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Executive summary 
In the last couple of decades investments in emerging markets has increased, in particular in the 

Asian region. The south East Asian crisis in the late 90´s affected the economies in that part of 

Asia severely. The differences in how the countries managed 

accordingly to Krugman. Malaysia in particular stood out with implementation of policies towards 

limitations of foreign capital in-

climate. It is therefore interesting to analyze how the investment climate had evolved in Malaysia 

in order to make suggestions to possible investors whether or not the Malaysian market has 

become more attractive for investments. That’s the reason of this master thesis focus on the 

Malaysian stock market analyzed from the perspective of an international portfolio investor. 

First part of the report is analyzing the Malaysian development in 3 critical factors in regards to 

international portfolio investment, which are restrictions on capita

and currency risk. It was concluded that the Malaysian economic policies since the crisis has been 

focusing on liberalizing the barriers to portfolio investment, in regards to remove restrictions on 

capital in- outflow as well as the abolishment of taxation on capital gains in 2007. This has had 

positive effect on the level of foreign portfolio investment that has risen 397 % through the last 

decade.  The development in currency risks was explained as well as the possibil

neutralizing the risk through currency futures. Therefore the development in the risk variables 

combined with the development in the KLCI index suggests that portfolio investment in the 

Malaysian stock market has become more attractive.

 

In order to gain a deeper understanding of the advantages of investing in Malaysian common 

stock as well as contributing to the lack of scientific research of value premiums on emerging 

markets a value premium analysis of the Malaysian stock market was undertaken. 

showed that there had been a historic average yearly premium measured on the stocks B/M off 

5,42 % – 6,17 % depending on the calculation off the yield according to value weights or equal 

weights. This result is slightly lower than the results of 

developed markets. It was argued that the reasons for the slightly lower premium was due to 

shorter time span of the analysis and the fact that 3 major financial crisis has occurred in the short 

time span. None the less the analysis has shown that it is beneficial to focus on value stocks when 

designing a portfolio of Malaysian stocks.
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Kapitel 1. Indledning 
Analyser af hovedsageligt vestlige aktiemarkeder har vist, at der historisk har kunnet opnås et 

højere afkast ved at investere i 

Der er imidlertid ikke i samme grad foretaget lignende analyser af udviklingslandenes 

aktiemarkeder1, og det er derfor interessant at undersøge om det på disse markeder ligeledes 

har været fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi med højere afkast uden 

tilsvarende stigning i risiko til følge.

Interessen for investeringer i emerging markets har i de senere år været stigende og tog for 

alvor fart op igennem 80´erne. Fra år 2000 og et 

den samlede kapitalisering af aktiemarkederne stadig større, og i 2010 udgjorde 

kapitaliseringen 12 %. På trods af at 12 % ikke er meget ud af den samlede kapitalisering, er 

der grund til at tro at udviklingen vil

Udviklingslandene er blandt andet karakteriseret ved at have en større vækst i BNP end de 

vestlige lande. Sammensættes en

vægtning frem for kapitaliseringsvægte vil en

udviklingslande mod 12 % i en portefølje baseret på kapitaliseringsvægte. Det viser blandt 

andet at økonomierne i udviklingslandene ekspanderer kraftigt (Dimson et. al. 2010). 

Da emerging markets andel af 

aktiemarkeder stadig vigtigere og bør have større fokus fra internationale investorer der søger 

at optimere deres porteføljer med spredning af risiko (Bodie et. al. 2009). Indicier på 

diversificeringsgevinster ved at inddrage udviklingslande i sin portefølje kan blandt andet ses 

i data for verdensaktie index MSCI, der viser at i den seneste internationale krise i 2008 og 

2009 bidrog afkast fra udviklingslandene positivt til indexet imodsætning til flere

dominerende vestlige aktiemarkeder (Dimson et. al. 2010).

En portefølje investor skal grundlæggende forholde sig til 3 spørgsmål, aktiv allokering, 

security selection og security evaluering. Dette er ligeledes gældende for en international 

portefølje investor der derudover bl.a. skal forholde sig til risici forbundet med landenes 

                                                           
1 For fremtiden benyttes emerging markets om udviklingslandes aktiemarkeder

Speciale Cand. Merc. FIR. 2011                     

 

 
Analyser af hovedsageligt vestlige aktiemarkeder har vist, at der historisk har kunnet opnås et 

højere afkast ved at investere i værdiaktier frem for vækstaktier uden tilsvarende større risiko. 

Der er imidlertid ikke i samme grad foretaget lignende analyser af udviklingslandenes 

, og det er derfor interessant at undersøge om det på disse markeder ligeledes 

rdelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi med højere afkast uden 

tilsvarende stigning i risiko til følge. 

Interessen for investeringer i emerging markets har i de senere år været stigende og tog for 

alvor fart op igennem 80´erne. Fra år 2000 og et årti frem blev udviklingslandenes andel af 

den samlede kapitalisering af aktiemarkederne stadig større, og i 2010 udgjorde 

kapitaliseringen 12 %. På trods af at 12 % ikke er meget ud af den samlede kapitalisering, er 

der grund til at tro at udviklingen vil fortsætte (Dimson et. al. 2010).  

Udviklingslandene er blandt andet karakteriseret ved at have en større vækst i BNP end de 

vestlige lande. Sammensættes en diversificeret international portefølje ud fra et BNP 

vægtning frem for kapitaliseringsvægte vil en sådan portefølje bestå af 30 % aktiver fra 

i en portefølje baseret på kapitaliseringsvægte. Det viser blandt 

andet at økonomierne i udviklingslandene ekspanderer kraftigt (Dimson et. al. 2010). 

Da emerging markets andel af verdensmarkedet således er stigende, er viden om disse 

aktiemarkeder stadig vigtigere og bør have større fokus fra internationale investorer der søger 

at optimere deres porteføljer med spredning af risiko (Bodie et. al. 2009). Indicier på 

evinster ved at inddrage udviklingslande i sin portefølje kan blandt andet ses 

i data for verdensaktie index MSCI, der viser at i den seneste internationale krise i 2008 og 

2009 bidrog afkast fra udviklingslandene positivt til indexet imodsætning til flere

dominerende vestlige aktiemarkeder (Dimson et. al. 2010). 

En portefølje investor skal grundlæggende forholde sig til 3 spørgsmål, aktiv allokering, 

security selection og security evaluering. Dette er ligeledes gældende for en international 

e investor der derudover bl.a. skal forholde sig til risici forbundet med landenes 

                   
For fremtiden benyttes emerging markets om udviklingslandes aktiemarkeder  

 

                      

 
 

 1  

Analyser af hovedsageligt vestlige aktiemarkeder har vist, at der historisk har kunnet opnås et 

værdiaktier frem for vækstaktier uden tilsvarende større risiko. 

Der er imidlertid ikke i samme grad foretaget lignende analyser af udviklingslandenes 

, og det er derfor interessant at undersøge om det på disse markeder ligeledes 

rdelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi med højere afkast uden 

Interessen for investeringer i emerging markets har i de senere år været stigende og tog for 

årti frem blev udviklingslandenes andel af 

den samlede kapitalisering af aktiemarkederne stadig større, og i 2010 udgjorde 

kapitaliseringen 12 %. På trods af at 12 % ikke er meget ud af den samlede kapitalisering, er 

Udviklingslandene er blandt andet karakteriseret ved at have en større vækst i BNP end de 

international portefølje ud fra et BNP 

sådan portefølje bestå af 30 % aktiver fra 

i en portefølje baseret på kapitaliseringsvægte. Det viser blandt 

andet at økonomierne i udviklingslandene ekspanderer kraftigt (Dimson et. al. 2010).  

verdensmarkedet således er stigende, er viden om disse 

aktiemarkeder stadig vigtigere og bør have større fokus fra internationale investorer der søger 

at optimere deres porteføljer med spredning af risiko (Bodie et. al. 2009). Indicier på 

evinster ved at inddrage udviklingslande i sin portefølje kan blandt andet ses 

i data for verdensaktie index MSCI, der viser at i den seneste internationale krise i 2008 og 

2009 bidrog afkast fra udviklingslandene positivt til indexet imodsætning til flere af de 

En portefølje investor skal grundlæggende forholde sig til 3 spørgsmål, aktiv allokering, 

security selection og security evaluering. Dette er ligeledes gældende for en international 

e investor der derudover bl.a. skal forholde sig til risici forbundet med landenes 



Niels Christensen 

 
specifikke beskatning, valutakurs risici og kapital restriktioner på flowet ind og ud af landet 

(Bodie et. al. 2009). Sammenholdt med førnævnte fordele ved at diversificere 

med aktier fra emerging market, vil det derfor

klarlægge hvorledes disse, for en international portefølje investor, specifikke risici kan 

påvirke afkastet og eller risiko ved

Udviklingslande er geografisk spredt på flere kontinenter. En undersøgelse der for nyligt er 

offentliggjort viser dog at der fra investorers side er en særlig interesse for de udviklende 

økonomier i Asien, som op igennem det seneste å

79 % af samtlige udenlandske portefølje investeringer i emerging markets. Undersøgelsen 

viser ligeledes at ASEAN-52 

investeringer for området (Park & 

er hertil. Dog nævnes det at en af årsagerne til 

andel af samtlige investering i emerging markets er så relativ høj skyldes en stadig større grad 

af liberalisering af markederne. Derfor er det nærliggende at tro at ASEAN

for denne liberaliserende adfærd og ikke i samme grad har

Alternativt kunne det skyldes at lige netop denne del af Asien var ramt af en sær

krise i slut 90´erne, den såkaldte Sydøst asiatiske krise. Hvad årsagerne kan være til at 

udenlandske portefølje investorer ikke i samme grad har investeret i disse lande står derfor på 

nuværende tidspunkt uklart. 

Derimod er der lavet adskillige

sydøstasiatiske krise (Krugman 1998)(Radelet & Sachs 2000). Det er blevet påvist at 

Malaysia skilte sig ud fra de andre lande ved at iværksætte en mere protektionistisk 

økonomisk politik for at håndtere krisen, imodsætning til de andre lande der var mere 

tilbøjelige til ikke at influere på markedskræfterne under krisen. Hvorvidt denne adfærd 

Malaysia udviste i forbindelse med krisen var et enkelt stående indgreb, eller om det generelt 

afspejles i den faktisk førte politik for Malaysia historisk set vil være interessant at undersøge, 

samt hvilken påvirkning det har for

                                                           
2 Association of Southeast Asia, og indbefatter Indonesien, Singapore, Vietnam, Thailand og Malaysia
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Derimod er der lavet adskillige undersøgelser der viser hvorledes disse lande håndterede den 

sydøstasiatiske krise (Krugman 1998)(Radelet & Sachs 2000). Det er blevet påvist at 

Malaysia skilte sig ud fra de andre lande ved at iværksætte en mere protektionistisk 

håndtere krisen, imodsætning til de andre lande der var mere 

tilbøjelige til ikke at influere på markedskræfterne under krisen. Hvorvidt denne adfærd 

Malaysia udviste i forbindelse med krisen var et enkelt stående indgreb, eller om det generelt 

den faktisk førte politik for Malaysia historisk set vil være interessant at undersøge, 

samt hvilken påvirkning det har for internationale portefølje investorers risici på markedet
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specifikke beskatning, valutakurs risici og kapital restriktioner på flowet ind og ud af landet 

Sammenholdt med førnævnte fordele ved at diversificere sin portefølje 

i indeværende rapport være relevant at 

klarlægge hvorledes disse, for en international portefølje investor, specifikke risici kan 

t emerging market.    
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offentliggjort viser dog at der fra investorers side er en særlig interesse for de udviklende 

rti har haft en andel på intet mindre end 

% af samtlige udenlandske portefølje investeringer i emerging markets. Undersøgelsen 

landene bidrager mindst til stigningen i udenlandske portefølje 

Lee 2011). Forskerne forklarer ikke specifikt, hvad årsagen 

at de resterende emerging markets i Asiens 
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krise i slut 90´erne, den såkaldte Sydøst asiatiske krise. Hvad årsagerne kan være til at 

udenlandske portefølje investorer ikke i samme grad har investeret i disse lande står derfor på 

undersøgelser der viser hvorledes disse lande håndterede den 

sydøstasiatiske krise (Krugman 1998)(Radelet & Sachs 2000). Det er blevet påvist at 

Malaysia skilte sig ud fra de andre lande ved at iværksætte en mere protektionistisk 

håndtere krisen, imodsætning til de andre lande der var mere 

tilbøjelige til ikke at influere på markedskræfterne under krisen. Hvorvidt denne adfærd 

Malaysia udviste i forbindelse med krisen var et enkelt stående indgreb, eller om det generelt 

den faktisk førte politik for Malaysia historisk set vil være interessant at undersøge, 

internationale portefølje investorers risici på markedet. 
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På trods af de umiddelbare teoretiske paradokser er faktum det at Malaysi

området der i seneste kvartal har oplevet størst økonomisk

Country Report April 2011). Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med at en undersøgelse 

af 11 emerging markets har vist at Malaysia er det land der op

investeringer i forbindelse med liberaliserende tiltag på aktiemarkedet (Henry 2000).

På trods af at internationale portefølje investorer bør holde øje med udviklingen i emerging 

markets, er der stadig flere teoretikere der a

til at foretrække aktier fra markeder, hvortil deres kendskab er størst det såkaldte ”home bias” 

(Sercu 2009). Årsagerne hertil kan diskuteres, men det skyldes blandt andet at 

værdiansættelse af aktier kræ

markeder, som investor ofte har et bredere kendskab til på hjemmemarkedet (Plenborg & 

Petersen 2005 & Sercu 2009).

Derfor kan der argumenteres for at det vil være relevant at undersøge, hvorvidt der

historisk belæg målt på afkast for at følge forholdsvist simple men ikke desto mindre effektive 

aktieinvesteringsstrategier på emerging markets, der ikke nødvendigvis vedrører 

værdiansættelse af de enkelte aktier. Dermed vil det som udenlandsk porteføl

være muligt at opnå en diversificeringsgevinst uden nødvendigvis at værdiansætte enkelte 

aktier.   

Teoretikere som Keynes, Graham &

fortaler for en investeringsstrategi der grundlæggende handler om at investere i aktier der er 

billige målt på forskellige regnskabsmæssige multipler, samt har lav men stabil vækst 

(Risager 2009 & Graham & Dodd 1934). Disse aktier omtales som værende værdiaktier, og 

adskillige undersøgelser der har fokuseret på de udviklede vestlige aktiemarkeder har vist at 

der historisk set har kunnet opnås et større afkast, uden tilsvarende større risiko, ved at 

investere i værdiaktier (Davis, Fama & French 2000)(Risager 2009)(Cai 1997)(Dimson, 

Nagel & Quigley 2003). En oplagt alternativ/forklaring kan være at markederne og 

markedsaktørerne ikke nødvendigvis agerer fuldt ud rationelt som foreskrevet i traditionel 

finansiel teori, men i stedet påvirkes af psykologiske faktorer og andre markedsdeltagere 
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På trods af de umiddelbare teoretiske paradokser er faktum det at Malaysia er det land i 

vækst målt på BNP (World Bank 

eport April 2011). Dette skal ligeledes ses i sammenhæng med at en undersøgelse 

lever tredje størst fremgang i 

investeringer i forbindelse med liberaliserende tiltag på aktiemarkedet (Henry 2000). 

På trods af at internationale portefølje investorer bør holde øje med udviklingen i emerging 

rgumenterer for at investorer har en tilbøjelighed 

til at foretrække aktier fra markeder, hvortil deres kendskab er størst det såkaldte ”home bias” 

(Sercu 2009). Årsagerne hertil kan diskuteres, men det skyldes blandt andet at 

ver indgående kendskab til virksomheden, branchen og dens 

markeder, som investor ofte har et bredere kendskab til på hjemmemarkedet (Plenborg & 

Derfor kan der argumenteres for at det vil være relevant at undersøge, hvorvidt der er 

historisk belæg målt på afkast for at følge forholdsvist simple men ikke desto mindre effektive 

aktieinvesteringsstrategier på emerging markets, der ikke nødvendigvis vedrører 

værdiansættelse af de enkelte aktier. Dermed vil det som udenlandsk portefølje investor stadig 

være muligt at opnå en diversificeringsgevinst uden nødvendigvis at værdiansætte enkelte 

Dodd og storinvestoren Warren Buffet, har alle været 

fortaler for en investeringsstrategi der grundlæggende handler om at investere i aktier der er 

billige målt på forskellige regnskabsmæssige multipler, samt har lav men stabil vækst 

m & Dodd 1934). Disse aktier omtales som værende værdiaktier, og 

adskillige undersøgelser der har fokuseret på de udviklede vestlige aktiemarkeder har vist at 

der historisk set har kunnet opnås et større afkast, uden tilsvarende større risiko, ved at 

tere i værdiaktier (Davis, Fama & French 2000)(Risager 2009)(Cai 1997)(Dimson, 

Nagel & Quigley 2003). En oplagt alternativ/forklaring kan være at markederne og 

markedsaktørerne ikke nødvendigvis agerer fuldt ud rationelt som foreskrevet i traditionel 

siel teori, men i stedet påvirkes af psykologiske faktorer og andre markedsdeltagere 
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(Barberis & Thaler 2002). Hvorvidt dette ligeledes er gældende for emerging markets har ikke 

i samme omfang været undersøgt (Risager 2009).

Ovenstående har vist at det vil

case study af det Malaysiske marked for at undersøge udviklingen i aktiemarkedet og de 

faktorer der påvirker dette, for

interessant investeringsobjekt for mulige udenlandske portefølje investorer, herunder 

undersøge hvorvidt der kan opnås et større

omhandler investering i værdiaktier frem for vækst aktier.

følgende problemformulering skabt.
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(Barberis & Thaler 2002). Hvorvidt dette ligeledes er gældende for emerging markets har ikke 

være oplagt og interessant i indeværende rapport at foretage et 

case study af det Malaysiske marked for at undersøge udviklingen i aktiemarkedet og de 

at afklarer hvorvidt det malaysiske aktiemarked er et 

teringsobjekt for mulige udenlandske portefølje investorer, herunder 

afkast ved at følge en investeringsstrategi der 

På baggrund af Indledningen er 
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1.1. Problemformulering
Analyser af hovedsageligt vestlige aktiemarkeder har vist, at der historisk har kunnet opnås et 

højere afkast ved at investere i værdiaktier frem for vækst aktier uden tilsvarende større 

risiko. Hvilket ligeledes er en strategi der er blevet argumenteret f

teoretikere/investorer som Keynes, Graham, Dodd og Warren Buffet, der alle har været 

fortaler for at søge efter aktier med høj fundamental værdi. 

Der er imidlertid ikke i samme grad foretaget lignende analyser af emerging markets

generelt set er kendetegnet ved høj vækst

disse vækstmarkeder ligeledes har været

fokus på værdiaktier frem for vækstaktier

I denne rapport vil det via en eksplorativ analyse blive undersøgt om denne sammenhæng har 

været gældende på det malaysiske emerging market. Udviklingen i det malaysiske 

aktiemarked vil blive analyseret ud fra et international porteføljeinvestor perspektiv

udviklingen i de risici parametre der er unikke i forhold til international portefølje investering 

klarlægges.  

Formålet med denne rapport er endvidere at bidrage til at internationale portefølje investorer 

bedre kan vurdere, hvorvidt udviklingen ri

malaysiske aktiemarked mere attraktivt at investere i, 

aktieportefølje og hvorvidt det er fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi.

På baggrund af ovenstående f

besvaret i rapporten 

a) Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har 

udviklingen i, for en international portefølje investor, centrale risici parametre 

afkastbeskatning, restriktioner på kapital in

malaysiske aktiemarked som investeringsobjekt?

Herunder ønskes der besvaret:

b) Har der historisk set kunnet opnås et større afkast uden tilsvarende større risiko ved at 

følge en investerings strategi med fokus på værdi aktier frem for vækst aktier på det 

Malaysiske aktiemarked?
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Analyser af hovedsageligt vestlige aktiemarkeder har vist, at der historisk har kunnet opnås et 

højere afkast ved at investere i værdiaktier frem for vækst aktier uden tilsvarende større 

risiko. Hvilket ligeledes er en strategi der er blevet argumenteret for af kendte 

teoretikere/investorer som Keynes, Graham, Dodd og Warren Buffet, der alle har været 

Der er imidlertid ikke i samme grad foretaget lignende analyser af emerging markets, der 

, og det er derfor interessant at undersøge, om det på 

investeringsstrategi med 

I denne rapport vil det via en eksplorativ analyse blive undersøgt om denne sammenhæng har 

været gældende på det malaysiske emerging market. Udviklingen i det malaysiske 

aktiemarked vil blive analyseret ud fra et international porteføljeinvestor perspektiv, hvor 

udviklingen i de risici parametre der er unikke i forhold til international portefølje investering 

Formålet med denne rapport er endvidere at bidrage til at internationale portefølje investorer 

variable er medvirkende til at gøre det 

i forhold til at sprede risikoen på sin 

aktieportefølje og hvorvidt det er fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi. 

ormål opstilles følgende spørgsmål som vil blive analyseret og 

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har 

udviklingen i, for en international portefølje investor, centrale risici parametre – 

outflow og valutakurs risici på det 

kunnet opnås et større afkast uden tilsvarende større risiko ved at 

s strategi med fokus på værdi aktier frem for vækst aktier på det 
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1.2. Begrebsredegørelse 
I det følgende afsnit defineres rapportspecifikke nøglebegreber.

Emerging markets: Lande der oplever kraftig vækst og stor udvikling. I indevæ

specielt i forhold til udvikling og vækst i forhold til økonomien og deraf aktiemarkedet. 

Benyttes i indeværende rapport som synonym for udviklende landes aktiemarkeder.

Portefølje investering: Køb af aktier, obligationer, gæld og finansielle

formål at realisere et afkast, og ikke har til målsætning at opnå styring, ejerskab eller juridisk 

kontrol af en virksomhed (Bodie et. al. 2009). Rapporten afgrænses således at der 

udelukkende fokuseres på aktier på det Malaysiske akt

Vækstaktier: Aktier hvorved markedets forventninger er kraftig fremtidig vækst, afspejlet i 

relativt høje indtjenings- og regnskabs multipler som eks. Market/Book, Price/Earnings osv. 

Implicit antaget at den relativt hø

virksomheden. Kendetegnet for denne type aktier er udover høj vækst, at det typisk er relativt 

nye virksomheder, og ofte af høj teknologisk karakter.

Værdi aktier:  Her benyttes definitionen fra Gr

”It is understood to bet that value which is justified by the facts e.g. the assets, earnings, 

dividends, definite prospects, as distinct, let us say, from market quotations established by 

artificial manipulation or distorted by psy

Definitioner tilsvarende ovenstående for værdi afspejles ligeledes hos Keynes, Buffet mfl. 

(Risager 2009). Det vil sige aktier der har stor fundamental

som værdiaktier målt på eks. lav Price/Earnings, Market/Book osv. er ofte karakteriseret ved 

at være modne stabile virksomheder, der har en gennemprøvet businessmodel. 

Definitionen på værdi afspejler en erkendelse af at m

psykologiske faktorer, og i særlig grad de aktier der er karakteriseret som vækstaktier. 

Nyhedselementet ved vækstaktier medfører også at de i flere undersøgelser går under 

betegnelsen ”Glamour stocks” (Lakonishok 1994). Det u

psykologiske faktorer er et vigtigt element ved den valgte videnskabelige metode valgt til 

rapporten, hvilket der redegøres for i efterfølgende afsnit.

                                                           
3 Sammenligneligt med begrebet Intrinsic value, hvor værdi defineres udfra interne faktorer
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Lande der oplever kraftig vækst og stor udvikling. I indeværende rapport 

specielt i forhold til udvikling og vækst i forhold til økonomien og deraf aktiemarkedet. 

Benyttes i indeværende rapport som synonym for udviklende landes aktiemarkeder. 

instrumenter med det 

formål at realisere et afkast, og ikke har til målsætning at opnå styring, ejerskab eller juridisk 

kontrol af en virksomhed (Bodie et. al. 2009). Rapporten afgrænses således at der 

iemarked JF afsnit 1.5. afgrænsning. 

Aktier hvorved markedets forventninger er kraftig fremtidig vækst, afspejlet i 

og regnskabs multipler som eks. Market/Book, Price/Earnings osv. 

jere pris afspejler forventningerne til fremtidig vækst for 

virksomheden. Kendetegnet for denne type aktier er udover høj vækst, at det typisk er relativt 

”It is understood to bet that value which is justified by the facts e.g. the assets, earnings, 

dividends, definite prospects, as distinct, let us say, from market quotations established by 

chological excesses” 

Definitioner tilsvarende ovenstående for værdi afspejles ligeledes hos Keynes, Buffet mfl. 

værdi. Aktier der karakteriseres 

som værdiaktier målt på eks. lav Price/Earnings, Market/Book osv. er ofte karakteriseret ved 

at være modne stabile virksomheder, der har en gennemprøvet businessmodel.  

arkeder ligeledes påvirkes af 

psykologiske faktorer, og i særlig grad de aktier der er karakteriseret som vækstaktier. 

Nyhedselementet ved vækstaktier medfører også at de i flere undersøgelser går under 

dgangspunkt at markedet påvirkes af 

psykologiske faktorer er et vigtigt element ved den valgte videnskabelige metode valgt til 

med begrebet Intrinsic value, hvor værdi defineres udfra interne faktorer 



Niels Christensen 

 

1.3. Videnskabelig metode
Her argumenteres der for valget af vidensk

styringsværktøj for rapporten. Dette er ligeledes for at der er en videnskabelig rød tråd 

igennem rapporten, på trods af at denne i den resterende del af rapporten vil fremstå implicit 

for læseren. 

1.3.1 Rapportens videnskabsteoretiske syn

Det videnskabelige standpunkt er inspireret af den Keynesianske skole, hvor det antages at 

markedet ikke nødvendigvis er efficient og aktørerne ikke altid agerer rationelle, og under 

særlige omstændigheder kan være 

markedet(Ball & Kothari 1989).

Fordelen ved det valgte videnskabelige standpunkt er, at tolkningen af såvel aktiemarkedet 

som den efterfølgende value premium analyse kan anskues fra to vinkler. Den 

finansielle teori vinkel og en tolkning baseret på behavioral finance bevægelsen, dette vil 

være medvirkende til at styrke validiteten af rapporten idet det valgte metodesyn fordrer 

alternative/supplerende forklaringer til forklaring af objek

aktiemarked (Arbnor & Bjerke 1997). 

For at omsætte det videnskabelige standpunkt til en konkret praktisk metode er der taget 

udgangspunkt i de af Arbnor og Bjerke opstillede metodiske tilgange.

1.3.2 Rapportens metodisk

Virkeligheden ved systemsynet anses, i lighed med det traditionelle analytiske syn, som 

værende objektiv (Arbnor & Bjerke, 1997). Systemsynet adskiller sig dermed fra aktørsynets 

virkelighedsopfattelse, hvor virkeligheden anses som 

analytiske syn er systemsynet dog ikke funderet i den klassiske naturvidenskabelige 

tankegang med årsags-effektsammenhænge. I stedet ses undersøgelsesobjektet og dennes 

omgivelser i en sammenhæng med gensidig afhængi

systemet og dennes medlemmer kontinuert tilpasser sig de eksterne forhold. 

Grundlæggende betyder systemsynets virkelighedsopfattelse, at summen af systemets 

delkomponenter ikke nødvendigvis er lig med systemet set so
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systemet og dennes medlemmer kontinuert tilpasser sig de eksterne forhold. 
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abelig metode, og for hvorledes denne vil være 

. Dette er ligeledes for at der er en videnskabelig rød tråd 

rapporten, på trods af at denne i den resterende del af rapporten vil fremstå implicit 

Det videnskabelige standpunkt er inspireret af den Keynesianske skole, hvor det antages at 

markedet ikke nødvendigvis er efficient og aktørerne ikke altid agerer rationelle, og under 

tilnærmelsesvis irrationelle i deres ageren i forhold til 

Fordelen ved det valgte videnskabelige standpunkt er, at tolkningen af såvel aktiemarkedet 

som den efterfølgende value premium analyse kan anskues fra to vinkler. Den traditionelle 

finansielle teori vinkel og en tolkning baseret på behavioral finance bevægelsen, dette vil 

være medvirkende til at styrke validiteten af rapporten idet det valgte metodesyn fordrer 

ter i dette tilfælde det malaysiske 

For at omsætte det videnskabelige standpunkt til en konkret praktisk metode er der taget 

Virkeligheden ved systemsynet anses, i lighed med det traditionelle analytiske syn, som 

værende objektiv (Arbnor & Bjerke, 1997). Systemsynet adskiller sig dermed fra aktørsynets 

værende subjektiv. I modsætning til det 

analytiske syn er systemsynet dog ikke funderet i den klassiske naturvidenskabelige 

effektsammenhænge. I stedet ses undersøgelsesobjektet og dennes 

ghed og påvirkninger. Det vil sige, at 

systemet og dennes medlemmer kontinuert tilpasser sig de eksterne forhold.  

Grundlæggende betyder systemsynets virkelighedsopfattelse, at summen af systemets 

m en helhed. Dette skyldes 
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synergieffektdelene imellem, og imodsætning til analytisk tankegang er delene gensidigt 

afhængige af hinanden og virkeligheden derfor ikke sumerisk. For at forklare systemet og dets 

relationer benyttes derfor oftest en holistisk 

relationer i sammenhæng med helheden(Arbnor & Bjerke, 1997).

Individer bliver ikke anskuet som værende uafhængige, men derimod afhængige af systemet 

som de er en del af, og forklaringen af individet opnås derfo

Bjerke, 1997). Derfor kan der argumenteres for, at mennesket er underlagt systemet, og derfor 

er kultur et væsentligt koncept i systemsynet. (Arbnor & Bjerke, 1997). Hvilket er en vigtig 

antagelse, da markedsaktørerne dermed opf

betyder at mulige irrationaliteter observeret evt. kan forklares ud fra flokadfærd, der i stadig 

stigende grad benyttes i forbindelse med forklaringen af aktører i forbindelse med kriser, hvor 

denne adfærd ofte observeres (Barberis & Thaler 2002).

I systemteorien kan systemer være undersystemer af andre oversystemer, og dette bliver ofte 

betegnet som subsystemer og supersystemer. F.eks. kan et givent indeks være et subsystem til 

et større samlet marked, eksem

Malaysiske aktiemarked. En forklaring af delene og relationerne i et laverestående system kan 

derfor være medvirkende til forklaringen af det overliggende system, som igen er en del af det 

overliggende supersystem som f.eks. de sydøstasiatiske emerging markets, som aktiemarkedet 

i Malaysia er en del af.  

Dermed opnås der forklaring på et højere systemniveau, ved analyse på det lavere 

systemniveau og dennes påvirkning af det højere system (Arbnor

vil en dybere analyse af afkastet på markedet, i form af value premium analyse være 

medvirkende til en større forståelse af det overliggende system KLCI indexet og så fremdeles.

1.3.3 Finalitetsrelationer 

Den viden der skabes igennem systemsynet sker typisk igennem finalitetsrelationer, for at 

forstå hvad begrebet dækker over er det relevant at tage udgangspunkt i kausale 

sammenhænge som typisk ses i traditionel teori, der ofte bygger på de analytiske paradigmer. 

Finalitetssammenhænge kan ses som en modsætning til kausale sammenhænge, hvor en 
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synergieffektdelene imellem, og imodsætning til analytisk tankegang er delene gensidigt 

afhængige af hinanden og virkeligheden derfor ikke sumerisk. For at forklare systemet og dets 

tankegang, hvor man ser på de enkelte dele og 

Individer bliver ikke anskuet som værende uafhængige, men derimod afhængige af systemet 

r gennem systemet (Arbnor & 

Bjerke, 1997). Derfor kan der argumenteres for, at mennesket er underlagt systemet, og derfor 

er kultur et væsentligt koncept i systemsynet. (Arbnor & Bjerke, 1997). Hvilket er en vigtig 

attes som værende indbyrdes påvirkelige, hvilket 

betyder at mulige irrationaliteter observeret evt. kan forklares ud fra flokadfærd, der i stadig 

stigende grad benyttes i forbindelse med forklaringen af aktører i forbindelse med kriser, hvor 

I systemteorien kan systemer være undersystemer af andre oversystemer, og dette bliver ofte 

betegnet som subsystemer og supersystemer. F.eks. kan et givent indeks være et subsystem til 

pelvis det Malaysiske KLCI index set i forhold til det samlede 

Malaysiske aktiemarked. En forklaring af delene og relationerne i et laverestående system kan 

derfor være medvirkende til forklaringen af det overliggende system, som igen er en del af det 

liggende supersystem som f.eks. de sydøstasiatiske emerging markets, som aktiemarkedet 

Dermed opnås der forklaring på et højere systemniveau, ved analyse på det lavere 

& Bjerke, 1997). Dermed 

vil en dybere analyse af afkastet på markedet, i form af value premium analyse være 

medvirkende til en større forståelse af det overliggende system KLCI indexet og så fremdeles. 

em systemsynet sker typisk igennem finalitetsrelationer, for at 

forstå hvad begrebet dækker over er det relevant at tage udgangspunkt i kausale 

sammenhænge som typisk ses i traditionel teori, der ofte bygger på de analytiske paradigmer. 

ge kan ses som en modsætning til kausale sammenhænge, hvor en 
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sammenhæng medfører eller leder til en anden. Derudover er der i finalitetssammenhænge 

mulighed for, at en årsag kan bibringe flere virkninger, samt at en virkning kan opstå af flere 

årsager. Dette pga. at der altid vil være en forsinkelse mellem årsag og virkning, som åbner 

muligheden for, at andre dele af helheden kan påvirke udfaldet. Dog er der den væsentlige 

forskel på kausale og finalitetssammenhænge, at hvor der i kausale sammenhænge er fl

samtidigt virkende årsager, er der i finalitetssammenhænge alternative årsager eller virkninger 

(Arbnor & Bjerke, 1997).  

Derfor vil første del af rapporten, som naturlig forlængelse af den valgte metode, have en 

eksplorativ karakter, dette for at 

fordele og ulemper ved investeringer på det Malays

af rapporten afhænger dermed af hvorledes det lykkes at beskrive disse sammenhænge.

I forhold til den sidste del af rapporten hvori en value premium undersøgelse af det 

malaysiske markedet foretages, øges validiteten

til de givne finalitetssammenhænge. Her vil der eksempelvis i diskussionen af hvorfor der kan 

opnås et højere afkast uden tilsvarende risiko ligeledes være flere mulige årsager hertil. 

Mulige årsager argumenteres ud fra klassisk risiko/afkast teori, samt ud fra en behavioral 

finance vinkel, hvilket illustrerer sammenhængen imellem det valgte Keynesi

videnskabelige udgangspunkt og systemsynet

valgt metodesyn. 

Samlet set har den valgte metode den betydning for rapporten, at markedsaktørerne ikke 

nødvendigvis opfattes som fuldt rationelle på trods

Systemsynet har den betydning for rapporten, at målsætningen med rapporten er at beskrive 

systemet – markedet ved blandt andet at beskrive de underliggende systemer, de specifikke 

risici forbundet med international 

premium. Dette gøres ved at observere og analysere data, og igennem finalitetsrelationer 

sandsynliggøre hvilke årsager der kan have dannet grundlaget for observationerne, hvilket vil 

ske igennem empiri såvel som teori. Derudover har den valgte metode den fordel at det anses 

som en fordel at have flere teoretiske perspektiver, hvilket ses i rapporten gennem brug af 
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samtidigt virkende årsager, er der i finalitetssammenhænge alternative årsager eller virkninger 

Derfor vil første del af rapporten, som naturlig forlængelse af den valgte metode, have en 

eksplorativ karakter, dette for at klarlægge finalitetssammenhænge – dvs. påvirkningerne af

investeringer på det Malaysiske aktiemarked. Validiteten

af rapporten afhænger dermed af hvorledes det lykkes at beskrive disse sammenhænge.

ste del af rapporten hvori en value premium undersøgelse af det 

t foretages, øges validiteten af de diskuterede resultater ligeledes i forhold 

til de givne finalitetssammenhænge. Her vil der eksempelvis i diskussionen af hvorfor der kan 

pnås et højere afkast uden tilsvarende risiko ligeledes være flere mulige årsager hertil. 

Mulige årsager argumenteres ud fra klassisk risiko/afkast teori, samt ud fra en behavioral 

finance vinkel, hvilket illustrerer sammenhængen imellem det valgte Keynesi

videnskabelige udgangspunkt og systemsynet, med fokus på finalitetssammenhænge,

Samlet set har den valgte metode den betydning for rapporten, at markedsaktørerne ikke 

nødvendigvis opfattes som fuldt rationelle på trods af det stadig kan opfattes som idealet. 

Systemsynet har den betydning for rapporten, at målsætningen med rapporten er at beskrive 

markedet ved blandt andet at beskrive de underliggende systemer, de specifikke 

risici forbundet med international portefølje investering, og undersøgelsen af en mulig value 

premium. Dette gøres ved at observere og analysere data, og igennem finalitetsrelationer 

sandsynliggøre hvilke årsager der kan have dannet grundlaget for observationerne, hvilket vil 

piri såvel som teori. Derudover har den valgte metode den fordel at det anses 

som en fordel at have flere teoretiske perspektiver, hvilket ses i rapporten gennem brug af 
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sammenhæng medfører eller leder til en anden. Derudover er der i finalitetssammenhænge 

mulighed for, at en årsag kan bibringe flere virkninger, samt at en virkning kan opstå af flere 

tte pga. at der altid vil være en forsinkelse mellem årsag og virkning, som åbner 

muligheden for, at andre dele af helheden kan påvirke udfaldet. Dog er der den væsentlige 

forskel på kausale og finalitetssammenhænge, at hvor der i kausale sammenhænge er flere 

samtidigt virkende årsager, er der i finalitetssammenhænge alternative årsager eller virkninger 

Derfor vil første del af rapporten, som naturlig forlængelse af den valgte metode, have en 

dvs. påvirkningerne af 

iske aktiemarked. Validiteten af første del 

af rapporten afhænger dermed af hvorledes det lykkes at beskrive disse sammenhænge. 

ste del af rapporten hvori en value premium undersøgelse af det 

af de diskuterede resultater ligeledes i forhold 

til de givne finalitetssammenhænge. Her vil der eksempelvis i diskussionen af hvorfor der kan 

pnås et højere afkast uden tilsvarende risiko ligeledes være flere mulige årsager hertil. 

Mulige årsager argumenteres ud fra klassisk risiko/afkast teori, samt ud fra en behavioral 

finance vinkel, hvilket illustrerer sammenhængen imellem det valgte Keynesiansk inspirerede 

, med fokus på finalitetssammenhænge, som 

Samlet set har den valgte metode den betydning for rapporten, at markedsaktørerne ikke 

af det stadig kan opfattes som idealet. 

Systemsynet har den betydning for rapporten, at målsætningen med rapporten er at beskrive 

markedet ved blandt andet at beskrive de underliggende systemer, de specifikke 

portefølje investering, og undersøgelsen af en mulig value 

premium. Dette gøres ved at observere og analysere data, og igennem finalitetsrelationer 

sandsynliggøre hvilke årsager der kan have dannet grundlaget for observationerne, hvilket vil 

piri såvel som teori. Derudover har den valgte metode den fordel at det anses 

som en fordel at have flere teoretiske perspektiver, hvilket ses i rapporten gennem brug af 
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såvel traditionel finansiel teori, som eksempelvis CAPM samt nyere teoretiske bevægels

som eksempelvis behavioral finance bevægelsen.

Hvorledes den valgte metode blandt andet konkret anvendes som udgangspunkt for hele 

rapporten skitseres i det efterfølgende afsnit, hvor metoden operationaliseres. 

1.4. Operationalisering 
I det følgende afsnit vil der blive argume

igennem følgende figur der illustrerer rapporten, ud fra den valgte metode

Figur 1 Projektdesign og systemopfattelse

Kilde: Egenproduceret på baggrund af problemformulering og 

Fokus i rapporten er på det Malaysiske aktiemarked, som ud fra et systemmetodisk tankegang 

er hoved systemet. Ifølge metodesynet opnås en større forklaringsgrad des flere 

alternative/supplerende forklaringer der er af systemet (finalite

rapporten delt op i 2 underspørgsmål som illustreret på figur 1.

Forklaringen af hoved systemet (aktiemarkedet) sker ved hjælp af forklaring af 2 supplerende 

undersystemer. Henholdsvis fokus på internationale portefølje investorer og val
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såvel traditionel finansiel teori, som eksempelvis CAPM samt nyere teoretiske bevægelser 

Hvorledes den valgte metode blandt andet konkret anvendes som udgangspunkt for hele 

rapporten skitseres i det efterfølgende afsnit, hvor metoden operationaliseres.  

nteret for strukturen i rapporten. Dette vil ske 
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er hoved systemet. Ifølge metodesynet opnås en større forklaringsgrad des flere 

tsrelationer), derfor er 
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undersystemer. Henholdsvis fokus på internationale portefølje investorer og value premium 
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analysen af markedet. Forklaring af første delspørgsmål sker ud fra fokus på udviklingen i 3 

forklarende risici, specifikke for internationale portefølje investorer (Bodie et. al. 2009)

dermed er forklarende i forhold til delsystemet 

individer forklares igennem systemet de er en del af, JF. afsnit 1.3.2.

value premium analysen ud fra to forskellige teori grupper, den traditionelle risikoafkast teo

skole, og behavioral finance skolen. 

