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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Executive Summary 
This thesis deals with the modern portfolio theory and the key assumption that asset returns are 

normally distributed. The purpose of the thesis is to examine whether realized stock returns are 

normally distributed and what implications non-normality might have for the modern portfolio 

theory.  

 

An examination of the returns of several stock indices indicates that stock returns do not seem to be 

normally distributed. This is consistent with numerous empirical studies of stock returns. By 

examining different return frequencies, normality in the distribution of daily, weekly and monthly 

returns are rejected. Especially the distribution of daily and weekly returns exhibit abnormal high 

levels of kurtosis which means that the distribution of returns have much fatter tails than the normal 

distribution. It is also shown that the financial crisis in 2008 have a great impact on my results as an 

exclusion of the period means that monthly returns seem to be approximately normally distributed. 

This highlights the fact that research of normality in stock returns is sensitive to the period chosen, 

as volatility seems to cluster. 

 

The rejection of the assumption of normally distributed returns has practical importance for most 

institutional investors. The fatter tails of returns indicate that the risk of portfolios may be greater 

than expected when using normally distributed returns. Therefore the risk of portfolios seems to be 

underestimated and makes the mean-variance approach insufficient in describing the real risk of 

portfolios. Other measures of risk need to be included in a modified portfolio theory that focuses on 

more than just the standard deviation. Inclusion of the third and fourth distribution moment might 

give a better description of risk but has not yet been fully tested. Several other adjustments to the 

modern portfolio have been suggested. But optimization of portfolios with stable distributions or 

models that allow time varying variance does not seem to solve the problem concerning normality 

completely. 

 

From this thesis it is clear that the modern portfolio theory is an insufficient risk model. While 

using a wider spectrum of distribution moments to describe risk seems more accurate, it will never 

be possible to fully describe the risk of investing in portfolios. For lack of a complete description of 

risk we have to settle for the current models. However, the importance of understanding the weak-

nesses of the models and theories are crucial. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Indledning 
Harry Markowitz grundlagde i 1952 principperne for, hvad der i dag kendes som moderne porteføl-

jeteori. Kort sagt, går teorien ud på, at man med statistiske beregninger kan udregne porteføljer af 

aktiver, der er efficiente, dvs. som giver bedst muligt afkast for mindst mulig risiko. I dag er 

porteføljeteori og modelprincipperne bredt anerkendt og bruges som et vigtigt værktøj af et bredt 

udsnit af aktørerne på de finansielle markeder. Heriblandt er investeringsforeninger og pensionskas-

ser, der opbygger deres relative sammensætning af aktiver efter porteføljeteori-principperne. 

 

Som al anden finansiel teori er porteføljeteorien bygget op om flere konventionelle antagelser, hvor 

den vigtigste antagelse er, at afkast er normalfordelt. De periodisk forekommende og nu verdens-

omspændende kriser på de finansielle markeder, f.eks. børskrakket på Wall Street i 1987, IT-

boblens brist og den seneste finansielle krise, har sat normalfordelingsantagelsen under pres, da det 

ikke længere anses for sikkert, at den svarer til de realiserede aktieafkast. Således ser virkeligheden 

måske ikke ud som teorien forudsætter, da den moderne porteføljeteori ikke fuldstændig beskriver 

den virkelige verden, og det kan føre til, at porteføljemanagere tager beslutninger, der er forkerte og 

som ligger langt fra den grundlæggende ide om efficiente porteføljer. Med andre ord har den 

moderne porteføljeteoris antagelser indflydelse på de finansielle porteføljer og dermed på pensions-

opsparinger m.m. Det kan også være med til at sætte investeringsforeninger og pensionskassers 

porteføljer under pres fra kunder, der ønsker, at deres investeringer bliver mere efficient anvendt i 

virkelighedens verden - og ikke bare i en arbitrær teoretisk verden. 

 

1.2 Problemformulering 
De førnævnte iagttagelser har ført til, at jeg har udviklet nedenstående kernespørgsmål, som jeg 

ønsker at finde svar på i denne afhandling: 

 

 

Til besvarelse af afhandlingens primære spørgsmål vil jeg desuden belyse følgende underspørgs-

mål: 

 

Hvordan passer den moderne porteføljeteoris normalfordelingsantagelse med virkeligheden, 
og hvilke implikationer har eventuelle afvigelser herfra for efficiente porteføljer? 
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- Hvad er den moderne porteføljeteori? 

- Hvorfor antagelsen om at afkast er normalfordelte? 

- Hvad har andre empiriske undersøgelser vist omkring normalitet i fordelingen af aktieafkast?  

- Findes der andre fordelinger, der passer bedre til empiriske afkast end normalfordelingen? 

- Er fordelingerne af aktieafkast normalfordelte for daglige-, ugentlige-, månedlige- og kvartals-

afkast? 

- Er risikoen på efficiente porteføljer systematisk undervurderet? 

 

Hensigten med afhandlingen er således at skabe opmærksomhed omkring validiteten af normalitets-

antagelsen i den moderne porteføljeteori. Endvidere er det hensigten, at afhandlingen skal skabe et 

grundlæggende kendskab til normalfordelingen samt den forskning, der er lavet inden for emnet og 

endeligt komme med en grundlæggende forklaring af, hvad normalitetsbrud betyder for finansielle 

porteføljer.  

 

Det er min forventning, at afkast ved visse forskellige hyppigheder viser sig ikke at være normal-

fordelte, og at andre fordelinger bedre kan beskrive afkastudviklingen for mit empiriske materiale. 

Ved at opstille dette som en hypotese ønsker jeg i afhandlingen at be- eller afkræfte denne abnormi-

tet. 

 

1.3 Motivation 

Min motivation til at undersøge denne afhandlings problemstilling skyldes, at min interesse for 

emnet blev vakt under mit studieforløb på CBS’s cand.merc.fir, hvor jeg lærte om en række finan-

sielle teorier og modeller. Kandidatafhandlingen gav mig mulighed for at få tilfredsstillet denne 

interesse og for at opnå en dybere erkendelse og indsigt i nogle af disse teorier og modeller.  

  
Men min motivation skyldes også, at jeg i forbindelse med mit studiejob i en investeringsforening 

blev specielt interesseret i, hvordan man allokerer aktiver i porteføljer. Jeg bemærkede, at de 

finansielle markeder på daglig basis udviste meget store udsving. Det fik mig til at tvivle på, om så 

store udsving kunne rummes inden for den normalitetsantagelse, der normalt lægges til grund for 

investeringsforeningers porteføljeberegninger. Da jeg senere læste bogen ”The Black Swan” af 

Nassim Nicholas Taleb blev jeg yderligere inspireret til at tage fat på normalitetsantagelsen og 

nærmere undersøge antagelsens holdbarhed og betydning for porteføljeberegninger. Den finansielle 
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krise i 2008 gjorde desuden afhandlingens problemstilling yderst relevant pga. stor volatilitet på de 

internationale aktiemarkeder. 

 

1.4 Afgrænsning 

I denne afhandling har jeg valgt at opstille en række afgrænsninger, der alle bidrager til den bedst 

mulige besvarelse af afhandlingens problemstilling. 

 

Når jeg har valgt at anskue implikationerne af normalitetsbrud for porteføljeteorien og ikke for 

andre modeller, skyldes det, at porteføljeteorien i dag er så bredt anvendt og så grundlæggende for 

pensionskassers og investeringsforeningers porteføljer, at normalitetsbrud vil være meget omfatten-

de. Endvidere har modellen de senere år udviklet sig til at være en model, der ikke stilles kritiske 

spørgsmål til, men som blot implementeres i blind tro på, at porteføljer baseret på normalfordelin-

gen er optimalt allokeret. 

 

Da min afhandling således udelukkende undersøger hvilke implikationer normalitetsbrud har for 

den moderne porteføljeteori, vil jeg ikke belyse alternative modeller eller modeller, der ligger tæt op 

af den moderne porteføljemodel. Eksempelvis vil jeg ikke belyse James Tobins separationslæresæt-

ning, der gør porteføljekonstruktionen todelt ved, at investor først vil konstruere den risikofyldte del 

af porteføljen med Markowitz’ porteføljeteori, for derefter at gøre brug af et lånemarked med hhv. 

mulighed for indlån og udlån.  

 

Meget af kritikken af normalitetsantagelsen er oftest rettet mod Black & Scholes’ optionsprismodel, 

men vil således ikke blive berørt i denne afhandling. Ligeledes er det ikke afhandlingens hensigt at 

sammenligne Markowitz-modellen med andre modeller, herunder Value-at-risk og APT-modellen. 

