap B Johnson Equity Income 
Fidelity Disciplined Equity JPMorgan Disciplined Equity Instl 
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JPMorgan Tax Aware Equity Instl RS Capital Appreciation A 
JPMorgan US Equity Instl Rydex|SGI Large Cap Core A 
JPMorgan US Large Cap Core Plus A Schroder North American Equity Inv 
Lazard US Strategic Equity Instl Schwab Core Equity Inv 
Legg Mason Cap Mgmt Value C Schwab Premier Equity 
Legg Mason ClearBridge Appreciation A Selected American Shares S 
Legg Mason ClearBridge Equity O Sentinel Common Stock A 
LKCM Equity Instl Sentinel Sustainable Core Opp A 
Longleaf Partners Sequoia 
Madison Mosaic Disciplined Equity Sit Dividend Growth I 
MainStay Common Stock A Sparrow Growth A 
Mairs & Power Growth Inv Spirit of America Large Cap Value A 
Manor SSgA Disciplined Equity Instl 
Marathon Value Portfolio SSgA IAM Shares Instl 
MassMutual Premier Main Street A State Farm Equity A Legacy 
MassMutual Select Large Cap Value A State Farm Growth 
Matrix Advisors Value Sterling Capital Select Equity A 
Meehan Focus Steward Large Cap Enhanced Index Inst 
MFS Blended Research Core Equity I Stratton Multi Cap 
MFS Massachusetts Investors Tr A Stratus Growth Inst 
MFS Research A SunAmerica Focused Growth & Inc A 
Monteagle Select Value I T. Rowe Price Capital Opportunity 
Nationwide D T. Rowe Price Dividend Growth 
Neuberger Berman Focus Inv T. Rowe Price Growth & Income 
Neuberger Berman Guardian Inv TCW Concentrated Value N 
Neuberger Berman Socially Resp Inv Thompson Plumb Growth 
New Covenant Growth Thornburg Value A 
Northern Enhanced Large Cap Thrivent Large Cap Stock A 
Northern Instl Large Cap Equity Port A Timothy Plan Large/Mid-Cap Value A 
Northern Large Cap Equity TIAA-CREF Growth & Income Instl 
Oakmark I Tocqueville 
Oakmark Select I Torray 
Old Mutual Analytic US Long/Short Z Torray Institutional 
Old Mutual Focused Z Tributary Core Equity Instl 
Olstein All Cap Value C TS&W Equity Institutional 
Oppenheimer Main Street A USAA Total Return Strategy 
Oppenheimer Main Street Select A VALIC Company I Growth & Income 
Oppenheimer Rising Dividends A VALIC Company II Socially Responsible 
Pacific Advisors Large Cap Value A Vanguard Tax-Managed Growth & Inc Instl 
Parnassus Equity Income - Inv Vantagepoint Growth & Income 
Payson Total Return Vice 
Pear Tree Quality Ordinary Victory Diversified Stock A 
Performance Large Cap Equity A Victory Inst Diversified Stock 
Pioneer A Virtus Core Equity I 
Pioneer Research A Virtus Growth & Income A 
Praxis Core Stock A W.P. Stewart & Co. Growth Fund 
Principal Discp Large Cap Blend Inst Weitz Partners III Opportunity 
Principal Large Cap Blend II Inst Weitz Partners Value 
Private Capital Management Value I Wells Fargo Advantage Core Equity Adm 
Prudential Jennison Equity Opp A Wells Fargo Advantage Discp US Core A 
Prudential Large Cap Core Equity A Wells Fargo Advantage Diversified Eq Adm 
Putnam Investors A Westcore Blue Chip 
Putnam Research A WHG Dividend Growth Institutional 
RidgeWorth Large Cap Core Growth Stock I Wright Major Blue Chip Equities 
RidgeWorth Large Cap Quantitative Eq I YieldQuest Core Equity Inst 
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Bilag 2 - VBA-kode der er benyttet i den empiriske 
analyse 

Sub doCalc() 
 
Dim StartRow As Long 
Dim EndRow As Long 
Dim StartCol As Long 
Dim EndCol As Long 
Dim RowNdx As Long 
Dim noOfIterations As Long 
Dim destinationRow As Integer 
 
'Request number of items to use 
noOfFunds = Application.InputBox(Prompt:="Select number of items to test", _ 
        Title:="Enter number", Default:="2", Type:=1) 
           
'Abort if 'Cancel' is selected 
If noOfFunds = 0 Then 
    Exit Sub 
End If 
 
'The row to which the data should be written 
destinationRow = 2 
 
 
'Prevent the screen from updating while calculations are done 
Application.ScreenUpdating = False 
 
'Go to the Data sheet 
Sheets("Data").Activate 
 
'Identify the number of data rows 
With ActiveSheet.UsedRange 
    StartRow = .Cells(2, 1).Row 
    EndRow = .Cells(.Cells.Count).Row 
    StartCol = .Cells(2, 1).Column 
    EndCol = .Cells(.Cells.Count).Column 
End With 
 
'Select the number of iterations 
For i = 1 To 10000 
    '(re)create the array of selected foundation 
    ReDim selectedFunds(noOfFunds) 
     
    '(re)create the array of last months values 
    ReDim prevValue(noOfFunds) 
     
    'Temporary output variable  
    Funds = "" 
     
    'Find X random rows where none may appear twice 
    For j = 1 To noOfFunds 
        Do 
            randInt = Int((EndRow - StartRow + 1) * Rnd + StartRow) 
        Loop While UBound(Filter(selectedFunds, randInt)) >= 0 
         
        'Save the unique random int to the array 
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        selectedFunds(j) = randInt 
    Next j 
     
    'Set the destination column for the calculations to be written 
    destinationColumn = 3 
    prevResult = 0 
     
    For monthNdx = 2 To EndCol 
        calculatedOutput = 0 
        'Do calculations on the randomly selected rows 
        For k = 1 To noOfFunds 
             
            If monthNdx = 2 Then 
                Funds = Funds & "; " & Cells(selectedFunds(k), 1) 
                prevValue(k) = ((1 / noOfFunds) * (1 + (Cells(selectedFunds(k), monthNdx) / 100))) 
                calculatedOutput = calculatedOutput + prevValue(k) 
            Else 
                prevValue(k) = (prevValue(k) * (1 + (Cells(selectedFunds(k), monthNdx) / 100))) 
                calculatedOutput = calculatedOutput + prevValue(k) 
            End If 
        Next k 
         
        If monthNdx = 2 Then 
            Sheets("Result").Cells(destinationRow, destinationColumn) = calculatedOutput - 1 
            prevResult = calculatedOutput 
        Else 
            Sheets("Result").Cells(destinationRow, destinationColumn) = (calculatedOutput / prevResult) - 1 
            prevResult = calculatedOutput 
        End If 
         
        destinationColumn = destinationColumn + 1 
         
    Next monthNdx 
     
     
    'Write the output to the result sheet 
    Sheets("Result").Cells(destinationRow, 1) = i 
    Sheets("Result").Cells(destinationRow, 2) = Right(Funds, Len(Funds) - 2) 
    'Sheets("Result").Cells(destinationRow, 3) = calculatedOutput 
    destinationRow = destinationRow + 1 
     
Next i 
 
'Go to the result Sheet 
Sheets("Result").Activate 
 
'Allow screen update, calculations are done 
Application.ScreenUpdating = True 
 
End Sub 
 

 
 
 