Opdelingen i de to undersystemer af aktiemarkedet er udover at være supplerende i 

forklaringen af hinanden, ligeledes i naturlig forlængelse af hinanden set ud fra en traditionel 

opgave strukturs perspektiv, hvor der først undersøges ud fra 

blevet mere eller mindre attraktivt at investere i og derefter om, det så ved investering i 

markedet er fordelagtigt at investere i værdiaktier, dermed skal niveauerne i figuren illustrere 

dybden i rapporten i såvel metodisk 

Systemerne og de enkelte delelementer 

system synet.  I hvert enkel del

teoretiske som empiriske argumenter på givne sammenhæ

den valgte metode hvor supplerende alternative

Under hvert enkelt delelement er angivet afsnit nr., således at figuren ligeledes fungerer som 

en oversigt over rapportens str

kapitel 1 er forudsætningerne for rapporten. Kapitel 2 har fokus på første del af 

problemformuleringen ift. udviklingen af markedet set fra perspektivet af en international 

portefølje investor. Kapitel 3 er redegørelse for tidligere analyser af value premium for andre 

markeder, samt en diskussion af teoretiske forklaringer på value premium. Kapitel 4 er 

argumentation for den valgte metode til analysen af value premium for Malaysia samt 

resultater og tolkning. Kapitel 5 er afrunding af rapporten med konklusion og perspektivering

I forhold til at øge forståelse af den anvendte praktiske metode i forhold til forklaringer og 

kildereferencer gennemgås den valgte praksis.
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en oversigt over rapportens struktur. Rapporten er opbygget i kapitler, således at indeværende 

kapitel 1 er forudsætningerne for rapporten. Kapitel 2 har fokus på første del af 

problemformuleringen ift. udviklingen af markedet set fra perspektivet af en international 

. Kapitel 3 er redegørelse for tidligere analyser af value premium for andre 

markeder, samt en diskussion af teoretiske forklaringer på value premium. Kapitel 4 er 

argumentation for den valgte metode til analysen af value premium for Malaysia samt 

er og tolkning. Kapitel 5 er afrunding af rapporten med konklusion og perspektivering

I forhold til at øge forståelse af den anvendte praktiske metode i forhold til forklaringer og 

kildereferencer gennemgås den valgte praksis. 
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Kilde henvisninger er skrevet 

år) i tilfælde af flere forfattere vil de i teksten fremgå som (hovedforfatter et. al. år) i 

litteraturlisten vil samtlige forfattere og anden relevant information fremgå.

Kildehenvisninger på internetsider sker efter formatet 

efterfølgende være en fodnote med den direkte URL reference. 

Synonymer og forkortelser findes umiddelbart efter litteraturlisten til sidst i rapporten.

1.5. Rapportens afgrænsninger
I rapporten forudsættes det at læseren har finansiel forståelse og indsigt i basal teori 

vedrørende afkast, porteføljer og aktiemarkedsteori. Dette forudsættes da rapportens formål er 

at bidrage til at portefølje investorer bedre kan vurdere udviklingen i de for d

risici forbundet med international portefølje investering

metoder som CAPM, Sharpe ratio, EVA, DCF og ligevægtning af afkast og værdivægtning af 

afkast som værende kendt, og vil derfor i begrænset omfang 

anvendelse i indeværende rapport. Dermed henvender rapporten sig direkte til mulige 

investorer. En anden årsag hertil er at de i rapporten beskrevne teoretiske sammenhænge og 

teoretiske diskussioner vil fremstå tydeligere for læsere

må formodes bekendt. Dermed kan der fokuseres på teori, der ikke formodes kendt men er 

vigtig for forståelsen. 

Rapportens fokus på udelukkende et enkelt emerging market, Malaysia, skal ligeledes ses i 

lyset af formålet med at opnå en dybde i forklaringen af aktiemarkedet igennem de

analyserede faktorer og analysen af value premium på aktiemarkedet

metoden, øges validiteten des flere sammenhænge der klarlægges i forbindelse med objektet

Formålet med denne rapport er at bidrage til at internationale portefølje investorer bedre kan 

vurdere, hvorvidt udviklingen i disse variabler er medvirkende til at gøre det malaysiske 

aktiemarked mere attraktivt at investere i, i forhold til at sprede ris

og hvorvidt det er fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi. Dermed henvender 

rapporten sig til mulige investorer men bidrager samtidig til klarlægning af videnskabelige 
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må formodes bekendt. Dermed kan der fokuseres på teori, der ikke formodes kendt men er 

Rapportens fokus på udelukkende et enkelt emerging market, Malaysia, skal ligeledes ses i 

let med at opnå en dybde i forklaringen af aktiemarkedet igennem de

og analysen af value premium på aktiemarkedet, og som beskrevet i 

metoden, øges validiteten des flere sammenhænge der klarlægges i forbindelse med objektet

Formålet med denne rapport er at bidrage til at internationale portefølje investorer bedre kan 

vurdere, hvorvidt udviklingen i disse variabler er medvirkende til at gøre det malaysiske 

aktiemarked mere attraktivt at investere i, i forhold til at sprede risikoen på sin aktieportefølje, 

og hvorvidt det er fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi. Dermed henvender 

rapporten sig til mulige investorer men bidrager samtidig til klarlægning af videnskabelige 
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umiddelbart efter det afsnit de vedrører i formatet – (forfatter 

år) i tilfælde af flere forfattere vil de i teksten fremgå som (hovedforfatter et. al. år) i 

litteraturlisten vil samtlige forfattere og anden relevant information fremgå. 
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. Dermed antages teorier og 

metoder som CAPM, Sharpe ratio, EVA, DCF og ligevægtning af afkast og værdivægtning af 

blive redegjort for ved 

anvendelse i indeværende rapport. Dermed henvender rapporten sig direkte til mulige 

investorer. En anden årsag hertil er at de i rapporten beskrevne teoretiske sammenhænge og 

n uden lange redegørelser for teori, der 

må formodes bekendt. Dermed kan der fokuseres på teori, der ikke formodes kendt men er 

Rapportens fokus på udelukkende et enkelt emerging market, Malaysia, skal ligeledes ses i 

let med at opnå en dybde i forklaringen af aktiemarkedet igennem de 

, og som beskrevet i 

metoden, øges validiteten des flere sammenhænge der klarlægges i forbindelse med objektet 

Formålet med denne rapport er at bidrage til at internationale portefølje investorer bedre kan 

vurdere, hvorvidt udviklingen i disse variabler er medvirkende til at gøre det malaysiske 

ikoen på sin aktieportefølje, 

og hvorvidt det er fordelagtigt at følge en værdi investeringsstrategi. Dermed henvender 

rapporten sig til mulige investorer men bidrager samtidig til klarlægning af videnskabelige 



Niels Christensen 

 
value premium undersøgelser for emerging mark

til 30. Juni 2011 

Rapportens portefølje investor perspektiv vil udelukkende koncentreres om aktier, og dermed 

ikke obligationer og andre finansielle instrumenter. Dermed vil rapporten fremstå mere klart, 

når fokus udelukkende er på aktiemarkedet. 

fokus op den sydøstasiatiske krise. Dette skyldes at der er lavet adskillige undersøgelser af 

konsekvenserne af krisen. I stedet benyttes konklusioner fra disse undersøgelser

som forklaring på de observerede og analyserede data. Ved ikke at fokusere på krisen kan der 

foretages mere dybdegående analyser af 

Den sydøstasiatiske krise var indgangsvinkel til rapporten

konsekvenserne af krisen, men i stedet i relation til value premium analysen, hvor det er 

interessant at se hvorledes value premiumen for et emerging market påvirkes af en økonomisk 

krise. Der vil udelukkende analyseres på det

situationer blive vist data fra andre markeder 

det Malaysiske marked.  

Formålet gør ligeledes at rapporten ikke skal anskues som en makroøkonomisk analyse af 

Malaysia, hvilket er årsagen til at der ved markedsbeskrivelsen udelukkende fokuseres på 

aktiemarkedet og de risici som har særlig relevans for en international portefølje investor. Det 

vil sige, valutakurs risici, restriktioner på kapital in

internationale investorer(Bodie et. al. 2009). 
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value premium undersøgelser for emerging markets. Rapporten behandler data 

Rapportens portefølje investor perspektiv vil udelukkende koncentreres om aktier, og dermed 

ikke obligationer og andre finansielle instrumenter. Dermed vil rapporten fremstå mere klart, 

s udelukkende er på aktiemarkedet. I markedsbeskrivelsen vil der ikke være særlig 

fokus op den sydøstasiatiske krise. Dette skyldes at der er lavet adskillige undersøgelser af 

konsekvenserne af krisen. I stedet benyttes konklusioner fra disse undersøgelser

som forklaring på de observerede og analyserede data. Ved ikke at fokusere på krisen kan der 

mere dybdegående analyser af aktiemarkedet eksempelvis value premium analyse

e var indgangsvinkel til rapporten men ikke for at klarlægge 

konsekvenserne af krisen, men i stedet i relation til value premium analysen, hvor det er 

interessant at se hvorledes value premiumen for et emerging market påvirkes af en økonomisk 

krise. Der vil udelukkende analyseres på det Malaysiske marked, dog vil der i enkelte 

situationer blive vist data fra andre markeder – men udelukkende for at illustrere udviklingen i 

Formålet gør ligeledes at rapporten ikke skal anskues som en makroøkonomisk analyse af 

lket er årsagen til at der ved markedsbeskrivelsen udelukkende fokuseres på 

aktiemarkedet og de risici som har særlig relevans for en international portefølje investor. Det 

vil sige, valutakurs risici, restriktioner på kapital in- og outflow, samt beskatni

internationale investorer(Bodie et. al. 2009).  
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Rapporten behandler data gældende frem 

Rapportens portefølje investor perspektiv vil udelukkende koncentreres om aktier, og dermed 

ikke obligationer og andre finansielle instrumenter. Dermed vil rapporten fremstå mere klart, 

I markedsbeskrivelsen vil der ikke være særlig 

fokus op den sydøstasiatiske krise. Dette skyldes at der er lavet adskillige undersøgelser af 

konsekvenserne af krisen. I stedet benyttes konklusioner fra disse undersøgelser udelukkende 

som forklaring på de observerede og analyserede data. Ved ikke at fokusere på krisen kan der 

premium analyse. 

ikke for at klarlægge 

konsekvenserne af krisen, men i stedet i relation til value premium analysen, hvor det er 

interessant at se hvorledes value premiumen for et emerging market påvirkes af en økonomisk 

iske marked, dog vil der i enkelte 

men udelukkende for at illustrere udviklingen i 

Formålet gør ligeledes at rapporten ikke skal anskues som en makroøkonomisk analyse af 

lket er årsagen til at der ved markedsbeskrivelsen udelukkende fokuseres på 

aktiemarkedet og de risici som har særlig relevans for en international portefølje investor. Det 

og outflow, samt beskatning af afkast for 
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Kapitel 2. Det Malaysiske marked

Formålet med dette kapitel er at besvare første spørgsmål i problemformuleringen:

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har u

en international portefølje investor, centrale risici parametre 

på kapital in- outflow og valutakurs risici på

investeringsobjekt? 

Derfor vil fokus i kapitlet være på ovennævnte 

som baggrundsinformation for læserens forståelse af den i rapporten senere tolkning af value 

premium analysens resultater. Yderligere vil det fungere som medvirk

undersøgelsesperiode for value premium analysen kan bestemmes. 

Der vil blive inddraget relevant empiri og teori til at underbygge sammenhænge imellem de i 

kapitlet analyserede emner og betydningen for aktiemarkedet direkte eller in

markedsaktører. En kombination af teori og empiri er valgt for at styrke udgangspunktet for 

tolkningen af udviklingen i de i rapporten udvalgte variable. Tidsserier inddraget i 

indeværende kapitel vil i så vidt omfang som muligt udelukkende

adgangen til data, dette for at øge validiteten af tolkningen og dermed en styrkelse af 

delkonklusionen. Undtagelsen er hvor ændring af datamåling vil give et sløret billede af den 

faktiske udvikling i Malaysia, hvilket vil kunne have in

tolkningen. 

2.1. Analyse af de 3 risici variable for international portefølje investering
Når en international portefølje investor diversificerer sin aktie portefølje på tværs af markeder 

og landegrænser, opstår der en række 

3 risici restriktioner på landets kapital in

beskatning er alle påvirkelige igennem

hermed at give et indblik i hvad der har formet den økonomiske politik i Malaysia, med fokus 

på tiltag der har kunnet have direkte eller indirek

malaysiske aktiemarked. 
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Formålet med dette kapitel er at besvare første spørgsmål i problemformuleringen: 

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har udviklingen i, for 

afkastbeskatning, restriktioner 

det malaysiske aktiemarked som 

variable. Derudover vil kapitlet fungere 

som baggrundsinformation for læserens forståelse af den i rapporten senere tolkning af value 

ende til at en relevant 

Der vil blive inddraget relevant empiri og teori til at underbygge sammenhænge imellem de i 

kapitlet analyserede emner og betydningen for aktiemarkedet direkte eller indirekte igennem 

markedsaktører. En kombination af teori og empiri er valgt for at styrke udgangspunktet for 

tolkningen af udviklingen i de i rapporten udvalgte variable. Tidsserier inddraget i 

være begrænset af 

adgangen til data, dette for at øge validiteten af tolkningen og dermed en styrkelse af 

delkonklusionen. Undtagelsen er hvor ændring af datamåling vil give et sløret billede af den 

dflydelse på reliabiliteten af 

Analyse af de 3 risici variable for international portefølje investering 
portefølje investor diversificerer sin aktie portefølje på tværs af markeder 

for en national investor. De 

og outflow, valutakurs risici samt kapitalgevinst 

den økonomiske (Bodie et. al. 2009). Målsætningen er 

ive et indblik i hvad der har formet den økonomiske politik i Malaysia, med fokus 

te indflydelse på de 3 risici variable for det 
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Efter at have analyseret de 3 risici, vil der efterf

på det malaysiske aktiemarked. Formålet hermed er bl.a. at bidrage til senere at kunne 

bestemme en hensigtsmæssig afgrænsning af tidsperioden for value premium analysen, 

derudover vil en række historiske aktiemar

have indflydelse på den samlede vurdering af Malaysia som interessant investeringsmarked 

for internationale porteføljeinvestorer.

For at forstå udviklingen i den økonomiske politik

redegørelse for styreform og befolkningssammensætningen, der har haft afgørende betydning 

i den førte politik. 

2.1.1. Styreform og befolkning

Malaysia har siden selvstændigheden fra Storbritannien i 1957, været et konstitutionelt 

monarki. Styreformen er demokratisk og den lovgivende magt er delt op i regionale statsråd 

og et landsdækkende parlament. Parlamentet er opbygget med inspiration fra Storbritannien 

med et repræsentanternes hus og et senat.  

Befolkningen på 29 mio. består af flere 

de største grupper. Den nuværende regeringsleder er Najib Razak fra det dominerende parti 

Barisan Nasional, der er en sammenslutning af en række mindre partier hvor etniske 

tilhørsforhold afspejles i partierne.

Etnicitet og racer afspejles ligeledes i den historisk førte økonomiske politik, hvilket ses i det 

efterfølgende afsnit hvor de for rapporten historisk vigtigste økonomisk politiske reformer vil 

blive redegjort for.  

2.1.2. Økonomisk politik 

Den økonomiske politik føres efter de såkaldte ”Malaysia Plans” der har en varighed på 5 år. 

Disse kortsigtede planer, har typisk været underlagt større økonomisk strategiske 

udviklingsparadigmer, der har fungeret som visioner for den faktiske førte politik i de

forskellige ”Malaysia Plans”. Nedenfor vil der blive redegjort for de to seneste af disse 

udviklingsparadigmer, da de har haft stor indflydelse på den faktiske politik (Henry 2000).
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for internationale porteføljeinvestorer. 
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2.1.1. Styreform og befolkning 
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tyreformen er demokratisk og den lovgivende magt er delt op i regionale statsråd 
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Befolkningen på 29 mio. består af flere etniske grupper, med malayer, kinesere og indere som 

de største grupper. Den nuværende regeringsleder er Najib Razak fra det dominerende parti 

Barisan Nasional, der er en sammenslutning af en række mindre partier hvor etniske 

tierne. 

Etnicitet og racer afspejles ligeledes i den historisk førte økonomiske politik, hvilket ses i det 

efterfølgende afsnit hvor de for rapporten historisk vigtigste økonomisk politiske reformer vil 

onomiske politik føres efter de såkaldte ”Malaysia Plans” der har en varighed på 5 år. 

Disse kortsigtede planer, har typisk været underlagt større økonomisk strategiske 

udviklingsparadigmer, der har fungeret som visioner for den faktiske førte politik i de

forskellige ”Malaysia Plans”. Nedenfor vil der blive redegjort for de to seneste af disse 

udviklingsparadigmer, da de har haft stor indflydelse på den faktiske politik (Henry 2000).
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ølgende være en redegørelse for udviklingen 

på det malaysiske aktiemarked. Formålet hermed er bl.a. at bidrage til senere at kunne 

bestemme en hensigtsmæssig afgrænsning af tidsperioden for value premium analysen, 

kedsspecifikke data blive præsenteret, som kan 

have indflydelse på den samlede vurdering af Malaysia som interessant investeringsmarked 

vil der i efterfølgende afsnit være en kort 

redegørelse for styreform og befolkningssammensætningen, der har haft afgørende betydning 

Malaysia har siden selvstændigheden fra Storbritannien i 1957, været et konstitutionelt 

tyreformen er demokratisk og den lovgivende magt er delt op i regionale statsråd 

og et landsdækkende parlament. Parlamentet er opbygget med inspiration fra Storbritannien 

etniske grupper, med malayer, kinesere og indere som 

de største grupper. Den nuværende regeringsleder er Najib Razak fra det dominerende parti 

Barisan Nasional, der er en sammenslutning af en række mindre partier hvor etniske 

Etnicitet og racer afspejles ligeledes i den historisk førte økonomiske politik, hvilket ses i det 

efterfølgende afsnit hvor de for rapporten historisk vigtigste økonomisk politiske reformer vil 

onomiske politik føres efter de såkaldte ”Malaysia Plans” der har en varighed på 5 år. 

Disse kortsigtede planer, har typisk været underlagt større økonomisk strategiske 

udviklingsparadigmer, der har fungeret som visioner for den faktiske førte politik i de 

forskellige ”Malaysia Plans”. Nedenfor vil der blive redegjort for de to seneste af disse 

udviklingsparadigmer, da de har haft stor indflydelse på den faktiske politik (Henry 2000). 
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2.1.2.1. New Economic Policy

En af de større reformer af den malaysiske ø

Policy (NEP) blev påbegyndt (Rasiah & Shari 2001). NEP havde fokus på ressource 

fordelingen imellem racerne i samfundet.  Målsætningen var igennem politiske tiltag at 

forbedre de økonomiske forhold for malay´erne,

i forhold til specielt den kinesiske minoritet i landet. Argumentationen var at 

ressourcefordelingen imellem racerne skulle afspejle befolkningssammensætningen

række tiltag skulle give alle lige adgang til

sundhedsvæsenet for dermed at mindske fattigdommen i landet.  

Med NEP som inspiration blev der ligeledes opstillet retningslinjer for ejerskabet af private 

virksomheder. Førhen var 60 % af det samlede ejerskab af priva

udenlandske hænder, målsætningen var som nævnt for regeringen at sikre en fordeling der 

afspejlede befolkningens sammensætning på daværende tidspunkt. Derfor blev der lovfæstet 

krav om at malay´er5 minimum skulle eje 30 % af alle private

markedsbestemte 2,4 % ejerskab i 1970. Indere og kinesere måtte maksimalt udgøre 40 % af 

ejerskabet og udlændinge maksimalt de sidste 30 % (Rasiah & Shari 2001)(Means 1991).  

På trods af liberaliseringer specielt i relation

igennem 90´erne i forbindelse med reformer der øgede privatiseringen af offentlige 

virksomheder, har den overordnede socialistiske idé bag NEP på trods af den officielle 

afslutning i 1990, stadig været et gæ

2000). 

2.1.2.2. New Economic Model

Den nuværende økonomiske politik har, i modsætning til tidligere, haft vægt på en kraftig 

liberalisering af økonomien, hvilket afspejles i den seneste økonomiske reform kal

Economic Model (NEM) fra marts 2010. Derfor blev det blandt andet besluttet at den stærkt 

                                                           
4 Flere har dog sidenhen påpeget at regeringen havde diskriminerende adfærd, idet de pyntede på tallene for at 
tilgodese den oprindelige malaysiske befolkning (Rasiah & Shari 2001). 
5 Lovgivningen tilgodeså Bumiputra´s som er et begreb der dækker indfødte og delvise efterfølgere af Borne
befolkning, samt malay´er og deres efterkommere. For nemhedens skyld vil malay´er blive brugt som synonym 
for bumiputra´s i den resterende del af
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2.1.2.1. New Economic Policy 

En af de større reformer af den malaysiske økonomi fandt sted i 1971 hvor New Economic 

Policy (NEP) blev påbegyndt (Rasiah & Shari 2001). NEP havde fokus på ressource 

fordelingen imellem racerne i samfundet.  Målsætningen var igennem politiske tiltag at 

forbedre de økonomiske forhold for malay´erne, der hidtil havde været økonomisk underlegen 

i forhold til specielt den kinesiske minoritet i landet. Argumentationen var at 

ressourcefordelingen imellem racerne skulle afspejle befolkningssammensætningen

række tiltag skulle give alle lige adgang til basale fornødenheder, uddannelse og 

sundhedsvæsenet for dermed at mindske fattigdommen i landet.   

Med NEP som inspiration blev der ligeledes opstillet retningslinjer for ejerskabet af private 

virksomheder. Førhen var 60 % af det samlede ejerskab af private virksomheder på 

udenlandske hænder, målsætningen var som nævnt for regeringen at sikre en fordeling der 

afspejlede befolkningens sammensætning på daværende tidspunkt. Derfor blev der lovfæstet 

minimum skulle eje 30 % af alle private virksomheder imod de hidtidige 

markedsbestemte 2,4 % ejerskab i 1970. Indere og kinesere måtte maksimalt udgøre 40 % af 

ejerskabet og udlændinge maksimalt de sidste 30 % (Rasiah & Shari 2001)(Means 1991).  

På trods af liberaliseringer specielt i relation til aktiemarkedet i slutningen af 80´erne og op 

igennem 90´erne i forbindelse med reformer der øgede privatiseringen af offentlige 

virksomheder, har den overordnede socialistiske idé bag NEP på trods af den officielle 

afslutning i 1990, stadig været et gældende paradigme i den økonomiske politik (Henry 

2.1.2.2. New Economic Model 

Den nuværende økonomiske politik har, i modsætning til tidligere, haft vægt på en kraftig 

liberalisering af økonomien, hvilket afspejles i den seneste økonomiske reform kal

Economic Model (NEM) fra marts 2010. Derfor blev det blandt andet besluttet at den stærkt 

                   
Flere har dog sidenhen påpeget at regeringen havde diskriminerende adfærd, idet de pyntede på tallene for at 

tilgodese den oprindelige malaysiske befolkning (Rasiah & Shari 2001).  
Lovgivningen tilgodeså Bumiputra´s som er et begreb der dækker indfødte og delvise efterfølgere af Borne

befolkning, samt malay´er og deres efterkommere. For nemhedens skyld vil malay´er blive brugt som synonym 
for bumiputra´s i den resterende del af rapporten. 
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konomi fandt sted i 1971 hvor New Economic 

Policy (NEP) blev påbegyndt (Rasiah & Shari 2001). NEP havde fokus på ressource 

fordelingen imellem racerne i samfundet.  Målsætningen var igennem politiske tiltag at 

der hidtil havde været økonomisk underlegen 

i forhold til specielt den kinesiske minoritet i landet. Argumentationen var at 

ressourcefordelingen imellem racerne skulle afspejle befolkningssammensætningen4.  En 

basale fornødenheder, uddannelse og 

Med NEP som inspiration blev der ligeledes opstillet retningslinjer for ejerskabet af private 

te virksomheder på 

udenlandske hænder, målsætningen var som nævnt for regeringen at sikre en fordeling der 

afspejlede befolkningens sammensætning på daværende tidspunkt. Derfor blev der lovfæstet 

virksomheder imod de hidtidige 

markedsbestemte 2,4 % ejerskab i 1970. Indere og kinesere måtte maksimalt udgøre 40 % af 

ejerskabet og udlændinge maksimalt de sidste 30 % (Rasiah & Shari 2001)(Means 1991).   

til aktiemarkedet i slutningen af 80´erne og op 

igennem 90´erne i forbindelse med reformer der øgede privatiseringen af offentlige 

virksomheder, har den overordnede socialistiske idé bag NEP på trods af den officielle 

ldende paradigme i den økonomiske politik (Henry 

Den nuværende økonomiske politik har, i modsætning til tidligere, haft vægt på en kraftig 

liberalisering af økonomien, hvilket afspejles i den seneste økonomiske reform kaldet New 

Economic Model (NEM) fra marts 2010. Derfor blev det blandt andet besluttet at den stærkt 

Flere har dog sidenhen påpeget at regeringen havde diskriminerende adfærd, idet de pyntede på tallene for at 

Lovgivningen tilgodeså Bumiputra´s som er et begreb der dækker indfødte og delvise efterfølgere af Borneo´s 
befolkning, samt malay´er og deres efterkommere. For nemhedens skyld vil malay´er blive brugt som synonym 
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omdiskuterede lov om at ejerskab i offentligt handlede virksomheder ikke længere skulle have 

en minimums ejerandel af malay´er på 30 %, dette krav blev derfor

Årsagen hertil har bl.a. været et ønske om at tiltrække flere udenlandske investorer, da den 

nuværende regering mener at udenlandske investeringer er en af 

vækst i den malaysiske økonomi. Derudover blev der l

stimulere den private sektor i erkendelse af at størstedelen af den indenlandske andel af 

væksten i Malaysia i fremtiden skal komme herfra (Ismael & Chien 2011). 

Politiske reguleringer der bl.a. har påvirket aktiemarke

imellem NEP og NEM vil blive listet og kort skitseret nedenfor i kronologisk rækkefølge.

- 1983 Securities Industry Act: Indførelse af Security Commission (SC) til at overvåge, 

kontrollere og at udvikle forudsætningern

samarbejde med Bank Negara Malaysia

- 1987 Security Industries Regulation: Lempelse af regler i forhold til delvis udenlandsk 

ejerskab af visse virksomheder, specielt med henblik på 

virksomheder. Liberalisering af adgangen til handel med værdipapirer 

(www.sc.com.my)8. 

- 1993 Securities Commision Act 1993: Formålet var at opdele ansvaret og forbedre 

forudsætningerne for at udvikle kapitalmarkedet. Dette skulle ske ved

for bearbejdelse og godkendelse af transaktioner. Dette udmøntede sig i at SC nu var den 

eneste regulerende institution for handel med værdipapirer og direkte ansvarlig for 

overvågning, kontrol af institutionelle markedsaktører og regul

licens til handel af værdipapirer. Bank Negara fortsatte med at være regulerende 

institution for valutahandel (www.sc.com.my)

- 1998 i forbindelse med krisen, kraftig regulering af international handel igennem 

restriktioner på kapital in-

Sachs 2000). 

                                                           
6 Malaysia´s nationalbank 
7 http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/1.pdf
8 http://www.sc.com.my/eng/html/resources/acts/PU_(A)_314_1987.pdf
9 http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/ShelfRegisRegulations.pdf
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omdiskuterede lov om at ejerskab i offentligt handlede virksomheder ikke længere skulle have 

en minimums ejerandel af malay´er på 30 %, dette krav blev derfor sænket til 12.5 %. 

Årsagen hertil har bl.a. været et ønske om at tiltrække flere udenlandske investorer, da den 

nuværende regering mener at udenlandske investeringer er en af drivkræfterne

vækst i den malaysiske økonomi. Derudover blev der ligeledes iværksat en strategi for at 

stimulere den private sektor i erkendelse af at størstedelen af den indenlandske andel af 

væksten i Malaysia i fremtiden skal komme herfra (Ismael & Chien 2011). 

Politiske reguleringer der bl.a. har påvirket aktiemarkedet og portefølje investorer i perioden 

imellem NEP og NEM vil blive listet og kort skitseret nedenfor i kronologisk rækkefølge.

1983 Securities Industry Act: Indførelse af Security Commission (SC) til at overvåge, 

kontrollere og at udvikle forudsætningerne for handel med værdipapirer i Malaysia i 

samarbejde med Bank Negara Malaysia6 (www.sc.com.my)7. 

1987 Security Industries Regulation: Lempelse af regler i forhold til delvis udenlandsk 

ejerskab af visse virksomheder, specielt med henblik på 

virksomheder. Liberalisering af adgangen til handel med værdipapirer 

1993 Securities Commision Act 1993: Formålet var at opdele ansvaret og forbedre 

forudsætningerne for at udvikle kapitalmarkedet. Dette skulle ske ved 

for bearbejdelse og godkendelse af transaktioner. Dette udmøntede sig i at SC nu var den 

eneste regulerende institution for handel med værdipapirer og direkte ansvarlig for 

overvågning, kontrol af institutionelle markedsaktører og regulering af individer med 

licens til handel af værdipapirer. Bank Negara fortsatte med at være regulerende 

institution for valutahandel (www.sc.com.my)9.  

1998 i forbindelse med krisen, kraftig regulering af international handel igennem 

- og outflow, hvor investorers penge blev fastfrosset (Radelath & 

                   

http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/1.pdf 
http://www.sc.com.my/eng/html/resources/acts/PU_(A)_314_1987.pdf 
http://www.sc.com.my/eng/html/resources/guidelines/ShelfRegisRegulations.pdf 
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omdiskuterede lov om at ejerskab i offentligt handlede virksomheder ikke længere skulle have 

sænket til 12.5 %. 

Årsagen hertil har bl.a. været et ønske om at tiltrække flere udenlandske investorer, da den 

drivkræfterne for fremtidig 

igeledes iværksat en strategi for at 

stimulere den private sektor i erkendelse af at størstedelen af den indenlandske andel af 

væksten i Malaysia i fremtiden skal komme herfra (Ismael & Chien 2011).  

det og portefølje investorer i perioden 

imellem NEP og NEM vil blive listet og kort skitseret nedenfor i kronologisk rækkefølge. 

1983 Securities Industry Act: Indførelse af Security Commission (SC) til at overvåge, 

e for handel med værdipapirer i Malaysia i 

1987 Security Industries Regulation: Lempelse af regler i forhold til delvis udenlandsk 

ejerskab af visse virksomheder, specielt med henblik på eksport-orienterede 

virksomheder. Liberalisering af adgangen til handel med værdipapirer 

1993 Securities Commision Act 1993: Formålet var at opdele ansvaret og forbedre 

 at øge hastigheden 

for bearbejdelse og godkendelse af transaktioner. Dette udmøntede sig i at SC nu var den 

eneste regulerende institution for handel med værdipapirer og direkte ansvarlig for 

ering af individer med 

licens til handel af værdipapirer. Bank Negara fortsatte med at være regulerende 

1998 i forbindelse med krisen, kraftig regulering af international handel igennem 

og outflow, hvor investorers penge blev fastfrosset (Radelath & 
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Med undtagelse af de kraftige stramninger i forbindelse med krisen, kan den overordnede 

økonomiske politik i relation til handel med værdipapirer karakteriseres som værende

liberaliserende af karakter. Dette hovedsageligt igennem forenkling af reglerne i for styring af 

markederne såvel som en forenkling af adgangen for den enkelte investor. Dette kan have en 

målbar effekt igennem eksempelvis lavere transaktionsomkostninger, 

afvises at politiske tiltag kan have en kognitiv effekt på investorers opfattelse af markedet 

(Bodie et.al. 2009). 

Hvilken effekt liberaliserende økonomisk politik kan have haft på aktiemarkedet, vil blive 

redegjort for i det følgende afsnit, der tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser af 

markedets reaktion på økonomiske politiske ændringer.

2.1.2.3. Har liberalisering af adgang til markedet effekt på investeringer i markedet

Fra et investor synspunkt er det relevant at vide om d

på en sammenhæng imellem liberalisering af aktiemarkeder og stigning i investeringer. Dette 

er særligt relevant for investorer og dermed indeværende rapport med henblik på den seneste 

store liberaliserings reform i 2010. 

Tidligere undersøgelser har vist blandede resultater i forhold til om der er en langsigtet målbar 

effekt på aktiemarkeder efter liberaliserende tiltag.  I en Undersøgelse fra 1999 af 11 

emerging markets, heriblandt Malaysia, påviser Henry at der på 

påvirkning af aktiemarkeder som følge af liberaliserende tiltag, dog med varierende resultat 

landende imellem.  

I undersøgelsen argumenteres og påvises ligeledes at væksten i private investeringer som 

følge af liberaliserende politik ikke kan forklares ud fra ændringer i indenlandsk efterspørgsel, 

eller den generelle udvikling i verdensøkonomien (Henry 2000). 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i ét specifikt liberaliserende tiltag pr. land, hvor væksten i 

private investeringer måles i året hvor tiltaget fandt sted og de efterfølgende 3 år

sammenlignes med væksten i de 3 år umiddelbart inden indførelsen af det pågældende 

liberalistiske tiltag. Den gennemsnitlige vækst i de private investeringer for de 11 lande ses i 

                                                           
10Den teoretiske sammenhæng imellem væksten i private investeringer og værdien af aktier/aktiemarkedet vil 
blive klarlagt efter indeværende redegørelse for resultaterne.
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Med undtagelse af de kraftige stramninger i forbindelse med krisen, kan den overordnede 

økonomiske politik i relation til handel med værdipapirer karakteriseres som værende

liberaliserende af karakter. Dette hovedsageligt igennem forenkling af reglerne i for styring af 

markederne såvel som en forenkling af adgangen for den enkelte investor. Dette kan have en 

målbar effekt igennem eksempelvis lavere transaktionsomkostninger, derudover kan det ikke 

afvises at politiske tiltag kan have en kognitiv effekt på investorers opfattelse af markedet 

Hvilken effekt liberaliserende økonomisk politik kan have haft på aktiemarkedet, vil blive 

e afsnit, der tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser af 

markedets reaktion på økonomiske politiske ændringer. 

2.1.2.3. Har liberalisering af adgang til markedet effekt på investeringer i markedet

Fra et investor synspunkt er det relevant at vide om der historisk har været empiriske beviser 

på en sammenhæng imellem liberalisering af aktiemarkeder og stigning i investeringer. Dette 

er særligt relevant for investorer og dermed indeværende rapport med henblik på den seneste 

2010.  

Tidligere undersøgelser har vist blandede resultater i forhold til om der er en langsigtet målbar 

effekt på aktiemarkeder efter liberaliserende tiltag.  I en Undersøgelse fra 1999 af 11 

emerging markets, heriblandt Malaysia, påviser Henry at der på kort sigt sker en positiv 

påvirkning af aktiemarkeder som følge af liberaliserende tiltag, dog med varierende resultat 

I undersøgelsen argumenteres og påvises ligeledes at væksten i private investeringer som 

tik ikke kan forklares ud fra ændringer i indenlandsk efterspørgsel, 

eller den generelle udvikling i verdensøkonomien (Henry 2000).  

Undersøgelsen tager udgangspunkt i ét specifikt liberaliserende tiltag pr. land, hvor væksten i 

i året hvor tiltaget fandt sted og de efterfølgende 3 år

sammenlignes med væksten i de 3 år umiddelbart inden indførelsen af det pågældende 

liberalistiske tiltag. Den gennemsnitlige vækst i de private investeringer for de 11 lande ses i 

                   
nhæng imellem væksten i private investeringer og værdien af aktier/aktiemarkedet vil 

blive klarlagt efter indeværende redegørelse for resultaterne. 
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Med undtagelse af de kraftige stramninger i forbindelse med krisen, kan den overordnede 

økonomiske politik i relation til handel med værdipapirer karakteriseres som værende 

liberaliserende af karakter. Dette hovedsageligt igennem forenkling af reglerne i for styring af 

markederne såvel som en forenkling af adgangen for den enkelte investor. Dette kan have en 

derudover kan det ikke 

afvises at politiske tiltag kan have en kognitiv effekt på investorers opfattelse af markedet 

Hvilken effekt liberaliserende økonomisk politik kan have haft på aktiemarkedet, vil blive 

e afsnit, der tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser af 

2.1.2.3. Har liberalisering af adgang til markedet effekt på investeringer i markedet 

er historisk har været empiriske beviser 

på en sammenhæng imellem liberalisering af aktiemarkeder og stigning i investeringer. Dette 

er særligt relevant for investorer og dermed indeværende rapport med henblik på den seneste 

Tidligere undersøgelser har vist blandede resultater i forhold til om der er en langsigtet målbar 

effekt på aktiemarkeder efter liberaliserende tiltag.  I en Undersøgelse fra 1999 af 11 

kort sigt sker en positiv 

påvirkning af aktiemarkeder som følge af liberaliserende tiltag, dog med varierende resultat 

I undersøgelsen argumenteres og påvises ligeledes at væksten i private investeringer som 

tik ikke kan forklares ud fra ændringer i indenlandsk efterspørgsel, 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i ét specifikt liberaliserende tiltag pr. land, hvor væksten i 

i året hvor tiltaget fandt sted og de efterfølgende 3 år10. Dette 

sammenlignes med væksten i de 3 år umiddelbart inden indførelsen af det pågældende 

liberalistiske tiltag. Den gennemsnitlige vækst i de private investeringer for de 11 lande ses i 

nhæng imellem væksten i private investeringer og værdien af aktier/aktiemarkedet vil 
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figur 2 nedenfor, hvor der ses en klar sammenhæng imellem liberalisering af markedet og 

væksten i private investeringer.

Figur 2: Gennemsnitlig vækst i private investeringer før og efter liberaliserende politiske tiltag 
for 11 emerging markets

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 

Den gennemsnitlige vækst i private investeringer i de 3 efterfølgende år var jf. tabel 1 

nedenfor 7,8 %, og for Malaysia var væksten 12,3 %. 

Tabel 1: Gennemsnitlig vækst i private investeri
for 11 emerging markets samlet og for Malaysia.

  T* T*+1

Samtlige lande 0,034 0,225

Malaysia 0,098 0,200
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 

Dermed viser resultaterne at Malaysia oplevede større gennemsnitlig vækst i private 

investeringer i de, efter liberaliserende tiltag, følgende år i forhold til gennemsnittet for alle de 

undersøgte lande. Dermed indikerer undersøgelsen, at investorerne alt 

Malaysia som værende væsentligt mere attraktivt marked at investere i, fra før liberalisering 
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denfor, hvor der ses en klar sammenhæng imellem liberalisering af markedet og 

væksten i private investeringer. 

Figur 2: Gennemsnitlig vækst i private investeringer før og efter liberaliserende politiske tiltag 

gen tilvirkning på baggrund af data fra undersøgelse (Henry 2000) 

Den gennemsnitlige vækst i private investeringer i de 3 efterfølgende år var jf. tabel 1 

nedenfor 7,8 %, og for Malaysia var væksten 12,3 %.  

1: Gennemsnitlig vækst i private investeringer før og efter liberaliserende politiske tiltag 
for 11 emerging markets samlet og for Malaysia.  

T*+1 T*+2 T*+3 Mean 

0,225 0,262 0,205 0,078 

0,200 0,272 0,245 0,123 
gen tilvirkning på baggrund af data fra undersøgelse (Henry 2000) 

Dermed viser resultaterne at Malaysia oplevede større gennemsnitlig vækst i private 

investeringer i de, efter liberaliserende tiltag, følgende år i forhold til gennemsnittet for alle de 

undersøgte lande. Dermed indikerer undersøgelsen, at investorerne alt 

Malaysia som værende væsentligt mere attraktivt marked at investere i, fra før liberalisering 
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denfor, hvor der ses en klar sammenhæng imellem liberalisering af markedet og 

Figur 2: Gennemsnitlig vækst i private investeringer før og efter liberaliserende politiske tiltag 

 

Den gennemsnitlige vækst i private investeringer i de 3 efterfølgende år var jf. tabel 1 

nger før og efter liberaliserende politiske tiltag 

Dermed viser resultaterne at Malaysia oplevede større gennemsnitlig vækst i private 

investeringer i de, efter liberaliserende tiltag, følgende år i forhold til gennemsnittet for alle de 

undersøgte lande. Dermed indikerer undersøgelsen, at investorerne alt andet lige opfatter 

Malaysia som værende væsentligt mere attraktivt marked at investere i, fra før liberalisering 
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til efter, set i forhold til de andre lande.  Resultaterne skal dog tolkes varsomt, grundet det 

meget begrænsede antal af liberaliserende tilt

Det teoretiske argument for hvorfor en sådan sammenhæng kan eksistere tager udgangspunkt 

i aktionærernes afkastkrav �� �

Det øgede cash inflow fra væksten i nettoprivate

lige et mere likvidt marked såfremt de indenlandske investeringer ikke falder tilsvarende. 