 

I min afhandling vil jeg som nævnt se på fordelingen af aktieafkast. I denne sammenhæng er det 

værd at bemærke at jeg afgrænser mig fra at se på teorier, der kun fokuserer på fordelingshaler. I 

denne teorigruppe indgår ”extreme value theory” og Value-At-Risk. I stedet er afhandlingens fokus 

på hele fordelingen af aktieafkast. 

 

Jeg forudsætter i denne afhandling, at læseren er bekendt med økonomisk og teoretisk viden, der 

svarer til cand.merc.fir og endvidere har en basisviden om statistik. I afhandlingen vil jeg således 

ikke gennemgå alle relevante finansielle teorier og modeller. Jeg har truffet dette valg, da jeg 
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ønsker, at afhandlingens problemstilling behandles intensivt og for at afgrænse afhandlingens 

omfang til den centrale problemstilling. Dog vil jeg ud fra en subjektiv vurdering vælge at præsen-

tere teori, som jeg finder nødvendig for at forstå analysen og mit svar af problemstillingen. Min 

teoretiske værktøjsgennemgang vil således udgøre en mindre del af den samlede afhandling og vil 

udelukkende omhandle porteføljeteorien og normalfordelingen samt, hvordan de indgår i afhandlin-

gens problemstilling.  

 

Det skal pointeres, at afhandlingens fokus er fordelingen af aktieafkast. Omend en analyse af flere 

aktiver på samme tid kunne være spændende, ville problemstillingen være anderledes, idet andre 

aktiver ikke bærer de samme karakteristika som aktier. På samme tid er det også vigtigt at påpege, 

at de implikationer af normalitetsbrud, jeg fremfører i denne afhandling, ikke nødvendigvis på 

samme måde gør sig gældende for balancerede porteføljer eller i det hele taget porteføljer, der 

indeholder andre aktiver end aktier. 

 

Endvidere har jeg valgt ikke at analysere fordelingen af afkastet på individuelle aktier, men i stedet 

kigge på toneangivende aktieindeks. Fælles for disse aktieindeks er, at de alle indeholder en række 

af aktier, der tilsammen udgør en portefølje. Ved at se på aktieindeks minimerer jeg således betyd-

ningen af usystematisk risiko, mens kursudsvingene i højere grad vil være præget af systematiske 

tendenser, der omfatter de samlede indeks. Denne egenskab besidder f.eks. pensionsselskabers 

porteføljer, hvor en aktieandel i et selskab kun udgør en lille del af den samlede portefølje, og hvor 

man pga. gunstige korrelationer kan udligne en negativ udvikling i en enkelt aktie med en positiv 

udvikling i andre aktier. 

  

Som en sidste del af afhandlingens afgrænsning er det vigtigt at komme ind på tidsaspektet for, 

hvornår denne afhandling er lavet, hvilke analyseperioder jeg har valgt, og hvornår de empiriske 

undersøgelser, jeg henviser til i afhandlingen er lavet. Mine konklusioner er ikke nødvendigvis 

generelt gældende og stemmer ikke nødvendigvis overens med andre empiriske undersøgelser af 

normalitetsantagelsen. Eventuelle forskelle i resultaterne mellem de forskellige bidrag udover det 

metodemæssige kan til dels også forklares ud fra tidsaspektet af hver enkelt undersøgelse. Min 

afhandling er et øjebliksbillede af, hvordan jeg fra min synsvinkel kan se, at aktieafkast udvikler og 

fordeler sig. 
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1.5 Metode 
I de følgende afsnit vil jeg gennemgå de metodiske overvejelser, der ligger til grund for afhandlin-

gen, afhandlingens strukturelle udformning samt kritik af kilder og metode. 

 

Det er min hensigt, at besvarelsen af afhandlingens problemstilling vil følge en deduktiv tankegang, 

hvor jeg vil teste om teori passer til data fra den virkelige verden. Denne fremgangsmetode er for så 

vidt meget forskellig fra den induktive tilgang, man har i den finansielle verden, hvor man stoler 

blindt på de udviklede modeller. 

 

Det er værd at bemærke, at afhandlingens problemstilling er todelt. Først vil jeg ved at foretage 

statistiske tests analysere, om jeg kan afvise antagelsen om, at faktiske afkast er normalfordelte. Jeg 

har valgt en række statistiske tests og analyser, der alle hver især har deres styrker og svagheder. 

Disse vil blive gennemgået senere i denne afhandling i afsnit 6.3.  

 

Den anden del af afhandlingens problemstilling omhandler, hvad de normalitetsbrud, jeg forventer 

at finde, har af implikationer for den moderne porteføljeteori. Denne del af afhandlingen vil være 

mere diskussionsbaseret, hvor jeg vil diskutere, hvad testresultaterne fortæller om fordelingen af 

afkast, og hvad der måtte være af medførte implikationer for porteføljeteorien. Diskussionen vil 

tage udgangspunkt i min egen analyse af afkast, men vil også i høj grad gøre brug af andre empiri-

ske undersøgelser af normalitet. 

 

1.5.1 Afhandlingens struktur 
For at give et overblik over hvordan problemformuleringen operationaliseres, vil jeg i dette afsnit 

gennemgå afhandlingens struktur og indholdet af de enkelte afsnit. Afhandlingen falder i 4 dele. 

 

Afhandlingens første del indeholder tre kapitler, hvor relevant teori præsenteres. Mit mål med 

denne del af afhandlingen er at præsentere læseren for teori, der kan være med til at give en bedre 

forståelse af den senere diskussion og analyse af afhandlingens problemstilling. I afhandlingens 

andet kapitel vil jeg redegøre for indholdet af den moderne porteføljeteori og herunder komme ind 

på, hvordan man opbygger og sammensætter en portefølje af aktiver ved udelukkende at se på 

forventet afkast og varians, samt hvilke investeringskriterier investorer forudsættes at besidde. I 

afhandlingens tredje kapitel vil jeg gennemgå normalfordelingen og forklare, hvad der forstås ved, 

at afkast i den moderne porteføljeteori forudsættes at være normalfordelte. Jeg vil blandt andet 

redegøre for normalfordelingens fire første momenter, og herefter også komme ind på den centrale 
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grænseværdisætning og store tals lov. Afhandlingens første del afsluttes med, at jeg i kapitel fire vil 

redegøre for vigtige bidrag inden for forståelsen af aktiekursers udvikling. Afsnittet tager udgangs-

punkt i den effektive markedshypotese, hvorefter teorier med alternative tilgange til forståelsen af 

afkastudviklingen præsenteres.  

 

I afhandlingens anden del vil jeg skabe et overblik over de empiriske undersøgelser, der i tidens løb 

er foretaget af normaliteten i aktieudsving. Læseren af afhandlingen vil således blive delagtiggjort i, 

hvad andre har fundet ud af om min afhandlings problemstilling, og hvilke løsninger de finder. I 

denne del af afhandlingen vil jeg således også begynde at søge væk fra normalfordelingen og 

redegøre for, om andre fordelinger har vist sig bedre til at forklare fordelingen af faktiske afkast. 

Det er min hensigt, at denne del af afhandlingen vil bidrage til, at min egen analyse vil være mere 

fokuseret samt, at diskussion af normalitetsbrud vil indeholde flere perspektiver end blot min egen.  

  

I afhandlingens tredje del vil jeg undersøge, om afkast er normalfordelte ved forskellige tidsfre-

kvenser. Jeg vil således her forsøge at opbygge et argument til senere at give et svar på min pro-

blemstilling. Jeg vil dog indledningsvist i kapitel 6 redegøre for og diskutere, hvilke statistiske 

metoder jeg vil anvende til at undersøge normaliteten af aktieafkast. Endvidere vil jeg gennemgå 

hvilke tidsserier, der anvendes i min analyse. I kapitel syv vil jeg undersøge, om jeg kan afvise 

hypotesen om, at afkast er normalfordelte ved at anvende statistiske tests og andre statistiske 

metoder. Endvidere forventer jeg også, at jeg i denne del af afhandlingen vil kunne opbygge nok 

viden om, hvordan aktieafkast fordeler sig, for at kunne vurdere, om andre fordelinger bedre kan 

beskrive empiriske afkast. Kapitlet vil blive afsluttet med en opsummering, der skaber overblik over 

et stort og komplekst kapitel og som giver læseren de bedste forudsætninger for at gå videre til 

afhandlingens fjerde del. 

 

I afhandlingens fjerde del vil jeg diskutere, hvad min testanalyse af normalitet har vist, og derefter 

diskutere, hvad mine analyseresultater har af implikationer for, hvordan den moderne porteføljeteori 

praktiseres. 

 

Afslutningsvis vil jeg opsummere afhandlingens hovedpunkter i konklusionen og give svar på 

problemstillingerne. 
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1.5.2 Teorivalg 
Besvarelsen af afhandlingens problemstilling vil referere til flere teoriområder, og det teoretiske 

grundlag er derfor noget bredere end til blot at omhandle porteføljeteori. Afhandlingens teoretiske 

grundlag er baseret på hovedelementer inden for statistik, behavioural finance og porteføljeteori. 

Antagelsen om normalitet tager sit udgangspunkt i statistikkens verden, hvorfor jeg anser det for 

hensigtsmæssigt at skabe kendskab til normalfordelingen samt andre statistiske emner. Da jeg i 

afhandlingen undersøger aktieafkast, er det samtidig naturligt at inddrage behavioural finance, da 

dette forholdsvis nye teoriområde kan være med til at forklare, hvorfor aktiepriser udvikler sig som 

de gør, og hvorfor volatilitet i perioder ændrer sig. Den moderne porteføljeteori vil dog være det 

mest brugte teoriområde i denne afhandling og vil være et område, som jeg hele tiden vil vende 

tilbage til, ikke mindst i afhandlingens sidste afsnit, hvor implikationerne af normalitetsbrud 

diskuteres. 

 

En stor del af kildematerialet i denne afhandling vil komme fra lærebøger inden for de ovennævnte 

teoriområder. Ligeledes vil empiriske undersøgelser fra forskellige internationale tidsskrifter udgøre 

en stor del af afhandlingens kildegrundlag. I afhandlingen vil jeg således, hvor jeg anser det som 

værende relevant, henvise til undersøgelser eller teorier.  

 

Det kildemateriale, der er anvendt i afhandlingen, består primært af publikationer fra forskellige 

internationale journaler. Det anvendte kildemateriale er: 

 

- pensum fra Cand.Merc.fir i særdelshed fra faget porteføljeteori 

- publikationer fra forskellige internationale tidsskrifter 

- dataudtræk fra Thomson Datastream database 

- statistikbøger 
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Del 1 Teori 
 

2. Moderne porteføljeteori 
Den ”moderne porteføljeteori” (herefter benævnt ”porteføljeteori”) blev udarbejdet i 1952 af Harry 

Markowitz. Harry Markowitz’ teori er i dag bredt anvendt af finansanalytikere inden for de finan-

sielle markeder, hvor principperne i hans porteføljeteori i stort omfang følges af professionelle 

investorer. Udgangspunktet for porteføljeteorien er, at han definerer det forventede afkast af en 

portefølje af forskellige aktiver samt definerer variansen som udtryk for porteføljens risiko. En 

portefølje er en samling af forskellige aktiver. Formålet med at konstruere porteføljer med forskelli-

ge aktiver er at forøge det risikojusterede afkast ved diversifikation. 

 

2.1 Forventet afkast af en portefølje 
Det forventede afkast af en portefølje af aktiver, Rp, er givet som det vægtede gennemsnit (Xi) for 

hver af aktivernes forventede afkast (Ri) [Elton & Gruber 2003, 52].  
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Porteføljeandelene skal altid være lig med én. 
 
 

2.2 Risiko af en portefølje 
En porteføljes varians er udtryk for en porteføljes risiko og udregnes som aktivernes vægtede 

varianser plus deres samvariation udtrykt ved kovariansen ik [Elton & Gruber 2003, 57]: 
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Ligesom ved udregningen af porteføljens forventede afkast er det værd at bemærke, at porteføljean-

delene altid skal summere til 1. Porteføljens standardafvigelse er kvadratroden af variansen. 

 

Kovariansen ik  er defineret som [Elton & Gruber 2003, 54]: 
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Kovariansen er et udtryk for i hvor høj grad aktiverne varierer ens og i samme retning. En positiv 

kovarians betyder, at de to aktiver bevæger sig i samme retning, og jo større den positive værdi er, 

jo større er samvariationen. Ligeledes siges en negativ kovarians at udtrykke, at aktiverne bevæger 

sig i modsat retning.1 Den manglende samvariation er essentiel for porteføljer, da den skaber 

diversifikationsgevinster og er i overensstemmelse med ideen bag ordsproget: Man skal ikke lægge 

alle æg i samme kurv. Diversifikationsgevinsten kommer således til udtryk ved, at porteføljens 

standardafvigelse reduceres og dermed også porteføljens risiko.  

 

Ved at danne en portefølje af aktiver, der bevæger sig i modsat retning, spreder man sin risiko 

således, at porteføljen bliver mindre risikofyldt. Effekten af diversifikationen af porteføljer er dog 

begrænset, da det ikke er muligt for investorer at fjerne al risiko, der er behæftet ved at investere i 

finansielle aktiver. Et finansielt aktivs samlede risiko indeholder såvel risiko, der er markedsrelate-

ret, som risiko, der er unik for den enkelte aktie. Den markedsrelaterede risiko er udløst af begiven-

heder, som rammer markedet bredt, og alle aktiver vil således udvise den samme prisudvikling. Et 

eksempel på dette er 9/11, hvor aktiemarkederne verden over blev ramt af en faldende kursudvik-

ling. Da alle aktiverne rammes på samme måde af begivenheden, er det ikke muligt at bortdiversifi-

cere denne risiko ved at sammensætte porteføljer af forskellige aktiver. 

 

I modsætning til den markedsrelaterede risiko, findes den risiko der er behæftet til enkelte specifik-

ke aktiver. Uforudsete begivenheder eller nyheder, der udelukkende præger kursen på et enkelt 

aktiv, kan bortdiversificeres ved at inddrage et aktiv i porteføljen, der har en modsat kursudvikling. 

Ved at inddrage et tilstrækkeligt antal aktiver i porteføljen med manglende samvariation kan man 

bortdiversificere den aktivspecifikke risiko, mens risikoen af porteføljen stadig vil være udsat for 

begivenheder, der er voldsomme nok til at ramme et stort antal aktiver [Elton & Gruber 2003, 59]. 

 

Risikoen af en investering kan således begrænses ved at sammensætte en portefølje af aktier, der 

bevæger sig i modsat retning. Ved at sammensætte porteføljer af 10-40 aktiver opnås de flest 

mulige diversifikationsfordele, da diversifikationseffekten ved at inddrage et højere antal aktiver i 

porteføljen er minimal [Elton & Gruber 2003, 59].  

                                                 
1 Kovariansen ses ofte standardiseret til korrelationskoefficienten, som jeg dog ikke vil komme ind på i denne afhand-
ling. 
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2.3 Middelværdi-varians-reglen 
Investorer i porteføljeteorien antages at være risikoaverse. De vil derfor, ifølge ”Mean Variance 

Rule”, altid søge det højest mulige afkast ved et givent risikoniveau eller det mindst mulige risiko-

niveau ved et givent afkastniveau. Det er det kriterium, som Markowitz opstillede som investors 

kriterium for udvælgelse af de såkaldte efficiente porteføljer. Alle porteføljer, der ikke opfylder 

dette krav, bør investor ignorere og ikke holde på [Elton & Gruber 2003, 79]. Antagelsen om, at 

investorer er risikoaverse, er generelt accepteret og i overensstemmelse med, hvordan investorer i 

virkeligheden agerer på de finansielle markeder [Elton & Gruber 2003, 222].  

 

Når Markowitz således i sin porteføljeteori benævner hhv. afkast og risiko som parametre, bliver 

det muligt at rangordne investeringer efter, hvor attraktivt forholdet mellem risiko og afkast er. På 

den måde bliver det også muligt for investorer at lokalisere og sammensætte porteføljer, der er i 

overensstemmelse med deres unikke appetit for risiko. 

 

2.4 Den efficiente rand 
Ved at ændre på aktivernes porteføljevægte er det muligt at skabe forskellige portefølje-

kombinationer med hhv. forskellige forventede afkast og standardafvigelsen. I figur 2.4 er vist et 

eksempel på, hvordan man ved at kombinere tre aktiver, opnår risikoforhold, der er bedre end, hvis 

man blot havde investeret i én af de tre aktiver.2 

 

                                                 
2 Figuren er lavet for en portefølje af tre aktiver; X med forventet afkast på 4% og standardafvigelse 8%, Y med 
forventet afkast på 7% og standardafvigelse på 9% mens Z har et forventet afkast på 9% og en standardafvigelse på 
11%.  
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Figur 2.4: Porteføljekurve for tre aktiver
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I figuren angiver porteføljekurven (den efficiente rand) således de mest optimale porteføljer som 

investor kan sammensætte ved at kombinere de tre aktiver, der hver især er markeret med rødt. 