Dette antages i undersøgelsen at være en holdbar forudsætning, idet der var restriktioner på 

outflow af kapital inden det liberaliserende tiltag (Henry 2000). Denne forudsætning vil 

senere i afsnit 2.2.3. likviditet, vise sig ikke nødvendigvis at være holdbar, idet likviditet også 

afhænger af omsætningshastighed. Såfremt det antages at forudsætningen holder, vil et øget 

cash inflow medføre en spredning af risikoen imellem indenlandske og udenlandske 

investorer, hvilket teoretisk vil medføre en lavere risiko, dermed forudsættes at en del af 

stigningen i private investeringer skyldes øget tilgang af udenlandske investorer, di

udenlandske investeringer (FDI) såvel som udenlandske portefølje investeringer. Den øgede 

likviditet og risikodeling vil dermed påvirke risikopræmien i nedafgående retning, hvilket 

ligeledes ud fra ovenstående formel vil påvirke ejernes afkastkrav i 

(Henry 2000). 

Et lavere afkastkrav fra ejerne vil ud fra et værdiansættelsesperspektiv medvirke til en højere 

værdi af aktier, og dermed aktiemarkedet som helhed.  Dette skyldes at fremtidige 

pengestrømme værdiansættes højere, idet disk

med et mindre ejerafkastkrav (Henry 2000). Dette er underordnet om 

værdiansættelsesmetoden er EVA eller DCF metoden, og om ejernes afkastkrav benyttes 

direkte som diskonteringsfaktor eller som en bestanddel af

(WACC). Dette kan udledes direkte af formlerne for nævnte metoder, hvilket dog falder 

udenfor rapportens antagelser om at formlerne for disse antages kendt

I en empirisk undersøgelse foretaget af Levine & Zervos 1998, af 

højere værdiansættelse af markedet og af væksten i private investeringer, viser at der er en 
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til efter, set i forhold til de andre lande.  Resultaterne skal dog tolkes varsomt, grundet det 

meget begrænsede antal af liberaliserende tiltag benyttet i undersøgelsen. 

Det teoretiske argument for hvorfor en sådan sammenhæng kan eksistere tager udgangspunkt 
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Det øgede cash inflow fra væksten i nettoprivate udenlandske investeringer medfører alt andet 

lige et mere likvidt marked såfremt de indenlandske investeringer ikke falder tilsvarende. 

Dette antages i undersøgelsen at være en holdbar forudsætning, idet der var restriktioner på 

et liberaliserende tiltag (Henry 2000). Denne forudsætning vil 

senere i afsnit 2.2.3. likviditet, vise sig ikke nødvendigvis at være holdbar, idet likviditet også 

afhænger af omsætningshastighed. Såfremt det antages at forudsætningen holder, vil et øget 

sh inflow medføre en spredning af risikoen imellem indenlandske og udenlandske 

investorer, hvilket teoretisk vil medføre en lavere risiko, dermed forudsættes at en del af 

stigningen i private investeringer skyldes øget tilgang af udenlandske investorer, di

udenlandske investeringer (FDI) såvel som udenlandske portefølje investeringer. Den øgede 

likviditet og risikodeling vil dermed påvirke risikopræmien i nedafgående retning, hvilket 

ligeledes ud fra ovenstående formel vil påvirke ejernes afkastkrav i nedadgående retning 

Et lavere afkastkrav fra ejerne vil ud fra et værdiansættelsesperspektiv medvirke til en højere 

værdi af aktier, og dermed aktiemarkedet som helhed.  Dette skyldes at fremtidige 

pengestrømme værdiansættes højere, idet diskonteringsfaktoren alt andet lige bliver lavere 

med et mindre ejerafkastkrav (Henry 2000). Dette er underordnet om 

værdiansættelsesmetoden er EVA eller DCF metoden, og om ejernes afkastkrav benyttes 

direkte som diskonteringsfaktor eller som en bestanddel af det gennemsnitlige afkastkrav 

(WACC). Dette kan udledes direkte af formlerne for nævnte metoder, hvilket dog falder 

udenfor rapportens antagelser om at formlerne for disse antages kendt11    

I en empirisk undersøgelse foretaget af Levine & Zervos 1998, af korrelationen imellem 

højere værdiansættelse af markedet og af væksten i private investeringer, viser at der er en 
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til efter, set i forhold til de andre lande.  Resultaterne skal dog tolkes varsomt, grundet det 

Det teoretiske argument for hvorfor en sådan sammenhæng kan eksistere tager udgangspunkt 

udenlandske investeringer medfører alt andet 

lige et mere likvidt marked såfremt de indenlandske investeringer ikke falder tilsvarende. 

Dette antages i undersøgelsen at være en holdbar forudsætning, idet der var restriktioner på 

et liberaliserende tiltag (Henry 2000). Denne forudsætning vil 

senere i afsnit 2.2.3. likviditet, vise sig ikke nødvendigvis at være holdbar, idet likviditet også 

afhænger af omsætningshastighed. Såfremt det antages at forudsætningen holder, vil et øget 

sh inflow medføre en spredning af risikoen imellem indenlandske og udenlandske 

investorer, hvilket teoretisk vil medføre en lavere risiko, dermed forudsættes at en del af 

stigningen i private investeringer skyldes øget tilgang af udenlandske investorer, direkte 

udenlandske investeringer (FDI) såvel som udenlandske portefølje investeringer. Den øgede 

likviditet og risikodeling vil dermed påvirke risikopræmien i nedafgående retning, hvilket 

nedadgående retning 

Et lavere afkastkrav fra ejerne vil ud fra et værdiansættelsesperspektiv medvirke til en højere 

værdi af aktier, og dermed aktiemarkedet som helhed.  Dette skyldes at fremtidige 

onteringsfaktoren alt andet lige bliver lavere 

med et mindre ejerafkastkrav (Henry 2000). Dette er underordnet om 

værdiansættelsesmetoden er EVA eller DCF metoden, og om ejernes afkastkrav benyttes 

det gennemsnitlige afkastkrav 

(WACC). Dette kan udledes direkte af formlerne for nævnte metoder, hvilket dog falder 

korrelationen imellem 

højere værdiansættelse af markedet og af væksten i private investeringer, viser at der er en 
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signifikant empirisk korrelation. Dette understøtter umiddelbart ovenstående teoretiske 

sammenhæng. 

Dette er i god tråd med behavioral financ

værdiansættelse af virksomheder har en psykologisk effekt på investorer, og det kan medføre 

en slags heard behavior hos private investorer(Barberis & Thaler 2002)

Ovenstående teoretiske argument er dog meget afhængi

I argumentationen benyttes adskillige statiske alt andet lige betragtninger, der ikke tager højde 

for at markedet er dynamisk og at der kan være flere ubekendte konsekvenser eller handlinger 

fra aktører der ikke nødvendigvis følger den stringente rationelle logik bag dette analytiske 

videnskabssyn (Arbnor & Bjerke 1997). En anden konsekvens af anskuelsen af den 

manglende anskuelse af markedet som dynamisk er, at det ikke kan udelukkes at der ved den 

enkelte begivenhed har været eksterne påvirkninger, der giver en bias i den i sammenhængen 

imellem liberalistiske tiltag og stigninger i private investeringer

kunne imødekommes ved en større stikprøve, idet en stikprøvestørrelse på 1 begivenhed pr.

land må siges at være beskeden.  Derfor bør de empiriske resultater af 

nævnt tolkes varsomt, da den teoretiske argumentation bag bygger på disse forudsætninger og 

den relative lille stikprøve.  

Den økonomiske politik og ændringer he

og deraf den tilhørende risiko forbundet med international porteføljeinvestering, dette kunne 

blandt andet som tidligere nævnt ses ved de tiltag der blev implementeret i tiden omkring den 

sydøstasiatiske krise. Derfor vil det være relevant se på udviklingen i valutakursen for 

Malaysia. 

2.1.3. Valutakurs 

Som nævnt tidligere er det vigtigt for internationale investorer at forholde sig til udviklingen i 

valutakursen. hvordan dette har direkte indflydelse for 

udgangspunktet i det følgende, hvilket vil blive klarlagt igennem teori for international 

finansiering, samt eksempler der illustrerer påvirkningen af det reale afkast i forhold til 

                                                           
12 JF Afsnit 1.3.2. videnskabsteori om finalitetssammenhænge med en sammenhæng kan have flere årsager 
imodsætning til de kausale sammenhænge i undersøgelsen
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signifikant empirisk korrelation. Dette understøtter umiddelbart ovenstående teoretiske 

Dette er i god tråd med behavioral finance hypotesen om at finansielle rådgiveres 

værdiansættelse af virksomheder har en psykologisk effekt på investorer, og det kan medføre 

en slags heard behavior hos private investorer(Barberis & Thaler 2002) 

Ovenstående teoretiske argument er dog meget afhængig af det underliggende videnskabssyn. 

I argumentationen benyttes adskillige statiske alt andet lige betragtninger, der ikke tager højde 
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imellem liberalistiske tiltag og stigninger i private investeringer12. Denne bias ville til dels 

kunne imødekommes ved en større stikprøve, idet en stikprøvestørrelse på 1 begivenhed pr.

land må siges at være beskeden.  Derfor bør de empiriske resultater af Henrys

nævnt tolkes varsomt, da den teoretiske argumentation bag bygger på disse forudsætninger og 

Den økonomiske politik og ændringer heraf kan have betydning for udviklingen i valutakurs 
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signifikant empirisk korrelation. Dette understøtter umiddelbart ovenstående teoretiske 

e hypotesen om at finansielle rådgiveres 

værdiansættelse af virksomheder har en psykologisk effekt på investorer, og det kan medføre 

g af det underliggende videnskabssyn. 

I argumentationen benyttes adskillige statiske alt andet lige betragtninger, der ikke tager højde 

for at markedet er dynamisk og at der kan være flere ubekendte konsekvenser eller handlinger 

digvis følger den stringente rationelle logik bag dette analytiske 

videnskabssyn (Arbnor & Bjerke 1997). En anden konsekvens af anskuelsen af den 

manglende anskuelse af markedet som dynamisk er, at det ikke kan udelukkes at der ved den 

ar været eksterne påvirkninger, der giver en bias i den i sammenhængen 

. Denne bias ville til dels 

kunne imødekommes ved en større stikprøve, idet en stikprøvestørrelse på 1 begivenhed pr. 

Henrys analyse som før 

nævnt tolkes varsomt, da den teoretiske argumentation bag bygger på disse forudsætninger og 

raf kan have betydning for udviklingen i valutakurs 

og deraf den tilhørende risiko forbundet med international porteføljeinvestering, dette kunne 

blandt andet som tidligere nævnt ses ved de tiltag der blev implementeret i tiden omkring den 

krise. Derfor vil det være relevant se på udviklingen i valutakursen for 

Som nævnt tidligere er det vigtigt for internationale investorer at forholde sig til udviklingen i 

investor og i hvilket omfang vil være 

udgangspunktet i det følgende, hvilket vil blive klarlagt igennem teori for international 

finansiering, samt eksempler der illustrerer påvirkningen af det reale afkast i forhold til 

JF Afsnit 1.3.2. videnskabsteori om finalitetssammenhænge med en sammenhæng kan have flere årsager 



Niels Christensen 

 
varierende valutakurs risici. Dette 

redegørelse for udviklingen i den Malaysiske Ringit i forhold til en udvalgt udenlandsk 

valuta. Metoder til at forecaste udviklingen i valutakurser og dermed valutakurs risici er 

mange og omdiskuterede (Sercu 2009). Derfor vil en diskussion af disse være for omfattende, 

i forhold til den overordnede målsætning om igennem en eksplorativ undersøgelse at give et 

bredt indblik ved portefølje investering i Malaysia set fra et udenlandsk investorsynspunkt. 

Derfor vil disse modeller, og diskussion heraf ikke blive yderligere behandlet.

2.1.3.1. Valutakurs risici ved international portefølje investering 

Valutakurs risici opstår som følge af investors afkast ved køb af udenlandske aktiver i 

tidspunkt t0 og ved salg af de pågældende aktiver i tidspunkt t

aktivs totalt afkast13 + udviklingen imellem investors valuta, og valutaen i det land, hvori 

aktivet er købt. Dermed bliver investors nominelle afkast direkte påvirket af udviklingen 

imellem de pågældende valutaer. 

Ved en devaluering af US dollars til Ringit

valutaer i den forbindelse være et relevant risikomål for valutakursrisikoen, hvor risikoen er 

udtryk for usikkerheden om den fremtidi

Risikoen forbundet med valutakurserne 

”currency futures” er det muligt for investor at hedge sig imod fremtidige udsving i 

valutakursen. En currency future

given valutakurs, hvortil begge parter er forpligtet til at handle. Derfor kan der argumenteres 

for at muligheden for hedging af denne risiko er vigtig i forhold til at øge investeringer på 

tværs af landegrænser.  

Hvorvidt den enkelte investor er interesseret i at benytte currency futures til hedging af sin 

valutakursrisiko, afhænger af den enkelte investor og dennes risikoaversion (Bodie et. al. 

2009). Risikoen for den enkelte investor er i 

valutaer hvorved der handles, derfor vil det i indeværende rapport være relevant at nøjes med 

at se på udviklingen imellem den Malaysiske Ringit og en udvalgt benchmark valuta.

                                                           
13 Totalafkast = div. + kursgevinst 
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varierende valutakurs risici. Dette vil danne baggrund for tolkningen af den efterfølgende 
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rfor vil disse modeller, og diskussion heraf ikke blive yderligere behandlet.
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Valutakurs risici opstår som følge af investors afkast ved køb af udenlandske aktiver i 

alg af de pågældende aktiver i tidspunkt tn er lig med det pågældende 
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aktivet er købt. Dermed bliver investors nominelle afkast direkte påvirket af udviklingen 

lem de pågældende valutaer.  

dollars til Ringit, kan standardafvigelsen på ratioen imellem 

i den forbindelse være et relevant risikomål for valutakursrisikoen, hvor risikoen er 

udtryk for usikkerheden om den fremtidige spotrate (Bodie et. al. 2009)(Sercu 2009).

isikoen forbundet med valutakurserne er ikke uvæsentligt (Bodie et. al. 2009)

”currency futures” er det muligt for investor at hedge sig imod fremtidige udsving i 

valutakursen. En currency future, en et finansielt produkt hvor der til et aftalt tidspunkt er en 

given valutakurs, hvortil begge parter er forpligtet til at handle. Derfor kan der argumenteres 

for at muligheden for hedging af denne risiko er vigtig i forhold til at øge investeringer på 

Hvorvidt den enkelte investor er interesseret i at benytte currency futures til hedging af sin 

valutakursrisiko, afhænger af den enkelte investor og dennes risikoaversion (Bodie et. al. 

2009). Risikoen for den enkelte investor er i sagens natur afhængig af udviklingen imellem de 

valutaer hvorved der handles, derfor vil det i indeværende rapport være relevant at nøjes med 

at se på udviklingen imellem den Malaysiske Ringit og en udvalgt benchmark valuta.
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vil danne baggrund for tolkningen af den efterfølgende 

redegørelse for udviklingen i den Malaysiske Ringit i forhold til en udvalgt udenlandsk 

valuta. Metoder til at forecaste udviklingen i valutakurser og dermed valutakurs risici er 

(Sercu 2009). Derfor vil en diskussion af disse være for omfattende, 

i forhold til den overordnede målsætning om igennem en eksplorativ undersøgelse at give et 

bredt indblik ved portefølje investering i Malaysia set fra et udenlandsk investorsynspunkt. 

rfor vil disse modeller, og diskussion heraf ikke blive yderligere behandlet. 

Valutakurs risici opstår som følge af investors afkast ved køb af udenlandske aktiver i 

er lig med det pågældende 

+ udviklingen imellem investors valuta, og valutaen i det land, hvori 

aktivet er købt. Dermed bliver investors nominelle afkast direkte påvirket af udviklingen 

tandardafvigelsen på ratioen imellem de to 

i den forbindelse være et relevant risikomål for valutakursrisikoen, hvor risikoen er 

et. al. 2009)(Sercu 2009). 

(Bodie et. al. 2009). Ved hjælp af 

”currency futures” er det muligt for investor at hedge sig imod fremtidige udsving i 

, en et finansielt produkt hvor der til et aftalt tidspunkt er en 

given valutakurs, hvortil begge parter er forpligtet til at handle. Derfor kan der argumenteres 

for at muligheden for hedging af denne risiko er vigtig i forhold til at øge investeringer på 

Hvorvidt den enkelte investor er interesseret i at benytte currency futures til hedging af sin 

valutakursrisiko, afhænger af den enkelte investor og dennes risikoaversion (Bodie et. al. 

sagens natur afhængig af udviklingen imellem de 

valutaer hvorved der handles, derfor vil det i indeværende rapport være relevant at nøjes med 

at se på udviklingen imellem den Malaysiske Ringit og en udvalgt benchmark valuta. 
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2.1.3.2. Udvikling i Malaysias Ringit 

Som benchmark valuta er den amerikanske dollar valgt, dette skyldes bl.a. at det er den største 

valuta internationalt set. Derudover skyldes valget også den forbindelse som den Malaysiske 

Ringit historisk har haft til den amerikanske dollars. Dette vil blive klarlagt ved den følgende 

redegørelse for de malaysiske ”Exchange rate regimes” der derudover vil være vigtig i forhold 

til forståelsen og tolkningen af den senere beskrevne faktiske udvikling i valutakursen 

imellem US $ og malaysisk Ringit.

”Exchange rate Regimes” kan beskrives som den politiske indflydelse på den førte 

økonomiske politik, der direkte påvirker den lokale malaysiske Ringit i forhold til andre 

valutaer. Nedenfor vil de væsentligste tiltag der p

Grundet Malaysias relationer til 

britiske pund. I 1970´erne var det britiske pund igennem en turbulent tid, blev valutaen i 

stedet knyttet til den amerikanske doll

flydende inden for en forudsat top og lav kurs, det vil sige et kontrolleret flydende valuta 

regime. Den Malaysiske centralbank foretog udelukkende indgreb for at opretholde lige 

markedsvilkår og for at undgå voldsomme udsving i den malaysiske dollarværdi i forhold til 

Malaysias vigtigste samhandelspartnere.

I juni 1975 blev et nyt regime introduceret, hvor værdien af den Malaysiske dollar nu skulle 

ske på baggrund af en samling af større valutakurser, d

handelskontrakter, samt valutaer for vigtigste samhandelspartnere. I august 1975 blev 

valutaen omdøbt til Malaysisk

blev bevaret frem til den sydøstasiatiske k

Under krisen blev det besluttet at den Malaysiske Ringit ikke længere skulle styres af udbud 

og efterspørgsel, men i stedet skulle knyttes til den amerikanske dollar. En fastkurs politik 

blev indført hvor kursen blev fastsat 

som følge af ændringer i Kinas valutakurspolitik. 

fastsat kontrolleret flydende i forhold til flere udenlandske valutaer 

(http://www.bnm.gov.my). Nedenfor præ

amerikanske dollar og den malaysiske 
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Udvikling i Malaysias Ringit ift. US dollars 

Som benchmark valuta er den amerikanske dollar valgt, dette skyldes bl.a. at det er den største 

valuta internationalt set. Derudover skyldes valget også den forbindelse som den Malaysiske 

ft til den amerikanske dollars. Dette vil blive klarlagt ved den følgende 

redegørelse for de malaysiske ”Exchange rate regimes” der derudover vil være vigtig i forhold 

til forståelsen og tolkningen af den senere beskrevne faktiske udvikling i valutakursen 

imellem US $ og malaysisk Ringit. 

”Exchange rate Regimes” kan beskrives som den politiske indflydelse på den førte 

økonomiske politik, der direkte påvirker den lokale malaysiske Ringit i forhold til andre 

valutaer. Nedenfor vil de væsentligste tiltag der påvirkede valutaen blive beskrevet.

relationer til Storbritannien var valutaen oprindeligt forbundet til det 

britiske pund. I 1970´erne var det britiske pund igennem en turbulent tid, blev valutaen i 

stedet knyttet til den amerikanske dollar i juni 1972. Den effektive kurs blev fra juni 1973 

flydende inden for en forudsat top og lav kurs, det vil sige et kontrolleret flydende valuta 

regime. Den Malaysiske centralbank foretog udelukkende indgreb for at opretholde lige 

undgå voldsomme udsving i den malaysiske dollarværdi i forhold til 

vigtigste samhandelspartnere. 

I juni 1975 blev et nyt regime introduceret, hvor værdien af den Malaysiske dollar nu skulle 

ske på baggrund af en samling af større valutakurser, der ofte blev brugt i forbindelse med 

handelskontrakter, samt valutaer for vigtigste samhandelspartnere. I august 1975 blev 

Malaysisk Ringit som den stadig hedder i dag. Denne valutakurs regime 

blev bevaret frem til den sydøstasiatiske krise (http://www.bnm.gov.my).  

Under krisen blev det besluttet at den Malaysiske Ringit ikke længere skulle styres af udbud 

og efterspørgsel, men i stedet skulle knyttes til den amerikanske dollar. En fastkurs politik 

blev indført hvor kursen blev fastsat til 3,80 Ringit/US$. I 2005 ophørte fastkurs politikken, 

som følge af ændringer i Kinas valutakurspolitik. Værdien af den Malaysiske Ringit blev nu 

fastsat kontrolleret flydende i forhold til flere udenlandske valutaer 

Nedenfor præsenteres udviklingen i kursen imellem den 

amerikanske dollar og den malaysiske Ringit i perioden 1991 – første kvartal 2011.
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Som benchmark valuta er den amerikanske dollar valgt, dette skyldes bl.a. at det er den største 

valuta internationalt set. Derudover skyldes valget også den forbindelse som den Malaysiske 

ft til den amerikanske dollars. Dette vil blive klarlagt ved den følgende 

redegørelse for de malaysiske ”Exchange rate regimes” der derudover vil være vigtig i forhold 

til forståelsen og tolkningen af den senere beskrevne faktiske udvikling i valutakursen 

”Exchange rate Regimes” kan beskrives som den politiske indflydelse på den førte 

økonomiske politik, der direkte påvirker den lokale malaysiske Ringit i forhold til andre 

åvirkede valutaen blive beskrevet. 

var valutaen oprindeligt forbundet til det 

britiske pund. I 1970´erne var det britiske pund igennem en turbulent tid, blev valutaen i 

ar i juni 1972. Den effektive kurs blev fra juni 1973 

flydende inden for en forudsat top og lav kurs, det vil sige et kontrolleret flydende valuta 

regime. Den Malaysiske centralbank foretog udelukkende indgreb for at opretholde lige 

undgå voldsomme udsving i den malaysiske dollarværdi i forhold til 

I juni 1975 blev et nyt regime introduceret, hvor værdien af den Malaysiske dollar nu skulle 

er ofte blev brugt i forbindelse med 

handelskontrakter, samt valutaer for vigtigste samhandelspartnere. I august 1975 blev 

Ringit som den stadig hedder i dag. Denne valutakurs regime 

 

Under krisen blev det besluttet at den Malaysiske Ringit ikke længere skulle styres af udbud 

og efterspørgsel, men i stedet skulle knyttes til den amerikanske dollar. En fastkurs politik 

til 3,80 Ringit/US$. I 2005 ophørte fastkurs politikken, 

Værdien af den Malaysiske Ringit blev nu 

senteres udviklingen i kursen imellem den 

kvartal 2011. 
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Figur 3: Valutakursudvikling Ringit/US$ 1991 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank

Som det ses i perioden fra 1991 til krisens start i 1997, var valutakursen relativt stabil med et 

bytteforhold på imellem 2,5 –

kurs 4. I perioden fra 1999 

fastkurspolitikken som indført for perioden i forbindelse med den sydøstasiatiske krise. Fra og 

med 2005 har tendensen været et fald i perioden fra 3,8 til 3 i første kvartal 2011, dog med en 

stigning omkring den internationale finanskrise i 2008.

2.1.3.3. Forventninger til udvikling Ringit/ US Dollars

På nuværende tidspunkt har der ikke kunne findes data der kan indikere et skifte i 

valutapolitikken, hvorfor udsving i valutakursen er sandsynligt for nærmeste fremtid. Dermed 

er valutakursrisici en reel risiko for internationale portefølje investorer på det malaysiske 

aktiemarked, hvilket som nævnt kan imødegås igennem hedging af kursrisikoen.

2.1.4. Aktieafkastbeskatning for porteføljeinvestorer i Malaysia

I det følgende vil der blive redegjort for g

beskatning af kapital gevinster. I April 2007 blev skattereglerne lempet, således at der ikke 

                                                           
14 Se Bilag 1 for rådata 
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Valutakursudvikling Ringit/US$ 1991 – 2011 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank14 
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med 2005 har tendensen været et fald i perioden fra 3,8 til 3 i første kvartal 2011, dog med en 

stigning omkring den internationale finanskrise i 2008. 

.3.3. Forventninger til udvikling Ringit/ US Dollars 

På nuværende tidspunkt har der ikke kunne findes data der kan indikere et skifte i 

valutapolitikken, hvorfor udsving i valutakursen er sandsynligt for nærmeste fremtid. Dermed 

eel risiko for internationale portefølje investorer på det malaysiske 

aktiemarked, hvilket som nævnt kan imødegås igennem hedging af kursrisikoen.

. Aktieafkastbeskatning for porteføljeinvestorer i Malaysia 

I det følgende vil der blive redegjort for gældende skattemæssig lovgivning i forhold til 

beskatning af kapital gevinster. I April 2007 blev skattereglerne lempet, således at der ikke 
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i perioden fra 1991 til krisens start i 1997, var valutakursen relativt stabil med et 

2, 7 Ringit/US$. Under krisen steg kursen markant til op imod 

2005 ses en fuldstændig stabil valutakurs som følge af 

fastkurspolitikken som indført for perioden i forbindelse med den sydøstasiatiske krise. Fra og 

med 2005 har tendensen været et fald i perioden fra 3,8 til 3 i første kvartal 2011, dog med en 

På nuværende tidspunkt har der ikke kunne findes data der kan indikere et skifte i 

valutapolitikken, hvorfor udsving i valutakursen er sandsynligt for nærmeste fremtid. Dermed 

eel risiko for internationale portefølje investorer på det malaysiske 

aktiemarked, hvilket som nævnt kan imødegås igennem hedging af kursrisikoen. 
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længere er beskatning af kapitalgevinster, herunder gevinster på aktier (Po et. al. 

2008)Dermed er denne potentielle

aktiemarked, hvilket alt andet lige vil øge interessen for aktiemarkedet

relevant at se på udviklingen på aktiemarkedet, hvilket vil ske i det følgende

 

2.2. Det Malaysiske Aktiema
Formålet med afsnittet er som nævnt i kapitlets indledning at bidrage til senere at kunne 

bestemme en hensigtsmæssig afgrænsning af tidsperioden for Value premium analysen, 

derudover vil en række historiske aktiemarkedsspecifikke data blive præsentere

have indflydelse på den samlede vurdering af Malaysia som interessant investeringsmarked 

for internationale porteføljeinvestorer.

2.2.1. Aktiemarkedets historiske baggrund

Der har været offentlig handel med aktier i Malaysia siden 1960. Handelen

vækst op igennem 60´erne og 70´erne i takt med at flere virksomheder opstod inden for 

fremstilling- og handelssektorer, der var derfor brug for et alternativ til gældsfinansiering af 

deres aktiviteter. Tidligere var Malaysia præget af vir

erhverv.  

Frem til 1973 foregik handelen formelt med Singapore Stock Exchange, på trods af at Kuala 

Lumpur Stock Exchange (KLSE) var blevet oprettet i 1964. Fra 1973 og frem til 2004 foregik 

handelen med aktier på KLSE, der f

(www.bursamalaysia.com)15. 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.1.2.2. førte en mere liberaliserende økonomisk politik også til 

en forenkling af reguleringen af markedet for værdipapirhandel og dermed Bursa Malaysia

Hvor det fra 1983 – 1993 var en koalition af Bank Negara Malaysia og en security 

commission der varetog reguleringen, og fra indførelsen af Security act 1993 og frem, alene 

                                                           
15 http://www.bursamalaysia.com/website/bm/
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længere er beskatning af kapitalgevinster, herunder gevinster på aktier (Po et. al. 

risici ikke relevant ved investering i det Malaysiske 

. Derfor vil det være 

relevant at se på udviklingen på aktiemarkedet, hvilket vil ske i det følgende 

Formålet med afsnittet er som nævnt i kapitlets indledning at bidrage til senere at kunne 

bestemme en hensigtsmæssig afgrænsning af tidsperioden for Value premium analysen, 

derudover vil en række historiske aktiemarkedsspecifikke data blive præsenteret, som kan 

have indflydelse på den samlede vurdering af Malaysia som interessant investeringsmarked 

Der har været offentlig handel med aktier i Malaysia siden 1960. Handelen oplevede kraftig 

vækst op igennem 60´erne og 70´erne i takt med at flere virksomheder opstod inden for 

og handelssektorer, der var derfor brug for et alternativ til gældsfinansiering af 

ksomheder inden for de primære 

Frem til 1973 foregik handelen formelt med Singapore Stock Exchange, på trods af at Kuala 

Lumpur Stock Exchange (KLSE) var blevet oprettet i 1964. Fra 1973 og frem til 2004 foregik 

ra 2004 skiftede navn til Bursa Malaysia Berhad 

Som tidligere nævnt i afsnit 2.1.2.2. førte en mere liberaliserende økonomisk politik også til 

en forenkling af reguleringen af markedet for værdipapirhandel og dermed Bursa Malaysia. 

1993 var en koalition af Bank Negara Malaysia og en security 

commission der varetog reguleringen, og fra indførelsen af Security act 1993 og frem, alene 
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er Security commission der varetager denne rolle, ud fra en målsætning om at fore

institutionelle rammer for kapitalmarkederne.

Udover handel med offentligt noterede aktier der er rapportens fokus, er der ligeledes et 

marked for derivater kaldet Malaysian Derivative Exchange, der hører under Bursa Malaysia 

Berhad (www.bursamalaysia.com). Dette marked vil dog jvf. afgrænsningen afsnit 1.5 ikke 

blive behandlet i indeværende rapport, da fokus vil være på aktiemarkedet.

2.2.2. Aktieindex - KLCI 

Nedenstående figur 4 viser udviklingen i det toneangivende Index i perioden dec. 1993 

2011. Som argumenteret tidligere i afsnit 2.1.2.2. er det fra 1993 sket markant strukturelle 

ændringer på markedet derfor vælges der en undersøgelsesperiode fra 1993 

der frem til 06/07/2009 hed KLCI men derefter skiftede navn til FTSE Bur

KLCI30, og som tidligere nævnt er et værdivægtet index med de 30 største aktier og ved 

periodens slutning stod for 69,79 % af den samlede markedskapitalisering. 

Figur: 4 Malaysia KLCI30 index dec. 1993 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Datastream 5.0
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2011. Som argumenteret tidligere i afsnit 2.1.2.2. er det fra 1993 sket markant strukturelle 
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4 Malaysia KLCI30 index dec. 1993 – juni 2011. 
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er Security commission der varetager denne rolle, ud fra en målsætning om at forenkle de 

Udover handel med offentligt noterede aktier der er rapportens fokus, er der ligeledes et 

kaldet Malaysian Derivative Exchange, der hører under Bursa Malaysia 

sia.com). Dette marked vil dog jvf. afgrænsningen afsnit 1.5 ikke 

 

Nedenstående figur 4 viser udviklingen i det toneangivende Index i perioden dec. 1993 – juni 

2011. Som argumenteret tidligere i afsnit 2.1.2.2. er det fra 1993 sket markant strukturelle 

ændringer på markedet derfor vælges der en undersøgelsesperiode fra 1993 – 2011 Indexet 

der frem til 06/07/2009 hed KLCI men derefter skiftede navn til FTSE Bursa Malaysia 

KLCI30, og som tidligere nævnt er et værdivægtet index med de 30 største aktier og ved 

periodens slutning stod for 69,79 % af den samlede markedskapitalisering.  
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Grafen viser udviklingen fra den seneste store strukturelle ændring i dec. 1993 til juni 2011. I 

den valgte periode ses tydeligt fald i indekset i forbindelse med den sydøstasiatiske krise, og 

lidt mindre fald i forbindelse med IT boblen og den seneste finanskrise. Det vidner også om 

den særdeles kraftige påvirkning af markedet i Malaysia omkring den sydøstasiatiske krise,

hvor indekset faldt fra kurs 1231,45 

36,91 % og den gennemsnitlig årlig vækst har været på 2,

2,05 % synes ikke af meget, dog skal antallet af kriser i den korte periode tages i betragtning 

ved sammenligning med andre historiske afkast.

En interessant detalje er at i en

aktiemarked og afkast på forskellige markeder i perioden 2001

Malaysias aktiemarked har en korrelation på 0,28. Korrelationen er tredje laveste korrelation 

til USA ud af de 44 undersøgte markeder (Bodie et. al. 2009). Korrelationen må betegnes som 

meget lavt og særdeles interessant ud fra et portefølje perspektiv. 

Størrelsen på det malaysiske aktiemarked i forhold til det samlede verdensmarked er 

lille, dog viser en undersøgelse at Malaysias andel af verdensporteføljen målt på 

markedskapitalisering er steget fra 

relevant at se på udviklingen i markedskapitaliseringen for det malaysiske

samtidig er forbundet til et markeds likviditet. Dette vil blive analyseret i det følgende afsnit.

 

2.2.3. Likviditet 

Markedseffektiviteten påvirkes af likviditeten på markedet. Dette skyldes at markeder vil 

være mere effektive i forhold til p

omsætningerne af dertilhørende aktier er stor. Dermed reduceres risikoen for at prisdannelsen 

sker ud fra få markedsdeltageres holdning til hvilke faktorer den skal påvirkes af, og 

markedsmanipulation bliver dermed sværere. 

Nedenfor præsenteres tabel med data for markedskapitalisering og omsætning for det 

malaysiske aktiemarked. 
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Grafen viser udviklingen fra den seneste store strukturelle ændring i dec. 1993 til juni 2011. I 

den valgte periode ses tydeligt fald i indekset i forbindelse med den sydøstasiatiske krise, og 

else med IT boblen og den seneste finanskrise. Det vidner også om 

den særdeles kraftige påvirkning af markedet i Malaysia omkring den sydøstasiatiske krise, 

kurs 327,98. Væksten i hele perioden har været på 

. Et gennemsnitligt afkast på 

2,05 % synes ikke af meget, dog skal antallet af kriser i den korte periode tages i betragtning 

undersøgelse af korrelationen imellem det amerikanske 

2005. Her viser det sig i at 

Malaysias aktiemarked har en korrelation på 0,28. Korrelationen er tredje laveste korrelation 

44 undersøgte markeder (Bodie et. al. 2009). Korrelationen må betegnes som 

Størrelsen på det malaysiske aktiemarked i forhold til det samlede verdensmarked er meget 

lille, dog viser en undersøgelse at Malaysias andel af verdensporteføljen målt på 

2005. Derfor vil det være 

relevant at se på udviklingen i markedskapitaliseringen for det malaysiske marked, der 

samtidig er forbundet til et markeds likviditet. Dette vil blive analyseret i det følgende afsnit. 

Markedseffektiviteten påvirkes af likviditeten på markedet. Dette skyldes at markeder vil 

risdannelsen, såfremt der er mange markedsdeltagere og 

omsætningerne af dertilhørende aktier er stor. Dermed reduceres risikoen for at prisdannelsen 

sker ud fra få markedsdeltageres holdning til hvilke faktorer den skal påvirkes af, og 

Nedenfor præsenteres tabel med data for markedskapitalisering og omsætning for det 
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Tabel 2: Aktieomsætning og markedskapitalisering af noterede virksomheder

    1992 

Aktieomsætning, 
total værdi (løbende 
priser, mia. USD) 

 21,7  126,4

  
Markeds-
kapitalisering af 
noterede 
virksomheder 
(løbende priser, mia. 
USD) 

   

 94,0  199,0

  
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank

Det ses at den samlede markedskapitalisering og aktieomsætning begge faldt 

forbindelse med den sydøstasiatiske krise. Markedskapitaliseringen har været støt stigende 

siden 1998 med et mindre fald ved finanskrisen, og var ved udgangen af 2010 dobbelt så høj 

som toppunktet inden den sydøstasiatiske krise. Aktieomsætningen

forbindelse med IT boblen, og ikke i forbindelse med finanskrisen.

Aktiemarkedets likviditet kan måles på forskellige måder. Omsætningen af aktier alene giver 

ikke mening. En lav omsætning på et lille marked kan tværtimod medfør

likviditet, end hvad der vil være tilfældet ved en høj omsætning på et stort marked. 

Markedskapitaliseringen anvendt alene kan ligeledes være misvisende som indikator for 

likviditeten. Omsættes aktierne sjældent på et højt kapitalisere

som forholdsvist illikvidt, mens en stor omsætning af aktier på et mindre kapitaliseret marked 

betyder relativt set at markedet er mere likvidt. Konklusionen herpå må være at 

omsætningshastigheden, forholdet imellem omsætnin

relevant mål for den relative effektivitet.   

Nedenfor vises data for omsætningshastigheden for Malaysia og data for Sydøstasien samlet 

og USA som benchmark i perioden 1992 

 

 

                                                           
16 Se bilag 2. for rådata 
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Tabel 2: Aktieomsætning og markedskapitalisering af noterede virksomheder

1994 1996 1998 2000 2002 2004 
 

126,4 
 

173,6   29,8  
   

58,5  
   

27,6  
   

59,9  

            

            
 

199,0  
 

307,2   98,6  
 

116,9  
 

123,9  
 

190,0  

            
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank16. 

Det ses at den samlede markedskapitalisering og aktieomsætning begge faldt 

forbindelse med den sydøstasiatiske krise. Markedskapitaliseringen har været støt stigende 

siden 1998 med et mindre fald ved finanskrisen, og var ved udgangen af 2010 dobbelt så høj 

som toppunktet inden den sydøstasiatiske krise. Aktieomsætningen faldt derimod ved krisen i 

forbindelse med IT boblen, og ikke i forbindelse med finanskrisen. 

Aktiemarkedets likviditet kan måles på forskellige måder. Omsætningen af aktier alene giver 

ikke mening. En lav omsætning på et lille marked kan tværtimod medfør

likviditet, end hvad der vil være tilfældet ved en høj omsætning på et stort marked. 

Markedskapitaliseringen anvendt alene kan ligeledes være misvisende som indikator for 

likviditeten. Omsættes aktierne sjældent på et højt kapitaliseret marked kan det karakteriseres 

som forholdsvist illikvidt, mens en stor omsætning af aktier på et mindre kapitaliseret marked 

betyder relativt set at markedet er mere likvidt. Konklusionen herpå må være at 

omsætningshastigheden, forholdet imellem omsætningen og markedskapitalisering, er et mere 

relevant mål for den relative effektivitet.    

Nedenfor vises data for omsætningshastigheden for Malaysia og data for Sydøstasien samlet 

og USA som benchmark i perioden 1992 - 2010. 
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Tabel 2: Aktieomsætning og markedskapitalisering af noterede virksomheder 

2006 2008 2010 
   

66,9  
    

85,2  
   

90,2  

      

      
 

235,4  
 

187,1  
 

410,5  

      

Det ses at den samlede markedskapitalisering og aktieomsætning begge faldt markant i 

forbindelse med den sydøstasiatiske krise. Markedskapitaliseringen har været støt stigende 

siden 1998 med et mindre fald ved finanskrisen, og var ved udgangen af 2010 dobbelt så høj 

faldt derimod ved krisen i 

Aktiemarkedets likviditet kan måles på forskellige måder. Omsætningen af aktier alene giver 

ikke mening. En lav omsætning på et lille marked kan tværtimod medføre en relativt højere 

likviditet, end hvad der vil være tilfældet ved en høj omsætning på et stort marked. 

Markedskapitaliseringen anvendt alene kan ligeledes være misvisende som indikator for 

t marked kan det karakteriseres 

som forholdsvist illikvidt, mens en stor omsætning af aktier på et mindre kapitaliseret marked 

betyder relativt set at markedet er mere likvidt. Konklusionen herpå må være at 

gen og markedskapitalisering, er et mere 

Nedenfor vises data for omsætningshastigheden for Malaysia og data for Sydøstasien samlet 
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Figur 5: Omsætningshastighed på

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank

Figuren viser at omsætningshastigheden for Malaysia I midt 90´erne var på højde med 

benchmarket for det samlede Sydøstasien, og fra 93

sydøstasiatiske krise har Malaysia haft en markant lavere omsætningshastighed end de to 

benchmarks i grafen. Hvor de to benchmarks i de seneste 5 år har oplevet større udsving, er 

Malaysias omsætningshastighed mere stabil. Ovenstående graf indikerer dermed et

illikvidt marked for Malaysia set i forhold til de valgte benchmark. 