Porteføljerne på kurven er alle efficiente i den forstand, at de opfylder mean-variance kriteriet. En 

risikoavers investor vil altid søge mod at opnå det højest mulige afkast ved et givent risikoniveau 

eller søge at begrænse risikoen for et bestemt forventet afkast. Det er dog ikke muligt at give et 

entydigt svar på, hvilken portefølje på porteføljekurven en risikoavers investor bør have. Den mest 

optimale placeringsmulighed for en investor afhænger af investors individuelle ønsker for, hvor højt 

afkastet og risikoniveauet skal være. Det er dog givet, at investorer aldrig vil vælge en portefølje 

mellem minimum-varians porteføljen B og punktet A. Dette skyldes, at investor vil kunne opnå et 

højere afkast ved samme risikoniveau ved at vælge en portefølje mellem B og C, der svarer til 

punktet A’s risikoniveau. Ligeledes er det værd at bemærke, at det aldrig kan betale sig for en 

investor at investere i en enkelt af de tre aktiver, da porteføljekombinationer af aktiverne giver en 

gevinst enten i form af et højere afkast eller en lavere risiko. Årsagen til dette er, at de tre aktiver 

ikke samvarierer perfekt, og at investor således kan opnå en diversifikationsgevinst ved at sammen-

sætte en portefølje af aktiver. 

  

I virkeligheden består professionelle investorers arbejde oftest af at sammensætte porteføljer af 

mere end tre aktiver. I princippet er det ganske let at udvide teorien om porteføljer til at indbefatte 

flere aktiver, men det kompliceres af, at antallet af mulige porteføljer hurtigt øges. Dette skyldes 

blandt andet, at de parvise kovarianser mellem alle aktiver i en portefølje skal udregnes og indgå i 

udregningen af den mest optimale portefølje.  
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3. Normalfordelingsantagelsen 
I det foregående afsnit gennemgik jeg kort Markowitz’ porteføljeteori. En vigtig forudsætning for 

teorien er, at den antager, at afkast og varians/standardafvigelse er de korrekte mål til at beskrive, 

hvordan afkast udvikler sig. Ved at bruge hhv. middelværdien af afkast og varians forudsættes det 

implicit, at afkastfordelingen er normalfordelt. I det følgende afsnit vil jeg gennemgå, hvilke 

parametre, der kendetegner en normalfordeling, og hvad der i øvrigt gør normalfordelingen til en 

unik fordeling. 

 

3.1 Normalfordelingen  
Normalfordelingen er almindeligt forekommende. Således er menneskets højde og vægt eksempler 

på variable, der kan betragtes som normalfordelte. I en investeringsmæssig sammenhæng er normal-

fordelingen ligeledes et meget anvendt statistisk værktøj, der bruges til at beskrive fordelingen af 

kvantitative data. Carl Gauss var den første, der undersøgte normalfordelingens egenskaber, og pga. 

hans bidrag, kaldes fordelingen ofte ”Gauss-fordelingen” [Kritzman 2003, 9].  

 

Mange finansielle modeller bygger på, at afkast på aktiver, f.eks. aktier eller obligationer, er 

normalfordelte. Årsagen hertil er, at normalfordelingens unikke fordelingsmæssige karakteristika 

foretrækkes frem for andre fordelinger. Normalfordelingens karakteristika er simple i forhold til 

andre statistiske fordelinger og gør den nem at håndtere og anvende i finansielle modeller. I de 

næste afsnit vil jeg gennemgå normalfordelingen og herunder komme ind på de specifikke og 

nyttige egenskaber, man forbinder med normalfordelingen.  

 

3.1.1 Normalfordelingens første to momenter 
Normalfordelingen er en kontinuert fordeling. Dette betyder med andre ord, at afkastene i fordelin-

gen kan antage alle værdier såvel negative som positive ];[  . Denne egenskab gør, at fordelin-

gen af afkast er symmetriske omkring fordelingens middelværdi, og at chancen for at opnå en 

afvigelse over middelværdien er den samme som chancen for at få et tilsvarende negativt afkast 

under middelværdien. I figur 3.1.1 er normalfordelingen vist grafisk med en middelværdi på 10% 

og en standardafvigelse på 20%. 
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Normalfordelingen er defineret ud fra to momenter. Middelværdien er fordelingens første moment. 

Det andet moment er standardafvigelsen.3 Standardafvigelsen beskriver variansen i de undersøgte 

afkast, dvs. hvor meget afkastene afviger fra middelværdien. I figur 3.1.1 kan man se, at normalfor-

delingen har toppunkt i fordelingens middelværdi og derefter falder afhængig af, hvor langt væk 

man kommer fra middelværdien. Til at beskrive afstanden til middelværdien bruges standardafvi-

gelsen. Som det ses er 68,26 % af afkastene inden for én standardafvigelse fra middelværdien, 

95,44 % inden for to standardafvigelser fra middelværdien, mens 99,74 % af alle afkastene ligger 

inden for tre standardafvigelser fra middelværdien. En afkastserie med en lav standardafvigelse vil 

således have en tendens til at gruppere sig tæt på middelværdien, mens en afkastserie med en højere 

standardafvigelse vil vise afvigelser fra middelværdien, der ikke er lige så afgrænsede.  

 

Normalfordelingens definition begrænser sig således til størrelsen af hhv. middelværdien og 

standardafvigelsen. Ved forskellige værdier for disse to momenter vil man således opnå forskellige 

fordelingskurver, der dog alle har normalfordelingskurvens symmetriske form.4 

 

Fordelingsfunktionen for normalfordelingen ser således ud: 
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hvor  er middelværdien og  er standardafvigelsen 

                                                 
3 Formler for udregningen af middelværdi, varians og standardafvigelse for enkeltaktiver er vist i bilag A 
4 F.eks. standardnormalfordelingen med middelværdi på 0 og standardafvigelse på 1. 

Figur 3.1.1 Normalfordelingen
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Ofte er det ikke nok kun at se på statistiske fordelingers første to momenter. Det gælder specielt, når 

man kigger på andre fordelinger end normalfordelingen, da de højere momenter er prædefineret i 

normalfordelingen. Derfor inddrages ofte ligeledes tredje og fjerde moment, som er hhv. skewness 

(skævhed) og kurtosis (topstejlhed).  

 

3.1.2 Normalfordelingens tredje moment 
Skævhed af en statistisk fordeling udtrykker, hvor symmetrisk afkast fordeler sig omkring fordelin-

gens middelværdi. En skævhed, der er forskellig fra 0, angiver således, at der er en form for afvigel-

se fra symmetri i afkastserien. Skævheden af en fordeling er defineret som: 
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I figur 3.1.2 herunder, ses det at graden af skævhed for statistiske fordelinger kan inddeles i tre 

grupper. Den midterste gruppe er de symmetriske fordelinger, hvor normalfordelingen opholder sig. 

For normalfordelingen og andre symmetriske fordelinger gælder, at skævheden er fast defineret 

som værdien 0, da de netop er symmetriske omkring middelværdien og ikke udviser nogen former 

for skævhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeledes findes der fordelinger, hvor skævheden er af positiv grad. Disse er kendetegnet ved at 

være højreskæve, som det ses af den venstre figur herover. Højreskævheden er således kendetegnet 

ved, at den højre hale af fordelingen er længere end den venstre hale, og at der dermed opstår en 

Skævhed = 0 Skævhed < 0 Skævhed > 0 

Figur 3.1.2: Skævhed 

Kilde: Egen tilvirkning 
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asymmetrisk fordeling. Fordelingens tendens til at være højreskæv skabes af, at der i fordelingens 

afkast er flere positive observationer end negative.  

 

I den højre figur er vist en venstreskæv fordeling, hvor skævheden er af negativ grad. Her er den 

venstre hale længere end den højre hale, og således er observationerne på venstre side af middel-

værdien mere spredte end på den højre side. Da investorer oftest foretrækker positive afkast frem 

for negative afkast, har de en præference for højreskævhed frem for venstreskævhed. 

 

Når man ser på empiriske aktieafkast over en længere periode, vil fordelingen ofte være skæv i 

enten negativ eller positiv retning. Dette er enten et udtryk for, at antallet af negative afkast oversti-

ger antallet af positive afkast eller omvendt. Flere positive end negative afkast vil således give 

afkastfordelingen en højreskævhed. 

 

3.1.3 Normalfordelingens fjerde moment 
Det fjerde moment af en fordeling er kurtosis, der beskriver, hvor stejl fordelingens toppunkt er i 

forhold til fordelingens haler. Således er kurtosis et udtryk for, i hvor høj grad aktieafkastene er 

koncentrerede omkring middelværdien. Oftest bruges dog ”excess kurtosis”, der blot er defineret 

som kurtosis fratrækket 3. Excess kurtosis er defineret som: 
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Ligesom skævheden af en fordeling kan det fjerde moment også opdeles i tre grupper. Disse ses på 

næste side i figur 3.1.3.  
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Den første gruppe er de såkaldte mesokurtiske fordelinger, der alle har en excess kurtosis på 0. I 

denne gruppe befinder normalfordelingen sig, der har en kurtosis på 3 og en excess kurtosis på 0. 

Hvis excess kurtosis derimod er positiv, har fordelingskurven et højere toppunkt, en stejlere kurve 

og større haler end normalfordelingen. Fordelinger med positiv excess kurtosis kaldes de leptokur-

tiske fordelinger. Den sidste gruppe er de platykurtiske fordelinger, der alle har et lavere toppunkt 

end normalfordelingen og desuden mindre haler. For disse fordelinger gælder, at excess kurtosis er 

lavere end 0. 

 

3.2 Store tals lov og den centrale grænseværdisætning 
Som antydet i de foregående afsnit, er normalfordelingen ikke den eneste fordelingsfunktion, der er 

relevant for afhandlingens problemstilling. I min undersøgelse af empiriske afkast er det sandsyn-

ligt, at jeg vil finde skævhed og kurtosis i afkastene, jf. min hypotese i afsnit 1.2. Betydningen af 

dette er, at afkast således ikke er normalfordelte, men følger andre statistiske fordelinger. Min 

undersøgelse vil se på afkast ved forskellige tidsfrekvenser, og udviklingen i datasættene vil dermed 

variere. Ligeledes er det sandsynligt, at jeg vil finde forskelle i resultaterne på tværs af tidsfrekven-

serne. Den centrale grænseværdisætning og de store tals lov bliver af denne grund af central betyd-

ning, fordi disse begreber anses for at have almen gyldighed [Andersen 2001, 151] og for at spille 

en vigtig rolle for statistiske fordelinger og deres opførsel. 

 

Kilde: Egen  tilvirkning 

Figur 3.1.3: Kurtosis  
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3.2.1 Store tals lov 
Store tals lov siger, at et gennemsnit af  uafhængige stokastiske variable med fælles middelværdi 

 konvergerer i sandsynlighed mod  , når  vokser. Det bedste eksempel på dette er et simpelt 

møntkast, hvor den relative frekvens af hvert af de to udfald vil nærme sig 0,5, når antallet af 

møntkast øges. Store tals lov giver den teoretiske baggrund for at, når   øges, vil en empirisk 

hyppighed nærme sig de teoretiske sandsynligheder [Andersen 2001, 153]. Når man ser på afkast 

over en kort periode (1 år), kan det således ske, at man observerer store afvigelser fra middelværdi-

en. Hvis man i stedet ser på afkast over en længere periode, er det sandsynligt, at afkastene vil være 

tættere på det forventede afkast.  

 

3.2.2 Den centrale grænseværdisætning 
Den centrale grænseværdisætning gør det muligt at benytte normalfordelingen som en approksima-

tion til en række andre fordelinger, da den udtrykker, at fordelingen af et gennemsnit af  uafhæn-

gige, identisk fordelte stokastiske variable kan tilnærmes med normalfordelingen [Andersen 2001, 

153]. Sætningen gør sig gældende for alle statistiske fordelinger [Lind 2008, 238]. Hvis fordelingen 

af en datamængde således har vist sig ikke at være normalfordelt, kan man ved at øge antallet af 

observationer opnå, at fordelingen af afkast konvergerer mod en normalfordeling. Styrken og 

nøjagtigheden af approksimationen til en normalfordeling vil således øges gradvist, når antallet af 

observationer øges. Det anses som generelt gældende, at man allerede fra 30 oplever, at den 

centrale grænseværdisætning gør sig gældende [Lønborg 1993, 157; Lind 2008, 239].  

 

For min egen analyse har den centrale grænseværdisætning stor betydning. Fordelingen af afkast 

ved flere forskellige frekvenser øger sandsynligheden for, at afkastfordelingen ved lavfrekvente 

data vil tilnærme sig en normalfordeling i forhold til en analyse af højfrekvente data. Det vil 

konkret kunne komme til udtryk ved, at abnorme skævhed- og kurtosis-værdier vil begrænses, 

således at normalitetsantagelsen ikke vil kunne afvises. Ligeledes skal det påpeges, at min analyse 

af højfrekvente afkast godt kan være præget af den centrale grænseværdisætning, dog uden at jeg vil 

opdage det. Dette skyldes, at min højfrekvente datamængde er forholdsvis stor sammenlignet med, 

hvornår virkningen af den centrale grænseværdisætning normalt indtræder. 

 

Det er vigtigt at påpege, at jeg sagtens kan komme ud for, at den centrale grænseværdisætning gør 

sig gældende, men at jeg samtidig må afvise hypotesen om, at afkast er normalfordelte. I et sådant 
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tilfælde vil styrken af approksimationen ikke være stor nok til, at empiriske afkast kan siges at være 

normalfordelte.  

 

4. Afkastudviklingen for aktier 
I de foregående kapitler har min introduktion til normalfordelingen, dens fire momenter samt store 

tals lov og den centrale grænseværdisætning antaget en teoretisk form med stor vægt på forståelsen 

af de statistiske begreber. Undersøgelsen i denne afhandling af normalitet i aktieafkast og implikati-

onerne af normalitetsbrud for den moderne porteføljeteori rækker dog videre. Da denne afhandling 

undersøger normaliteten i aktieafkast, vil en naturlig del af afhandlingen være at delagtiggøre 

læseren i, hvordan aktiemarkerne udvikler sig. Desuden er det relevant at se på hvilke forklaringer, 

der findes for, hvorfor afkast udvikler sig, som de gør.  

  

Det næste afsnit vil således skabe en overgang fra min teoretiske gennemgang af porteføljeteorien 

og normalfordelingen til at se på, hvordan den historiske udvikling har været på det amerikanske 

aktiemarked. Formålet med de efterfølgende afsnit er at skabe en teoretisk forståelsesramme for, 

hvordan afkast udvikler sig. Denne forståelsesramme er vigtig, da den har betydning for, hvordan 

aktieafkast udvikler sig, og hvad der i øvrigt kendetegner aktieafkastudviklingen. Det naturlige 

udgangspunkt for denne forståelsesramme er den effektive markedshypotese der beskrives nærmere 

i afsnit 4.2. 

 

4.1 Empiriske afkast for S&P 500 
I dette afsnit vil jeg komme ind på, hvad kurtosis i praksis er udtryk for, når man anskuer aktiekurs-

udsving på de globale aktiemarkeder. Når jeg søger at skabe en pragmatisk og virkelighedsnær 

forståelse af kurtosis-begrebet, skyldes det, at det ikke i samme grad som middelværdi og varians 

anvendes, når udviklingen på aktiemarkederne normalt beskrives. I lighed med dette antager den 

moderne porteføljeteori, at investor kun forholder sig til de to første momenter. Formålet med dette 

afsnit er, at det vil bidrage til en mere nuanceret fremstilling af kurtosis-begrebet. 

 

Når excess kurtosis-værdien for en fordeling af aktieafkast er større end nul, er det et udtryk for, at 

der i datamaterialet er flere ekstreme afkast end normalfordelingen antager. I tabel 4.1 er vist, hvad 

chancen er for, at ekstreme afkast sker, når fordelingen af afkast antages at være normalfordelt. 

Sigma er defineret som standardafvigelsen, f.eks. svarer sigma 4 til et kursudsving, der ligger fire 

standardafvigelser fra middelværdien. I tabellen er ét år defineret som 250 handelsdage.  