På trods af den manglende udvikling i likviditeten målt på omsætningshastigheden, vil det 

være relevant se hvorledes dette har påvirket udenlandske portefølje investorer målt p

værdien af investeringer. 

                                                           
17 Se bilag 2. for rådata 
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Figur 5: Omsætningshastighed på aktiemarkedet 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank17. 

Figuren viser at omsætningshastigheden for Malaysia I midt 90´erne var på højde med 

benchmarket for det samlede Sydøstasien, og fra 93-95 højere end USA. Fra og med den 

østasiatiske krise har Malaysia haft en markant lavere omsætningshastighed end de to 

benchmarks i grafen. Hvor de to benchmarks i de seneste 5 år har oplevet større udsving, er 

omsætningshastighed mere stabil. Ovenstående graf indikerer dermed et

marked for Malaysia set i forhold til de valgte benchmark.  

På trods af den manglende udvikling i likviditeten målt på omsætningshastigheden, vil det 

være relevant se hvorledes dette har påvirket udenlandske portefølje investorer målt p
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Figuren viser at omsætningshastigheden for Malaysia I midt 90´erne var på højde med 

95 højere end USA. Fra og med den 

østasiatiske krise har Malaysia haft en markant lavere omsætningshastighed end de to 

benchmarks i grafen. Hvor de to benchmarks i de seneste 5 år har oplevet større udsving, er 

omsætningshastighed mere stabil. Ovenstående graf indikerer dermed et relativt 

På trods af den manglende udvikling i likviditeten målt på omsætningshastigheden, vil det 

være relevant se hvorledes dette har påvirket udenlandske portefølje investorer målt på 
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2.2.4. Udenlandske porteføljeinvesteringer i det Malaysiske aktiemarked

I det følgende vil der blive redegjort for udviklingen i mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, herunder hvor stor en andel der specifikt knytter s

aktier på det Malaysiske aktiemarked. 

Undersøgelser har vist at virksomheder i udviklende lande i særlig grad i forhold til 

virksomheder i udviklet lande er afhængige af udenlandsk finansiering, og at finansiering af 

virksomhedernes vækst gennem aktiekapital spiller en stadig større rolle (Singh et al 1992). 

Denne konstatering sammenholdt med de førte økonomiske politiker, der sigter imod en 

liberalisering af aktiemarkedet og adgangen for udenlandske investorer bør alt andet lige have 

medført en stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, såfremt politikkerne har haft den 

ønskede effekt på investorerne. Nedenfor præsenteres udvikling i udenlandske 

porteføljeinvesteringer18 i perioden fra 2001 

Figur 6: Udenlandske portefølje 

Kilde20: Egen fremstilling på baggrund af data fra

                                                           
18 Data viser aktie porteføljeinvestering og samlet porteføljeinvesteringer, der består af aktier såvel som 
obligationer. 
19 Det var ikke muligt at indsamle data fra per
20 Se Bilag 3. for rådata 
21 http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/iippost/iiptable2009.pdf
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2.2.4. Udenlandske porteføljeinvesteringer i det Malaysiske aktiemarked

I det følgende vil der blive redegjort for udviklingen i mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, herunder hvor stor en andel der specifikt knytter s

aktier på det Malaysiske aktiemarked.  

Undersøgelser har vist at virksomheder i udviklende lande i særlig grad i forhold til 

virksomheder i udviklet lande er afhængige af udenlandsk finansiering, og at finansiering af 

gennem aktiekapital spiller en stadig større rolle (Singh et al 1992). 

Denne konstatering sammenholdt med de førte økonomiske politiker, der sigter imod en 

liberalisering af aktiemarkedet og adgangen for udenlandske investorer bør alt andet lige have 

ørt en stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, såfremt politikkerne har haft den 

ønskede effekt på investorerne. Nedenfor præsenteres udvikling i udenlandske 

i perioden fra 2001 – 200919. 

Figur 6: Udenlandske portefølje investeringer 2001 – 2009 

: Egen fremstilling på baggrund af data fra www.statistics.gov.my 21. 

                   
Data viser aktie porteføljeinvestering og samlet porteføljeinvesteringer, der består af aktier såvel som 

Det var ikke muligt at indsamle data fra perioden omkring den sydøstasiatiske krise 

http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/iippost/iiptable2009.pdf
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2.2.4. Udenlandske porteføljeinvesteringer i det Malaysiske aktiemarked 

I det følgende vil der blive redegjort for udviklingen i mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, herunder hvor stor en andel der specifikt knytter sig til handel af 

Undersøgelser har vist at virksomheder i udviklende lande i særlig grad i forhold til 

virksomheder i udviklet lande er afhængige af udenlandsk finansiering, og at finansiering af 

gennem aktiekapital spiller en stadig større rolle (Singh et al 1992). 

Denne konstatering sammenholdt med de førte økonomiske politiker, der sigter imod en 

liberalisering af aktiemarkedet og adgangen for udenlandske investorer bør alt andet lige have 

ørt en stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, såfremt politikkerne har haft den 

ønskede effekt på investorerne. Nedenfor præsenteres udvikling i udenlandske 

  

Data viser aktie porteføljeinvestering og samlet porteføljeinvesteringer, der består af aktier såvel som 

http://www.statistics.gov.my/portal/images/stories/files/LatestReleases/iippost/iiptable2009.pdf 

2009

År
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Figuren viser en markant stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer igennem hele 

perioden med undtagelse af et kraftigt fald i forbindelse med den f

forbindelse med IT-boblen havde ikke indflydelse på mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, hvilket er interessant taget i betragtning at aktieomsætningen blev 

halveret i tilsvarende periode jvf. afsnit 2.2.3. 

Figur 6 viser ligeledes at 

korrelerede udsving.  Omkring år 2002 var der en kraftig stigning i handlen med obligationer, 

hvorfor der ses en kraftig stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, uden tilsvar

stigning i andelen af investeringer i aktiemarkedet. Dette ses tydeligt i følgende graf hvor den 

årlige vækstrate for de to variable er indtegnet.  

Figur 7: Årlig vækst i udenlandske portefølje investeringer 2001 

  

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af data fra Department of Statistics Malaysia

Figuren viser tydeligt korrelationen imellem ændringer i væksten af udenlandske 

porteføljeinvesteringer med ændringerne i andelen af aktieinvesteringer heraf. Dette viser at 

udenlandske investorers aktiv allokeringer imellem obligationer og aktier ikke har ændret sig 

markant siden 2005.   

                                                           
22 Se Bilag 3. for rådata 
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Figuren viser en markant stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer igennem hele 

perioden med undtagelse af et kraftigt fald i forbindelse med den finansielle krise. Krisen i 

boblen havde ikke indflydelse på mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, hvilket er interessant taget i betragtning at aktieomsætningen blev 

halveret i tilsvarende periode jvf. afsnit 2.2.3.  

 andelen af aktieinvesteringer umiddelbart har tidsmæssige 

korrelerede udsving.  Omkring år 2002 var der en kraftig stigning i handlen med obligationer, 

hvorfor der ses en kraftig stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, uden tilsvar

stigning i andelen af investeringer i aktiemarkedet. Dette ses tydeligt i følgende graf hvor den 

årlige vækstrate for de to variable er indtegnet.   

Årlig vækst i udenlandske portefølje investeringer 2001 - 2009

fremstilling på baggrund af data fra Department of Statistics Malaysia

Figuren viser tydeligt korrelationen imellem ændringer i væksten af udenlandske 

porteføljeinvesteringer med ændringerne i andelen af aktieinvesteringer heraf. Dette viser at 

e investorers aktiv allokeringer imellem obligationer og aktier ikke har ændret sig 
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Figuren viser en markant stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer igennem hele 

inansielle krise. Krisen i 

boblen havde ikke indflydelse på mængden af udenlandske 

porteføljeinvesteringer, hvilket er interessant taget i betragtning at aktieomsætningen blev 

andelen af aktieinvesteringer umiddelbart har tidsmæssige 

korrelerede udsving.  Omkring år 2002 var der en kraftig stigning i handlen med obligationer, 

hvorfor der ses en kraftig stigning i udenlandske porteføljeinvesteringer, uden tilsvarende stor 

stigning i andelen af investeringer i aktiemarkedet. Dette ses tydeligt i følgende graf hvor den 

2009 

fremstilling på baggrund af data fra Department of Statistics Malaysia22 

Figuren viser tydeligt korrelationen imellem ændringer i væksten af udenlandske 

porteføljeinvesteringer med ændringerne i andelen af aktieinvesteringer heraf. Dette viser at 

e investorers aktiv allokeringer imellem obligationer og aktier ikke har ændret sig 

2008 2009

År

Procentvis årlig ændring i aktieandele i porteføljeinvesteringer
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2.2.5. BNP 

Fra et investor synspunkt er det relevant at forholde sig til udviklingen i BNP. Årsagen hertil 

er at det er en indikator for aktivitetsniveauet i den generelle økonomi, ofte betegnet som ”den 

nationale indtjening”.  Ligeledes grundet den generelle økonomi

på markedsrisikoen for aktiemarkedet Det er vigtigt at vide hvornår der er forhøjet risiko for 

en økonomisk bobbel, så man undgår at købe aktier når prisen er for høj i forhold til, hvad de 

underliggende ”fundamentals” beretti

der som tidligere nævnt har været ikke mindre end 3 kriser. Derfor er indeværende fokus på 

BNP ikke udelukkende relevant for internationale porteføljeinvestorer, men er stadig 

inddraget i rapporten da det har særlig stor betydning i forhold til vurdering af det fremtidige 

investeringspotentiale i Malaysia. 

den sydøstasiatiske region med højest vækst i BNP i første kvartal 2011. 

Derudover vil der i afsnit 2.2.5.1. blive argumenteret for hvorledes væksten i BNP kan 

benyttes som indikator for væksten i transaktionsomkostninger, og i det efterfølgende afsnit 

vil sammenhængen imellem BNP i forhold til det reale aktieafkast blive afklaret.

Undersøgelser har vist at BNP på lang sigt tenderer imod en svag stigning gennemsnitligt, for 

USA har undersøgelser vist at der gennemsnitligt har været en årlig vækst på 2,1 % (Dimson 

et. al.2010). På kort sigt derimod er udviklingen i BNP mere cyklisk i natu

opsving og nedgang. De cykliske svingninger i BNP kaldes også for Business Cycle. En 

Business Cycle varer gennemsnitligt 5 år, og kendetegnet de seneste år er at disse udsving i 

BNP i større grad er korreleret lande imellem. Et par af årsag

globalisering og integration af markederne på tværs af landegrænser

Forklaringen på en bobbel ud fra et behavioral finance perspektiv kan forklares i en for stor 

tiltro til at udviklingen ”opturen” vil fortsætte, hvilket resulter

Seneste eksempler er fra krisen i 2007? Hvor flere virksomheder krakkede bl.a. som 

konsekvens af deres manglende risikostyring. Dette understreger relevansen for investorer i at 

holde sig for øje, hvorledes udviklingen er i BN

                                                           
23 ”Depressionen” efter krakket på Wall S
internationale implikationer, på trods af den, sammenlignet med i dag, ”mindre” globaliserede verden (Dimson 
et. al. 2010). 
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Fra et investor synspunkt er det relevant at forholde sig til udviklingen i BNP. Årsagen hertil 

er at det er en indikator for aktivitetsniveauet i den generelle økonomi, ofte betegnet som ”den 

nationale indtjening”.  Ligeledes grundet den generelle økonomiske udvikling har indflydelse 

på markedsrisikoen for aktiemarkedet Det er vigtigt at vide hvornår der er forhøjet risiko for 

en økonomisk bobbel, så man undgår at købe aktier når prisen er for høj i forhold til, hvad de 

underliggende ”fundamentals” berettiger til, dette skal ses i forhold til de 2 sidste årtier hvor 

der som tidligere nævnt har været ikke mindre end 3 kriser. Derfor er indeværende fokus på 

BNP ikke udelukkende relevant for internationale porteføljeinvestorer, men er stadig 

ten da det har særlig stor betydning i forhold til vurdering af det fremtidige 

investeringspotentiale i Malaysia. Ligeledes som nævnt i indledningen var Malaysia det land i 

den sydøstasiatiske region med højest vækst i BNP i første kvartal 2011.  

vil der i afsnit 2.2.5.1. blive argumenteret for hvorledes væksten i BNP kan 

benyttes som indikator for væksten i transaktionsomkostninger, og i det efterfølgende afsnit 

vil sammenhængen imellem BNP i forhold til det reale aktieafkast blive afklaret.

rsøgelser har vist at BNP på lang sigt tenderer imod en svag stigning gennemsnitligt, for 

USA har undersøgelser vist at der gennemsnitligt har været en årlig vækst på 2,1 % (Dimson 

et. al.2010). På kort sigt derimod er udviklingen i BNP mere cyklisk i natu

opsving og nedgang. De cykliske svingninger i BNP kaldes også for Business Cycle. En 

Business Cycle varer gennemsnitligt 5 år, og kendetegnet de seneste år er at disse udsving i 

BNP i større grad er korreleret lande imellem. Et par af årsagerne hertil er forøget 

globalisering og integration af markederne på tværs af landegrænser23.   

Forklaringen på en bobbel ud fra et behavioral finance perspektiv kan forklares i en for stor 

tiltro til at udviklingen ”opturen” vil fortsætte, hvilket resulterer i en øget risikovillighed. 

Seneste eksempler er fra krisen i 2007? Hvor flere virksomheder krakkede bl.a. som 

konsekvens af deres manglende risikostyring. Dette understreger relevansen for investorer i at 

holde sig for øje, hvorledes udviklingen er i BNP, for på den måde at undgå at investere når 
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Fra et investor synspunkt er det relevant at forholde sig til udviklingen i BNP. Årsagen hertil 

er at det er en indikator for aktivitetsniveauet i den generelle økonomi, ofte betegnet som ”den 

ske udvikling har indflydelse 

på markedsrisikoen for aktiemarkedet Det er vigtigt at vide hvornår der er forhøjet risiko for 

en økonomisk bobbel, så man undgår at købe aktier når prisen er for høj i forhold til, hvad de 

ger til, dette skal ses i forhold til de 2 sidste årtier hvor 

der som tidligere nævnt har været ikke mindre end 3 kriser. Derfor er indeværende fokus på 

BNP ikke udelukkende relevant for internationale porteføljeinvestorer, men er stadig 

ten da det har særlig stor betydning i forhold til vurdering af det fremtidige 

Ligeledes som nævnt i indledningen var Malaysia det land i 

vil der i afsnit 2.2.5.1. blive argumenteret for hvorledes væksten i BNP kan 

benyttes som indikator for væksten i transaktionsomkostninger, og i det efterfølgende afsnit 

vil sammenhængen imellem BNP i forhold til det reale aktieafkast blive afklaret. 

rsøgelser har vist at BNP på lang sigt tenderer imod en svag stigning gennemsnitligt, for 

USA har undersøgelser vist at der gennemsnitligt har været en årlig vækst på 2,1 % (Dimson 

et. al.2010). På kort sigt derimod er udviklingen i BNP mere cyklisk i natur med skiftevis 

opsving og nedgang. De cykliske svingninger i BNP kaldes også for Business Cycle. En 

Business Cycle varer gennemsnitligt 5 år, og kendetegnet de seneste år er at disse udsving i 

erne hertil er forøget 

Forklaringen på en bobbel ud fra et behavioral finance perspektiv kan forklares i en for stor 

er i en øget risikovillighed. 

Seneste eksempler er fra krisen i 2007? Hvor flere virksomheder krakkede bl.a. som 

konsekvens af deres manglende risikostyring. Dette understreger relevansen for investorer i at 

P, for på den måde at undgå at investere når 

treet i 1929 er et historisk eksempel på en krise der havde 
trods af den, sammenlignet med i dag, ”mindre” globaliserede verden (Dimson 
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Business Cyclen er på sit højeste, og i særlig grad når dette toppunkt er forskudt op af som 

følge af en bobbel.  

En dybere gennemgang af hvilke andre indikatorer der kan være medvirkende til at forudsige 

en bobbel ligger udenfor konteksten af indeværende rapport jvf. afgrænsning afsnit 1.5. 

Derfor konstateres det blot at væksten i BNP er en indikator for økonomiens stadie i Business 

Cyclen, og at dette ud fra den argumentation har betydning for timingen af inves

aktiemarkedet.  

I stedet vil fokus i det følgende være på de empiriske beviser der er på BNP som indikator for 

niveauet af transaktionsomkostninger ved investering i markedet, og derefter fokus på de 

empiriske beviser på sammenhængen imellem akt

2010) 

2.2.5.1. BNP som indikator for transaktionsomkostninger

I en undersøgelse foretaget af Kunt & Huizinga, undersøges 18 aktiemarkeder i udviklende 

lande, herunder Malaysia.  Undersøgelsen viser blandt andet, at r

aktiemarkeds kapitalisering og BNP er en god indikator for transaktionsomkostninger 

undtagen den individuelle skattepåvirkning ved porteføljeinvesteringer i emerging markets. 

Der kan argumenteres for at tolkningen af udviklingen i d

Dette skyldes at Kunt & Huizinga´s empiriske resultater ikke valideres teoretisk (Kunt & 

Huizinga 1992). Dermed er der ikke en teoretisk forklaring på, hvorfor denne ratio er en god 

indikator for transaktionsomkostninger

beviser på trods at statistisk signifikans er et udtryk for en sammenhæng der er betinget af 

eksternaliteter kendetegnet for den historiske tidsperiode hvori undersøgelsen er udført. 

Det vil dog stadig være relevant i indeværende rapport at undersøge den historiske udvikling i 

Malaysia med hensyn til denne ratio, idet niveauet af transaktionsomkostninger ved 

porteføljeinvestering er relevant som investor.  Tolkningen af ratioen vil dog være af 

konservativ karakter grundet manglerne ved undersøgelsen foretaget af Kunt & Huizinga.
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Figur 8: Markedskapitalisering/BNP i % 1992 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Data World Bank

Figuren viser at Malaysia oplevede en kraftig stigning i Ratioen i

93, og igen frem til krisens start i 97. Siden krisen har udviklingen i ratioen stabiliseret sig 

mere, og kun et mindre udsving er set i forbindelse med den finansielle krise i 2008. En ”Kunt 

& Huizinga tolkning” af ovenstående

har haft et stabilt niveau i transaktionsomkostningerne, hvor de mindre udsving på årsbasis 

ikke giver belæg for at konkludere en længerevarende trend i udviklingen af 

transaktionsomkostningerne for 

Sammenholdes dette med de jf. afsnit 2.1.2.2.

Malaysia, indikerer ovenstående at de førte økonomiske politikker ikke har haft nævneværdig 

indflydelse på niveauet af transaktionsomkostningerne. Dette skal dog udelukkende ses som 

en indikering grundet de teoretiske mangler.

2.2.5.2. Sammenhængen imellem vækst i BNP og Realt aktie afkast

Dimson et.al har i en empirisk undersøgelse af 27 lande klarlagt ved hjælp af 

regressionsanalyse at vækst i BNP ikke kan forklare samtidig afkast på aktiemarkederne

Årsagen til brugen af ordet samtidig, er at vækst i BNP typisk opgøres på kvartalsbasis, 

                                                           
24 Se bilag 4. for rådata 
25 �� kvotient i analysen er gennemsnitligt 0 på tværs af markederne, det vil sige ingen korrelation.
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Figur 8: Markedskapitalisering/BNP i % 1992 – 2009 

Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Data World Bank24  

Figuren viser at Malaysia oplevede en kraftig stigning i Ratioen i starten af 90´erne frem til 

93, og igen frem til krisens start i 97. Siden krisen har udviklingen i ratioen stabiliseret sig 

mere, og kun et mindre udsving er set i forbindelse med den finansielle krise i 2008. En ”Kunt 

& Huizinga tolkning” af ovenstående empiriske data vil derfor være at Malaysia siden krisen 

har haft et stabilt niveau i transaktionsomkostningerne, hvor de mindre udsving på årsbasis 

ikke giver belæg for at konkludere en længerevarende trend i udviklingen af 

transaktionsomkostningerne for porteføljeinvestering i det Malaysiske aktiemarked. 
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dermed er der en tidsmæssig forskydning i forhold til offentliggørelsen af data

de vedrører. Derfor må det i en sådan undersøgelse være 

hvor væksten i BNP offentliggøres der benyttes og ikke perioden hvorfra den vedrører, da det 

er den information der er tilgængelig for markedsdeltage

påpeges yderligere at revidering af BNP data, kan være medvirkende til den manglende 

sammenhæng (Dimson et. al. 2010). Det undersøges yderligere om hvorvidt den omvendte 

sammenhæng eksisterer, at væksten i markedsafkast e

BNP. Her viser resultaterne en sammenhæng, men ikke stor nok til at afkast data kan bruges 

til præcis estimering af fremtidig vækst i BNP (Dimson et. al. 2010). 

2.2.5.3 Hvorledes har udviklingen i BNP været i Malaysia

Nedenfor vises udviklingen i BNP for Malaysia sammenlignet med emerging markets i 

Sydøstasien, samt USA 

Figur 9: Årlig vækst i BNP i % 1992 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank

                                                           
26 Se bilag 5. for rådata 
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de vedrører. Derfor må det i en sådan undersøgelse være “samtidig” afkast fra den periode 

hvor væksten i BNP offentliggøres der benyttes og ikke perioden hvorfra den vedrører, da det 

er den information der er tilgængelig for markedsdeltagerne. I Dimson et. al undersøgelsen 

påpeges yderligere at revidering af BNP data, kan være medvirkende til den manglende 

sammenhæng (Dimson et. al. 2010). Det undersøges yderligere om hvorvidt den omvendte 

sammenhæng eksisterer, at væksten i markedsafkast er en indikator for fremtidig vækst i 

BNP. Her viser resultaterne en sammenhæng, men ikke stor nok til at afkast data kan bruges 

til præcis estimering af fremtidig vækst i BNP (Dimson et. al. 2010).  

2.2.5.3 Hvorledes har udviklingen i BNP været i Malaysia 

Nedenfor vises udviklingen i BNP for Malaysia sammenlignet med emerging markets i 

Figur 9: Årlig vækst i BNP i % 1992 – 2009 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra World Data Bank26 
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Fra starten af 1992 til krisens start i 

regionen. Som det var tilfældet med de tidligere klarlagte variabler i forhold til de 3 kriser, er 

billedet det samme for vækst i BNP. Størst tilbagegang i væksten ses i forbindelse med den 

sydøstasiatiske krise, hvor Malaysia blev særlig hårdt ramt i forhold til resten af regionen. 

Siden nedturen ved krisen omkring IT boblen har Malaysia haft betydelig lavere vækst end 

for regionen som helhed., hvilket kan undre set i forhold til den liberaliserende 

beskrevet tidligere. 

Grafen viser ligeledes hvordan væksten er meget stabil for USA i forhold til den 

sydøstasiatiske region og Malaysia, hvor udsvingene er større, hvilket afspejler de generelle 

forskelle imellem udviklede lande og emerging markets som der blev klarlagt i Ind

Der ses ligeledes en hvis korrelation til det amerikanske marked på nær ved den 

sydøstasiatiske krise. Det tyder på et afhængigheds forhold til USA som ikke er gældende 

modsat, hvilket også var forventeligt størrelsen på 

skal ses i forhold til den lave korrelation imellem de to aktiemarkeder som redegjort for i 

afsnit 2.2.2. 

2.3. Den fremtidige økonomiske udvikling i Malaysia
Indtil nu er den historiske udvikling i økonomiske politikker og konkrete risici 

internationale portefølje investorer for Malaysia blevet klarlagt. Deres relevans er blevet 

klarlagt, og for at styrke rapportens formål om en beskrivelse af udviklingen i hvorvidt det er 

mere eller mindre attraktivt at foretage porteføljeinvestering i

det være relevant at kommentere på den forventede udvikling i disse parametre og risici i det 

omfang det er muligt. Der vil blive lagt vægt på at dette som ved alle andre prognoser er 

behæftet med en vís usikkerhed 

2.3.1. Forventede udvikling i Malaysias økonomiske politik

Umiddelbart kan der stilles forventninger om flere liberale tiltag i den økonomiske politik.  I 

den formulerede 10 års plan NEM er der en klar forventning om yderligere liberaliserende 

reformer, dette grundet opfattelsen af markedet som drivkraft for den fortsatte økonomiske 

udvikling. Dette underbygges af at en undersøgelse har klarlagt, hvorledes den høje 

økonomiske vækst i udviklende lande afhænger af udenlandske investeringer, FDI´s såvel 
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1997 ses en kraftig årlig vækst i BNP i Malaysia og hele 
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som porteføljeinvesteringer. I konklusionen til undersøgelsen argumenteres der for at der kan 

være tale om et decideret afhængighedsforhold af udenlandsk kapital, der medfører at 

barrierer imod udenlandsk investering bør mindskes (Kunt & Huizinga 1992). Det der kan 

tale imod en fortsat liberalisering er den økonomiske politik i forbindelse med håndterin

den sydøstasiatiske krise. 

Som nævnt blev der pålagt store begrænsninger for investorer, og grundet flere udmeldinger 

om den pågældende politik som værende en succes

indgreb vil finde sted igen i tilfælde af kriser.  I forbindelse med ambitionen om fortsat 

liberalisering af adgangen for internationale investorer, er det ligeledes nærliggende at 

forvente at der ingen ændringer vil ske

kapitalgevinster. 

2.3.2 Forventede udvikling i Malaysias BNP

Det følgende vil baseres på anden hånds estimering i udviklingen i væksten i BNP. Dette vil 

blive diskuteret i forhold til den historiske u

Jp Morgan estimerer en vækst i BNP i 2011

for væksten igennem et kraftigt kapital inflow (JP Morgan

rimelig ud fra ovenstående forventninger til

liberaliseringer af markedet, og som tidligere nævnt har en positiv påvirkning af investeringer 

i det Malaysiske marked. 

Verdensbanken estimerer en vækst i BNP på 4,8 %, hertil benyttes samme argumentation me

øget kapital inflow (www.Worldbank.org

Asian development bank forventer en vækst på 5,0 %. Her argumenteres der for at væksten 

kun vil være på 5 % grundet større konkurrence om udenlandsk kapital (www.adb.org)

Dette synes paradoksalt når det netop var forventningerne til den øgede udenlandske kapital 

der lå til grund for prognoserne af JP Morgan og Verdensbanken. Dette understreger 

                                                           
27 http://siteresources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192
1287417391641/EAP_Update_Oct2010_my.pdf
28 http://www.adb.org/documents/books/ado/2010/update/ado2010
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einvesteringer. I konklusionen til undersøgelsen argumenteres der for at der kan 

være tale om et decideret afhængighedsforhold af udenlandsk kapital, der medfører at 

barrierer imod udenlandsk investering bør mindskes (Kunt & Huizinga 1992). Det der kan 

e imod en fortsat liberalisering er den økonomiske politik i forbindelse med håndtering af 

Som nævnt blev der pålagt store begrænsninger for investorer, og grundet flere udmeldinger 

, kan det ikke udelukkes at sådanne 

indgreb vil finde sted igen i tilfælde af kriser.  I forbindelse med ambitionen om fortsat 

liberalisering af adgangen for internationale investorer, er det ligeledes nærliggende at 

på kort sigt i forhold til udviklingen i beskatning af 

Det følgende vil baseres på anden hånds estimering i udviklingen i væksten i BNP. Dette vil 

dvikling der er blevet redegjort for.  

4,4 % og argumenter 

). Argumentationen synes 

den økonomiske politik, der som vist indikerer 

liberaliseringer af markedet, og som tidligere nævnt har en positiv påvirkning af investeringer 

Verdensbanken estimerer en vækst i BNP på 4,8 %, hertil benyttes samme argumentation med 

Asian development bank forventer en vækst på 5,0 %. Her argumenteres der for at væksten 

kun vil være på 5 % grundet større konkurrence om udenlandsk kapital (www.adb.org)28. 

ette synes paradoksalt når det netop var forventningerne til den øgede udenlandske kapital 

der lå til grund for prognoserne af JP Morgan og Verdensbanken. Dette understreger 

resources.worldbank.org/INTEAPHALFYEARLYUPDATE/Resources/550192-
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usikkerheden i eksakte vækstprognoser. Samlet set kan der dog konkluderes at der s

er en holdning om positiv vækst i BNP for Malaysia på imellem 4,2 % og 5

2.4. Delkonklusion 
I indeværende kapitel er første spørgsmål i problemformuleringen søgt svaret.

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har

en international porteføljeinvestor, centrale risiciparametre 

på kapital in- outflow og valutakurs risici på det Malaysiske aktiemarked som 

investeringsobjekt? 

Med den valgte metode (eksplorativ og syst

er et mere interessant investeringsland end andre. Derimod kan resultaterne sige noget om, 

hvorvidt det er blevet mere eller mindre interessant ved at klarlægge finalitetsrelationer som 

foreskrevet i den valgte metode. 

Det blev klarlagt hvorledes der op igennem 90´erne blev afskaffet restriktioner på adgangen 

til markedet samt implementeret tiltag, der skulle gøre det malaysiske aktiemarked mere 

attraktivt for udenlandske investorer. I forbindelse med den s

ført en protektionistisk politik for at beskytte den malaysiske økonomi, hvilket resulterede i at 

investorers penge blev indefrosset. 

strategiske 10 års plan, new economi

aktiemarkedet, idet politikerne har ytret at internationale investeringer skal være en vigtig 

drivkraft for den fremtidige udvikling i Malaysia. 

En empirisk undersøgelse blev diskuteret, der viste h

positiv effekt på væksten i private investeringer og i særdeleshed for Malaysia. Dermed kan 

der konkluderes at udviklingen i de økonomiske politikker bør bidrage til en positiv effekt på 

Malaysia som investeringsobj

været beskatning af kapitalgevinster herunder kapitalgevinster på aktier, hvilket igen 

illustrerer at der er politisk velvilje til at fjerne hindringer for internationale 

porteføljeinvesteringer og samtidig bidrager positivt i forhold til investeringer.
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usikkerheden i eksakte vækstprognoser. Samlet set kan der dog konkluderes at der s

er en holdning om positiv vækst i BNP for Malaysia på imellem 4,2 % og 5

I indeværende kapitel er første spørgsmål i problemformuleringen søgt svaret.

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har

en international porteføljeinvestor, centrale risiciparametre – afkastbeskatning, restriktioner 

outflow og valutakurs risici på det Malaysiske aktiemarked som 

Med den valgte metode (eksplorativ og systemsynet) kan der ikke direkte sluttes om Malaysia 

er et mere interessant investeringsland end andre. Derimod kan resultaterne sige noget om, 

hvorvidt det er blevet mere eller mindre interessant ved at klarlægge finalitetsrelationer som 

lgte metode.  

Det blev klarlagt hvorledes der op igennem 90´erne blev afskaffet restriktioner på adgangen 

til markedet samt implementeret tiltag, der skulle gøre det malaysiske aktiemarked mere 

attraktivt for udenlandske investorer. I forbindelse med den sydøstasiatiske krise blev der dog 

ført en protektionistisk politik for at beskytte den malaysiske økonomi, hvilket resulterede i at 

investorers penge blev indefrosset. Udviklingen tyder dog på at den nuværende økonomisk 

strategiske 10 års plan, new economic model vil afstedkomme flere liberaliserende tiltag for 

aktiemarkedet, idet politikerne har ytret at internationale investeringer skal være en vigtig 

drivkraft for den fremtidige udvikling i Malaysia.  

En empirisk undersøgelse blev diskuteret, der viste hvorledes at liberaliserende tiltag havde 

positiv effekt på væksten i private investeringer og i særdeleshed for Malaysia. Dermed kan 

der konkluderes at udviklingen i de økonomiske politikker bør bidrage til en positiv effekt på 

Malaysia som investeringsobjekt. Der blev ligeledes redegjort for at der siden 2007 ikke har 

været beskatning af kapitalgevinster herunder kapitalgevinster på aktier, hvilket igen 

illustrerer at der er politisk velvilje til at fjerne hindringer for internationale 

ger og samtidig bidrager positivt i forhold til investeringer.
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usikkerheden i eksakte vækstprognoser. Samlet set kan der dog konkluderes at der samlet set 

er en holdning om positiv vækst i BNP for Malaysia på imellem 4,2 % og 5 %.  

I indeværende kapitel er første spørgsmål i problemformuleringen søgt svaret. 

Hvad karakteriserer det Malaysiske aktiemarked og hvilken påvirkning har udviklingen i, for 

afkastbeskatning, restriktioner 

outflow og valutakurs risici på det Malaysiske aktiemarked som 

emsynet) kan der ikke direkte sluttes om Malaysia 

er et mere interessant investeringsland end andre. Derimod kan resultaterne sige noget om, 

hvorvidt det er blevet mere eller mindre interessant ved at klarlægge finalitetsrelationer som 

Det blev klarlagt hvorledes der op igennem 90´erne blev afskaffet restriktioner på adgangen 

til markedet samt implementeret tiltag, der skulle gøre det malaysiske aktiemarked mere 

ydøstasiatiske krise blev der dog 

ført en protektionistisk politik for at beskytte den malaysiske økonomi, hvilket resulterede i at 

Udviklingen tyder dog på at den nuværende økonomisk 

c model vil afstedkomme flere liberaliserende tiltag for 

aktiemarkedet, idet politikerne har ytret at internationale investeringer skal være en vigtig 

vorledes at liberaliserende tiltag havde 

positiv effekt på væksten i private investeringer og i særdeleshed for Malaysia. Dermed kan 

der konkluderes at udviklingen i de økonomiske politikker bør bidrage til en positiv effekt på 

ekt. Der blev ligeledes redegjort for at der siden 2007 ikke har 

været beskatning af kapitalgevinster herunder kapitalgevinster på aktier, hvilket igen 

illustrerer at der er politisk velvilje til at fjerne hindringer for internationale 

ger og samtidig bidrager positivt i forhold til investeringer. 
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En anden risici for udenlandske porteføljeinvestorer, er udviklingen i valutakurs. På baggrund 

af en redegørelse af de Malaysiske valutakurspolitikker, og udviklingen imellem den 

Malaysiske Ringit og US$ som benchmark, blev den historiske udvikling i valutakursrisici 

klarlagt. Under den sydøstasiatiske krise blev der indført en fastkurs politik, hvor Ringit blev 

bundet til US$. Fra 2005 indførtes en flydende kurspolitik med restriktioner, hvor B

Negara har mulighed for at påvirke kursen såfremt der opstår større udsving. Derfor grundet 

den delvise flydende valutakurs politik er valutakursrisici en realitet for investering i det 

malaysiske marked for internationale porteføljeinvestorer. Der ble

denne risici kan hedges igennem currency futures. 

I redegørelsen af det Malaysiske aktiemarked blev der argumenteret for at 

omsætningshastigheden var et relevant mål for markedets relative effektivitet. Det blev påvist 

at likviditeten i markedet ikke var blevet forbedret igennem de seneste 20 år målt på 

omsætningshastigheden. På trods af manglende udvikling i likviditet, viste empiriske data at 

der fra 2001 har været en kraftig stigning i mængden af udenlandske porteføljeinvesteri

kun afbrudt af et nettofald omkring den internationale finanskrise. 

Der blev argumenteret for at udviklingen i BNP var relevant at klarlægge, på trods af det ikke 

udelukkende er vigtigt for internationale porteføljeinvestorer. Det blev påvist at 

markedskapitalisering i forhold til BNP i % var en indikator for udviklingen i 

transaktionsomkostninger. I forbindelse med IT boblen oplevedes en stigning i forholdet, 

hvilket indikerede stigning i transaktionsomkostningerne hvor de fra 2002 frem til i dag lå 

et stabilt niveau.  

Samlet set viser udviklingen i politikker en velvilje fra politisk hold til at mindske 

hindringerne for international kapital, de forskellige internationale porteføljeinvestorers 

specifikke risici, gav ikke et entydigt billede af om 

Dog viser empirisk data for udenlandske porteføljeinvesteringer, en markant stigning 

hvilket kan indikere at Malaysia er blevet mere attraktiv igennem de senere år.
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En anden risici for udenlandske porteføljeinvestorer, er udviklingen i valutakurs. På baggrund 

af en redegørelse af de Malaysiske valutakurspolitikker, og udviklingen imellem den 

git og US$ som benchmark, blev den historiske udvikling i valutakursrisici 
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der fra 2001 har været en kraftig stigning i mængden af udenlandske porteføljeinvesteri

kun afbrudt af et nettofald omkring den internationale finanskrise.  

Der blev argumenteret for at udviklingen i BNP var relevant at klarlægge, på trods af det ikke 

udelukkende er vigtigt for internationale porteføljeinvestorer. Det blev påvist at 

edskapitalisering i forhold til BNP i % var en indikator for udviklingen i 

transaktionsomkostninger. I forbindelse med IT boblen oplevedes en stigning i forholdet, 

hvilket indikerede stigning i transaktionsomkostningerne hvor de fra 2002 frem til i dag lå 

Samlet set viser udviklingen i politikker en velvilje fra politisk hold til at mindske 

hindringerne for international kapital, de forskellige internationale porteføljeinvestorers 

specifikke risici, gav ikke et entydigt billede af om Malaysia er mere eller mindre attraktivt. 

Dog viser empirisk data for udenlandske porteføljeinvesteringer, en markant stigning 

hvilket kan indikere at Malaysia er blevet mere attraktiv igennem de senere år.
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En anden risici for udenlandske porteføljeinvestorer, er udviklingen i valutakurs. På baggrund 

af en redegørelse af de Malaysiske valutakurspolitikker, og udviklingen imellem den 

git og US$ som benchmark, blev den historiske udvikling i valutakursrisici 

klarlagt. Under den sydøstasiatiske krise blev der indført en fastkurs politik, hvor Ringit blev 

bundet til US$. Fra 2005 indførtes en flydende kurspolitik med restriktioner, hvor Bank 

Negara har mulighed for at påvirke kursen såfremt der opstår større udsving. Derfor grundet 

den delvise flydende valutakurs politik er valutakursrisici en realitet for investering i det 

v dog argumenteret for at 

I redegørelsen af det Malaysiske aktiemarked blev der argumenteret for at 

omsætningshastigheden var et relevant mål for markedets relative effektivitet. Det blev påvist 

teten i markedet ikke var blevet forbedret igennem de seneste 20 år målt på 

omsætningshastigheden. På trods af manglende udvikling i likviditet, viste empiriske data at 

der fra 2001 har været en kraftig stigning i mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer 

Der blev argumenteret for at udviklingen i BNP var relevant at klarlægge, på trods af det ikke 

udelukkende er vigtigt for internationale porteføljeinvestorer. Det blev påvist at 

edskapitalisering i forhold til BNP i % var en indikator for udviklingen i 

transaktionsomkostninger. I forbindelse med IT boblen oplevedes en stigning i forholdet, 

hvilket indikerede stigning i transaktionsomkostningerne hvor de fra 2002 frem til i dag lå på 

Samlet set viser udviklingen i politikker en velvilje fra politisk hold til at mindske 

hindringerne for international kapital, de forskellige internationale porteføljeinvestorers 

Malaysia er mere eller mindre attraktivt. 

Dog viser empirisk data for udenlandske porteføljeinvesteringer, en markant stigning – 

hvilket kan indikere at Malaysia er blevet mere attraktiv igennem de senere år. 
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Kapitel 3. Value premium analyser og teoretis
Inden selve value premium analysen er det relevant at få klarlagt udgangspunktet for opdeling 

af aktier i vækst og værdiaktier, hvad tidligere analyser af andre markeder har vist, samt de 

teoretiske forklaringer der måtte være på value premium

fra to forskellige teoretiske vinkler, en klassisk finansiel afkast/risikoforklaring, samt en 

behavioral finance forklaring. Årsagen

skal findes i den valgte meto

finalitetsrelationerne, dvs. des flere alternative/supplerende forklaringer der er på et givent 

fænomen i dette tilfælde value premium.

3.1. Introduktion til value premium analyse
Baggrunden for value premium 

vil blive klarlagt i efterfølgende afsnit.

Udgangspunktet for at følge en investeringsstrategi der fokuserede på værdiaktier kan spores 

tilbage til Graham & Dodd og John Maynard Keynes. Graham

fremtidig prognosticering af makroøkonomien var for besværligt og usikkerheden ved 

prognoserne var for store. Derfor søgte de en metode til at investere, der ikke indebar usikre 

prognoser til den generelle udvikling. De argumen

nødvendigvis havde fuld information, hvilket kunne resultere i at markedet ikke nødvendigvis 

var så effektivt som hidtidigt antaget, og der derfor kunne være aktier der var prissat for lavt 

relativt til andre aktier (Risager 2009). 

For at finde de aktier der var prissat for lavt, var det nødvendigt at måle aktierne på deres 

”intrinsic value” dvs. den del af værdien der kunne knyttes til fakta for virksomheden, det vil 

sige eksempelvis aktiver, indtjening og dividender (G

definition dog udvidet til også at omfatte fremtidig indtjening, konservativt estimeret (Risager 

2009). Graham & Dodd´s udgangspunkt blev underbygget at John Maynard Keynes, der 

argumenterede for at forudsigelse af den ø

timingstrategi der tog udgangspunkt heri forbundet med store omkostninger. 
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Kapitel 3. Value premium analyser og teoretisk diskussion
Inden selve value premium analysen er det relevant at få klarlagt udgangspunktet for opdeling 

af aktier i vækst og værdiaktier, hvad tidligere analyser af andre markeder har vist, samt de 

teoretiske forklaringer der måtte være på value premiums. De teoretiske forklaringer vil ske 
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. Årsagen til brugen af de to forskellige teoretiske forklaringer

skal findes i den valgte metode hvor validiteten som nævnt øges gennem 

finalitetsrelationerne, dvs. des flere alternative/supplerende forklaringer der er på et givent 

fænomen i dette tilfælde value premium. 

3.1. Introduktion til value premium analyse 
Baggrunden for value premium analyser såvel som investering i værdiaktier i praksis, hvilket 

vil blive klarlagt i efterfølgende afsnit. 

Udgangspunktet for at følge en investeringsstrategi der fokuserede på værdiaktier kan spores 

tilbage til Graham & Dodd og John Maynard Keynes. Graham & Dodd argumenterede for at 

fremtidig prognosticering af makroøkonomien var for besværligt og usikkerheden ved 

prognoserne var for store. Derfor søgte de en metode til at investere, der ikke indebar usikre 

prognoser til den generelle udvikling. De argumenterede for at markedsaktørerne ikke 

nødvendigvis havde fuld information, hvilket kunne resultere i at markedet ikke nødvendigvis 

var så effektivt som hidtidigt antaget, og der derfor kunne være aktier der var prissat for lavt 

ager 2009).  

For at finde de aktier der var prissat for lavt, var det nødvendigt at måle aktierne på deres 

”intrinsic value” dvs. den del af værdien der kunne knyttes til fakta for virksomheden, det vil 

sige eksempelvis aktiver, indtjening og dividender (Graham & Dodd 1934). Senere blev den 

definition dog udvidet til også at omfatte fremtidig indtjening, konservativt estimeret (Risager 

2009). Graham & Dodd´s udgangspunkt blev underbygget at John Maynard Keynes, der 

argumenterede for at forudsigelse af den økonomiske cyklus var for svær og derfor var en 

timingstrategi der tog udgangspunkt heri forbundet med store omkostninger. 
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diskussion 
Inden selve value premium analysen er det relevant at få klarlagt udgangspunktet for opdeling 

af aktier i vækst og værdiaktier, hvad tidligere analyser af andre markeder har vist, samt de 

s. De teoretiske forklaringer vil ske 

fra to forskellige teoretiske vinkler, en klassisk finansiel afkast/risikoforklaring, samt en 

til brugen af de to forskellige teoretiske forklaringer 

de hvor validiteten som nævnt øges gennem 

finalitetsrelationerne, dvs. des flere alternative/supplerende forklaringer der er på et givent 

analyser såvel som investering i værdiaktier i praksis, hvilket 

Udgangspunktet for at følge en investeringsstrategi der fokuserede på værdiaktier kan spores 

& Dodd argumenterede for at 

fremtidig prognosticering af makroøkonomien var for besværligt og usikkerheden ved 

prognoserne var for store. Derfor søgte de en metode til at investere, der ikke indebar usikre 

terede for at markedsaktørerne ikke 

nødvendigvis havde fuld information, hvilket kunne resultere i at markedet ikke nødvendigvis 

var så effektivt som hidtidigt antaget, og der derfor kunne være aktier der var prissat for lavt 

For at finde de aktier der var prissat for lavt, var det nødvendigt at måle aktierne på deres 

”intrinsic value” dvs. den del af værdien der kunne knyttes til fakta for virksomheden, det vil 

raham & Dodd 1934). Senere blev den 

definition dog udvidet til også at omfatte fremtidig indtjening, konservativt estimeret (Risager 

2009). Graham & Dodd´s udgangspunkt blev underbygget at John Maynard Keynes, der 

konomiske cyklus var for svær og derfor var en 

timingstrategi der tog udgangspunkt heri forbundet med store omkostninger.  
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Keynes havde ligesom Graham & Dodd den opfattelse at markedsaktørerne ikke var i 

besiddelse af fuld information. Derfor mente han at 

for aktierne, men den værdi som investorerne mente alle andre synes aktien havde. Derfor 

argumenterede Keynes ligeledes for at den daværende gængse målsætning om at prisfastsætte 

aktier til den sande pris baseret på

store usikkerheder, og investorer i stedet skulle søge at finde aktier der var billige set i forhold 

til deres faktiske og potentielle ”intrinsic value”. 

Udover at argumentere for investering i værd

investor skulle undgå ”excessive trading” da det ofte var forbundet med store omkostninger, 

da Keynes som før nævnt mente at kortvarig variation i aktiepriser var meget svære at 

forudsige (Risager 2009). Den k

de negative konsekvenser af ”excessive trading”, som han omtaler som ”frequent trading is a 

killer”. Buffet argumenterer derfor at en investor bør holde på sine aktier indtil de har udlevet 

deres potentiale, eller investoren erkender at aktien ikke har levet op til forventningerne 

(Risager 2009). Warren buffet blev i sin tid undervist af Graham & Dodd på Columbia 

University i New York, hvilket efter eget udsagn afspejles i hans investeringsstrate

(Risager 2009). Derfor er Warren Buffet et eksempel på en anerkendt investor der har 

praktiseret strategien med at investere langsigtet i aktier der er billige målt på deres ”intrinsic 

value”. På nuværende tidspunkt er der ligeledes forskellige invest

specialiserer sig i investering i værdiaktier. Det amerikanske firma Russel og danske 

SparInvest er eksempler herpå (www.sparinvest.dk)

På trods af at ovenstående umiddelbart viser at tankerne fra Keynes og Graham & Dodd´s tid 

stadig er aktuelle, kan der argumenteres for at tiderne har ændret sig og ræsonnementet bag 

kan bære præg af den tidsperiode hvori de er udtænkt. Hvilket blandt andet har været en 

pointe rejst af kritikere (Chan 1988 og Ball & Kothari 1989). Derfor vil det være re

gennemgå hvad videnskabelige undersøgelser har vist med henblik på at klarlægge 

afkastmæssige fordele ved at følge føromtalte idéer udmøntet i investering i værdiaktier. Der 

                                                           
29http://www.sparinvest.dk/get/575.html?lang=da&currency=DKK&country=DK&fund=DK0010079631&sortb
y=b_fundname&sortorder=ASC&tab=
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Keynes havde ligesom Graham & Dodd den opfattelse at markedsaktørerne ikke var i 

besiddelse af fuld information. Derfor mente han at markedet ikke afspejlede den sande værdi 
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da Keynes som før nævnt mente at kortvarig variation i aktiepriser var meget svære at 

forudsige (Risager 2009). Den kendte investor Warren Buffet har ligeledes flere gange omtalt 

de negative konsekvenser af ”excessive trading”, som han omtaler som ”frequent trading is a 

killer”. Buffet argumenterer derfor at en investor bør holde på sine aktier indtil de har udlevet 

s potentiale, eller investoren erkender at aktien ikke har levet op til forventningerne 

(Risager 2009). Warren buffet blev i sin tid undervist af Graham & Dodd på Columbia 
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pointe rejst af kritikere (Chan 1988 og Ball & Kothari 1989). Derfor vil det være re

gennemgå hvad videnskabelige undersøgelser har vist med henblik på at klarlægge 

afkastmæssige fordele ved at følge føromtalte idéer udmøntet i investering i værdiaktier. Der 

                   
http://www.sparinvest.dk/get/575.html?lang=da&currency=DKK&country=DK&fund=DK0010079631&sortb

e&sortorder=ASC&tab= 
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Keynes havde ligesom Graham & Dodd den opfattelse at markedsaktørerne ikke var i 

markedet ikke afspejlede den sande værdi 

for aktierne, men den værdi som investorerne mente alle andre synes aktien havde. Derfor 

argumenterede Keynes ligeledes for at den daværende gængse målsætning om at prisfastsætte 

fremtidige prognoser af indtjening var behæftet med for 

store usikkerheder, og investorer i stedet skulle søge at finde aktier der var billige set i forhold 

iaktier, argumenterede Keynes ligeledes for at 

investor skulle undgå ”excessive trading” da det ofte var forbundet med store omkostninger, 

da Keynes som før nævnt mente at kortvarig variation i aktiepriser var meget svære at 

endte investor Warren Buffet har ligeledes flere gange omtalt 

de negative konsekvenser af ”excessive trading”, som han omtaler som ”frequent trading is a 

killer”. Buffet argumenterer derfor at en investor bør holde på sine aktier indtil de har udlevet 

s potentiale, eller investoren erkender at aktien ikke har levet op til forventningerne 

(Risager 2009). Warren buffet blev i sin tid undervist af Graham & Dodd på Columbia 

University i New York, hvilket efter eget udsagn afspejles i hans investeringsstrategier 

(Risager 2009). Derfor er Warren Buffet et eksempel på en anerkendt investor der har 

praktiseret strategien med at investere langsigtet i aktier der er billige målt på deres ”intrinsic 

value”. På nuværende tidspunkt er der ligeledes forskellige investeringsfirmaer der 

specialiserer sig i investering i værdiaktier. Det amerikanske firma Russel og danske 

På trods af at ovenstående umiddelbart viser at tankerne fra Keynes og Graham & Dodd´s tid 

r aktuelle, kan der argumenteres for at tiderne har ændret sig og ræsonnementet bag 

kan bære præg af den tidsperiode hvori de er udtænkt. Hvilket blandt andet har været en 

pointe rejst af kritikere (Chan 1988 og Ball & Kothari 1989). Derfor vil det være relevant at 

gennemgå hvad videnskabelige undersøgelser har vist med henblik på at klarlægge 

afkastmæssige fordele ved at følge føromtalte idéer udmøntet i investering i værdiaktier. Der 

http://www.sparinvest.dk/get/575.html?lang=da&currency=DKK&country=DK&fund=DK0010079631&sortb
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vil i det følgende afsnit blive redegjort for de i stadigt stigende omfa

premium undersøgelser. 

3.1.1. Tidligere undersøgelser af value premiums på aktiemarkeder.

Som nævnt i kapitel 1 indledning, har hidtidige value premium undersøgelser fokuseret på 

markeder karakteriseret som udviklede, hvilket har været e

for indeværende projekt, hvor value premium for et udvalgt emerging market, Malaysia 

analyseres. 

I undersøgelserne redegøres der ikke for markedets generelle udvikling, men udelukkende 

forskellen på værdi og vækstaktier.

for begge typer aktier og stadig være en positiv value premium, men med muligheden for 

forskellige shortenings teknikker er det muligt udelukkende at fokusere på forskellen på 

afkastet imellem de to aktiegrupperinger.

I den følgende redegørelse for hidtidige undersøgelser er undersøgelser for USA og Japan 

udvalgt. USA fordi det amerikanske aktiemarked var genstand for den, så vidt vides, mest 

omfattende value premium undersøgelse målt på dataobserv

hvori flest undersøgelser har fundet sted. Japan er udvalgt grundet dens geografiske lokation i 

Asien, men i særdeleshed fordi en undersøgelse af Cai 1997, der henvises til specielt har 

fokus på konsekvenserne af value pr

henblik på den påvirkning af det Malaysiske aktiemarked under den sydøstasiatiske krise i 

1997-98.  

Fremgangsmåden i det følgende vil være, kort at skitsere resultaterne af undersøgelserne, for 

derefter at fokusere på de pågældende metoder anvendt ved undersøgelserne. Dette for at 

klarlægge de forskellige metoder der er anvendt, specielt med henblik på måling af værdi i 

praksis. Det vil sige jvf. begrebsredegørelsen afsnit 1.2. hvilke multipler der anvendes

måling af værdi. Dermed fungerer de følgende afsnit om tidligere undersøgelser som 

baggrundsviden og argumentation til den senere i rapporten valgte value premium 

undersøgelses metode for det Malaysiske aktiemarked.
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vil i det følgende afsnit blive redegjort for de i stadigt stigende omfa

3.1.1. Tidligere undersøgelser af value premiums på aktiemarkeder.

Som nævnt i kapitel 1 indledning, har hidtidige value premium undersøgelser fokuseret på 

markeder karakteriseret som udviklede, hvilket har været en af indgangsvinklerne til formålet 

for indeværende projekt, hvor value premium for et udvalgt emerging market, Malaysia 

I undersøgelserne redegøres der ikke for markedets generelle udvikling, men udelukkende 

forskellen på værdi og vækstaktier. Det vil sige at der kan være tale om negativt realt afkast 

for begge typer aktier og stadig være en positiv value premium, men med muligheden for 

forskellige shortenings teknikker er det muligt udelukkende at fokusere på forskellen på 

to aktiegrupperinger. 

I den følgende redegørelse for hidtidige undersøgelser er undersøgelser for USA og Japan 

udvalgt. USA fordi det amerikanske aktiemarked var genstand for den, så vidt vides, mest 

omfattende value premium undersøgelse målt på dataobservationer, og samtidig er det marked 

hvori flest undersøgelser har fundet sted. Japan er udvalgt grundet dens geografiske lokation i 

Asien, men i særdeleshed fordi en undersøgelse af Cai 1997, der henvises til specielt har 

fokus på konsekvenserne af value premiumen i krisetider, der er særdeles relevant med 

henblik på den påvirkning af det Malaysiske aktiemarked under den sydøstasiatiske krise i 

Fremgangsmåden i det følgende vil være, kort at skitsere resultaterne af undersøgelserne, for 

fokusere på de pågældende metoder anvendt ved undersøgelserne. Dette for at 

klarlægge de forskellige metoder der er anvendt, specielt med henblik på måling af værdi i 

praksis. Det vil sige jvf. begrebsredegørelsen afsnit 1.2. hvilke multipler der anvendes

måling af værdi. Dermed fungerer de følgende afsnit om tidligere undersøgelser som 

baggrundsviden og argumentation til den senere i rapporten valgte value premium 

undersøgelses metode for det Malaysiske aktiemarked. 
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vil i det følgende afsnit blive redegjort for de i stadigt stigende omfang hidtidige value 

3.1.1. Tidligere undersøgelser af value premiums på aktiemarkeder. 

Som nævnt i kapitel 1 indledning, har hidtidige value premium undersøgelser fokuseret på 

n af indgangsvinklerne til formålet 

for indeværende projekt, hvor value premium for et udvalgt emerging market, Malaysia 

I undersøgelserne redegøres der ikke for markedets generelle udvikling, men udelukkende 

Det vil sige at der kan være tale om negativt realt afkast 

for begge typer aktier og stadig være en positiv value premium, men med muligheden for 

forskellige shortenings teknikker er det muligt udelukkende at fokusere på forskellen på 

I den følgende redegørelse for hidtidige undersøgelser er undersøgelser for USA og Japan 

udvalgt. USA fordi det amerikanske aktiemarked var genstand for den, så vidt vides, mest 

ationer, og samtidig er det marked 

hvori flest undersøgelser har fundet sted. Japan er udvalgt grundet dens geografiske lokation i 

Asien, men i særdeleshed fordi en undersøgelse af Cai 1997, der henvises til specielt har 

emiumen i krisetider, der er særdeles relevant med 

henblik på den påvirkning af det Malaysiske aktiemarked under den sydøstasiatiske krise i 

Fremgangsmåden i det følgende vil være, kort at skitsere resultaterne af undersøgelserne, for 

fokusere på de pågældende metoder anvendt ved undersøgelserne. Dette for at 

klarlægge de forskellige metoder der er anvendt, specielt med henblik på måling af værdi i 

praksis. Det vil sige jvf. begrebsredegørelsen afsnit 1.2. hvilke multipler der anvendes til 

måling af værdi. Dermed fungerer de følgende afsnit om tidligere undersøgelser som 

baggrundsviden og argumentation til den senere i rapporten valgte value premium 
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3.1.1.1. Value premium undersøgel

I en undersøgelse foretaget af Davis, Fama & French klarlægges den historiske value 

premium for alle aktier undtagen finansielle virksomheder og transportvirksomheder for det 

amerikanske aktiemarked i perioden 1929 

book/market ratio har fungeret som indikator for værdiaktier, og de 30

book/market ratio har været indikator for vækst aktier. 

2 størrelser i forhold til markedskapitalisering

premium (Davis et.al. 2000).  

I en undersøgelse foretaget af Lakonishok, Shleifer & Vishny klarlægges ligeledes den 

historiske value premium for det amerikanske aktiemarked. Undersøgelsesperioden er fra 

1968-1989. På trods af den kortere undersøgelsesperiode er resultaterne relevante, idet 

forskerne har undersøgt value premium på baggrund af flere forskellige mål for værdi 

(Lakonishok et al. 1994). Undersøgelsen giver dermed et indblik i de metodiske 

vanskelligheder ved at kvantificere tankerne bag Graham & Dodd´s værdimål.

Resultaterne af undersøgelsen af Davis et. al. er gengivet nedenfor.

Tabel 3: Den gennemsnitlige årlige value premium i 

Value p

  

  Lille kapitalisering.
 Årlig Value premium 

Alle resultater er t-statistisk signifikante
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Davis et. al. 2000 

Undersøgelsen af Davis et. al viser at der historisk har været et årligt merafkast på 5,52 % ved 

at investere i den portefølje af aktier der udgør de 30 % med højest Book/market rati

dermed er ”billige” set ud fra Graham & Dodd terminologien. Undersøgelsen viser ligeledes 

at der har været en størrelses premium ved at investere i aktier med lav kapitalisering, der 

forklares ud fra den mindskede likviditet ved at have disse aktier 

umiddelbart ikke altid er et holdbart argument jvf. afsnit 2.2.3. om likviditet, hvor der 

argumenteres for at markedskapitaliseringen i sig selv ikke er et præcist mål for likviditet, 

såfremt omsætningen er meget lav. 
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3.1.1.1. Value premium undersøgelser USA – resultater og metode 

I en undersøgelse foretaget af Davis, Fama & French klarlægges den historiske value 

premium for alle aktier undtagen finansielle virksomheder og transportvirksomheder for det 

amerikanske aktiemarked i perioden 1929 – 1997, hvor de 30 % af aktierne med høj 

book/market ratio har fungeret som indikator for værdiaktier, og de 30

book/market ratio har været indikator for vækst aktier. Derudover er virksomhederne opdelt i 

2 størrelser i forhold til markedskapitalisering, for at se om det har en effekt på value 

 

I en undersøgelse foretaget af Lakonishok, Shleifer & Vishny klarlægges ligeledes den 

for det amerikanske aktiemarked. Undersøgelsesperioden er fra 

1989. På trods af den kortere undersøgelsesperiode er resultaterne relevante, idet 

forskerne har undersøgt value premium på baggrund af flere forskellige mål for værdi 

994). Undersøgelsen giver dermed et indblik i de metodiske 

vanskelligheder ved at kvantificere tankerne bag Graham & Dodd´s værdimål.

Resultaterne af undersøgelsen af Davis et. al. er gengivet nedenfor. 

Tabel 3: Den gennemsnitlige årlige value premium i USA 1929-97 

Value premium USA 1929-1997 

Lav M/B  

Lille kapitalisering. Stor kapitalisering. 
Gns. alle 
aktier 

5,76% 5,40% 5,52%

statistisk signifikante   
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Davis et. al. 2000  

Undersøgelsen af Davis et. al viser at der historisk har været et årligt merafkast på 5,52 % ved 

at investere i den portefølje af aktier der udgør de 30 % med højest Book/market rati

dermed er ”billige” set ud fra Graham & Dodd terminologien. Undersøgelsen viser ligeledes 

at der har været en størrelses premium ved at investere i aktier med lav kapitalisering, der 

forklares ud fra den mindskede likviditet ved at have disse aktier i sin portefølje, hvilket 

umiddelbart ikke altid er et holdbart argument jvf. afsnit 2.2.3. om likviditet, hvor der 

argumenteres for at markedskapitaliseringen i sig selv ikke er et præcist mål for likviditet, 

såfremt omsætningen er meget lav.  
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I en undersøgelse foretaget af Davis, Fama & French klarlægges den historiske value 

premium for alle aktier undtagen finansielle virksomheder og transportvirksomheder for det 

% af aktierne med høj 

book/market ratio har fungeret som indikator for værdiaktier, og de 30 % med lavest 

Derudover er virksomhederne opdelt i 

, for at se om det har en effekt på value 

I en undersøgelse foretaget af Lakonishok, Shleifer & Vishny klarlægges ligeledes den 

for det amerikanske aktiemarked. Undersøgelsesperioden er fra 

1989. På trods af den kortere undersøgelsesperiode er resultaterne relevante, idet 

forskerne har undersøgt value premium på baggrund af flere forskellige mål for værdi 

994). Undersøgelsen giver dermed et indblik i de metodiske 

vanskelligheder ved at kvantificere tankerne bag Graham & Dodd´s værdimål. 

5,52% 

Undersøgelsen af Davis et. al viser at der historisk har været et årligt merafkast på 5,52 % ved 

at investere i den portefølje af aktier der udgør de 30 % med højest Book/market ratio, og 

dermed er ”billige” set ud fra Graham & Dodd terminologien. Undersøgelsen viser ligeledes 

at der har været en størrelses premium ved at investere i aktier med lav kapitalisering, der 

i sin portefølje, hvilket 

umiddelbart ikke altid er et holdbart argument jvf. afsnit 2.2.3. om likviditet, hvor der 

argumenteres for at markedskapitaliseringen i sig selv ikke er et præcist mål for likviditet, 
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Undersøgelsen har taget udgangspunkt i alle aktier på New York Stock Exchange undtagen 

finansielle virksomheder og transportvirksomheder, antallet at aktier i undersøgelsen steg fra 

339i 1929 til 4562 i 1997. Der argumenteres for at der er lavet særskilte undersøgels

value premiums for finansielle virksomheder, hvilket er grundet til at de undlades her (Davis 

et. al. 2000). 

Fremgangsmåden ved undersøgelsen har som nævnt været at lave 3 porteføljer med en 

fordeling på 30 %, 40 % og 30

forrige års book/market ratio. 

det månedlige afkast, hver enkel akties afkast henføres derefter til en given portefølje på 

baggrund af en vægtning svarende t

gentages hvert enkelt år, og til sidst beregnes et gennemsnitligt afkast. Forskellen imellem den 

portefølje med de 30 % højeste og porteføljen med de 30 % laveste book/market multipler 

betegnes som value premium, dvs. det ekstraordinære afkast ved at holde værdiaktier frem for 

vækstaktier (Davis et. al. 2000).

Nedenfor præsenteres resultaterne fra den alternative undersøgelse af det amerikanske 

aktiemarked i perioden 1963 –

undtagen finansielle virksomheder og transport virksomheder af Lakonishok et. al. 1994

Tabel 4: Den gennemsnitlige årlige value premium i USA 

Value Premium 

Værdi = lav P/C

7,90%

Alle resultater er t-statistisk signifikante
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et. al. 1994 
 

Resultaterne viser at der historisk har, kunne opnås et ekstraordinært årligt afkast ved at 

investere i værdiaktier på imellem 6,3

benyttet som sorteringsvariable for værdi. 

ved undersøgelsen af Davis et. al. at det er fordelagtigt at sammensætte sin portefølje med 

værdiaktier.  
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en har taget udgangspunkt i alle aktier på New York Stock Exchange undtagen 

finansielle virksomheder og transportvirksomheder, antallet at aktier i undersøgelsen steg fra 

. Der argumenteres for at der er lavet særskilte undersøgels

value premiums for finansielle virksomheder, hvilket er grundet til at de undlades her (Davis 

Fremgangsmåden ved undersøgelsen har som nævnt været at lave 3 porteføljer med en 

30 %, disse fordelinger justeres en gang årligt på baggrund af det 

forrige års book/market ratio. Derefter beregnes afkastet for hver enkelt aktie på baggrund af 

det månedlige afkast, hver enkel akties afkast henføres derefter til en given portefølje på 

baggrund af en vægtning svarende til kapitaliseringen i forhold til det samlede marked. 

gentages hvert enkelt år, og til sidst beregnes et gennemsnitligt afkast. Forskellen imellem den 

portefølje med de 30 % højeste og porteføljen med de 30 % laveste book/market multipler 

m value premium, dvs. det ekstraordinære afkast ved at holde værdiaktier frem for 

vækstaktier (Davis et. al. 2000). 

Nedenfor præsenteres resultaterne fra den alternative undersøgelse af det amerikanske 

– 1990, defineret som, alle aktier på New York Stock Exchange 

undtagen finansielle virksomheder og transport virksomheder af Lakonishok et. al. 1994

ige årlige value premium i USA 1968 - 1989 

Value premium USA 1968 - 1989 

Værdi = lav P/C Værdi = lav P/C og lav Sales Growth 

7,90% 10,20%

statistisk signifikante 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et. al. 1994  

Resultaterne viser at der historisk har, kunne opnås et ekstraordinært årligt afkast ved at 

investere i værdiaktier på imellem 6,3 % - 10,2 % alt afhængig af hvilken multiple der er 

benyttet som sorteringsvariable for værdi. Undersøgelsen viser dermed som 

ved undersøgelsen af Davis et. al. at det er fordelagtigt at sammensætte sin portefølje med 
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en har taget udgangspunkt i alle aktier på New York Stock Exchange undtagen 

finansielle virksomheder og transportvirksomheder, antallet at aktier i undersøgelsen steg fra 

. Der argumenteres for at der er lavet særskilte undersøgelser af 

value premiums for finansielle virksomheder, hvilket er grundet til at de undlades her (Davis 

Fremgangsmåden ved undersøgelsen har som nævnt været at lave 3 porteføljer med en 

en gang årligt på baggrund af det 

Derefter beregnes afkastet for hver enkelt aktie på baggrund af 

det månedlige afkast, hver enkel akties afkast henføres derefter til en given portefølje på 

il kapitaliseringen i forhold til det samlede marked. Dette 

gentages hvert enkelt år, og til sidst beregnes et gennemsnitligt afkast. Forskellen imellem den 

portefølje med de 30 % højeste og porteføljen med de 30 % laveste book/market multipler 

m value premium, dvs. det ekstraordinære afkast ved at holde værdiaktier frem for 

Nedenfor præsenteres resultaterne fra den alternative undersøgelse af det amerikanske 

e aktier på New York Stock Exchange 

undtagen finansielle virksomheder og transport virksomheder af Lakonishok et. al. 1994 

 

Værdi = lav M/B 

10,20% 6,30% 

  

Resultaterne viser at der historisk har, kunne opnås et ekstraordinært årligt afkast ved at 

% alt afhængig af hvilken multiple der er 

Undersøgelsen viser dermed som det var tilfældet 

ved undersøgelsen af Davis et. al. at det er fordelagtigt at sammensætte sin portefølje med 
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Det interessante ved undersøgelsen af Lakonishok et. al. er efter forfatternes egen mening, 

udover at vise at der har været en histo

sorteringsmetoder, at det indikerer at der kan opnås et større afkast såfremt 2 

sorteringsvariable benyttes som det ses med kombinationen af lav p/c og lav salgsvækst 

(Lakonishok et. al. 1994). Hvorvidt dette udel

afklares ikke, og der kan dermed stilles spørgsmålstegn ved, om det kun er ved den 

pågældende kombination af sorteringsvariable at der fremkommer større afkast. På trods af 

begrænsningerne i undersøgelsens ge

statistisk signifikant for det amerikanske marked.

Den del af undersøgelsen der fokuserer på at klarlægge eksistensen af en Value Premium på 

markedet er bygget op således, at aktierne der undersøges e

og AMEX målt på markedskapitalisering. 

afkastet på aktierne efter værdien af forrige års multipel. Dette for at sikre at modellen tager 

højde for at investorer har mulighed for 

pågældende regnskabsinformation. Dermed sikres at der ikke er bias imellem definitionen af 

værdiaktier og den pågældende model til at måle resultatet af en Value strategi. 

3.1.1.2. Value premium undersøgel

Som tidligere nævnt er Japan en interessant case for value premium undersøgelser, idet landet 

efter boligpris krisen i 1989-1992 oplevede et aktiemarked der havde svært ved at komme sig 

ovenpå krisen. Ved andre kriser har 

ovennævnte krise i Japan resulterede i et svagt aktiemarked, hvor der gennem de 

efterfølgende årtier var et svagt fald i aktiepriser.

I en undersøgelse af alle aktier på det Japanske aktiemarked und

virksomheder og transportvirksomheder i perioden 1971 

krisen fra 1989 og de følgende fire år frem stadig var en premium ved at investere i 

værdiaktier (Cai 1997). Resultaterne er gengivet ned
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Det interessante ved undersøgelsen af Lakonishok et. al. er efter forfatternes egen mening, 

udover at vise at der har været en historisk Value premium på trods af forskellige 

sorteringsmetoder, at det indikerer at der kan opnås et større afkast såfremt 2 

sorteringsvariable benyttes som det ses med kombinationen af lav p/c og lav salgsvækst 

(Lakonishok et. al. 1994). Hvorvidt dette udelukkende er tilfældet ved den valgte kombination 

afklares ikke, og der kan dermed stilles spørgsmålstegn ved, om det kun er ved den 

pågældende kombination af sorteringsvariable at der fremkommer større afkast. På trods af 

begrænsningerne i undersøgelsens generaliserbarhed til andre markeder er resultatet stadig 

statistisk signifikant for det amerikanske marked. 

Den del af undersøgelsen der fokuserer på at klarlægge eksistensen af en Value Premium på 

markedet er bygget op således, at aktierne der undersøges er de 50 % største aktier fra NYSE 

og AMEX målt på markedskapitalisering. Som ved Davis et. al. er metoden at gruppere 

afkastet på aktierne efter værdien af forrige års multipel. Dette for at sikre at modellen tager 

højde for at investorer har mulighed for at handle på baggrund af offentliggørelsen af den 

pågældende regnskabsinformation. Dermed sikres at der ikke er bias imellem definitionen af 

værdiaktier og den pågældende model til at måle resultatet af en Value strategi. 

Value premium undersøgelser Japan – resultater og metode.

Som tidligere nævnt er Japan en interessant case for value premium undersøgelser, idet landet 

1992 oplevede et aktiemarked der havde svært ved at komme sig 

ovenpå krisen. Ved andre kriser har markeder typisk oplevet fremgang i årene efter krise, men 

ovennævnte krise i Japan resulterede i et svagt aktiemarked, hvor der gennem de 

efterfølgende årtier var et svagt fald i aktiepriser. 

I en undersøgelse af alle aktier på det Japanske aktiemarked undtagen igen de finansielle 

virksomheder og transportvirksomheder i perioden 1971 – 1993 fremgår det, at der på trods af 

krisen fra 1989 og de følgende fire år frem stadig var en premium ved at investere i 

Resultaterne er gengivet nedenfor. 
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Det interessante ved undersøgelsen af Lakonishok et. al. er efter forfatternes egen mening, 

risk Value premium på trods af forskellige 

sorteringsmetoder, at det indikerer at der kan opnås et større afkast såfremt 2 

sorteringsvariable benyttes som det ses med kombinationen af lav p/c og lav salgsvækst 

ukkende er tilfældet ved den valgte kombination 

afklares ikke, og der kan dermed stilles spørgsmålstegn ved, om det kun er ved den 

pågældende kombination af sorteringsvariable at der fremkommer større afkast. På trods af 

neraliserbarhed til andre markeder er resultatet stadig 

Den del af undersøgelsen der fokuserer på at klarlægge eksistensen af en Value Premium på 

r de 50 % største aktier fra NYSE 

Som ved Davis et. al. er metoden at gruppere 

afkastet på aktierne efter værdien af forrige års multipel. Dette for at sikre at modellen tager 

at handle på baggrund af offentliggørelsen af den 

pågældende regnskabsinformation. Dermed sikres at der ikke er bias imellem definitionen af 

værdiaktier og den pågældende model til at måle resultatet af en Value strategi.  

resultater og metode. 

Som tidligere nævnt er Japan en interessant case for value premium undersøgelser, idet landet 

1992 oplevede et aktiemarked der havde svært ved at komme sig 

markeder typisk oplevet fremgang i årene efter krise, men 

ovennævnte krise i Japan resulterede i et svagt aktiemarked, hvor der gennem de 

tagen igen de finansielle 

1993 fremgår det, at der på trods af 

krisen fra 1989 og de følgende fire år frem stadig var en premium ved at investere i 
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Tabel 5: Den gennemsnitlige årlige value premium i Japan 1971

  værdi = høj B/M

Afkast værdi 25,5%

Afkast vækst 14,3%

Value premium 11,3%

Alle resultater er t-statistisk signifikante
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Cai 1997 

Som det ses ovenfor har der været et historisk premium på imellem 1,2 % 

forskellige sorteringsvariable. Den lave premium ved indtjeningsmultiplen kan ifølge 

forfatterne skyldes anvendt regnskabspraksis i Japan, der giver et misvisende billede af 

indtjeningen i Japanske virksomheder. Hvis resultaterne ved indtjeningen som 

sorteringsvariable udelukkes, resulterer det i en gennemsnitlig premium over de resterende 

multipler på 8,7 %. Undersøgelsen viser udover eksistensen af en Value Premium, at lav 

vækstvirksomheder gennemsnitligt udkonkurrerer høj vækstvirksomheder målt på realiseret 

afkast 

Aktierne der undersøges handles alle på Tokyo Stock Exchange, der i undersøgelsesperioden 

stod for 85 % af den samlede markedskapitalisering i Japan.  I undersøgelsen opdeles aktierne 

i 10deciler således at værdi aktierne defineres som de 10 % med lavest p

salgsvækst. Tilsvarende defineres vækstaktier som de 10 % af aktierne der har højest værdier 

af ovenstående variable. Undersøgelsen viser desuden, at der ikke er en signifikant størrelses 

premium for det Japanske marked (Cai 1997), hvilke

undersøgelserne for det amerikanske marked (Davis et. al.  2000). Derfor er det ikke 

umiddelbart muligt at klarlægge om, hvorvidt det er forbundet med et større afkast at 

investere i mindre aktier målt på markedskapitaliseri

For at vise hvorledes udviklingen i Value premium har været siden undersøgelsen af Cai 1997 

kan der trækkes på resultaterne fra en undersøgelse af Risager (Risager 2009). Undersøgelsen 

viser bl.a. hvorledes at der i perioden, fra

af 11 år på det Japanske marked, målt på de handlede Russel/Nomura værdi og 

vækstporteføljer (Risager 2009). Hvilket på trods af forskellen i metoden indikerer at der har 

eksisteret en Value premium også e
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Tabel 5: Den gennemsnitlige årlige value premium i Japan 1971-1993 

Value premium Japan 1971 – 1993 

værdi = høj B/M Værdi = høj C/P Værdi = høj E/P Værdi = lav salgsvækst

25,5% 24,5% 22,2% 

14,3% 18,5% 21,0% 

11,3% 6,0% 1,2% 

statistisk signifikante     
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Cai 1997  

Som det ses ovenfor har der været et historisk premium på imellem 1,2 % 

sorteringsvariable. Den lave premium ved indtjeningsmultiplen kan ifølge 

forfatterne skyldes anvendt regnskabspraksis i Japan, der giver et misvisende billede af 

indtjeningen i Japanske virksomheder. Hvis resultaterne ved indtjeningen som 

e udelukkes, resulterer det i en gennemsnitlig premium over de resterende 

multipler på 8,7 %. Undersøgelsen viser udover eksistensen af en Value Premium, at lav 

vækstvirksomheder gennemsnitligt udkonkurrerer høj vækstvirksomheder målt på realiseret 

Aktierne der undersøges handles alle på Tokyo Stock Exchange, der i undersøgelsesperioden 

af den samlede markedskapitalisering i Japan.  I undersøgelsen opdeles aktierne 

i 10deciler således at værdi aktierne defineres som de 10 % med lavest p

salgsvækst. Tilsvarende defineres vækstaktier som de 10 % af aktierne der har højest værdier 

af ovenstående variable. Undersøgelsen viser desuden, at der ikke er en signifikant størrelses 

premium for det Japanske marked (Cai 1997), hvilket ellers var tilfælde ved en af 

undersøgelserne for det amerikanske marked (Davis et. al.  2000). Derfor er det ikke 

umiddelbart muligt at klarlægge om, hvorvidt det er forbundet med et større afkast at 

investere i mindre aktier målt på markedskapitalisering på det Japanske marked.

For at vise hvorledes udviklingen i Value premium har været siden undersøgelsen af Cai 1997 

kan der trækkes på resultaterne fra en undersøgelse af Risager (Risager 2009). Undersøgelsen 

viser bl.a. hvorledes at der i perioden, fra 1993 og frem til 2008 var en Value premium i 9 ud 

af 11 år på det Japanske marked, målt på de handlede Russel/Nomura værdi og 

vækstporteføljer (Risager 2009). Hvilket på trods af forskellen i metoden indikerer at der har 

eksisteret en Value premium også efter undersøgelsen af Cai 1997. 
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Værdi = lav salgsvækst 

23,0% 

14,0% 

9,0% 

Som det ses ovenfor har der været et historisk premium på imellem 1,2 % - 11,3 % ved 

sorteringsvariable. Den lave premium ved indtjeningsmultiplen kan ifølge 

forfatterne skyldes anvendt regnskabspraksis i Japan, der giver et misvisende billede af 

indtjeningen i Japanske virksomheder. Hvis resultaterne ved indtjeningen som 

e udelukkes, resulterer det i en gennemsnitlig premium over de resterende 

multipler på 8,7 %. Undersøgelsen viser udover eksistensen af en Value Premium, at lav 

vækstvirksomheder gennemsnitligt udkonkurrerer høj vækstvirksomheder målt på realiseret 

Aktierne der undersøges handles alle på Tokyo Stock Exchange, der i undersøgelsesperioden 

af den samlede markedskapitalisering i Japan.  I undersøgelsen opdeles aktierne 

i 10deciler således at værdi aktierne defineres som de 10 % med lavest p/b, p/c, m/b, lav 

salgsvækst. Tilsvarende defineres vækstaktier som de 10 % af aktierne der har højest værdier 

af ovenstående variable. Undersøgelsen viser desuden, at der ikke er en signifikant størrelses 

t ellers var tilfælde ved en af 

undersøgelserne for det amerikanske marked (Davis et. al.  2000). Derfor er det ikke 

umiddelbart muligt at klarlægge om, hvorvidt det er forbundet med et større afkast at 

ng på det Japanske marked. 

For at vise hvorledes udviklingen i Value premium har været siden undersøgelsen af Cai 1997 

kan der trækkes på resultaterne fra en undersøgelse af Risager (Risager 2009). Undersøgelsen 

1993 og frem til 2008 var en Value premium i 9 ud 

af 11 år på det Japanske marked, målt på de handlede Russel/Nomura værdi og 

vækstporteføljer (Risager 2009). Hvilket på trods af forskellen i metoden indikerer at der har 



Niels Christensen 

 
Samlet set viser undersøgelserne af det Amerikanske og Japanske marked at der historisk har 

eksisteret en Value premium ved at investere i værdiaktier frem for vækstaktier.  Derfor vil 

det nu være relevant at sammenkoble dis

se om undersøgelsernes resultater kan forklares teoretisk.

3.2. Analysens teoretiske udgangspunkt
I de følgende afsnit klarlægges hvorvidt der er en teoretisk forklaring på eksistensen af Value 

Premium. Dette sker ved hjælp at teori fra to forskellige teoretiske standpunkter. Den 

klassiske markedsbaseret teori og teorier fra 

resultaterne gennem finalitetssammenhænge, hvor en virkning kan have flere årsager,

rapportens metodiske tilgang afsnit 1.3.2. 

Udgangspunktet for den markedsteoretiske del er teorien om effektive markeder, hvilket 

derfor er relevant kort at redegøre for, det vil ske i det følgende underafsnit.

3.2.1. Effektive markeder 

I klassisk teori antages markeder at være effektive. Det vil sige at 

tilgængelig for markedsaktørerne, samt at disse agerer rationelt. Dermed vil aktiepriserne altid 

repræsentere den faktiske værdi for virksomhederne. Grundet dette vil der ikke være 

der er prissat forkert, da de med det samme vil tilpasse sig, og der er dermed ikke mulighed 

for at drage fordel af opkøb af aktier der er prissat forkert. Derfor er arbitrage ikke en 

mulighed for investorer såfremt markedet er effektivt (Allen et. 

marked er der en direkte sammenhæng imellem afkastet på en aktie og aktiens pågældende 

risiko30. Risiko er dermed et helt centralt begreb i den klassiske teoretiske skole. En teoretisk 

forklaring på den historiske value premium d

Japanske marked, vil herud fra være at risikoen er større på de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer frem for de definerede vækst porteføljer, netop på grund af de effektive 

markeder. Dermed er dette ifølge den markedsbaserede teori årsagen til det højere afkast for 

værdiaktier. 