DEL 1 TEORI 

 19

 

Chance for daglig 
event indtræffer

Event vil indtræffe x 
gange årligt

Event sker hvert x 
år

Sigma 0 50,0000000000% 125,0000000000 0
Sigma 1 15,8655253931% 39,6638134829 0
Sigma 2 2,2750131948% 5,6875329870 0
Sigma 3 0,1349898032% 0,3374745079 3
Sigma 4 0,0031671242% 0,0079178105 126
Sigma 5 0,0000286652% 0,0000716629 13.954
Sigma 6 0,0000000987% 0,0000002466 4.054.379
Sigma 7 0,0000000001% 0,0000000003 3.125.329.374

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 4.1: Sigma events

 

 

Som det ses af tabellen, bliver chancen for, at en ”sigma event” fremkommer mindre desto større 

afvigelsen er fra normalfordelingens middelværdi. Et dagligt kursudsving, der ligger længere væk 

end tre standardafvigelser fra middelværdien, vil således ske mindre end hvert tredje år. Ligeledes 

er det værd at bemærke, at daglige kursudsving, der ligger tæt op ad middelværdien, forekommer 

hyppigt. Normalfordelingens mesokurtiske fordelingsform er netop kendetegnet ved, at halerne er 

forholdsvis tynde, og at der således forekommer ganske få ekstreme afkastudsving. Afkastfordelin-

gen af aktier, der udviser excess kurtosis, de leptokutiske fordelinger, vil således indeholde mange 

af disse ekstreme sigma-udsving. En sigma 7 event sker således ikke ca. én gang hvert 3 milliard år, 

som normalfordelingen antager, men noget oftere, hvis afkast udviser leptokurtisk fordelingsstruk-

tur. 

 

Aktiekurserne kan på daglig basis bevæge sig langt væk fra gårsdagens kursniveau, og store afkast-

udsving for såvel individuelle aktier, aktiemarkeder og aktieindeks er almindelige. De historiske 

aktieafkast på aktieindeks bærer tydeligt præg af, at der en gang imellem kommer nyheder, der 

forårsager voldsomme kursudsving. I figur 4.1 på næste side er vist de daglige log-afkast5 for det 

toneangivende amerikanske aktieindeks, S&P 500 Composite6 for perioden 1964-2008.7 Det største 

kursudsving er den 19. september 1987, også kendt som ”Black Monday”, hvor S&P 500 Composi-

te faldt med -22,83 %. Dette svarer ca. til et udsving, der ligger 23 standardafvigelser fra middel-

værdien – sigma 23.8 Det er vigtigt at pointere, at denne afvigelse ved at se på andet datamateriale 

                                                 
5 Logaritmiske afkast – se afsnit 6.2 for beskrivelse af denne metode 
6 Se bilag C for beskrivelse af S&P 500 Composite 
7 Middelværdien af daglige afkast for S&P 500 Composite (1964-2008) er 0,02 %. Standardafvigelsen er 0,9968 %.  
8 0,02 % + (23 * 0,9968 %) = 22,95 % 
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eller en anden tidsfrekvens kan opfattes anderledes. Eksemplet er således kun gældende for det 

brugte datamateriale. I tabel 4.1 er det tydeligt, at forekomsten af sigma events aftager ret hurtigt, 

desto længere væk fra middelværdien man kommer. Således er en sigma 23 event så sjælden, at den 

stort set ikke bør kunne ske. Dette har indtil nu holdt stik for S&P500, da det er det største aktiefald 

i indeksets historie. Jeg vil senere kort vende tilbage til netop dette ekstreme kursfald i afsnit 4.2. 

Endvidere er det værd at bemærke, at det største daglige positive afkast i de 44 år forekom den 13. 

oktober 2008, hvor aktieindekset steg med 10,96 %9. Dette udsving kom i en periode med øget 

volatilitet. Blandt andet var aktieindekset fjorten dage tidligere faldet med 9,2 % (29. september 

2008), mens det igen steg med over 10 % den 28. oktober 2008. Denne periode med øget volatilitet 

var et resultat af en spændt stemning på aktiemarkederne, da den amerikanske kreditkrise, der 

opstod i slutningen af 2007, udviklede sig til en verdensomspændende global krise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det ses af figuren er det tydeligt, at de daglige afkast viser meget store udsving i perioder, 

mens der også forekommer perioder, hvor udsvingene ikke er nær så stor. Særligt perioder med 

store negative afkast har vist sig at være meget volatile. Black (1976) forklarer den negative korre-

lation mellem afkast og volatilitet ved en gearingeffekt. Gearingeffekten viser, at store fald i 

aktiekurserne vil øge virksomheders gældsandel, hvilket vil betyde at investorer vil kræve en højere 

risikopræmie ved investering i aktierne. Den øgede risiko vil medføre at volatiliteten også forøges. 

                                                 
9 Dette svarer til en sigma 11-event 0,02 % + (11 * 0,9968 %) = 10,99 % 

Figur 4.1: Afkastudsving for S&P 500, 1964-2008
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Andre årsager til det negative korrelationsforhold kan være de psykologiske effekter ved at investe-

re som jeg vil komme ind på i afsnit 4.4.  

 

Desuden er det også tydeligt, at der i de sidste fire årtier forekommer udsving, der er abnorme, dvs. 

at de er større, i enten positiv eller negativ retning, end de fleste andre daglige afkast. Det er disse 

afkast, der er årsag til, at excess kurtosis forekommer. Ligeledes gælder det jo selvsagt, at jo flere 

ekstreme afkastudsving der sker, desto tykkere bliver afkastfordelingshalerne også. Leptokurtiske 

afkastfordelinger og forekomsten af ekstreme events er derfor tæt forbundet.  

 

I bilag B findes en tidslinje over en række begivenheder, der de sidste 20 år, har forårsaget +3 

sigma events på de finansielle markeder. 

 

4.2 Effektive markeder 
I den finansielle og statistiske verden antages investorer altid at agere rationelt. Dette er udtrykt i 

den berømte ”effektive markedshypotese”, hvor aktier antages altid at blive handlet til den ”rigtige” 

værdi, da investorernes reaktion på offentliggørelsen af ny information med det samme vil indprises 

i aktiekursen [Fama 1970, 387]. Således er det umuligt at opnå afkast, der er højere end det gen-

nemsnitlige risikojusterede afkast [Barberis & Thaler 2002, 3]. Hvis et aktiemarked er effektivt i 

den stærke form, kan investorer kun opnå et højere afkast ved at påtage sig mere risiko. Markeder-

nes gennemsigtighed påvirker således graden af risiko, som investorer skal påtage sig, for at opnå 

højere afkast. Dette er i overensstemmelse med den stærkeste form for markedseffektivitet, som 

Eugene Fama introducerer i den effektive markedshypotese. De tre former for markedseffektivitet 

er vist herunder i tabel 4.2. 

 

Markedseffektivitet Definition

Aktiepriser afspejler al information

Overnormalt afkast ved insiderhandel ikke mulig

Aktiepriser afspejler al tilgængelig offentlig information

Overnormal profit ved fundamental analyse ikke mulig

Aktiepriser afspejler al historisk information

Overnormal profit ved teknisk analyse ikke mulig

Kilde: Egen tilvirkning og på baggrund af Brealey & Meyer (2006), 337

Den svage form

Den semi-stærke form

Den stærke form

Tabel 4.2: De tre former for markedseffektivitet
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På et marked af den svage form vil priserne udvikle sig uafhængigt af, hvad tidligere priser har 

været, og det er derfor ikke muligt at profitere på information om historiske afkast. På et marked, 

hvor effektiviteten er af den semi-stærke form, vil priserne udover den historiske information 

desuden indeholde al information, der er offentligt tilgængeligt. Hvis al offentlig information er 

afspejlet i aktiekurserne, vil en fundamental analyse ikke kunne give investorer overnormal profit. I 

den stærke form antages al information såvel offentlig som privat at være inkorporeret i priserne, og 

det er således ikke muligt eksempelvis at opnå overnormale afkast ved at misbruge en insider-viden 

eller ved at lave analyser af markedet. Alle investorer har således fuld viden om al relevant informa-

tion, hvilket gør, at de alle er dårligt stillede i forsøget på at opnå overnormal profit. 

  

Der er lavet talrige empiriske undersøgelser af aktiemarkedernes effektivitet, hvor der synes at være 

bred enighed om, at aktiemarkederne i hvert fald er effektive i den svage form. Ligeledes er der 

enighed om, at den stærke markedseffektivitets form ikke gør sig gældende på de finansielle 

markeder, idet det er muligt at opnå overnormale afkast ved insider-handel. Det tyder på, at den 

stærke form for markedseffektivitet er for stærk til at være plausibel på aktiemarkederne. De 

empiriske undersøgelser, der er lavet af aktiemarkedernes effektivitet, har fundet frem til, at aktie-

markederne i de udviklede lande er effektive i den semi-stærke form. Dette på trods af, at der findes 

en række tilfælde, hvor aktiemarkederne ikke opfylder den svage form for effektivitet [Christensen 

& Pedersen 2003, 19]. Generelt kan man sige, at den teknologiske udvikling er med til at forøge 

markedseffektiviteten, da flere investorer har adgang til informationer på internettet, samt at de 

hurtigere kan finde den relevante information.  