                                                           
30 JF teorier som CAPM, Fama & French 3 faktor model etc.
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Samlet set viser undersøgelserne af det Amerikanske og Japanske marked at der historisk har 

eksisteret en Value premium ved at investere i værdiaktier frem for vækstaktier.  Derfor vil 

det nu være relevant at sammenkoble disse empiriske resultater med eksisterende teori, for at 

se om undersøgelsernes resultater kan forklares teoretisk. 

3.2. Analysens teoretiske udgangspunkt 
I de følgende afsnit klarlægges hvorvidt der er en teoretisk forklaring på eksistensen af Value 

. Dette sker ved hjælp at teori fra to forskellige teoretiske standpunkter. Den 

klassiske markedsbaseret teori og teorier fra behavioral finance skolen. Dette for at styrke 

resultaterne gennem finalitetssammenhænge, hvor en virkning kan have flere årsager,

rapportens metodiske tilgang afsnit 1.3.2.  

Udgangspunktet for den markedsteoretiske del er teorien om effektive markeder, hvilket 

derfor er relevant kort at redegøre for, det vil ske i det følgende underafsnit.

 

eori antages markeder at være effektive. Det vil sige at 

tilgængelig for markedsaktørerne, samt at disse agerer rationelt. Dermed vil aktiepriserne altid 

repræsentere den faktiske værdi for virksomhederne. Grundet dette vil der ikke være 

der er prissat forkert, da de med det samme vil tilpasse sig, og der er dermed ikke mulighed 

for at drage fordel af opkøb af aktier der er prissat forkert. Derfor er arbitrage ikke en 

mulighed for investorer såfremt markedet er effektivt (Allen et. al. 2008). Ved et effektivt 

marked er der en direkte sammenhæng imellem afkastet på en aktie og aktiens pågældende 

. Risiko er dermed et helt centralt begreb i den klassiske teoretiske skole. En teoretisk 

forklaring på den historiske value premium der tidligere er klarlagt for det amerikanske og 

Japanske marked, vil herud fra være at risikoen er større på de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer frem for de definerede vækst porteføljer, netop på grund af de effektive 

ette ifølge den markedsbaserede teori årsagen til det højere afkast for 

                   
JF teorier som CAPM, Fama & French 3 faktor model etc. 
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Samlet set viser undersøgelserne af det Amerikanske og Japanske marked at der historisk har 

eksisteret en Value premium ved at investere i værdiaktier frem for vækstaktier.  Derfor vil 

se empiriske resultater med eksisterende teori, for at 

I de følgende afsnit klarlægges hvorvidt der er en teoretisk forklaring på eksistensen af Value 

. Dette sker ved hjælp at teori fra to forskellige teoretiske standpunkter. Den 

finance skolen. Dette for at styrke 

resultaterne gennem finalitetssammenhænge, hvor en virkning kan have flere årsager, jvf. 

Udgangspunktet for den markedsteoretiske del er teorien om effektive markeder, hvilket 

derfor er relevant kort at redegøre for, det vil ske i det følgende underafsnit. 

eori antages markeder at være effektive. Det vil sige at al information er 

tilgængelig for markedsaktørerne, samt at disse agerer rationelt. Dermed vil aktiepriserne altid 

repræsentere den faktiske værdi for virksomhederne. Grundet dette vil der ikke være aktier 

der er prissat forkert, da de med det samme vil tilpasse sig, og der er dermed ikke mulighed 

for at drage fordel af opkøb af aktier der er prissat forkert. Derfor er arbitrage ikke en 

al. 2008). Ved et effektivt 

marked er der en direkte sammenhæng imellem afkastet på en aktie og aktiens pågældende 

. Risiko er dermed et helt centralt begreb i den klassiske teoretiske skole. En teoretisk 

er tidligere er klarlagt for det amerikanske og 

Japanske marked, vil herud fra være at risikoen er større på de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer frem for de definerede vækst porteføljer, netop på grund af de effektive 

ette ifølge den markedsbaserede teori årsagen til det højere afkast for 
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3.2.2. Forklaring på value premium klassisk teori risikobaseret

I den klassiske markedsteori er risiko som nævnt ovenfor et centralt begreb. Risiko er forsøgt 

defineret på flere mere eller mindre komplekse måder. Standardafvigelsen på afkastet kan 

anses som den mest simple metode til estimering af risiko. En akties Beta er en alternativ 

metode til estimering af risiko. Derfor vil det være relevant at klarlægge hvorvidt den 

value premium kan forklares ud fra risikomål som standardafvigelsen og beta. Faktiske data 

for standardafvigelse vil, idet omfang de er tilgængelige blive inddraget fra de i afsnit 3.1.1. 

behandlede tidligere undersøgelser af faktiske historiske v

og Japanske marked. 

3.2.2.1. Standardafvigelse som forklaring på Value Premium

Standardafvigelsen som begreb viser hvor meget observationer for en stokastisk variabel 

fordeler sig om middelværdien

aktiemarked i perioden 1929 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen (Davis et. al. 2000). I undersøgelsen af det 

Amerikanske aktie marked fra 1963 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen målt på kombinationen af P/C og salgsvækst 

(Lakonishok et. al. 1994). For det Japanske marked i perioden 1971 

afvigelsen 20,7 og 19,3 for henholdsvis værdi og vækst

Dermed viser de rapporterede standardafvigelser at de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer i undersøgelserne er mere risikofyldte målt på standardafvigelsen i 

overensstemmelse med den klassiske markedsteoret

Hvorvidt forskellen imellem de enkelte porteføljers standardafvigelse er tilstrækkelig som 

forklaringsvariabel for den faktiske value premium kan ikke direkte aflæses i de rapporterede 

standardafvigelser. En metode til at 

given value premium tager udgangspunkt i Sharpe ratioen for markedet, det vil sige forholdet 

imellem afkast og risiko31.  

                                                           
31 Denne metode er ligeledes set hos Risager 2009 der udover de i rapporten valgte markeder benyttes i 
forbindelse med resultaterne for Value premium på andre markeder.
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3.2.2. Forklaring på value premium klassisk teori risikobaseret 

I den klassiske markedsteori er risiko som nævnt ovenfor et centralt begreb. Risiko er forsøgt 

flere mere eller mindre komplekse måder. Standardafvigelsen på afkastet kan 

anses som den mest simple metode til estimering af risiko. En akties Beta er en alternativ 

metode til estimering af risiko. Derfor vil det være relevant at klarlægge hvorvidt den 

value premium kan forklares ud fra risikomål som standardafvigelsen og beta. Faktiske data 

for standardafvigelse vil, idet omfang de er tilgængelige blive inddraget fra de i afsnit 3.1.1. 

behandlede tidligere undersøgelser af faktiske historiske value premiums for det Amerikanske 

3.2.2.1. Standardafvigelse som forklaring på Value Premium 

Standardafvigelsen som begreb viser hvor meget observationer for en stokastisk variabel 

fordeler sig om middelværdien (Bowerman & O´Connel 2003). For det amerikanske 

aktiemarked i perioden 1929 – 1997 har der været en standardafvigelse på 25,6 og 19,6 for 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen (Davis et. al. 2000). I undersøgelsen af det 

Amerikanske aktie marked fra 1963 – 1989 er standard afvigelsen 24,1 og 21,6 for 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen målt på kombinationen af P/C og salgsvækst 

(Lakonishok et. al. 1994). For det Japanske marked i perioden 1971 -

afvigelsen 20,7 og 19,3 for henholdsvis værdi og vækstporteføljen målt på B/M (Cai 1997). 

Dermed viser de rapporterede standardafvigelser at de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer i undersøgelserne er mere risikofyldte målt på standardafvigelsen i 

overensstemmelse med den klassiske markedsteoretiske forklaring på value premium.

Hvorvidt forskellen imellem de enkelte porteføljers standardafvigelse er tilstrækkelig som 

forklaringsvariabel for den faktiske value premium kan ikke direkte aflæses i de rapporterede 

standardafvigelser. En metode til at indikere hvorvidt standardafvigelsen kan forklarer en 

given value premium tager udgangspunkt i Sharpe ratioen for markedet, det vil sige forholdet 

                   
Denne metode er ligeledes set hos Risager 2009 der udover de i rapporten valgte markeder benyttes i 

forbindelse med resultaterne for Value premium på andre markeder. 
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I den klassiske markedsteori er risiko som nævnt ovenfor et centralt begreb. Risiko er forsøgt 

flere mere eller mindre komplekse måder. Standardafvigelsen på afkastet kan 

anses som den mest simple metode til estimering af risiko. En akties Beta er en alternativ 

metode til estimering af risiko. Derfor vil det være relevant at klarlægge hvorvidt den faktiske 

value premium kan forklares ud fra risikomål som standardafvigelsen og beta. Faktiske data 

for standardafvigelse vil, idet omfang de er tilgængelige blive inddraget fra de i afsnit 3.1.1. 

alue premiums for det Amerikanske 

Standardafvigelsen som begreb viser hvor meget observationer for en stokastisk variabel 

. For det amerikanske 

1997 har der været en standardafvigelse på 25,6 og 19,6 for 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen (Davis et. al. 2000). I undersøgelsen af det 

andard afvigelsen 24,1 og 21,6 for 

henholdsvis værdi og vækstporteføljen målt på kombinationen af P/C og salgsvækst 

- 1993 er standard 

porteføljen målt på B/M (Cai 1997). 

Dermed viser de rapporterede standardafvigelser at de porteføljer der er defineret som 

værdiporteføljer i undersøgelserne er mere risikofyldte målt på standardafvigelsen i 

iske forklaring på value premium. 

Hvorvidt forskellen imellem de enkelte porteføljers standardafvigelse er tilstrækkelig som 

forklaringsvariabel for den faktiske value premium kan ikke direkte aflæses i de rapporterede 

indikere hvorvidt standardafvigelsen kan forklarer en 

given value premium tager udgangspunkt i Sharpe ratioen for markedet, det vil sige forholdet 

Denne metode er ligeledes set hos Risager 2009 der udover de i rapporten valgte markeder benyttes i 
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I en undersøgelse foretaget af Dimson et al. klarlægges Sharp ratioen for en rækk

perioden 1990 – 2008. Den gennemsnitlige Sharp ratio for hvert enkelt land i perioden er 

imellem 0,03 og 0,4 med et gennemsnit på 0,3. En Sharp ratio på 0,3 betyder at en stigning i 

standardafvigelsen på et procent point vil medføre en stigning i

(Risager 2009). Hvis dette overføres til resultaterne fra de tidligere skitserede undersøgelser 

vil det betyde, at den pågældende Sharp ratio skulle være meget høj. 

I eksemplet med Japan hvor der var en value premium på 11,3

og en forskel i standardafvigelsen på 1,4 være ensbetydende med en Sharp ratio på 8,07 

(11,3/1,4). En Sharp ratio synes voldsom i lys af at Sharp ratioen i undersøgelsen af Dimson 

som nævnt ovenfor lå imellem 0,03 og 0,4 med e

premiums der er lavere, bør det medføre en Sharp ratio der synes voldsomt høj. I 

undersøgelsen af det amerikanske marked af Davis et. al. hvor Value premium lå på 5,52 

gennemsnitligt i undersøgelsesperioden og den tilsva

6, vil det resultere i en sharp ratio på 0,92, hvilket stadig synes højt (Risager 2009)

3.2.2.2. Beta som forklaring på value premium.

Beta er ifølge den klassiske CAPM teori et udtryk for en given akties samvariati

markedet målt ved kovariansen. Des lavere kovarians des lavere risiko. Dermed er investorers 

forventede afkast for en aktie faldende des lavere beta (Allen et. al. 2008). Dermed vil en 

forklaring på at der eksisterer en value premium set fra et CAPM

underliggende værdiportefølje har en højere betaværdi end den tilsvarende vækstportefølje.

I undersøgelsen af det Japanske aktiemarked fra tidligere rapporteres der gennemsnitlige 

betaværdier for perioden på 1,05 for værdiportefølj

1997). Dermed kan den klassiske teori i dette tilfælde bruges som forklaring på eksistensen af 

value premiums. Derudover er begge porteføljer mere risikobehæftet end det samlede marked, 

der pr. definition har en betavær

porteføljer, som nævnt i redegørelsen for undersøgelsen, består af henholdsvis den øvre og 

nedre 10 procent percentil og dermed ikke samlet udgør markedsporteføljen.  Forskellen i 

risiko synes dog ikke at være tilstrækkelig til at kunne forklare hele det ekstraordinære afkast 

på værdiporteføljen. 
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I en undersøgelse foretaget af Dimson et al. klarlægges Sharp ratioen for en rækk

2008. Den gennemsnitlige Sharp ratio for hvert enkelt land i perioden er 

imellem 0,03 og 0,4 med et gennemsnit på 0,3. En Sharp ratio på 0,3 betyder at en stigning i 

standardafvigelsen på et procent point vil medføre en stigning i afkastet på 0,3 procent point 

(Risager 2009). Hvis dette overføres til resultaterne fra de tidligere skitserede undersøgelser 

vil det betyde, at den pågældende Sharp ratio skulle være meget høj.  

I eksemplet med Japan hvor der var en value premium på 11,3 % ved book/market multiplen, 

og en forskel i standardafvigelsen på 1,4 være ensbetydende med en Sharp ratio på 8,07 

(11,3/1,4). En Sharp ratio synes voldsom i lys af at Sharp ratioen i undersøgelsen af Dimson 

som nævnt ovenfor lå imellem 0,03 og 0,4 med et gennemsnit på 0,3. Selv for value 

premiums der er lavere, bør det medføre en Sharp ratio der synes voldsomt høj. I 

undersøgelsen af det amerikanske marked af Davis et. al. hvor Value premium lå på 5,52 

gennemsnitligt i undersøgelsesperioden og den tilsvarende forskel i standardafvigelse var på 

6, vil det resultere i en sharp ratio på 0,92, hvilket stadig synes højt (Risager 2009)

3.2.2.2. Beta som forklaring på value premium. 

Beta er ifølge den klassiske CAPM teori et udtryk for en given akties samvariati

markedet målt ved kovariansen. Des lavere kovarians des lavere risiko. Dermed er investorers 

forventede afkast for en aktie faldende des lavere beta (Allen et. al. 2008). Dermed vil en 

forklaring på at der eksisterer en value premium set fra et CAPM perspektiv være, at den 

underliggende værdiportefølje har en højere betaværdi end den tilsvarende vækstportefølje.

I undersøgelsen af det Japanske aktiemarked fra tidligere rapporteres der gennemsnitlige 

betaværdier for perioden på 1,05 for værdiporteføljen og 1,02 for vækstporteføljen (Cai 

Dermed kan den klassiske teori i dette tilfælde bruges som forklaring på eksistensen af 

value premiums. Derudover er begge porteføljer mere risikobehæftet end det samlede marked, 

har en betaværdi på 1 (Allen et al. 2008). Dette er muligt i det de to 

porteføljer, som nævnt i redegørelsen for undersøgelsen, består af henholdsvis den øvre og 

nedre 10 procent percentil og dermed ikke samlet udgør markedsporteføljen.  Forskellen i 

ke at være tilstrækkelig til at kunne forklare hele det ekstraordinære afkast 

 

                      

 
 

 49  

I en undersøgelse foretaget af Dimson et al. klarlægges Sharp ratioen for en række lande i 

2008. Den gennemsnitlige Sharp ratio for hvert enkelt land i perioden er 

imellem 0,03 og 0,4 med et gennemsnit på 0,3. En Sharp ratio på 0,3 betyder at en stigning i 

afkastet på 0,3 procent point 

(Risager 2009). Hvis dette overføres til resultaterne fra de tidligere skitserede undersøgelser 

% ved book/market multiplen, 

og en forskel i standardafvigelsen på 1,4 være ensbetydende med en Sharp ratio på 8,07 

(11,3/1,4). En Sharp ratio synes voldsom i lys af at Sharp ratioen i undersøgelsen af Dimson 

t gennemsnit på 0,3. Selv for value 

premiums der er lavere, bør det medføre en Sharp ratio der synes voldsomt høj. I 

undersøgelsen af det amerikanske marked af Davis et. al. hvor Value premium lå på 5,52 

rende forskel i standardafvigelse var på 

6, vil det resultere i en sharp ratio på 0,92, hvilket stadig synes højt (Risager 2009) 

Beta er ifølge den klassiske CAPM teori et udtryk for en given akties samvariation med 

markedet målt ved kovariansen. Des lavere kovarians des lavere risiko. Dermed er investorers 

forventede afkast for en aktie faldende des lavere beta (Allen et. al. 2008). Dermed vil en 

perspektiv være, at den 

underliggende værdiportefølje har en højere betaværdi end den tilsvarende vækstportefølje. 

I undersøgelsen af det Japanske aktiemarked fra tidligere rapporteres der gennemsnitlige 

en og 1,02 for vækstporteføljen (Cai 

Dermed kan den klassiske teori i dette tilfælde bruges som forklaring på eksistensen af 

value premiums. Derudover er begge porteføljer mere risikobehæftet end det samlede marked, 

di på 1 (Allen et al. 2008). Dette er muligt i det de to 

porteføljer, som nævnt i redegørelsen for undersøgelsen, består af henholdsvis den øvre og 

nedre 10 procent percentil og dermed ikke samlet udgør markedsporteføljen.  Forskellen i 

ke at være tilstrækkelig til at kunne forklare hele det ekstraordinære afkast 
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Følgende resultater for det amerikanske marked i perioden 1963 

undersøgelsen af Lakonishok et al. 1994.

Tabel 6: Betaværdier for det Ame

Beta værdier for det Amerikanske marked 1963

  

β for Vækstporteføljen (10% percentil)
 
β for Værdiporteføljen (10% percentil)

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et.al. 1994 

Resultaterne for ovenstående undersøgelser viser at begge porteføljer var mere risikofyldte i 

perioden end markedsporteføljen. Imodsætning til undersøgelsen af det Japanske marke

forskellen i risiko mere udtalt for det amerikanske marked med en forskel på 0,195. 

Som det ses er størrelsen af betaværdierne for henholdsvis værdi og vækstporteføljerne 

markant større på det amerikanske marked, hvor disse to porteføljer er behæftet

risiko målt ved beta. Det vil sige at de to porteføljer på det amerikanske marked er mere 

korrelerede med markedsporteføljen end det er tilfældet med de to porteføljer for det Japanske 

marked.   

De to ovenstående undersøgelser indikerer, at der

vækstporteføljen på de to aktiemarkeder. Dette understøttes af tilsvarende undersøgelser af 

hovedsageligt det amerikanske aktiemarked og enkelte undersøgelser af andre landes 

markeder, der viser blandede resultater 

til vækstporteføljer. Fælles for undersøgelserne er ligeledes at forskellen i risiko målt på beta 

ikke er tilstrækkelig til at forklare hele value premiumen (Risager 2009). 

Derfor er der indicier på at den klassiske markedsteori med risiko som et nøglebegreb ikke 

nødvendigvis kan forklare størrelsen på de historiske value premiums. Ved standardafvigelsen 

som risikomål var der tegn på at øget risiko kunne forklare en lille del af value premium, 

hvorimod det var et mere sløret billede når beta blev brugt som risikomål (Risager 2009). 

Dermed synes det plausibelt at der er flere årsager eller endda alternative årsager til de faktisk 
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Følgende resultater for det amerikanske marked i perioden 1963 – 1989 rapporteres i 

undersøgelsen af Lakonishok et al. 1994. 

Tabel 6: Betaværdier for det Amerikanske marked 

værdier for det Amerikanske marked 1963 -1989 

Værdi = høj B/M 

for Vækstporteføljen (10% percentil) 1,248 

for Værdiporteføljen (10% percentil) 1,443 

 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et.al. 1994  

Resultaterne for ovenstående undersøgelser viser at begge porteføljer var mere risikofyldte i 

perioden end markedsporteføljen. Imodsætning til undersøgelsen af det Japanske marke

forskellen i risiko mere udtalt for det amerikanske marked med en forskel på 0,195. 

Som det ses er størrelsen af betaværdierne for henholdsvis værdi og vækstporteføljerne 

markant større på det amerikanske marked, hvor disse to porteføljer er behæftet

risiko målt ved beta. Det vil sige at de to porteføljer på det amerikanske marked er mere 

korrelerede med markedsporteføljen end det er tilfældet med de to porteføljer for det Japanske 

De to ovenstående undersøgelser indikerer, at der er forskel på risikoen imellem værdi og 

vækstporteføljen på de to aktiemarkeder. Dette understøttes af tilsvarende undersøgelser af 

hovedsageligt det amerikanske aktiemarked og enkelte undersøgelser af andre landes 

markeder, der viser blandede resultater i forhold til betaværdien for værdiporteføljer i forhold 

til vækstporteføljer. Fælles for undersøgelserne er ligeledes at forskellen i risiko målt på beta 

ikke er tilstrækkelig til at forklare hele value premiumen (Risager 2009).  

at den klassiske markedsteori med risiko som et nøglebegreb ikke 

nødvendigvis kan forklare størrelsen på de historiske value premiums. Ved standardafvigelsen 

som risikomål var der tegn på at øget risiko kunne forklare en lille del af value premium, 

od det var et mere sløret billede når beta blev brugt som risikomål (Risager 2009). 

Dermed synes det plausibelt at der er flere årsager eller endda alternative årsager til de faktisk 
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1989 rapporteres i 

Resultaterne for ovenstående undersøgelser viser at begge porteføljer var mere risikofyldte i 

perioden end markedsporteføljen. Imodsætning til undersøgelsen af det Japanske marked er 

forskellen i risiko mere udtalt for det amerikanske marked med en forskel på 0,195.  

Som det ses er størrelsen af betaværdierne for henholdsvis værdi og vækstporteføljerne 

markant større på det amerikanske marked, hvor disse to porteføljer er behæftet med større 

risiko målt ved beta. Det vil sige at de to porteføljer på det amerikanske marked er mere 

korrelerede med markedsporteføljen end det er tilfældet med de to porteføljer for det Japanske 

er forskel på risikoen imellem værdi og 

vækstporteføljen på de to aktiemarkeder. Dette understøttes af tilsvarende undersøgelser af 

hovedsageligt det amerikanske aktiemarked og enkelte undersøgelser af andre landes 

i forhold til betaværdien for værdiporteføljer i forhold 

til vækstporteføljer. Fælles for undersøgelserne er ligeledes at forskellen i risiko målt på beta 

at den klassiske markedsteori med risiko som et nøglebegreb ikke 

nødvendigvis kan forklare størrelsen på de historiske value premiums. Ved standardafvigelsen 

som risikomål var der tegn på at øget risiko kunne forklare en lille del af value premium, 

od det var et mere sløret billede når beta blev brugt som risikomål (Risager 2009). 

Dermed synes det plausibelt at der er flere årsager eller endda alternative årsager til de faktisk 
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beskrevne historiske value premiums. En alternativ forklaring tager som n

udgangspunkt i teori fra behavioral financeskolen, hvilket vil blive klarlagt i det følgende.

3.2.3. Behavioral finance forklaring.

Umiddelbart viste empiriske undersøgelser ikke at vækstporteføljer var mindre 

risikobehæftede end værdiportef

markeder, gennemsnitligt har outperformet vækstporteføljer målt på afkast. En forklaring 

herpå kan være at investorerne accepterer det lavere afkast fra vækstaktier, fordi de opfatter 

risikoen som værende lavere. Dette kan skyldes at vækstaktier, som tidligere nævnt, typisk er 

karakteriseret ved at være relativt nye virksomheder med nye forretningsmodeller og ofte er 

på et marked præget af højteknologi. 

Derfor kan det tænkes at investorerne anse

bedre rustet til at klare fremtidige ændringer i deres omgivelser. Investorer vil ud fra dette 

ræsonnement dermed være tilbøjelige til at acceptere et lavere afkast, idet at opfattelsen er at 

fremtidige vækst og indtjening er mere sikker end tilsvarende for mere etablerede 

virksomheder, der ofte falder ind i kategorien værdiaktier (Shleifer 2000)(Risager 2009). 

Derfor vil det nu være relevant at se på hvad empiriske undersøgelser viser om ovennævnte 

påstande.  

3.2.3.1. Dårlige indtjenings nyheder.

En undersøgelse har vist at investorer generelt blev skuffet umiddelbart efter offentliggørelse 

af nyheder vedrørende indtjening for vækstvirksomheder. Udgangspunktet er, at det relativt 

lave afkast på vækstaktier skyl

investorerne bliver skuffet, målt på kursændringer, i forbindelse med offentliggørelsen af 

regnskabstal for indtjeningen. 

 I Undersøgelsen blev der i perioden fra 1971 

marked, og for hvert enkel aktie blev kursen 1 dag før offentliggørelse og 1 dag efter 

offentliggørelse indsamlet. Metoden er så at se om der har været et generelt fald efter 

offentliggørelse i forhold til kursen fra dagen inden, dermed fungerer for

kursændringer på vækstporteføljen og værdiporteføljen som en proxy for investorernes 
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beskrevne historiske value premiums. En alternativ forklaring tager som n

udgangspunkt i teori fra behavioral financeskolen, hvilket vil blive klarlagt i det følgende.

3.2.3. Behavioral finance forklaring. 

Umiddelbart viste empiriske undersøgelser ikke at vækstporteføljer var mindre 

risikobehæftede end værdiporteføljer, på trods af at værdiporteføljer på tværs af metoder og 

markeder, gennemsnitligt har outperformet vækstporteføljer målt på afkast. En forklaring 

herpå kan være at investorerne accepterer det lavere afkast fra vækstaktier, fordi de opfatter 

om værende lavere. Dette kan skyldes at vækstaktier, som tidligere nævnt, typisk er 

karakteriseret ved at være relativt nye virksomheder med nye forretningsmodeller og ofte er 

på et marked præget af højteknologi.  

Derfor kan det tænkes at investorerne anser virksomhederne som værende førende og dermed 

bedre rustet til at klare fremtidige ændringer i deres omgivelser. Investorer vil ud fra dette 

ræsonnement dermed være tilbøjelige til at acceptere et lavere afkast, idet at opfattelsen er at 

og indtjening er mere sikker end tilsvarende for mere etablerede 

virksomheder, der ofte falder ind i kategorien værdiaktier (Shleifer 2000)(Risager 2009). 

Derfor vil det nu være relevant at se på hvad empiriske undersøgelser viser om ovennævnte 

3.2.3.1. Dårlige indtjenings nyheder. 

En undersøgelse har vist at investorer generelt blev skuffet umiddelbart efter offentliggørelse 

af nyheder vedrørende indtjening for vækstvirksomheder. Udgangspunktet er, at det relativt 

lave afkast på vækstaktier skyldes at disse aktier underperformer, med andre ord at 

investorerne bliver skuffet, målt på kursændringer, i forbindelse med offentliggørelsen af 

 

I Undersøgelsen blev der i perioden fra 1971 – 1993 indsamlet data fra det ameri

marked, og for hvert enkel aktie blev kursen 1 dag før offentliggørelse og 1 dag efter 

offentliggørelse indsamlet. Metoden er så at se om der har været et generelt fald efter 

offentliggørelse i forhold til kursen fra dagen inden, dermed fungerer for

kursændringer på vækstporteføljen og værdiporteføljen som en proxy for investorernes 
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beskrevne historiske value premiums. En alternativ forklaring tager som nævnt tidligere 

udgangspunkt i teori fra behavioral financeskolen, hvilket vil blive klarlagt i det følgende. 

Umiddelbart viste empiriske undersøgelser ikke at vækstporteføljer var mindre 

øljer, på trods af at værdiporteføljer på tværs af metoder og 

markeder, gennemsnitligt har outperformet vækstporteføljer målt på afkast. En forklaring 

herpå kan være at investorerne accepterer det lavere afkast fra vækstaktier, fordi de opfatter 

om værende lavere. Dette kan skyldes at vækstaktier, som tidligere nævnt, typisk er 

karakteriseret ved at være relativt nye virksomheder med nye forretningsmodeller og ofte er 

r virksomhederne som værende førende og dermed 

bedre rustet til at klare fremtidige ændringer i deres omgivelser. Investorer vil ud fra dette 

ræsonnement dermed være tilbøjelige til at acceptere et lavere afkast, idet at opfattelsen er at 

og indtjening er mere sikker end tilsvarende for mere etablerede 

virksomheder, der ofte falder ind i kategorien værdiaktier (Shleifer 2000)(Risager 2009). 

Derfor vil det nu være relevant at se på hvad empiriske undersøgelser viser om ovennævnte 

En undersøgelse har vist at investorer generelt blev skuffet umiddelbart efter offentliggørelse 

af nyheder vedrørende indtjening for vækstvirksomheder. Udgangspunktet er, at det relativt 

des at disse aktier underperformer, med andre ord at 

investorerne bliver skuffet, målt på kursændringer, i forbindelse med offentliggørelsen af 

1993 indsamlet data fra det amerikanske 

marked, og for hvert enkel aktie blev kursen 1 dag før offentliggørelse og 1 dag efter 

offentliggørelse indsamlet. Metoden er så at se om der har været et generelt fald efter 

offentliggørelse i forhold til kursen fra dagen inden, dermed fungerer forskellen imellem 

kursændringer på vækstporteføljen og værdiporteføljen som en proxy for investorernes 
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tilfredshed med virksomhedens performance. Vækst og værdi er i denne undersøgelse 

defineret som henholdsvis de 

B/M (LaPorta et. al. 1997)(Risager 2009). I nedenstående tabel ses summerede resultater af 

analysen. 

Tabel 7: Dårlige nyheders påvirkning af afkast for det Amerikanske marked

Amerikanske aktiemarked, vækst og værdiaktier 1971 

  Værdi = høj B/M
Gennemsnitlig 
ændring i afkast 
efterfølgende 
offentliggørelse af 
regnskab 

T- statistik for forskellen imellem vækst og værdi er 4,91
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af 

Som det ses i tabellen har der i perioden 1971 

0,87 % for vækstporteføljen fra dagen inden offentliggørelse af indtjening til dagen efter. 

Tilsvarende gennemsnitsændring i kursen fo

1,22%.  T-statistikken på forskellen i afkast er på 4,91, hvilket indikerer at resultaterne er 

signifikante. Dermed bekræfter undersøgelsen hypotesen om at investorer oftere bliver skuffet 

over performance af vækstaktier på det amerikanske aktiemarked. 

At investorerne opfatter vækstaktier som mindre risikofyldte og dermed accepterer et lavere 

afkast, kan dermed skyldes at investorernes forventninger til resultaterne for 

vækstvirksomheder ikke er identisk med de f

 

3.2.3.2. Indtjeningsvækst før og efter porteføljedannelse.

Ved at se på vækst og værdiporteføljer inden og efter porteføljedannelsen kan det give et 

indblik i om vækstaktier typisk underperformer i forhold til væ

forskellige regnskabsmultipler. I førnævnte undersøgelse af Lakonishok et al 1994, 

undersøges det amerikanske marked fra 1963 

indtjening, cash flow og gennemsnitligt salg i de 5 år før og 
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tilfredshed med virksomhedens performance. Vækst og værdi er i denne undersøgelse 

defineret som henholdsvis de 10 % af virksomhederne med lavest B/M og 10 

B/M (LaPorta et. al. 1997)(Risager 2009). I nedenstående tabel ses summerede resultater af 

Tabel 7: Dårlige nyheders påvirkning af afkast for det Amerikanske marked

Amerikanske aktiemarked, vækst og værdiaktier 1971 - 1992

= høj B/M Vækst = lav B/M Forskel imellem vækst og værdi

1,22% -0,87% 

statistik for forskellen imellem vækst og værdi er 4,91   
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Risager 2009 

Som det ses i tabellen har der i perioden 1971 – 1993 været en gennemsnitlig faldende kurs på 

0,87 % for vækstporteføljen fra dagen inden offentliggørelse af indtjening til dagen efter. 

Tilsvarende gennemsnitsændring i kursen for værdiporteføljen har været en stigning på 

statistikken på forskellen i afkast er på 4,91, hvilket indikerer at resultaterne er 

signifikante. Dermed bekræfter undersøgelsen hypotesen om at investorer oftere bliver skuffet 

staktier på det amerikanske aktiemarked.  

At investorerne opfatter vækstaktier som mindre risikofyldte og dermed accepterer et lavere 

afkast, kan dermed skyldes at investorernes forventninger til resultaterne for 

vækstvirksomheder ikke er identisk med de faktiske resultater målt på indtjening.   

3.2.3.2. Indtjeningsvækst før og efter porteføljedannelse.  

Ved at se på vækst og værdiporteføljer inden og efter porteføljedannelsen kan det give et 

indblik i om vækstaktier typisk underperformer i forhold til værdiaktier målt på vækst i 

forskellige regnskabsmultipler. I førnævnte undersøgelse af Lakonishok et al 1994, 

undersøges det amerikanske marked fra 1963 – 1990, blandt andet analyseres væksten i 

indtjening, cash flow og gennemsnitligt salg i de 5 år før og 5 år efter porteføljedannelsen for 
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tilfredshed med virksomhedens performance. Vækst og værdi er i denne undersøgelse 

af virksomhederne med lavest B/M og 10 % med højest 

B/M (LaPorta et. al. 1997)(Risager 2009). I nedenstående tabel ses summerede resultater af 

Tabel 7: Dårlige nyheders påvirkning af afkast for det Amerikanske marked 

1992 

Forskel imellem vækst og værdi 

2,09% 

1993 været en gennemsnitlig faldende kurs på 

0,87 % for vækstporteføljen fra dagen inden offentliggørelse af indtjening til dagen efter. 

n har været en stigning på 

statistikken på forskellen i afkast er på 4,91, hvilket indikerer at resultaterne er 

signifikante. Dermed bekræfter undersøgelsen hypotesen om at investorer oftere bliver skuffet 

At investorerne opfatter vækstaktier som mindre risikofyldte og dermed accepterer et lavere 

afkast, kan dermed skyldes at investorernes forventninger til resultaterne for 

aktiske resultater målt på indtjening.    

Ved at se på vækst og værdiporteføljer inden og efter porteføljedannelsen kan det give et 

rdiaktier målt på vækst i 

forskellige regnskabsmultipler. I førnævnte undersøgelse af Lakonishok et al 1994, 

1990, blandt andet analyseres væksten i 

5 år efter porteføljedannelsen for 
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vækst og værdiporteføljerne målt på B/M (Lakonishok et. al. 1994). Nedenfor ses 

resultaterne. 

Tabel 8: Performance før og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i USA

Amerikanske aktiemarked 1963 

    

Gennemsnitlig vækst 5 
år før 
porteføljedannelse 

Indtjening

Cash flow 

Salg 

Gennemsnitlig vækst 5 
år efter 
porteføljedannelse 

Indtjening

Cash flow 

Salg 
Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et. al. 1994

Som det ses er væksten i alle variabler markant større for vækstporteføljen i årene op til 

porteføljedannelsen end i de tilsvarende år for værdiporteføljen, der i 2 ud af 3 variabler har 

negativ vækst. Efterfølgende porteføljedannelse er væksten positiv ve

på alle variabler, og vækstporteføljen har større vækst i 2 ud af 3 variabler. 

Det interessante er dog at imens værdiporteføljen oplever en stigning i væksten fra før til efter 

porteføljedannelsen, på nær ved vækst i salg, er der 

alle variabler for vækstporteføljen. Dermed er der igen indicier på at aktier karakteriseret som 

vækstaktier ikke kan leve op til forventningerne fra investorerne. En kritik af undersøgelsen 

kunne være at metoden ikke viser hvorvidt investorerne bliver skuffede eller ej, og i 

særdeleshed resultatet for afkastet før og efter porteføljedannelsen i stedet kan være fortaler 

for at timingstrategier kan være fordelagtigt, hvilket ellers bl.a. Graham & Dodd 

argumenterede for var ufordelagtigt (Graham & Dodd 1934).

For Japan er billedet det samme som ved det amerikanske marked, at vækstaktier generelt har 

fald i væksten fra før til efter porteføljedannelsen.

 
 
 
 
 
 

Speciale Cand. Merc. FIR. 2011                     

 

vækst og værdiporteføljerne målt på B/M (Lakonishok et. al. 1994). Nedenfor ses 

Tabel 8: Performance før og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i USA

Amerikanske aktiemarked 1963 – 1989 

Værdi = høj B/M Vækst = høj B/M 

Indtjening -0,274 0,309 

Cash flow  -0,013 0,217 

0,03 0,091 

Indtjening 0,436 0,05 

Cash flow  0,07 0,127 

0,02 0,062 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Lakonishok et. al. 1994 

Som det ses er væksten i alle variabler markant større for vækstporteføljen i årene op til 

porteføljedannelsen end i de tilsvarende år for værdiporteføljen, der i 2 ud af 3 variabler har 

negativ vækst. Efterfølgende porteføljedannelse er væksten positiv ved begge porteføljer målt 

på alle variabler, og vækstporteføljen har større vækst i 2 ud af 3 variabler. 

Det interessante er dog at imens værdiporteføljen oplever en stigning i væksten fra før til efter 

porteføljedannelsen, på nær ved vækst i salg, er der tale om en kraftig stagnering i væksten i 

alle variabler for vækstporteføljen. Dermed er der igen indicier på at aktier karakteriseret som 

vækstaktier ikke kan leve op til forventningerne fra investorerne. En kritik af undersøgelsen 

kke viser hvorvidt investorerne bliver skuffede eller ej, og i 

særdeleshed resultatet for afkastet før og efter porteføljedannelsen i stedet kan være fortaler 

for at timingstrategier kan være fordelagtigt, hvilket ellers bl.a. Graham & Dodd 

or var ufordelagtigt (Graham & Dodd 1934). 

For Japan er billedet det samme som ved det amerikanske marked, at vækstaktier generelt har 

fald i væksten fra før til efter porteføljedannelsen. Resultaterne er gengivet nedenfor.
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vækst og værdiporteføljerne målt på B/M (Lakonishok et. al. 1994). Nedenfor ses 

Tabel 8: Performance før og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i USA 

Forskel 

-0,583 

-0,23 

-0,061 

0,386 

-0,057 

-0,048 

Som det ses er væksten i alle variabler markant større for vækstporteføljen i årene op til 

porteføljedannelsen end i de tilsvarende år for værdiporteføljen, der i 2 ud af 3 variabler har 

d begge porteføljer målt 

på alle variabler, og vækstporteføljen har større vækst i 2 ud af 3 variabler.  

Det interessante er dog at imens værdiporteføljen oplever en stigning i væksten fra før til efter 

tale om en kraftig stagnering i væksten i 

alle variabler for vækstporteføljen. Dermed er der igen indicier på at aktier karakteriseret som 

vækstaktier ikke kan leve op til forventningerne fra investorerne. En kritik af undersøgelsen 

kke viser hvorvidt investorerne bliver skuffede eller ej, og i 

særdeleshed resultatet for afkastet før og efter porteføljedannelsen i stedet kan være fortaler 

for at timingstrategier kan være fordelagtigt, hvilket ellers bl.a. Graham & Dodd 

For Japan er billedet det samme som ved det amerikanske marked, at vækstaktier generelt har 

Resultaterne er gengivet nedenfor. 
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Tabel 9: Performance før og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i Japan

Japanske aktiemarked 1977 

  

Gennemsnitlig årlig vækst i 
cashflow 5 år før 
porteføljedannelse 

Gennemsnitlig årlig vækst i 
cashflow 5 år efter 
porteføljedannelse 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Cai 1997

Resultatet for performance målt på årlig vækst i cashflow før og efter porteføljedannelse 

viser, at værdiaktier gennemsnitligt har marginalt højere vækst efter 

Vækstraten er stigende for værdiaktier og stærkt faldende for vækstaktier fra før til efter 

porteføljedannelse. Dermed skuffer vækstaktier gennemsnitligt set i forhold til værdiaktier fra 

før til efter porteføljedannelse på det japanske

Samlet set er det påvist at vækstaktier defineret ud fra B/M generelt har mindre vækst i 

indtjening og gennemsnitligt vækst for det amerikanske marked og i cashflow for både det 

amerikanske og japanske marked. Lignende resultater er set for andre 

(Bird & Whitaker 2004)(Dimson et. al. 2003)

korrekte til at bidrage til at bekræfte skuffelseshypotesen er lidt mere uklart. 

3.2.3.3. Optimisme. 

Undersøgelser har vist at analytikere ofte er for optimistiske i deres vurdering af fremtidig 

vækst i virksomheder og dermed i aktiekurser. En af årsagerne er at analytikere har en 

interesse i at øge mængden af transaktioner, der dermed er fordelagtigt for

Dette kan ske ved at give for positive meldinger om potentialet i aktier, hvilket kan tiltrække 

nye investorer (Risager 2009). Hvorvidt at analytikere er mere tilbøjelige til at favorisere 

vækstaktier frem for værdiaktier i deres udmel

undersøgt. I en undersøgelse af det amerikanske marked fra 1976 

prognoser for værdiaktier overraskende nok oftere er upræcise end tilsvarende for vækstaktier 

defineret for B/M, og kursmålene 
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og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i Japan

Japanske aktiemarked 1977 - 1991 

Værdi = høj B/M Vækst = lav B/M 

0,048 0,187 

0,086 0,078 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af resultater fra Cai 1997 

Resultatet for performance målt på årlig vækst i cashflow før og efter porteføljedannelse 

viser, at værdiaktier gennemsnitligt har marginalt højere vækst efter 

Vækstraten er stigende for værdiaktier og stærkt faldende for vækstaktier fra før til efter 

porteføljedannelse. Dermed skuffer vækstaktier gennemsnitligt set i forhold til værdiaktier fra 

før til efter porteføljedannelse på det japanske marked. 

Samlet set er det påvist at vækstaktier defineret ud fra B/M generelt har mindre vækst i 

indtjening og gennemsnitligt vækst for det amerikanske marked og i cashflow for både det 

amerikanske og japanske marked. Lignende resultater er set for andre udviklede markeder 

Dimson et. al. 2003) Hvorvidt metoderne i undersøgelserne er 

korrekte til at bidrage til at bekræfte skuffelseshypotesen er lidt mere uklart. 

Undersøgelser har vist at analytikere ofte er for optimistiske i deres vurdering af fremtidig 

vækst i virksomheder og dermed i aktiekurser. En af årsagerne er at analytikere har en 

interesse i at øge mængden af transaktioner, der dermed er fordelagtigt for 

Dette kan ske ved at give for positive meldinger om potentialet i aktier, hvilket kan tiltrække 

nye investorer (Risager 2009). Hvorvidt at analytikere er mere tilbøjelige til at favorisere 

vækstaktier frem for værdiaktier i deres udmeldinger er ligeledes blevet videnskabeligt 

undersøgt. I en undersøgelse af det amerikanske marked fra 1976 – 1997, fremgår det at 

prognoser for værdiaktier overraskende nok oftere er upræcise end tilsvarende for vækstaktier 

defineret for B/M, og kursmålene herfor oftere bliver nedjusteret (Doukas et. al. 2002). 
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og efter nyheder, for vækstaktier og værdiaktier i Japan 

Resultatet for performance målt på årlig vækst i cashflow før og efter porteføljedannelse 

viser, at værdiaktier gennemsnitligt har marginalt højere vækst efter porteføljedannelse. 

Vækstraten er stigende for værdiaktier og stærkt faldende for vækstaktier fra før til efter 

porteføljedannelse. Dermed skuffer vækstaktier gennemsnitligt set i forhold til værdiaktier fra 

Samlet set er det påvist at vækstaktier defineret ud fra B/M generelt har mindre vækst i 

indtjening og gennemsnitligt vækst for det amerikanske marked og i cashflow for både det 

udviklede markeder 

Hvorvidt metoderne i undersøgelserne er 

korrekte til at bidrage til at bekræfte skuffelseshypotesen er lidt mere uklart.  

Undersøgelser har vist at analytikere ofte er for optimistiske i deres vurdering af fremtidig 

vækst i virksomheder og dermed i aktiekurser. En af årsagerne er at analytikere har en 

 deres arbejdsgiver. 

Dette kan ske ved at give for positive meldinger om potentialet i aktier, hvilket kan tiltrække 

nye investorer (Risager 2009). Hvorvidt at analytikere er mere tilbøjelige til at favorisere 

dinger er ligeledes blevet videnskabeligt 

1997, fremgår det at 

prognoser for værdiaktier overraskende nok oftere er upræcise end tilsvarende for vækstaktier 

herfor oftere bliver nedjusteret (Doukas et. al. 2002).  
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I en anden undersøgelse af det amerikanske marked, er det omvendt når vækst og værdi er 

defineret ud fra prisen på cashflow C/P. Her viser det sig at prognoser for vækstaktier oftere 

er behæftet med fejl og oftere har nedjustering af kursmålene (Bauman & Miller 2001) 

Undersøgelserne viser derfor at det fortsat er uklart, hvorvidt de fejlprognosticeringer 

analytikere laver oftere sker ved vækstaktier eller værdiaktier.

Som ved professionelle analytiker

set over alle aktier er for optimistiske. I en artikel argumenteres der for at det er sandsynligt at 

private investorer bliver optimistiske grundet en kombination af tidligere høj vækst, og at 

”vækst” virksomheder ofte er teknologi virksomheder og dermed er rustet til fremtidige 

ændringer. Derudover argumenteres der for sandsynligheden af at private investorer oftere 

køber aktier, der har oplevet fald som følge af porteføljemanagers har lukket der

(Barber & Odean 2000). 

Højteknologiske og nye virksomheder er også ofte de mest populært handlede aktier hos 

private investorer, eksempelvis Google, Apple, Microsoft i USA, og eksempelvis Vestas i 

Danmark og nu også Pandora. Dette er også der

litteratur bliver kaldt ”Glamour Stocks” grundet deres popularitet (Risager 2009). Dette er 

ligeledes et empirisk indicium på det der i Behavioral Finance betegnes som flok adfærd, hvor 

aktører agerer ud fra andre aktørers handlen og ikke nødvendigvis udfra rationelle 

kalkulationer (Barberis & Thaler 2002). Ulempen ved artiklen af Barber & Odean 2000 er, at 

den ikke bakkes op af empiriske data hvorfor ovennævnte sammenhænge kan være svære at 

konkludere på.  

3.3 Delkonklusion. 
I indeværende kapitel er der blevet redegjort for de tidligste idéer af Graham & Dodd, Keynes 

i forhold til begrebet værdi og vedrørende fordelene ved at fokusere på værdiaktier. Empiriske 

undersøgelser har fokuseret på at klarlægge det eks

vækstaktier, hvilket også bliver kaldt value premium undersøgelser. Disse undersøgelser har 

fokuseret på udviklede markeder, og resultater for det amerikanske og japanske aktiemarkeder 

er blevet præsenteret.  
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I en anden undersøgelse af det amerikanske marked, er det omvendt når vækst og værdi er 

defineret ud fra prisen på cashflow C/P. Her viser det sig at prognoser for vækstaktier oftere 

fejl og oftere har nedjustering af kursmålene (Bauman & Miller 2001) 

Undersøgelserne viser derfor at det fortsat er uklart, hvorvidt de fejlprognosticeringer 

analytikere laver oftere sker ved vækstaktier eller værdiaktier. 

Som ved professionelle analytikere er billedet det samme ved private investorer, at de samlet 

set over alle aktier er for optimistiske. I en artikel argumenteres der for at det er sandsynligt at 

private investorer bliver optimistiske grundet en kombination af tidligere høj vækst, og at 

ækst” virksomheder ofte er teknologi virksomheder og dermed er rustet til fremtidige 

ændringer. Derudover argumenteres der for sandsynligheden af at private investorer oftere 

køber aktier, der har oplevet fald som følge af porteføljemanagers har lukket der

Højteknologiske og nye virksomheder er også ofte de mest populært handlede aktier hos 

private investorer, eksempelvis Google, Apple, Microsoft i USA, og eksempelvis Vestas i 

Danmark og nu også Pandora. Dette er også derfor at vækstvirksomheder ofte i videnskabeligt 

litteratur bliver kaldt ”Glamour Stocks” grundet deres popularitet (Risager 2009). Dette er 

ligeledes et empirisk indicium på det der i Behavioral Finance betegnes som flok adfærd, hvor 

ndre aktørers handlen og ikke nødvendigvis udfra rationelle 

kalkulationer (Barberis & Thaler 2002). Ulempen ved artiklen af Barber & Odean 2000 er, at 

den ikke bakkes op af empiriske data hvorfor ovennævnte sammenhænge kan være svære at 

I indeværende kapitel er der blevet redegjort for de tidligste idéer af Graham & Dodd, Keynes 

i forhold til begrebet værdi og vedrørende fordelene ved at fokusere på værdiaktier. Empiriske 

undersøgelser har fokuseret på at klarlægge det ekstraordinære afkast ved værdiaktier frem for 

vækstaktier, hvilket også bliver kaldt value premium undersøgelser. Disse undersøgelser har 

fokuseret på udviklede markeder, og resultater for det amerikanske og japanske aktiemarkeder 
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I en anden undersøgelse af det amerikanske marked, er det omvendt når vækst og værdi er 

defineret ud fra prisen på cashflow C/P. Her viser det sig at prognoser for vækstaktier oftere 

fejl og oftere har nedjustering af kursmålene (Bauman & Miller 2001) 

Undersøgelserne viser derfor at det fortsat er uklart, hvorvidt de fejlprognosticeringer 

e er billedet det samme ved private investorer, at de samlet 

set over alle aktier er for optimistiske. I en artikel argumenteres der for at det er sandsynligt at 

private investorer bliver optimistiske grundet en kombination af tidligere høj vækst, og at 

ækst” virksomheder ofte er teknologi virksomheder og dermed er rustet til fremtidige 

ændringer. Derudover argumenteres der for sandsynligheden af at private investorer oftere 

køber aktier, der har oplevet fald som følge af porteføljemanagers har lukket deres positioner 

Højteknologiske og nye virksomheder er også ofte de mest populært handlede aktier hos 

private investorer, eksempelvis Google, Apple, Microsoft i USA, og eksempelvis Vestas i 

for at vækstvirksomheder ofte i videnskabeligt 

litteratur bliver kaldt ”Glamour Stocks” grundet deres popularitet (Risager 2009). Dette er 

ligeledes et empirisk indicium på det der i Behavioral Finance betegnes som flok adfærd, hvor 

ndre aktørers handlen og ikke nødvendigvis udfra rationelle 

kalkulationer (Barberis & Thaler 2002). Ulempen ved artiklen af Barber & Odean 2000 er, at 

den ikke bakkes op af empiriske data hvorfor ovennævnte sammenhænge kan være svære at 

I indeværende kapitel er der blevet redegjort for de tidligste idéer af Graham & Dodd, Keynes 

i forhold til begrebet værdi og vedrørende fordelene ved at fokusere på værdiaktier. Empiriske 

traordinære afkast ved værdiaktier frem for 

vækstaktier, hvilket også bliver kaldt value premium undersøgelser. Disse undersøgelser har 

fokuseret på udviklede markeder, og resultater for det amerikanske og japanske aktiemarkeder 
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Undersøgelser har vist, på trods af forskellige metoder, at der i alle tilfælde har været en årlig 

gennemsnitlig historisk value premium på imellem 5,52 % 

årsagerne til det større afkast ved investering i værdiaktier kunne være

ud fra et klassisk risiko perspektiv såvel som ud fra teoribaseret på behavioral finance. Hvad 

enten risiko blev målt på standardafvigelse eller den aktiespecifikke risiko beta, var risikoen 

på værdiporteføljen ikke tilstrækkelig ti

argumenteret ud fra sharpe ratioen. Dermed synes den traditionelle risiko/afkast forklaring 

ikke tilstrækkelig som forklaring.

I overensstemmelse med den vidensskabsmetodiske fremgangsmåde hvor fokus var p

finalitetsrelationer, var det derfor relevant at inddrage anden teori som kunne være 

medvirkende til at opnå alternativ/supplerende forklaring på value premium. Der blev 

argumenteret for at vækstaktier oftere skuffede investorerne hvilket resulterede i e

afkast end forventet. Dermed er den oprindelige forventning og den dertil hørende risiko en 

mulig årsag til at det faktiske afkast/risiko forhold ikke er lige for vækst og værdiporteføljen. 

Der blev vist empiriske beviser på at investorer i for

regnskabstal for virksomhederne oftere blev skuffet over indtjeningen for vækstvirksomheder 

målt på aktiekursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af tal for indtjeningen. Der blev 

ligeledes argumenteret for at forv

indfriet, hvilket implicit betyder at investorerne overvurderede den fremtidige vækst i aktiens 

indtjening og dermed værdi. En undersøgelse forsøgte ligeledes at klarlægge, hvorvidt der var 

empiriske beviser for om denne optimisme var gældende for professionelle såvel som private 

investorer. Undersøgelsen og en teoretisk diskussion indikerede at denne investoroptimisme 

var mere udbredt blandt private investorer, hvor det for de professionelle invest

vare et spørgsmål om forpligtelser i forbindelse med deres ansættelsesforhold. Resultaterne 

var ikke entydige delvist på grund af manglende empiriske beviser såvel som en mangelfuld 

metode.  
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ersøgelser har vist, på trods af forskellige metoder, at der i alle tilfælde har været en årlig 

gennemsnitlig historisk value premium på imellem 5,52 % – 10,3 %. For at undersøge hvad 

årsagerne til det større afkast ved investering i værdiaktier kunne være, blev der argumenteret 

ud fra et klassisk risiko perspektiv såvel som ud fra teoribaseret på behavioral finance. Hvad 

enten risiko blev målt på standardafvigelse eller den aktiespecifikke risiko beta, var risikoen 

på værdiporteføljen ikke tilstrækkelig til at kunne forklare størrelsen på value premiumen, 

argumenteret ud fra sharpe ratioen. Dermed synes den traditionelle risiko/afkast forklaring 

ikke tilstrækkelig som forklaring. 

I overensstemmelse med den vidensskabsmetodiske fremgangsmåde hvor fokus var p

finalitetsrelationer, var det derfor relevant at inddrage anden teori som kunne være 

medvirkende til at opnå alternativ/supplerende forklaring på value premium. Der blev 

argumenteret for at vækstaktier oftere skuffede investorerne hvilket resulterede i e

afkast end forventet. Dermed er den oprindelige forventning og den dertil hørende risiko en 

mulig årsag til at det faktiske afkast/risiko forhold ikke er lige for vækst og værdiporteføljen. 

Der blev vist empiriske beviser på at investorer i forbindelse med offentliggørelse af 

regnskabstal for virksomhederne oftere blev skuffet over indtjeningen for vækstvirksomheder 

målt på aktiekursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af tal for indtjeningen. Der blev 

ligeledes argumenteret for at forventningerne til væksten i vækstvirksomheder ofte ikke blev 

indfriet, hvilket implicit betyder at investorerne overvurderede den fremtidige vækst i aktiens 

indtjening og dermed værdi. En undersøgelse forsøgte ligeledes at klarlægge, hvorvidt der var 

ke beviser for om denne optimisme var gældende for professionelle såvel som private 

investorer. Undersøgelsen og en teoretisk diskussion indikerede at denne investoroptimisme 

var mere udbredt blandt private investorer, hvor det for de professionelle invest

vare et spørgsmål om forpligtelser i forbindelse med deres ansættelsesforhold. Resultaterne 

var ikke entydige delvist på grund af manglende empiriske beviser såvel som en mangelfuld 
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ersøgelser har vist, på trods af forskellige metoder, at der i alle tilfælde har været en årlig 

10,3 %. For at undersøge hvad 

, blev der argumenteret 

ud fra et klassisk risiko perspektiv såvel som ud fra teoribaseret på behavioral finance. Hvad 

enten risiko blev målt på standardafvigelse eller den aktiespecifikke risiko beta, var risikoen 

l at kunne forklare størrelsen på value premiumen, 

argumenteret ud fra sharpe ratioen. Dermed synes den traditionelle risiko/afkast forklaring 

I overensstemmelse med den vidensskabsmetodiske fremgangsmåde hvor fokus var på 

finalitetsrelationer, var det derfor relevant at inddrage anden teori som kunne være 

medvirkende til at opnå alternativ/supplerende forklaring på value premium. Der blev 

argumenteret for at vækstaktier oftere skuffede investorerne hvilket resulterede i et dårligere 

afkast end forventet. Dermed er den oprindelige forventning og den dertil hørende risiko en 

mulig årsag til at det faktiske afkast/risiko forhold ikke er lige for vækst og værdiporteføljen. 

bindelse med offentliggørelse af 

regnskabstal for virksomhederne oftere blev skuffet over indtjeningen for vækstvirksomheder 

målt på aktiekursen umiddelbart før og efter offentliggørelsen af tal for indtjeningen. Der blev 

entningerne til væksten i vækstvirksomheder ofte ikke blev 

indfriet, hvilket implicit betyder at investorerne overvurderede den fremtidige vækst i aktiens 

indtjening og dermed værdi. En undersøgelse forsøgte ligeledes at klarlægge, hvorvidt der var 

ke beviser for om denne optimisme var gældende for professionelle såvel som private 

investorer. Undersøgelsen og en teoretisk diskussion indikerede at denne investoroptimisme 

var mere udbredt blandt private investorer, hvor det for de professionelle investorer oftere 

vare et spørgsmål om forpligtelser i forbindelse med deres ansættelsesforhold. Resultaterne 

var ikke entydige delvist på grund af manglende empiriske beviser såvel som en mangelfuld 
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Kapitel 4. value premium analyse af det malaysiske 
Formålet med dette kapitel er at besvare sidste spørgsmål i problemformuleringen. 

Har der historisk set kunne opnås et større afkast uden tilsvarende større risiko ved at følge 

en investerings strategi med fokus på værdiaktier frem for væksta

aktiemarked? 

 Ved at foretage en value premium analyse søges der at opnå en dybere forståelse for, hvordan 

afkastet på det Malaysiske aktiemarked historisk har udviklet sig ved at følge en 

investeringsstrategi, der fordrer aktier de

samt indtjeningsmultipler. Derfor skal analysen i dette kapitel ses som værende en naturlig 

forlængelse af den indsigt i det Malaysiske aktiemarked der er skabt i kapitel 2.. På baggrund 

af redegørelsen af tidligere analyser og diskussion af den bagvedliggende teori i kapitel 3, vil 

der blive argumenteret for en hensigtsmæssig metode til at analysere en mulig value premium.  

Derudover vil den viden der er skabt for læseren i de foregående kapitler 2 og 3 a

benyttet ved den senere tolkning af analysens resultater. 

4.1. Analysens metode og data
I de følgende underafsnit vil der blive argumenteret for den metode og de data, der er valgt i 
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Tidligere undersøgelser af value premiums på aktiemarkeder har som redegjort for i afsnit 

4.1.1. fokuseret på multipler, enkeltvist eller i kombinationer, som estimat for værdi og vækst 

aktier. Oftest er følgende multipler blevet ben

2000)(Lakonishok et. al. 1994)(Cai, 1997). Undersøgelsen af det Japanske aktiemarked viste 
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aktiemarked. 
Formålet med dette kapitel er at besvare sidste spørgsmål i problemformuleringen.  

Har der historisk set kunne opnås et større afkast uden tilsvarende større risiko ved at følge 

ktier på det Malaysiske 

Ved at foretage en value premium analyse søges der at opnå en dybere forståelse for, hvordan 

afkastet på det Malaysiske aktiemarked historisk har udviklet sig ved at følge en 

r er ”billige” målt på forskellige regnskabsmæssige 

samt indtjeningsmultipler. Derfor skal analysen i dette kapitel ses som værende en naturlig 

forlængelse af den indsigt i det Malaysiske aktiemarked der er skabt i kapitel 2.. På baggrund 

f tidligere analyser og diskussion af den bagvedliggende teori i kapitel 3, vil 

der blive argumenteret for en hensigtsmæssig metode til at analysere en mulig value premium.  

Derudover vil den viden der er skabt for læseren i de foregående kapitler 2 og 3 aktivt blive 

I de følgende underafsnit vil der blive argumenteret for den metode og de data, der er valgt i 

risk value premium på det 

Malaysiske aktiemarked. Argumentationen vil være baseret på den viden, der er fremkommet 

i kapitel 2, samt fordele og ulemper ved de metoder der er blevet benyttet i de tidligere 

gjort for i kapitel 3. Derudover vil 

I det følgende vil der blive argumenteret for hver enkelt valgmulighed for den metodiske 

Tidligere undersøgelser af value premiums på aktiemarkeder har som redegjort for i afsnit 

4.1.1. fokuseret på multipler, enkeltvist eller i kombinationer, som estimat for værdi og vækst 

yttet, C/P, P/E, B/M (Davis et. al. 

2000)(Lakonishok et. al. 1994)(Cai, 1997). Undersøgelsen af det Japanske aktiemarked viste 



Niels Christensen 

 
at P/E multiplen var uhensigtsmæssig som mål for værdi og vækstaktier. Dette skyldtes 

specielle regnskabspraksis der slørede indt

eksternregnskabslovgivning er i Malaysia, og hvorvidt denne adskiller sig fra 

regnskabspraksis og dermed påvirkning af indtjeningsbegrebet falder udenfor rapportens 

rammer. Derfor vil det være fordelagtigt ikke 

reliabiliteten af undersøgelsen.

Adgangen til data om cashflowet for malaysiske virksomheder er begrænset, hvilket gør 

brugen af denne multipel uhensigtsmæssig. B/M multiplen er samtidig den mest udbredte 

metode, i tidligere undersøgelser, til at sortere aktierne i vækst og værdi. Dermed bliver det 

nemmere direkte at sammenligne value premiums på tværs af undersøgelser af forskellige 

markeder. Samlet set er der mest der taler for at benytte B/M hvorfor den vælges i 

indeværende undersøgelse. 

Andelen af aktier der skal tilskrives henholdsvis værdi og vækstporteføljerne har ligeledes 

været forskellig i undersøgelserne af det amerikanske og japanske marked. I undersøgelsen af 

det amerikanske marked fra 1929 

aktier med højest B/M udgjorde værdiporteføljen, og de 30 % af aktierne med lavest B/M var 

vækstaktier (Davis et. al. 2000).

Den alternative metode der benyttes i Lakonishok et. al. 1994 og Cai 1997 er, at opdele i 

10 % percentiler og igen lade øvre og nedre percentilen være proxy for værdi og 

vækstporteføljer. En tredje mulighed som benyttes i en undersøgelse af det mindre danske 

marked sorteres de 20 aktier fra det danske C20 index således, at 

placeres i vækstportefølje og 50 % med højest B/M placeres i en værdiportefølje (Risager 

2008).  

De to første metoder hvor der opdeles i mere end to grupperinger, vil alt andet lige sikre at der 

er større forskel på aktiernes B/M i vækst og værdiporteføljen, hvo

metode vil være en risiko for en meget lille forskel i B/M, der afgør 2 aktiers placering i 

vækst og værdiporteføljerne, hvilket kan påvirke de sande vækst og værdiaktier negativt. 

Fordelen ved den sidste metode er dog, at den er for
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af aktier der undersøges er mindre, vil det alt andet lige sikre at der er flere aktier i hver enkel 

portefølje frem for en opdeling i 3 eller flere porteføljer. Derfor vælges den sidste metode, 

hvor aktierne splittes op ligeligt i henholdsvis en værdiportefølje og en vækstportefølje efter 

B/M. 

Antallet af aktier varierer kraftigt fra undersøgelse til undersøgelse, fra 20 aktier i en 

undersøgelse af det danske marked

amerikanske marked (Risager 2008)(Davis et. al. 2000). En sådan udvælgelse vil være et 

tradeoff imellem præcision og generaliserbarhed på tværs af markeder på den ene side og 

tidsforbruget på databehandlingen på den anden side. 

Da undersøgelsen af det danske marked fremviste statistisk signifikante resultater allerede ved 

20 aktier, synes det i indeværende rapport at være tilstrækkeligt med tilsvarende få aktier set i 

forhold til andre undersøgelser. Fordelen ved at have 30 aktier svarende til de aktier me

højest markedskapitalisering hvilket også kaldes KLCI30 indexet er, at disse samlet set udgør 

størstedelen af den samlede markedskapitalisering JF afsnit 2.2.2.1.

Undersøgelserne viste at der for det amerikanske marked var et marginalt større afkast ved 

dele vækst og værdiporteføljerne op efter markedskapitaliseringen for hver enkel aktie (Davis 

et. al. 2000). Hvorimod dette ikke var tilfældet med det japanske marked (Cai 1997). Da 

rapportens formål vægter value premium, og ikke size premium, undlades 

indeværende rapport. 

For at afkastet i de konstruerede porteføljer afspejler markedets forventning til regnskabet, er 

det vigtigt at porteføljedannelsen sker efter at markedsaktørerne har haft mulighed for at agere 

på regnskabsdata for det forgangne år. Dette er ligeledes for at sikre at investorerne rent 

faktisk har haft mulighed for at købe den pågældende portefølje. Det er svært at argumentere 

for hvilken dato der er mest optimal så længe det er efter regnskabsaflæggelse. Derfor vælges 

sidste dag i juni som dagen hvorpå porteføljerne rebalanceres på baggrund af B/M for det 

forgangne år og det årlige afkast registreres, da dette ligeledes er metoden i de 3 tidligere 

nævnte undersøgelser (Davis et. al. 2000)(Lakonishok et. al. 1994)(Cai 199

                                                           
32 Det danske C20 index 
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I begge undersøgelser af det amerikanske marked og undersøgelsen af det Japanske marked er 

finansielle og transportvirksomheder sorteret fra (Davis et. al. 2000)(Lakonishok et. al. 

1994)(Cai 1997). Dette er dog ifølge Risager 2008 karakteristisk for u

største markeder, hvorimod undersøgelser af mindre markeder typisk indbefatter aktier for 

alle slags virksomheder (Risager 2008).

Da Malaysia som tidligere nævnt ikke kan betegnes som et af de dominerende aktiemarkeder 

og den vage argumentation for at undlade disse selskaber gør, at der i indeværende 

undersøgelse ikke vil blive sorteret aktier fra i forhold til en segmentering af brancher.

Undersøgelsesperioden fastsættes til 1993 

undersøgelsesperiode vil være fordelagtigt ud fra et statistisk synspunkt samt videnskabeligt 

synspunkt. Omvendt vil en sammenligning imellem udviklingen i KLCI indexet som 

redegjort for tidligere set i forhold til udviklingen i value premiumen kun være muligt ti

til 1993 i forhold til de data indsamlet i afsnit 2.2.2.2..  Hvilket ligeledes er en periode lang 

nok til at indbefatte såvel data fra før den sydøstasiatiske krise til såvel efter IT boblen og 

finanskrisen. 

Samlet set kan metoden beskrives som, at d

KLCI indexet på Bursa Malaysia hvert år udvælges den sidste dag i juni. Der skelnes ikke til 

hvilken type virksomhed der ligger bag aktien. Derefter sammensættes 2 porteføljer på 

baggrund af multiplen B/M. De 50 % af aktierne med højest B/M karakteriseres som 

værdiaktier.  

De 50 % med lavest B/M karakteriseres som vækstaktier.  Året efter samme dag registreres 

det samlede årlige afkast for vækstporteføljen og værdiporteføljen og forskellen betegnes som 

value premium, det vil sige det merafkast der opnås ved at investere i værdiaktier frem for 

vækstaktier.  

Afkastet for hver enkel aktie summeres ligeligt op såvel som efter markedsværdi. Målingerne 

foretages fra 1. juli 1993 til og med 30

er fra 30. juni 1994 – 29. juni 1995 på baggrund af B/M. Der benyttes månedlig afkast, som 

ligeledes er tilfældet ved tidligere analyser og på baggrund heraf bliver månedlige value 
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I begge undersøgelser af det amerikanske marked og undersøgelsen af det Japanske marked er 
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undersøgelse ikke vil blive sorteret aktier fra i forhold til en segmentering af brancher. 

juni 2011. Der kan argumenteres for at en større 

gelsesperiode vil være fordelagtigt ud fra et statistisk synspunkt samt videnskabeligt 

synspunkt. Omvendt vil en sammenligning imellem udviklingen i KLCI indexet som 

redegjort for tidligere set i forhold til udviklingen i value premiumen kun være muligt tilbage 

til 1993 i forhold til de data indsamlet i afsnit 2.2.2.2..  Hvilket ligeledes er en periode lang 

nok til at indbefatte såvel data fra før den sydøstasiatiske krise til såvel efter IT boblen og 

e 30 aktier der til et hvert givent år er af finde i 

KLCI indexet på Bursa Malaysia hvert år udvælges den sidste dag i juni. Der skelnes ikke til 

hvilken type virksomhed der ligger bag aktien. Derefter sammensættes 2 porteføljer på 

M. De 50 % af aktierne med højest B/M karakteriseres som 

De 50 % med lavest B/M karakteriseres som vækstaktier.  Året efter samme dag registreres 

det samlede årlige afkast for vækstporteføljen og værdiporteføljen og forskellen betegnes som 

lue premium, det vil sige det merafkast der opnås ved at investere i værdiaktier frem for 

enkel aktie summeres ligeligt op såvel som efter markedsværdi. Målingerne 

at den første årlige value premium 

juni 1995 på baggrund af B/M. Der benyttes månedlig afkast, som 

ligeledes er tilfældet ved tidligere analyser og på baggrund heraf bliver månedlige value 
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premiums, og årlige value premiums bereg

beregnet fra såvel værdivægtning på baggrund af kapitalisering såvel som ud fra en 

ligevægtning af hvert enkelt aktieafkast (Cai 1997)(Davis et. al. 2000)(Risager 

2008)(Lakonishok et. al. 1994). 

4.1.2. Data kilder 

Dataene der benyttes er som nævnt for aktierne på det Malaysiske Bursa Berhad. 

Dataudtrækket sker igennem Datastream 5.0. 

Dataene udtrækkes således at de kan benyttes i Microsoft Excel, hvori databehandlingen 

foregår. 

4.1.2.2. Fejlkilder 

En mulig fejlkilde er at B/M multiplen ikke indfanger hele begrebet værdi som defineret i 

begrebsredegørelsen afsnit 1.2. Der kan argumenteres for at eksempelvis kvaliteten af 

ledelsen kan have indflydelse på værdien af en aktie (Risager 2009).

Da ikke alle virksomheder aflægger regnskab samme dag, er det også forskelligt hvor lang tid 

investorerne har haft til at agere på de pågældende regnskabsdata, når der fastsættes en 

skæringsdato for indsamling af afkastdata der er identisk på tværs af aktierne. Vigtigst er do

som tidligere nævnt at investorerne har haft mulighed for at agere på regnskabsdata, således at 

værdistrategien har været mulig at følge.

4.2. Resultater af value premiumanalysen af det Malaysiske aktiemarked
I det følgende afsnit vil resultaterne af val

aktiemarked blive fremlagt og fortolket. Dette vil ske ud fra den viden der er blevet afdækket 

i de foregående kapitler, det vil sige i forhold til fakta om det Malaysiske marked såvel som 

analysens perspektiv til andre undersøgelser af samme karakter for andre markeder.

Nedenfor præsenteres den gennemsnitlige value premium på baggrund af indeværende 

analyse af det malaysiske aktiemarked. Resultatet sammenlignes med resultaterne for det 

Amerikanske og Japanske marke

hvert enkel akties andel af den samlede kapitalisering. 

Speciale Cand. Merc. FIR. 2011                     

 

premiums, og årlige value premiums beregnet. Det samlede afkast for porteføljerne bliver 

beregnet fra såvel værdivægtning på baggrund af kapitalisering såvel som ud fra en 

ligevægtning af hvert enkelt aktieafkast (Cai 1997)(Davis et. al. 2000)(Risager 

2008)(Lakonishok et. al. 1994).  

Dataene der benyttes er som nævnt for aktierne på det Malaysiske Bursa Berhad. 

Dataudtrækket sker igennem Datastream 5.0.  

Dataene udtrækkes således at de kan benyttes i Microsoft Excel, hvori databehandlingen 

fejlkilde er at B/M multiplen ikke indfanger hele begrebet værdi som defineret i 

begrebsredegørelsen afsnit 1.2. Der kan argumenteres for at eksempelvis kvaliteten af 

ledelsen kan have indflydelse på værdien af en aktie (Risager 2009). 

heder aflægger regnskab samme dag, er det også forskelligt hvor lang tid 

investorerne har haft til at agere på de pågældende regnskabsdata, når der fastsættes en 

skæringsdato for indsamling af afkastdata der er identisk på tværs af aktierne. Vigtigst er do

som tidligere nævnt at investorerne har haft mulighed for at agere på regnskabsdata, således at 

værdistrategien har været mulig at følge. 

4.2. Resultater af value premiumanalysen af det Malaysiske aktiemarked
I det følgende afsnit vil resultaterne af value premiumanalysen for det Malaysiske 

aktiemarked blive fremlagt og fortolket. Dette vil ske ud fra den viden der er blevet afdækket 

i de foregående kapitler, det vil sige i forhold til fakta om det Malaysiske marked såvel som 

andre undersøgelser af samme karakter for andre markeder.

Nedenfor præsenteres den gennemsnitlige value premium på baggrund af indeværende 

analyse af det malaysiske aktiemarked. Resultatet sammenlignes med resultaterne for det 

Amerikanske og Japanske marked målt på B/M. Afkastet i porteføljerne er vægtet i forhold til 

hvert enkel akties andel af den samlede kapitalisering.  
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net. Det samlede afkast for porteføljerne bliver 

beregnet fra såvel værdivægtning på baggrund af kapitalisering såvel som ud fra en 

ligevægtning af hvert enkelt aktieafkast (Cai 1997)(Davis et. al. 2000)(Risager 

Dataene der benyttes er som nævnt for aktierne på det Malaysiske Bursa Berhad. 

Dataene udtrækkes således at de kan benyttes i Microsoft Excel, hvori databehandlingen 

fejlkilde er at B/M multiplen ikke indfanger hele begrebet værdi som defineret i 

begrebsredegørelsen afsnit 1.2. Der kan argumenteres for at eksempelvis kvaliteten af 

heder aflægger regnskab samme dag, er det også forskelligt hvor lang tid 

investorerne har haft til at agere på de pågældende regnskabsdata, når der fastsættes en 

skæringsdato for indsamling af afkastdata der er identisk på tværs af aktierne. Vigtigst er dog 

som tidligere nævnt at investorerne har haft mulighed for at agere på regnskabsdata, således at 

4.2. Resultater af value premiumanalysen af det Malaysiske aktiemarked 
premiumanalysen for det Malaysiske 

aktiemarked blive fremlagt og fortolket. Dette vil ske ud fra den viden der er blevet afdækket 

i de foregående kapitler, det vil sige i forhold til fakta om det Malaysiske marked såvel som 

andre undersøgelser af samme karakter for andre markeder. 

Nedenfor præsenteres den gennemsnitlige value premium på baggrund af indeværende 

analyse af det malaysiske aktiemarked. Resultatet sammenlignes med resultaterne for det 

d målt på B/M. Afkastet i porteføljerne er vægtet i forhold til 
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Tabel 10: Værdivægtet value premium for Malaysia, USA og Japan

  Juni 1994 

Årlige gennemsnitlige 
value premium i % målt 
på B/M 

Kilde: Resultater af egen analyse på baggrund af data fra Datastream 5.0
resultater fra Lakonishok et. al. 1994, Davis et. al. 

Som det ses er der gennemsnitligt i hele perioden en positiv årlig value premium på 5,

Resultatet ligger en smule under resultaterne for de andre markeder. En årsag hertil kan være 

at den faktiske premium er mindre end tilsvarende for d

kan være at undersøgelsesperioden for de andre markeder er markant længere med undtagelse 

af Japan. Alternativt kan resultatet afspejle at value premium ikke er konsistent over tid, og at 

den korte periode i indeværend

kriser på få år. For at se hvorledes udviklingen i value premium har været over tid for det 

Malaysiske marked præsenteres nedenfor resultaterne på årsbasis.

Figur 10: Årlig værdivægtet value pre

Kilde: Resultater af egen analyse, data fra Datastream 5.0

                                                           
33 Se bilag 6, for beregninger på baggrund af rådata
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Tabel 10: Værdivægtet value premium for Malaysia, USA og Japan 
Value premium 

Malaysia USA 

Juni 1994 - Juni 2011 1929 - 1997 1968 - 1989

5,47% 5,52% 6,3% 

Kilde: Resultater af egen analyse på baggrund af data fra Datastream 5.033, og egen tilvirkning af 
resultater fra Lakonishok et. al. 1994, Davis et. al. 2000, Cai 1997 

Som det ses er der gennemsnitligt i hele perioden en positiv årlig value premium på 5,

Resultatet ligger en smule under resultaterne for de andre markeder. En årsag hertil kan være 

at den faktiske premium er mindre end tilsvarende for de andre markeder. En anden forklaring 

kan være at undersøgelsesperioden for de andre markeder er markant længere med undtagelse 

af Japan. Alternativt kan resultatet afspejle at value premium ikke er konsistent over tid, og at 

den korte periode i indeværende undersøgelse er særlig påvirket af det relative store antal 

kriser på få år. For at se hvorledes udviklingen i value premium har været over tid for det 

Malaysiske marked præsenteres nedenfor resultaterne på årsbasis. 

Figur 10: Årlig værdivægtet value premium Malaysia på baggrund af B/M

Kilde: Resultater af egen analyse, data fra Datastream 5.034  

                   
Se bilag 6, for beregninger på baggrund af rådata 
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Japan 

1989 1971 - 1993 

 11,3% 

, og egen tilvirkning af 

Som det ses er der gennemsnitligt i hele perioden en positiv årlig value premium på 5,47 %. 

Resultatet ligger en smule under resultaterne for de andre markeder. En årsag hertil kan være 

e andre markeder. En anden forklaring 

kan være at undersøgelsesperioden for de andre markeder er markant længere med undtagelse 

af Japan. Alternativt kan resultatet afspejle at value premium ikke er konsistent over tid, og at 

e undersøgelse er særlig påvirket af det relative store antal 

kriser på få år. For at se hvorledes udviklingen i value premium har været over tid for det 

mium Malaysia på baggrund af B/M 

 

Gennemsnitlig årlig 
value premium 
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Som det ses viser resultaterne af analysen at der har været en positiv premium i 15 ud af 17 år. 

Det ses ligeledes at premium varierer fra et negativt afkast på

positivt afkast på 30,05 som maksimum

direkte afkast på begge porteføljer negativt jf. bilag 1. Der kan i sådanne situationer stadig 

opnås gevinst såfremt shortenings teknikker 

 

Det ses at værdiaktierne i særlig grad outperformer på tidspunkter, hvor markedet oplever 

kriser. Sydøstasiatiske krise i 97

ved at investere i værdiaktier er på 

premiums i perioder med stor markedsvækst i perioderne inden kriser. Dermed adskiller 

resultaterne sig ikke fra resultaterne af markeder i udviklede lande, her ses ligeledes en 

gennemsnitlig positiv value premium hvor værdiaktier særligt i kriseperioder outperformer 

vækstaktier. En forklaring herpå kan som tidligere nævnt være at vækstaktier ofte 

overvurderes af private investorer og dermed oplever større fald i forbindelse med kriser

 

Igennem hele perioden er der stor forskel på de enkelte aktiers andel af den samlede 

markedskapitalisering, derfor er ovenstående value premium præget af at afkastet på enkelte 

aktier udgør en stor andel af det samlede afkast. Som eksempel kan nævnes at de 10 aktier 

målt på kapitalisering i 2009 udgjorde 69,36 % af den samlede kapitalisering af de 30 største 

aktier (www.ftse.com). Derfor er resultatet i høj grad afhængig af performance af de aktier. 

Derfor vil det være relevant at se på hvorledes value premium ændres, s

hvert enkelt år ikke afspejler den enkelte akties kapitalisering men i stedet vægtes ligeligt. 

Resultaterne herfor er præsenteret nedenfor og sammenlignet med resultaterne for resultaterne 

af analysen af værdivægtet afkast.

 

 

                                                                                
34 Se bilag 6, for beregninger på baggrund af rådata
35 I afsnit 4.2.3.3. blev det klarlagt hvorledes at denne hypotese ikke kunne bekræftes empirisk for professionelle 
investorer. 
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Som det ses viser resultaterne af analysen at der har været en positiv premium i 15 ud af 17 år. 

Det ses ligeledes at premium varierer fra et negativt afkast på 11,11 som minimum til et 

maksimum. I enkelte år med positiv value premium er det reale 

direkte afkast på begge porteføljer negativt jf. bilag 1. Der kan i sådanne situationer stadig 

opnås gevinst såfremt shortenings teknikker anvendes som beskrevet tidligere. 

Det ses at værdiaktierne i særlig grad outperformer på tidspunkter, hvor markedet oplever 

Sydøstasiatiske krise i 97-98, IT boblen 00-01 og finanskrisen 07-

ved at investere i værdiaktier er på imellem 10,85 og 30,05. Derudover ses der negative value 

premiums i perioder med stor markedsvækst i perioderne inden kriser. Dermed adskiller 

resultaterne sig ikke fra resultaterne af markeder i udviklede lande, her ses ligeledes en 

value premium hvor værdiaktier særligt i kriseperioder outperformer 

vækstaktier. En forklaring herpå kan som tidligere nævnt være at vækstaktier ofte 

overvurderes af private investorer og dermed oplever større fald i forbindelse med kriser

perioden er der stor forskel på de enkelte aktiers andel af den samlede 

markedskapitalisering, derfor er ovenstående value premium præget af at afkastet på enkelte 

aktier udgør en stor andel af det samlede afkast. Som eksempel kan nævnes at de 10 aktier 

lt på kapitalisering i 2009 udgjorde 69,36 % af den samlede kapitalisering af de 30 største 

aktier (www.ftse.com). Derfor er resultatet i høj grad afhængig af performance af de aktier. 

Derfor vil det være relevant at se på hvorledes value premium ændres, s

hvert enkelt år ikke afspejler den enkelte akties kapitalisering men i stedet vægtes ligeligt. 