 

”Black Monday” i 1987, hvor S&P 500 faldt med ca. 23 %, er et eksempel på en begivenhed, der 

ikke er forenelig med den effektive markedshypotese og den stærke form for markedseffektivitet. 

Denne begivenhed er blot et af mange eksempler på, at aktier varierer mere end de fundamentale 

principper, de burde f.eks. følge Price/Earnings-ratio mfl. [Shiller 2005, 187]. Ligeledes har den 

nuværende finansielle krise været fyldt med store kursudsving.10 

 

4.3 Uafhængige afkast 
En anden vigtig teori om aktiekurser er random walk-teorien, som er tæt relateret - men ikke ens - 

med den effektive markedshypotese. Random walk-teorien viser, at når aktiemarkedet følger en 

                                                 
10 Den finansielle krises største afkastudsving for en række toneangivende aktiemarkeder og aktieindeks fremgår af 
bilag F. 
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random walk-proces, er aktieafkast uafhængige af hinanden [Brealey et al 2006, 334]. Kursudvik-

lingen for et aktiemarked vil således være tilfældig, og det vil ikke være muligt på baggrund af den 

historiske kursudvikling at forudsige fremtidige kursudsving.  

 

Campbell, Lo og MacKinlay (1997) tester random walk-hypotesen på hhv. daglige, ugentlige og 

månedlige afkast. De er kommet frem til, at for ugentlige og månedlige afkast er autokorrelationen11 

ikke statistisk signifikant, og der findes ikke et entydigt mønster, der kan afvise random walk-

hypotesen. Poterba og Summers (1988) finder negativ autokorrelation over længere tidsintervaller 

(3-5 år), der antyder mean reversion12 i priserne. På kortere sigt findes til gengæld tegn på positiv 

autokorrelation, der er signifikant forskellig fra nul for daglige afkast. Dette betyder, at den daglige 

variation i aktiepriserne er forudsigelig, og Campbell, Lo & MacKinlay angiver, at 12,3 % af den 

daglige variation kan forklares ud fra gårsdagens kursudsving [Campbell, Lo & MacKinlay 1997, 

66]. På baggrund af denne iagttagelse afviser de, at afkast er uafhængige. Poterba og Summers 

(1988) finder frem til samme resultat for aktieafkast på kort sigt. 

 

Det er min opfattelse, at man ofte sætter lighedstegn mellem den effektive markedshypotese og 

random walk-teorien. Jeg anser dog ikke dette for at være en rigtig betragtning, da de to teorier er 

vidt forskellige. Den effektive markedshypotese viser, at udsving på aktiemarkederne er styrede af 

ny information. De tre former for markedseffektivitet angiver forskelle i investorernes adgang til 

information. Den effektive markedshypotese viser således, at når investorerne får kendskab til ny 

information, vil priserne ændre sig, så de også reflekterer den nye information. Random walk-

teorien siger ikke det samme. I stedet siger den, at hvis et marked følger en random walk-proces, vil 

den informationsstrøm, der danner grundlaget for prisdannelsen på markederne, være uafhængig af, 

hvad den førhen har været. De empiriske resultater, der tyder på, at aktiemarkederne ikke følger en 

random walk-proces, udelukker således ikke, at den effektive markedshypotese stadig kan gøre sig 

gældende.  

 

4.4 Behavioural Finance 
Én ting er, hvad finansiel teori og statistik fortæller os. Noget helt andet er, hvad psykologien og 

menneskers sociale adfærd kan fortælle os om, hvordan afkast udvikler sig. Den effektive markeds-

hypotese og random walk-teorien har vist sig at være utilstrækkelige til at forklare, hvordan afkast 

                                                 
11 Aktieafkasts tendens til afhængighed af tidligere afkast. 
12 Positivt afkast efterfølges af negativt afkast. 
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udvikler sig. Ligeledes har antagelsen om investorers rationalitet i den moderne porteføljeteori vist 

sig ikke at være i overensstemmelse med, at der opstår spekulative bobler, hvor store afkastudsving 

forekommer. Et forholdsvist nyt teoretisk felt, og som kan betragtes som direkte konkurrent til den 

effektive markedshypotese, er behavioural finance. Dette teoretiske felt indeholder ikke én teori, 

men en række bidrag fra forskellige bidragsydere. Teorien tager en alternativ indgangsvinkel til, 

hvordan afkast udvikler sig. 

  

Udgangspunktet for behavioural finance er, at markedsudviklingen er et resultat af menneskelig 

adfærd. Således antager behavioural finance ikke som den effektive markedshypotese og en række 

andre finansielle teorier, at investorer er rationelle og altid tager fornuftige beslutninger. Kursafvi-

gelser fra den fundamentale værdi er således et resultat af menneskelig adfærd.  

 

Et ofte fremført argument for, at investorer ikke er rationelle er, at professionelle investorer under-

performer markedet. Det er få porteføljemanagere, der konsistent over en årrække er i stand til at 

præstere bedre end gennemsnittet. Ligeledes har flere af de ekstreme udsving, jeg viste i afsnit 4.1, 

ikke været mulige at forklare ud fra, at investorernes handlinger er rationelle. Behavioural finance 

argumenterer således for, at aktiemarkederne bedre kan forstås ved at bruge modeller, hvor investo-

rer ikke antages at være fuldt ud rationelle [Barberis & Thaler 2002, 2]. 

 

Behavioural finance bidrager med mange forklaringer på, hvorfor aktiemarkedet udvikler sig som 

det gør. En række af forklaringerne baserer sig på den menneskelige psykologi, hvor en række 

forhold påvirker investorernes investeringsbeslutninger. Et af de disse forhold er, at investorer ofte 

har urealistisk stærk tro på egne evner, og dette vil føre til, at de overreagerer på nyheder. Ligeledes 

har investorer en tendens til at holde fast i deres synspunkter i for lang tid og dermed ikke altid 

handle rationelt [Barberis & Thaler 2002, 14]. Den irrationelle menneskelige adfærd vil således 

betyde, at aktiekurserne vil afvige fra den fundamentale værdi, som den effektive markedshypotese 

antager, at de følger. De arbitragemuligheder, der opstår, vil ifølge den effektive markedshypotese 

hurtigt blive udnyttet, så aktiekursen igen når sin fundamentale værdi. Behavioural finance viser, 

modsat den effektive markedshypotese, at strategier til at udnytte arbitragemuligheder er forbundet 

med både risiko og omkostninger, der gør dem uattraktive [Barberis & Thaler 2002, 4]. Således 

findes der ifølge behavioural finance-teorien ikke arbitragemuligheder, som ikke opvejes af transak-

tionsmuligheder.13 

                                                 
13 Arbitrage-handel er pr. definition risikofrit.  
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Som et udslag af menneskers irrationale væsen stiller behavioural finance sig også kritisk over for 

antagelsen om, at investorer er risikoaverse og altid ønsker at maksimere den forventede nytte. 

Dette har betydning for den moderne porteføljeteori.14 Tversky & Kahneman (1986) viser med 

”prospect theory”, at investorers irrationelle beslutninger gør, at indtjening og tab vægtes højere end 

den endelige formue. Ligeledes viser de, at når investorer står i negative investeringsøjeblikke, vil 

de søge mere risiko, mens positive afkast ofte vil blive fulgt af risikoavers adfærd. Investorer har en 

aversion mod tab, da deres sensitivitet er større for tab end fortjeneste [Barberis & Thaler 2002, 17].  

 

4.5 Sammenfatning 
I afhandlingens første del har jeg gennemgået porteføljeteoriens grundlæggende principper, der gør 

det muligt for investorer at opnå et optimalt risikojusteret afkast. Ved at kombinere forskellige 

aktiver i en portefølje vil investor opnå en diversifikationsgevinst, der resulterer i et reduceret 

risikoniveau.  

 

En vigtig antagelse bag porteføljeteorien er, at afkast antages at være normalfordelte. Jeg har 

efterfølgende forklaret, hvad man forstår ved normalfordelingen. Endvidere er de fire første mo-

menter blevet gennemgået. Normalfordelingen defineres udelukkende af de to første fordelingsmo-

menter som er middelværdi og varians. Tredje og fjerde moment som er skævhed og kurtosis er dog 

vigtige begreber, der kan bruges til at beskrive eventuelle afvigelser fra normalitet. Endvidere blev 

de to vigtige statistiske begreber store tals lov og den centrale grænseværdisætning introduceret. 