Resultaterne herfor er præsenteret nedenfor og sammenlignet med resultaterne for resultaterne 

af analysen af værdivægtet afkast. 

                                                                                                                        
Se bilag 6, for beregninger på baggrund af rådata 
I afsnit 4.2.3.3. blev det klarlagt hvorledes at denne hypotese ikke kunne bekræftes empirisk for professionelle 
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Som det ses viser resultaterne af analysen at der har været en positiv premium i 15 ud af 17 år. 

11,11 som minimum til et 

. I enkelte år med positiv value premium er det reale 

direkte afkast på begge porteføljer negativt jf. bilag 1. Der kan i sådanne situationer stadig 

anvendes som beskrevet tidligere.  

Det ses at værdiaktierne i særlig grad outperformer på tidspunkter, hvor markedet oplever 

-08, hvor gevinsten 

imellem 10,85 og 30,05. Derudover ses der negative value 

premiums i perioder med stor markedsvækst i perioderne inden kriser. Dermed adskiller 

resultaterne sig ikke fra resultaterne af markeder i udviklede lande, her ses ligeledes en 

value premium hvor værdiaktier særligt i kriseperioder outperformer 

vækstaktier. En forklaring herpå kan som tidligere nævnt være at vækstaktier ofte 

overvurderes af private investorer og dermed oplever større fald i forbindelse med kriser35. 

perioden er der stor forskel på de enkelte aktiers andel af den samlede 

markedskapitalisering, derfor er ovenstående value premium præget af at afkastet på enkelte 

aktier udgør en stor andel af det samlede afkast. Som eksempel kan nævnes at de 10 aktier 

lt på kapitalisering i 2009 udgjorde 69,36 % af den samlede kapitalisering af de 30 største 

aktier (www.ftse.com). Derfor er resultatet i høj grad afhængig af performance af de aktier. 

Derfor vil det være relevant at se på hvorledes value premium ændres, såfremt at afkastet i 

hvert enkelt år ikke afspejler den enkelte akties kapitalisering men i stedet vægtes ligeligt. 

Resultaterne herfor er præsenteret nedenfor og sammenlignet med resultaterne for resultaterne 

                                                             

I afsnit 4.2.3.3. blev det klarlagt hvorledes at denne hypotese ikke kunne bekræftes empirisk for professionelle 
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Tabel 11: Gennemsnitlig årlig value premium for Malaysia

  Malaysia 1 juli 1994 

  Ligevægtet afkast

Value premium 

Standardafvigelse 
Kilde: Resultater af egen analyse, data fra Datastream 5.0

Den gennemsnitlige årlige value premium er ved ligevægtning af afkastet på 6,17 %. 

Resultaterne viser at value premium bliver marginalt større ved at benytte en ligevægtet 

fordeling af afkastet. Dermed er andelen af de mindre aktiers afkast større i dette 

har bidraget til en større value premium. Resultatet af analysen viser ligeledes, at ved 

ligevægtet afkast er risikoen på value premium målt på standardafvigelsen 10,82. Dermed er 

stigningen i value premium som foreskrevet af den klassiske fina

af den tilsvarende stigning i risiko. 

At value premium bliver større ved at benytte ligevægtet afkast er ikke gennemgående i andre 

undersøgelser. Eksempelvis hvor det i det danske tilfælde ligeledes er tale om en stigning i 

value premium ved ligevægtning er dette ikke tilfældet for det Japanske marked (Risager 

2008)(Cai 1997).  

Yderpunkterne for value premiumen jvf. bilag 1 er ligeledes større ved ligevægtet afkast, idet 

den mindst registrerede årlige premium er på 

registrerede premium er på 39,

kapitaliseringsvægtet afkast ændrer ikke på resultatet i forhold til hvornår der registreres 

positive og negative value premiums. De

positiv ved svage stigninger og fald på aktiemarkedet, og stærkt positiv ved store fald på 

markedet typisk i forbindelse med kriser. Value premium er derimod negativ i forbindelse 

med kraftige opsving på aktiemarkedet.

                                                           
36 Se bilag 6, for beregninger på baggrund af rådata
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: Gennemsnitlig årlig value premium for Malaysia 

Malaysia 1 juli 1994 - 30 juni 2011 

Ligevægtet afkast Værdivægtet afkast 

6,17 5,47 

10,82 8,8 

Kilde: Resultater af egen analyse, data fra Datastream 5.036  

Den gennemsnitlige årlige value premium er ved ligevægtning af afkastet på 6,17 %. 

Resultaterne viser at value premium bliver marginalt større ved at benytte en ligevægtet 

fordeling af afkastet. Dermed er andelen af de mindre aktiers afkast større i dette 

har bidraget til en større value premium. Resultatet af analysen viser ligeledes, at ved 

ligevægtet afkast er risikoen på value premium målt på standardafvigelsen 10,82. Dermed er 

stigningen i value premium som foreskrevet af den klassiske finansielle teori en konsekvens 

af den tilsvarende stigning i risiko.  

At value premium bliver større ved at benytte ligevægtet afkast er ikke gennemgående i andre 

undersøgelser. Eksempelvis hvor det i det danske tilfælde ligeledes er tale om en stigning i 

ue premium ved ligevægtning er dette ikke tilfældet for det Japanske marked (Risager 

Yderpunkterne for value premiumen jvf. bilag 1 er ligeledes større ved ligevægtet afkast, idet 

den mindst registrerede årlige premium er på -11,25 % i juni 06 – juni 07, og den højest 

registrerede premium er på 39,25 % fra juni 97 – juni 98. En ændring til ligevægtet frem for 

ingsvægtet afkast ændrer ikke på resultatet i forhold til hvornår der registreres 

positive og negative value premiums. Det gennemgående resultat er at value premium er 

positiv ved svage stigninger og fald på aktiemarkedet, og stærkt positiv ved store fald på 

markedet typisk i forbindelse med kriser. Value premium er derimod negativ i forbindelse 

markedet. 

                   
ag 6, for beregninger på baggrund af rådata 
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Den gennemsnitlige årlige value premium er ved ligevægtning af afkastet på 6,17 %. 

Resultaterne viser at value premium bliver marginalt større ved at benytte en ligevægtet 

fordeling af afkastet. Dermed er andelen af de mindre aktiers afkast større i dette tilfælde og 

har bidraget til en større value premium. Resultatet af analysen viser ligeledes, at ved 

ligevægtet afkast er risikoen på value premium målt på standardafvigelsen 10,82. Dermed er 

nsielle teori en konsekvens 

At value premium bliver større ved at benytte ligevægtet afkast er ikke gennemgående i andre 

undersøgelser. Eksempelvis hvor det i det danske tilfælde ligeledes er tale om en stigning i 

ue premium ved ligevægtning er dette ikke tilfældet for det Japanske marked (Risager 

Yderpunkterne for value premiumen jvf. bilag 1 er ligeledes større ved ligevægtet afkast, idet 

juni 07, og den højest 

il ligevægtet frem for 

ingsvægtet afkast ændrer ikke på resultatet i forhold til hvornår der registreres 

t gennemgående resultat er at value premium er 

positiv ved svage stigninger og fald på aktiemarkedet, og stærkt positiv ved store fald på 

markedet typisk i forbindelse med kriser. Value premium er derimod negativ i forbindelse 
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4.3. Delkonklusion. 
På baggrund af redegørelsen af tidligere analyser af value premium i andre markeder i kapitel 

3 og beskrivelsen af det Malaysiske marked i kapitel 2, blev en relevant metode fastlagt for 

indeværende rapports analyse af value p

B/M blev de 30 største aktier målt på den enkelte akties andel af markedskapitaliseringen 

allokeret til 2 porteføljer.  

De 15 aktier med højest B/M betegnes værdiaktier og de 15 med lavest B/M blev betegnet

vækstaktier. Afkastet i hver portefølje blev derefter beregnet på månedsbasis, og forskellen 

imellem de to porteføljer viser en evt. value premium på månedlig basis, på baggrund af den 

månedlige value premium blev den årlige premium beregnet. Det blev vis

været en årlig gennemsnitlig value premium i perioden 1994 

malaysiske aktiemarked. Det viste sig at denne value premium var følsom overfor 

performance af få store virksomheder, hvorfor en value premium på bagg

afkast blev beregnet. Resultater herfor var en marginal større value premium der i alt årligt 

var på gennemsnitligt 6,17 % hvilket viser, at de relativt mindre virksomheder i KLCI30 

indekset målt på kapitalisering har bidraget relativt m

En investor vil dermed i perioden have opnået 2,97 gange

periode ved at investere i værdiaktier frem for en tilsvarende investering i vækst aktier i 

samme periode. Analysen viste ligeled

negativ vækst samt ved kraftigt fald i markedet. I tilfælde af år med kraftig stigninger i 

markedet målt på afkast er der tale om en negativ value premium. Dermed viser analysen at 

såfremt en porteføljeinvestor vil investere i det Malaysiske aktiemarked er det fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, såfremt markedet ikke er i kraftig fremgang hvilket viser, at investor 

bør forholde sig til tendenserne i markedsudviklingen.  

 Analysen viste ligeledes af porteføljerne med ligevægtet afkast havde lavere risiko målt på 

standardafvigelsen på trods af en højere value premium, hvilket understreger at det klassiske 

risiko perspektiv ikke er tilstrækkelig til at forklare value premium for det Malaysiske 

                                                           
37 (1+0,0617)18= 2,94 
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På baggrund af redegørelsen af tidligere analyser af value premium i andre markeder i kapitel 

3 og beskrivelsen af det Malaysiske marked i kapitel 2, blev en relevant metode fastlagt for 

indeværende rapports analyse af value premium for det malaysiske marked.  På baggrund af 

B/M blev de 30 største aktier målt på den enkelte akties andel af markedskapitaliseringen 

De 15 aktier med højest B/M betegnes værdiaktier og de 15 med lavest B/M blev betegnet

vækstaktier. Afkastet i hver portefølje blev derefter beregnet på månedsbasis, og forskellen 

imellem de to porteføljer viser en evt. value premium på månedlig basis, på baggrund af den 

månedlige value premium blev den årlige premium beregnet. Det blev vist at der historisk har 

været en årlig gennemsnitlig value premium i perioden 1994 – 2011, på 5,47 for det 

malaysiske aktiemarked. Det viste sig at denne value premium var følsom overfor 

performance af få store virksomheder, hvorfor en value premium på bagg

afkast blev beregnet. Resultater herfor var en marginal større value premium der i alt årligt 

var på gennemsnitligt 6,17 % hvilket viser, at de relativt mindre virksomheder i KLCI30 

indekset målt på kapitalisering har bidraget relativt mere til den positive value premium. 

perioden have opnået 2,97 gange37 mere aktieformue over en 18årig 

periode ved at investere i værdiaktier frem for en tilsvarende investering i vækst aktier i 

. Analysen viste ligeledes at der er en value premium i år med svag positiv og 

negativ vækst samt ved kraftigt fald i markedet. I tilfælde af år med kraftig stigninger i 

markedet målt på afkast er der tale om en negativ value premium. Dermed viser analysen at 

einvestor vil investere i det Malaysiske aktiemarked er det fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, såfremt markedet ikke er i kraftig fremgang hvilket viser, at investor 

bør forholde sig til tendenserne i markedsudviklingen.   

f porteføljerne med ligevægtet afkast havde lavere risiko målt på 

standardafvigelsen på trods af en højere value premium, hvilket understreger at det klassiske 

risiko perspektiv ikke er tilstrækkelig til at forklare value premium for det Malaysiske 
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På baggrund af redegørelsen af tidligere analyser af value premium i andre markeder i kapitel 

3 og beskrivelsen af det Malaysiske marked i kapitel 2, blev en relevant metode fastlagt for 

remium for det malaysiske marked.  På baggrund af 

B/M blev de 30 største aktier målt på den enkelte akties andel af markedskapitaliseringen 

De 15 aktier med højest B/M betegnes værdiaktier og de 15 med lavest B/M blev betegnet 

vækstaktier. Afkastet i hver portefølje blev derefter beregnet på månedsbasis, og forskellen 

imellem de to porteføljer viser en evt. value premium på månedlig basis, på baggrund af den 

t at der historisk har 

2011, på 5,47 for det 

malaysiske aktiemarked. Det viste sig at denne value premium var følsom overfor 

performance af få store virksomheder, hvorfor en value premium på baggrund af ligevægtet 

afkast blev beregnet. Resultater herfor var en marginal større value premium der i alt årligt 

var på gennemsnitligt 6,17 % hvilket viser, at de relativt mindre virksomheder i KLCI30 

ere til den positive value premium.  

mere aktieformue over en 18årig 

periode ved at investere i værdiaktier frem for en tilsvarende investering i vækst aktier i 

es at der er en value premium i år med svag positiv og 

negativ vækst samt ved kraftigt fald i markedet. I tilfælde af år med kraftig stigninger i 

markedet målt på afkast er der tale om en negativ value premium. Dermed viser analysen at 

einvestor vil investere i det Malaysiske aktiemarked er det fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, såfremt markedet ikke er i kraftig fremgang hvilket viser, at investor 

f porteføljerne med ligevægtet afkast havde lavere risiko målt på 

standardafvigelsen på trods af en højere value premium, hvilket understreger at det klassiske 

risiko perspektiv ikke er tilstrækkelig til at forklare value premium for det Malaysiske 
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marked. I stedet vil det være nærliggende at anvende en behavioral financevinkel som mulig 

forklaring på den givne value premium. 

Analysen af value premium på det Malaysiske aktiemarked ligger sig dermed op af 

resultaterne der er set på eksisterende analyser val

lande. Analysen har dermed bidraget til at klarlægge, hvorvidt der som ved udviklede 

markeder ligeledes er empirisk bevis for at følge en værdiaktie investeringsstrategi på et 

udvalgt emerging market hvilket kan bekræft
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I stedet vil det være nærliggende at anvende en behavioral financevinkel som mulig 

forklaring på den givne value premium.  

Analysen af value premium på det Malaysiske aktiemarked ligger sig dermed op af 

resultaterne der er set på eksisterende analyser value premium på markederne i udviklede 

lande. Analysen har dermed bidraget til at klarlægge, hvorvidt der som ved udviklede 

markeder ligeledes er empirisk bevis for at følge en værdiaktie investeringsstrategi på et 

udvalgt emerging market hvilket kan bekræftes.   
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I stedet vil det være nærliggende at anvende en behavioral financevinkel som mulig 

Analysen af value premium på det Malaysiske aktiemarked ligger sig dermed op af 

ue premium på markederne i udviklede 

lande. Analysen har dermed bidraget til at klarlægge, hvorvidt der som ved udviklede 

markeder ligeledes er empirisk bevis for at følge en værdiaktie investeringsstrategi på et 
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Kapitel 5. Konklusion.
Det Malaysiske aktiemarked er karakteriseret ved at have gennemgået en

moderniseringsproces igennem de seneste 20 år, dette ses 

overvågning og styring af markedet, såle

instans. Derudover blev den meget omdiskuterede lov afskaffet, der førhen pålagde 

restriktioner på ejerskabsandele af blandt andet børsnoterede virksomheder. De 

liberaliserende tiltag er sket ud fra et pol

investorer.  

Det Malaysiske aktiemarked har i perioden fra dec

toneangivende KLCI30 Index på 36,91 % med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,

trods af 3 markante kriser, der påvirkede aktiemarkedet, den sydøstasiatiske krise, it boblen 

og senest den finansielle krise.

den 3 mindste korrelation, til det amerikanske marked,

Udsving i forbindelse med kriserne ses ligeledes i den gennemsnitlige årlige standardafvigelse 

i perioden som er på 22,93. Den relative likviditet i markedet har været stabil. Udeblivelsen af 

forbedring i den relative likviditet kan undre

rammebetingelserne for markedet og det gennemsnitlige afkast. Det vidner om at likviditeten 

ikke nødvendigvis er så essentiel for nuværende investorer, da stigningen i internationale 

porteføljeinvesteringer steg markant i s

at benytte målinger af relativ likviditet som proxy for investorernes opfattelse af 

markedseffektiviteten.  

I rapporten er det blevet påvist, hvorledes udviklingen i centrale risici parametre for en 

international porteføljeinvestor har haft på aktiemarkedet som investeringsobjekt. Med 

udgangspunkt i de risici der specielt knytter sig til international porteføljeinvestering, 

restriktioner på kapital in- og outflow, kapitalgevinst beskatning, samt valutakurs

det sig at der politisk har været en velvilje til at mindske begrænsningerne for international 

investering i Malaysia.  

Speciale Cand. Merc. FIR. 2011                     

 

Konklusion.  
Det Malaysiske aktiemarked er karakteriseret ved at have gennemgået en

moderniseringsproces igennem de seneste 20 år, dette ses bl.a. ved tiltag der

overvågning og styring af markedet, således at det fremadrettet blev varetaget af en enkel 

instans. Derudover blev den meget omdiskuterede lov afskaffet, der førhen pålagde 

restriktioner på ejerskabsandele af blandt andet børsnoterede virksomheder. De 

er sket ud fra et politisk ønske om at tiltrække flere udenlandske 

Det Malaysiske aktiemarked har i perioden fra dec. 1993 – jun. 2011 haft en stigning i det 

toneangivende KLCI30 Index på 36,91 % med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,

trods af 3 markante kriser, der påvirkede aktiemarkedet, den sydøstasiatiske krise, it boblen 

og senest den finansielle krise. En undersøgelse viste at det Malaysiske aktiemarked havde 

til det amerikanske marked, ud af 44 lande.  

Udsving i forbindelse med kriserne ses ligeledes i den gennemsnitlige årlige standardafvigelse 

i perioden som er på 22,93. Den relative likviditet i markedet har været stabil. Udeblivelsen af 

forbedring i den relative likviditet kan undre set i forhold til udviklingen i 

rammebetingelserne for markedet og det gennemsnitlige afkast. Det vidner om at likviditeten 

ikke nødvendigvis er så essentiel for nuværende investorer, da stigningen i internationale 

porteføljeinvesteringer steg markant i samme periode eller at der som nævnt er problematisk 

at benytte målinger af relativ likviditet som proxy for investorernes opfattelse af 

I rapporten er det blevet påvist, hvorledes udviklingen i centrale risici parametre for en 

national porteføljeinvestor har haft på aktiemarkedet som investeringsobjekt. Med 

udgangspunkt i de risici der specielt knytter sig til international porteføljeinvestering, 

og outflow, kapitalgevinst beskatning, samt valutakurs

det sig at der politisk har været en velvilje til at mindske begrænsningerne for international 
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Det Malaysiske aktiemarked er karakteriseret ved at have gennemgået en liberaliserings- og 

ved tiltag der centraliserede 

des at det fremadrettet blev varetaget af en enkel 

instans. Derudover blev den meget omdiskuterede lov afskaffet, der førhen pålagde 

restriktioner på ejerskabsandele af blandt andet børsnoterede virksomheder. De 

itisk ønske om at tiltrække flere udenlandske 

2011 haft en stigning i det 

toneangivende KLCI30 Index på 36,91 % med en gennemsnitlig årlig vækst på 2,05 % på 

trods af 3 markante kriser, der påvirkede aktiemarkedet, den sydøstasiatiske krise, it boblen 

En undersøgelse viste at det Malaysiske aktiemarked havde 

Udsving i forbindelse med kriserne ses ligeledes i den gennemsnitlige årlige standardafvigelse 

i perioden som er på 22,93. Den relative likviditet i markedet har været stabil. Udeblivelsen af 

set i forhold til udviklingen i 

rammebetingelserne for markedet og det gennemsnitlige afkast. Det vidner om at likviditeten 

ikke nødvendigvis er så essentiel for nuværende investorer, da stigningen i internationale 

amme periode eller at der som nævnt er problematisk 

at benytte målinger af relativ likviditet som proxy for investorernes opfattelse af 

I rapporten er det blevet påvist, hvorledes udviklingen i centrale risici parametre for en 

national porteføljeinvestor har haft på aktiemarkedet som investeringsobjekt. Med 

udgangspunkt i de risici der specielt knytter sig til international porteføljeinvestering, 

og outflow, kapitalgevinst beskatning, samt valutakurs risici, viser 

det sig at der politisk har været en velvilje til at mindske begrænsningerne for international 
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Fra og med 2007 er der ikke længere kapital gevinst beskatning, og restriktioner på kapital in

og outflow er igennem de seneste årtier blevet kraftigt liberaliserede. Undtagelsen er i 

forbindelse med den sydøstasiatiske krise i 1997

investorerne. Den umiddelbare succes ved den i krisen anvendte politik, gør at det er 

nærliggende at tro at de politiske magthavere i sådanne fremtidige tilfælde vil kunne anvende 

tilsvarende metoder. Derfor vil det på trods af de liberaliserende tiltag være en lille risiko for 

at modsatrettede tiltag kan implementeres i fremtiden såfremt det findes n

På nuværende tidspunkt ser det dog ud til at der fortsat vil være tegn på liberaliserende adfærd 

i forhold til aktiemarkederne, hvilket som påvist kan bidrage til et mere attraktivt aktiemarked 

for internationale investorer. Udviklingen i valut

ophørelsen af fastkurspolitikken har været mindre udsving i valutakursen, hvilket medfører en 

reel valutakurs risici for internationale investorer dog blev der ligeledes argumenteret for, 

hvorledes denne risici kan hedges ved hjælp af currency futures. 

Samlet set kan det konkluderes at det Malaysiske aktiemarked er blevet et mere interessant 

investeringsobjekt målt på de risici der er specifikke for internationale investorer. 

Konklusionen underbygges af at der igennem

mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer.

Redegørelse for eksisterende undersøgelser af andre aktiemarkeder viste, at der historisk har 

kunnet opnås et større afkast ved investering i værdiaktier frem

value premium. Undersøgelser har fokuseret på udviklede landes aktiemarkeder, og som 

eksempel blev undersøgelser af det Japanske og Amerikanske aktiemarked inddraget. 

Undersøgelserne viste en positiv historisk value premium p

På baggrund af de forskellige metoder i eksisterende undersøgelser samt den viden der var 

fremskaffet i de foregående kapitler, blev en relevant metode valgt til undersøgelse af 

eventuel value premium på det Malaysiske aktiemarke

markedskapitalisering blev udvalgt og grupperet i en vækst

deres Book/market ratio.  
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Fra og med 2007 er der ikke længere kapital gevinst beskatning, og restriktioner på kapital in

seneste årtier blevet kraftigt liberaliserede. Undtagelsen er i 

forbindelse med den sydøstasiatiske krise i 1997-1998, hvor kraftige restriktioner blev pålagt 

investorerne. Den umiddelbare succes ved den i krisen anvendte politik, gør at det er 

at tro at de politiske magthavere i sådanne fremtidige tilfælde vil kunne anvende 

tilsvarende metoder. Derfor vil det på trods af de liberaliserende tiltag være en lille risiko for 

at modsatrettede tiltag kan implementeres i fremtiden såfremt det findes nødvendigt. 

På nuværende tidspunkt ser det dog ud til at der fortsat vil være tegn på liberaliserende adfærd 

i forhold til aktiemarkederne, hvilket som påvist kan bidrage til et mere attraktivt aktiemarked 

for internationale investorer. Udviklingen i valutakurs risici har dog vist at der siden 

ophørelsen af fastkurspolitikken har været mindre udsving i valutakursen, hvilket medfører en 

reel valutakurs risici for internationale investorer dog blev der ligeledes argumenteret for, 

dges ved hjælp af currency futures.  

Samlet set kan det konkluderes at det Malaysiske aktiemarked er blevet et mere interessant 

investeringsobjekt målt på de risici der er specifikke for internationale investorer. 

Konklusionen underbygges af at der igennem de seneste 10 år har været en kraftig stigning i 

mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer. 

Redegørelse for eksisterende undersøgelser af andre aktiemarkeder viste, at der historisk har 

kunnet opnås et større afkast ved investering i værdiaktier frem for vækstaktier, det såkaldte 

value premium. Undersøgelser har fokuseret på udviklede landes aktiemarkeder, og som 

eksempel blev undersøgelser af det Japanske og Amerikanske aktiemarked inddraget. 

Undersøgelserne viste en positiv historisk value premium på imellem 5,52 % 

På baggrund af de forskellige metoder i eksisterende undersøgelser samt den viden der var 

fremskaffet i de foregående kapitler, blev en relevant metode valgt til undersøgelse af 

eventuel value premium på det Malaysiske aktiemarked. De 30 største aktier målt på 

markedskapitalisering blev udvalgt og grupperet i en vækst- og værdiportefølje i forhold til 
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Fra og med 2007 er der ikke længere kapital gevinst beskatning, og restriktioner på kapital in- 

seneste årtier blevet kraftigt liberaliserede. Undtagelsen er i 

1998, hvor kraftige restriktioner blev pålagt 

investorerne. Den umiddelbare succes ved den i krisen anvendte politik, gør at det er 

at tro at de politiske magthavere i sådanne fremtidige tilfælde vil kunne anvende 

tilsvarende metoder. Derfor vil det på trods af de liberaliserende tiltag være en lille risiko for 

ødvendigt.  

På nuværende tidspunkt ser det dog ud til at der fortsat vil være tegn på liberaliserende adfærd 

i forhold til aktiemarkederne, hvilket som påvist kan bidrage til et mere attraktivt aktiemarked 

akurs risici har dog vist at der siden 

ophørelsen af fastkurspolitikken har været mindre udsving i valutakursen, hvilket medfører en 

reel valutakurs risici for internationale investorer dog blev der ligeledes argumenteret for, 

Samlet set kan det konkluderes at det Malaysiske aktiemarked er blevet et mere interessant 

investeringsobjekt målt på de risici der er specifikke for internationale investorer. 

de seneste 10 år har været en kraftig stigning i 

Redegørelse for eksisterende undersøgelser af andre aktiemarkeder viste, at der historisk har 

for vækstaktier, det såkaldte 

value premium. Undersøgelser har fokuseret på udviklede landes aktiemarkeder, og som 

eksempel blev undersøgelser af det Japanske og Amerikanske aktiemarked inddraget. 

å imellem 5,52 % – 10,3 %. 

På baggrund af de forskellige metoder i eksisterende undersøgelser samt den viden der var 

fremskaffet i de foregående kapitler, blev en relevant metode valgt til undersøgelse af 

d. De 30 største aktier målt på 

og værdiportefølje i forhold til 
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Undersøgelsen viste en gennemsnitlig positiv value premium i perioden fra 1994 

på 5,47 % såfremt porteføljerne var vægtet i forhold til markedskapitaliseringen af hver enkel 

aktie. For at undgå bias relaterede til få store virksomheder, blev der beregnet en ny value 

premium på baggrund af ligevægtet afkast. 

6,17%, hvilket vidner om at de mindre aktier i den valgte stikprøve bidrog mere positivt til 

value premium end det var tilfældet for de større aktier. 

Denne value premium synes umiddelbart lavt set i forhold til resultaterne for de udviklede 

landes aktiemarkeder dog er der stor forskel i undersøgelsesperioderne, hvor der i 

indeværende korte undersøgelsesperiode har været 3 større kriser, der har påvirket 

aktiemarkedet er antallet af kriser pr. år i de andre undersøgelser ikke tilsvarende høj. Derfor 

vil en sammenligning af value premium af de andre aktiemarkeder i tilsvarende periode som i 

indeværende højst sandsynligt medføre en lavere value premium netop grundet antallet af 

kriser i Malaysia.  

Analysen viste ligeledes at det i perioder med stabilitet på aktiemarkedet var fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, hvor der sås en lav men stabil value premium. I forbindelse med kriser 

var der i alle tilfælde en markant premium ved værdiaktier, hvilk

skuffelses-hypotesen i relation til vækstaktier. I perioderne inden kriser hvor markedet typisk 

oplevede kraftig fremgang, var der dog tale om en negativ value premium. 

Dermed har analysen vist at der for det Malaysiske marked er f

perioder med kraftig fremgang på markederne at investere i værdiaktier, derudover at der er 

fordele ved timing i implementering af sin strategi, således at den ikke iværksættes i perioder 

med kraftigt fremgang i markedet.   

Analysen af det Malaysiske aktiemarked viste at der historisk ikke har været væsentlig større 

risiko forbundet med at investere i værdiaktier, hvorfor den traditionelle forklaring med at 

øget afkast afspejles i øget risiko ikke er tilstrækkelig til at forkl

premium. Dermed er overvejelser om hvad investorer tænker og gør vigtig for at forstå de 

Malaysiske aktiemarkeder som det ligeledes er set på andre markeder, hvor traditionel 
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Undersøgelsen viste en gennemsnitlig positiv value premium i perioden fra 1994 

emt porteføljerne var vægtet i forhold til markedskapitaliseringen af hver enkel 

aktie. For at undgå bias relaterede til få store virksomheder, blev der beregnet en ny value 

igevægtet afkast. Resultatet viste en højere value premium

6,17%, hvilket vidner om at de mindre aktier i den valgte stikprøve bidrog mere positivt til 

value premium end det var tilfældet for de større aktier.  

Denne value premium synes umiddelbart lavt set i forhold til resultaterne for de udviklede 

tiemarkeder dog er der stor forskel i undersøgelsesperioderne, hvor der i 

indeværende korte undersøgelsesperiode har været 3 større kriser, der har påvirket 

aktiemarkedet er antallet af kriser pr. år i de andre undersøgelser ikke tilsvarende høj. Derfor 

l en sammenligning af value premium af de andre aktiemarkeder i tilsvarende periode som i 

indeværende højst sandsynligt medføre en lavere value premium netop grundet antallet af 

Analysen viste ligeledes at det i perioder med stabilitet på aktiemarkedet var fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, hvor der sås en lav men stabil value premium. I forbindelse med kriser 

var der i alle tilfælde en markant premium ved værdiaktier, hvilket kan forklares ud fra 

hypotesen i relation til vækstaktier. I perioderne inden kriser hvor markedet typisk 

oplevede kraftig fremgang, var der dog tale om en negativ value premium. 

Dermed har analysen vist at der for det Malaysiske marked er fordelagtigt med undtagelse af 

perioder med kraftig fremgang på markederne at investere i værdiaktier, derudover at der er 

fordele ved timing i implementering af sin strategi, således at den ikke iværksættes i perioder 

med kraftigt fremgang i markedet.    

nalysen af det Malaysiske aktiemarked viste at der historisk ikke har været væsentlig større 

risiko forbundet med at investere i værdiaktier, hvorfor den traditionelle forklaring med at 

øget afkast afspejles i øget risiko ikke er tilstrækkelig til at forklare den Malaysiske value 

premium. Dermed er overvejelser om hvad investorer tænker og gør vigtig for at forstå de 

Malaysiske aktiemarkeder som det ligeledes er set på andre markeder, hvor traditionel 
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Undersøgelsen viste en gennemsnitlig positiv value premium i perioden fra 1994 – juni 2011 

emt porteføljerne var vægtet i forhold til markedskapitaliseringen af hver enkel 

aktie. For at undgå bias relaterede til få store virksomheder, blev der beregnet en ny value 

Resultatet viste en højere value premium på 

6,17%, hvilket vidner om at de mindre aktier i den valgte stikprøve bidrog mere positivt til 

Denne value premium synes umiddelbart lavt set i forhold til resultaterne for de udviklede 

tiemarkeder dog er der stor forskel i undersøgelsesperioderne, hvor der i 

indeværende korte undersøgelsesperiode har været 3 større kriser, der har påvirket 

aktiemarkedet er antallet af kriser pr. år i de andre undersøgelser ikke tilsvarende høj. Derfor 

l en sammenligning af value premium af de andre aktiemarkeder i tilsvarende periode som i 

indeværende højst sandsynligt medføre en lavere value premium netop grundet antallet af 

Analysen viste ligeledes at det i perioder med stabilitet på aktiemarkedet var fordelagtigt at 

investere i værdiaktier, hvor der sås en lav men stabil value premium. I forbindelse med kriser 

et kan forklares ud fra 

hypotesen i relation til vækstaktier. I perioderne inden kriser hvor markedet typisk 

oplevede kraftig fremgang, var der dog tale om en negativ value premium.  

ordelagtigt med undtagelse af 

perioder med kraftig fremgang på markederne at investere i værdiaktier, derudover at der er 

fordele ved timing i implementering af sin strategi, således at den ikke iværksættes i perioder 

nalysen af det Malaysiske aktiemarked viste at der historisk ikke har været væsentlig større 

risiko forbundet med at investere i værdiaktier, hvorfor den traditionelle forklaring med at 

are den Malaysiske value 

premium. Dermed er overvejelser om hvad investorer tænker og gør vigtig for at forstå de 

Malaysiske aktiemarkeder som det ligeledes er set på andre markeder, hvor traditionel 
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risiko/afkast teori heller ikke kan bakkes op af empiris

premiumen.  

Samlet set har indeværende rapport vist, at der er øget belæg for porteføljeinvestering i det 

Malaysiske aktiemarked målt på udviklingen og forventningerne til udviklingen i de risici der 

er karakteristiske for internationale portefølje investorer. 

Den dybereliggende value premium analyse af aktiemarkedet har vist at det historisk har 

været fordelagtigt at investere i værdiaktier, hvorfor en sådan strategi bør overvejes for 

fremtidige investeringer i Mala

Malaysia er i forbindelse med kraftig stigning på aktiemarkederne, hvilket historisk har 

medført en negativ value premium. Dermed viser analysen at såfremt det er muligt at 

sandsynliggøre fremtidig trends på kortsigt, vil et element af timing øge resultatet af en 

værdiaktie investeringsstrategi, iform af en højere value premium. 
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4.1 Perspektivering. 
Resultaterne i indeværende rapport har været på baggrund af historiske data indsamlet frem til 

30. juni 2011. I perioden fra 30. juni 

kraftige fald som følge af den øgede gældskrise i EU samt forhandlingerne om reform i 

forbindelse med offentligt underskud i den amerikanske økonomi. Derfor vil det v

relevant at diskutere i indeværende perspektivering, hvad den seneste udvikling kan have på 

resultaterne på de opstillede spørgsmål i indeværende rapport samt de andenhånds prognoser 

for den fremtidige udvikling, der blev redegjort for og kritisk vurde

Nedenfor præsenteres udviklingen i KLCI30 indexet i perioden 30. juni 2011 

2011. 

Figur 11: Malaysia KLCI30 index, 30

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Data Stream 5.0

Som grafen viser, har der været et svagt fald frem til 4. august på samlet 2,2 %, hvorefter 

aktiemarkedet faldt 4,95 % frem til 10. august. Dermed har den nuværende krise lignende fald 

på de europæiske og amerikanske markeder ikke haft en afsmittende effek

marked i hvert fald ikke endnu. Ved den seneste internationale krise finanskrisen faldt 

mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer i Malaysia, hvorfor udviklingen i den 
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Resultaterne i indeværende rapport har været på baggrund af historiske data indsamlet frem til 
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forbindelse med offentligt underskud i den amerikanske økonomi. Derfor vil det v

relevant at diskutere i indeværende perspektivering, hvad den seneste udvikling kan have på 

resultaterne på de opstillede spørgsmål i indeværende rapport samt de andenhånds prognoser 

for den fremtidige udvikling, der blev redegjort for og kritisk vurderet i afsnit 2.3.

Nedenfor præsenteres udviklingen i KLCI30 indexet i perioden 30. juni 2011 

Figur 11: Malaysia KLCI30 index, 30. juni. 2011 – 10. august 2011 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af data fra Data Stream 5.0 

Som grafen viser, har der været et svagt fald frem til 4. august på samlet 2,2 %, hvorefter 

aktiemarkedet faldt 4,95 % frem til 10. august. Dermed har den nuværende krise lignende fald 

på de europæiske og amerikanske markeder ikke haft en afsmittende effek

marked i hvert fald ikke endnu. Ved den seneste internationale krise finanskrisen faldt 

mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer i Malaysia, hvorfor udviklingen i den 
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Resultaterne i indeværende rapport har været på baggrund af historiske data indsamlet frem til 

har de globale aktiemarkeder været ramt af 

kraftige fald som følge af den øgede gældskrise i EU samt forhandlingerne om reform i 

forbindelse med offentligt underskud i den amerikanske økonomi. Derfor vil det være 

relevant at diskutere i indeværende perspektivering, hvad den seneste udvikling kan have på 

resultaterne på de opstillede spørgsmål i indeværende rapport samt de andenhånds prognoser 

ret i afsnit 2.3. 

Nedenfor præsenteres udviklingen i KLCI30 indexet i perioden 30. juni 2011 – 10. august 
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aktiemarkedet faldt 4,95 % frem til 10. august. Dermed har den nuværende krise lignende fald 

t på det Malaysiske 

marked i hvert fald ikke endnu. Ved den seneste internationale krise finanskrisen faldt 

mængden af udenlandske porteføljeinvesteringer i Malaysia, hvorfor udviklingen i den 
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nuværende situation er særlig vigtig i forhold til hvor meget d

marked.  

Udviklingen medfører ligeledes, at de i afsnit 2.3. klarlagte prognoser for udviklingen i BNP 

alt andet lige er blevet mere usikre. Dette skyldes at argumentationen på tværs af kilderne var, 

at den vækst i BNP der forven

I forhold til value premium analysen ændrer den nuværende situation ikke på anbefalingerne i 

at investere i værdiaktier på det Malaysiske aktiemarked. Hvor der tidligere var forventning 

om en svag vækst, er den nuværende faktiske situation et svagt fald. I begge scenarier har 

analysen vist, at der kan forventes en positiv value premium og i tilfælde af større fald på 

aktiemarkedet på kort sigt vil det forbedre value premiumen på det Malaysiske 

set ud fra den historiske kontekst. 

Samlet set har den nuværende situation ikke påvirket det Malaysiske aktiemarked markant, 

dog har det medført at prognoserne for den fremtidige vækst er blevet mere usikre som følge 

af risikoen for fald i udenlandske investeringer.
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Definiti oner og forkortelser
Afkast = Den over en given periode %

Behavioral finance = Teoretisk skole, der fokuserer på forklaring af de finansielle markeder 

igennem aktørernes ageren. 

Book/Market (B/M) = Egenkapital/Markedskursen

Business Cycle: En hel konjukturcyklus målt på udviklingen i BNP

CAPM  = Capital Asset Pricing Model

Currency futures: Finansielt 

eller salg af valuta til en fremtidig aftalt kurs, beregnet på baggrund 

spotrate    
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oner og forkortelser 
= Den over en given periode %-vise aktiekursstigning 

= Teoretisk skole, der fokuserer på forklaring af de finansielle markeder 

M) = Egenkapital/Markedskursen 

En hel konjukturcyklus målt på udviklingen i BNP 

= Capital Asset Pricing Model 

Finansielt derivat, til at hedge valutarisiko ved at indgå kontrakt om køb 

eller salg af valuta til en fremtidig aftalt kurs, beregnet på baggrund 
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Working paper.  

“Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance” 

): “Corporate Financial 

, Technical Paper no1, International Finance 

= Teoretisk skole, der fokuserer på forklaring af de finansielle markeder 

, til at hedge valutarisiko ved at indgå kontrakt om køb 

eller salg af valuta til en fremtidig aftalt kurs, beregnet på baggrund af den nuværende 
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DCF = Discounted Cash flow 

EVA = Economic Value added

Heard Behavior = flok adfærd, begreb fra behavioral finance bevægelsen der beskriver en 

irrationalitet ved markedsaktører

Hedging: Position i markedet i forhold til at imødegå mulige fremtidig tab, det vil sige et 

ønske om at mindske risiko 

Indtjening  = Virksomhedens regnskabsmæssige resultat

KLCI Indeks : Markedskapitaliserings vægtet aktie index for Bursa Malaysia. KLCI100 er de 

100 største virksomheder og har en samlet kapitalisering på 89,97 % af den samlede 

markedskapitalisering på Bursa Malaysia. KLCI30 er de 30 største aktier, og har en samlet 

kapitalisering på 69,79 % af den samlede markedskapitalisering på Bursa Malaysia 

(www.FTSE.com)39. 

NYSE = New York Stock Exchange

P/C = Pris/Cash flow 

RM  = Ringit Malaysia – Malaysias valuta 

Shortenings teknikker = Metode hvorpå der opnås gevinst ved fald i aktiekurs ved at aktier 

lånes og umiddelbart sælges, og på et senere fastsat tidspun

tilbage 
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= flok adfærd, begreb fra behavioral finance bevægelsen der beskriver en 

Position i markedet i forhold til at imødegå mulige fremtidig tab, det vil sige et 

: Markedskapitaliserings vægtet aktie index for Bursa Malaysia. KLCI100 er de 

største virksomheder og har en samlet kapitalisering på 89,97 % af den samlede 

markedskapitalisering på Bursa Malaysia. KLCI30 er de 30 største aktier, og har en samlet 

kapitalisering på 69,79 % af den samlede markedskapitalisering på Bursa Malaysia 

= Metode hvorpå der opnås gevinst ved fald i aktiekurs ved at aktier 

kt tilbagekøbes og afleveres 

om/Indices/FTSE_Bursa_Malaysia_Index_Series/Downloads/FTSE_Bursa