 

Da afhandlingen undersøger normalitet i aktieafkast, har jeg endvidere skabt et indblik i hvordan 

aktiemarkederne udvikler sig, og hvordan dette umiddelbart passer ind i den statistiske ramme, jeg 

definerede ved at se på de fire første momenter. Jeg søgte derefter teoretiske forklaringer på, 

hvordan aktieafkast udvikler sig. Dette er med til at bidrage til en bedre forståelse af min analyse af 

empiriske afkast. Det blev vist, at den effektive markedshypotese ikke indeholder et endegyldigt 

svar på, hvordan aktiemarkederne udvikler sig, og at behavioural finance er et vigtigt teoretisk felt i 

denne sammenhæng, da psykologi spiller en vigtig rolle på de finansielle markeder. 

 

                                                 
14 Det ligger uden for denne afhandling at komme ind på, hvad manglende risikoaversion har af konkret betydning for 
den moderne porteføljeteori.  
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Del 2 Tidligere empiriske undersøgelser 
 

5. Empiriske undersøgelser af normalitet 
Der er igennem historien lavet mange undersøgelser af fordelingen af aktieafkast. I de seneste årtier 

er hyppigheden og omfanget af disse undersøgelser vokset kraftigt. Fælles for dem alle er, at de 

stiller sig kritiske over for normalitetsantagelsen, der var ganske almindelig helt op til starten af 

1960erne, hvor den moderne porteføljeteoris grundprincipper blev grundlagt. 

 

Det første vigtige skridt inden for forståelsen af, hvordan aktieafkast udvikler sig, blev taget helt 

tilbage i slutningen af det 19. århundrede, da den franske matematiker Louis Bachelier i sin afhand-

ling ”Theorie de la Speculation” undersøgte kursbevægelser på franske statsobligationer. I sin 

research, hvor han ser på de logaritmiske forskelle på obligationsafkast, kommer han med to vigtige 

antagelser om, at afkast er identiske og uafhængigt fordelte (IID). Bachelier var således den første, 

der foreslog, at aktier følger random walk-processen. Bachelier antager i sin undersøgelse, at 

fordelingen af afkast har et endeligt andet moment (Töyli 2002, 27). Under denne forudsætning 

advokerer han for, at afkast er normalfordelte pga. den centrale grænseværdisætning. 

 

Det mest opsigtsvækkende ved Bacheliers undersøgelse er, at hans to antagelser fik lov til at ”leve” 

helt frem til midten af det 20. århundrede før der blev stillet kritiske spørgsmål til hans undersøgel-

se, herunder normaliteten af aktieudsving. Fra den første kritik i 1960erne er debatten dog vokset 

voldsomt, da flere undersøgelser har vist, at afkast ikke er normalfordelte, men samtidig også, at der 

ikke er entydig enighed om, hvordan afkast så fordeler sig. 

 

Jeg har valgt at dele den empiriske kritik af, om afkast er normalfordelte, i de tre grupper, som ses 

herunder i tabel 5.1.  

 

Løsning Tid
Stabile fordelinger med uendelig varians 1960-

Tykhalede fordelinger med endelig varians 1970-

Modeller med tidsvarierende varians 1980-

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.1: Gruppering af empiriske undersøgelser
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Fælles for de tre grupper er, at de alle er kritiske over for normalitetsantagelsen, at de ved forskelli-

ge statiske tests og analyser vælger at forkaste antagelsen, samt at de kommer med forslag til, 

hvordan afkast så statistisk fordeler sig. Således er undersøgelserne enige om, at afkast ikke er 

normalfordelte. De foreslår herefter alle forskellige løsninger på, hvilken statistisk fordeling, man så 

skal bruge. De tre grupper følger en kronologisk rækkefølge, der starter i 1960erne, hvor de første 

normalitets uoverensstemmelser bliver identificeret op til i dag, hvor der stadig forskes inden for 

emnet. 

 

De tre løsninger, som de respektive empiriske undersøgelser præsenterer, er i dag stadig relevante 

for debatten om normaliteten af afkast. Ingen af løsningerne er blevet endegyldigt afvist som 

værende ukorrekte. Derfor findes der på nuværende tidspunkt ikke én konkret løsning på normali-

tetsproblemet. 

 

I det næste afsnit vil jeg komme ind på en række betydelige undersøgelser af, om afkast er normal-

fordelte og redegøre for deres konklusioner. Herefter vil jeg i de følgende tre afsnit gennemgå de tre 

grupper af løsninger af, hvordan afkast fordeler sig. Jeg vil redegøre for indholdet i de vigtigste 

bidrag inden for hver gruppe, redegøre for, hvordan de bidrager til min afhandling, samt komme 

med kritik af deres bearbejdelse af emnet. Alle tre løsninger skaber både nye muligheder og be-

grænsninger for den moderne porteføljeteori. Jeg vil i afhandlingens fjerde del inddrage disse 

faktorer i min analyse af, hvilke implikationer normalitetsbrud har for porteføljeteorien.  

 

5.1 Normalitet i aktieafkast 
Bacheliers normalitetsantagelse fik lov at leve op til midten af 1960erne, hvor Eugene Fama og 

Benoit Mandelbrot rejste en betydelig kritik mod, hvad de mente var en for simpel antagelse af 

virkeligheden. De mente at kunne identificere større udsving i afkast end normalfordelingen fore-

slår. I mellemtiden var Henry Markowitz i 1952 således kommet med den moderne porteføljeteori, 

der på den måde blev bygget på Bacheliers daværende bredt accepterede grundantagelse om, at 

afkast er normalfordelte. 

 

Benoit Mandelbrot (1963) var den første, der antydede, at der findes fundamentale afvigelser fra 

normalitet i aktieafkast, da kursudsving ganske enkelt er for store til at være indeholdt i en normal-

fordeling. Hans undersøgelse er centreret omkring afkast på bomuldspriser, hvor han observerede 

abnorme afkastudsving, der førte til, at han forkastede normalfordelingen. Baggrunden for hans 
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afvisning af normalitet var primært, at han identificerede stor positiv excess kurtosis i afkastene. 

Positiv excess kurtosis er et udtryk for, at halerne i den empiriske fordeling er tykkere end normal-

fordelingens haler.  

 

Eugene Fama (1965) var den første til at bekræfte de resultater, som Mandelbrot fandt frem til, ved 

at undersøge daglige log-afkast for 30 toneangivende aktier på det amerikanske aktiemarked fra 

1957-1962. Fama nåede frem til at ”…the departures from normality in the distributions of the first 

differences of the logarithms of stock prices are in the direction predicted by the Mandelbrot 

hypothesis” [Fama 1965, 60]. Fama nåede endvidere frem til, at de enkelte aktiers empiriske 

fordelinger havde tydelige leptokurtiske træk, da halerne var tykkere, og der var flere observationer 

omkring middelværdien end normalfordelingen antager [Fama 1965, 48]. Fama angiver, at det 

vigtigste træk ved fordelinger er længden af deres haler, da frekvensen af ekstreme hændelser, som 

han definerer som sigma 5 events, sker oftere end det normalt antages. På baggrund af analysen 

fandt han frem til, at frekvensen af ekstreme hændelser er to tusinde gange større end forventet ved 

brug af normalfordelingen [Fama 1965, 49]. På trods af dette afviste han ikke normalitetsantagel-

sen, men fokuserede på at bekræfte Mandelbrots observation af normalitetsbrud [Fama 1965, 45].  

 

Senere hen har utallige undersøgelser underbygget Mandelbrots og Famas iagttagelser om, at 

normalfordelingen ikke er god nok til at beskrive afkast. De fleste undersøgelser af aktieafkast er 

centreret omkring analyser af det amerikanske aktiemarked. Kon (1984) analyserede 30 aktier i fire 

amerikanske aktiemarkedsindeks, herunder Dow Jones Industrial Average og S&P500, og fandt 

frem til positiv skævhed og kurtosis-værdier højere end 3.15 Gray & French (1990) fandt frem til, at 

daglige afkast for S&P500 i perioden 1979-1987 ikke er normalfordelte. Ligeledes fandt Peters 

(1991) frem til, at normalitetsantagelsen ikke holder for ugentlige afkast for samme aktiemarked i 

perioden 1928-1989, da han finder excess kurtosis og venstreskævhed i afkastene.  

 

I en undersøgelse af hhv. daglige, ugentlige og månedlige log-afkast for S&P500 og FTSE All 

Shares fandt Harris & Kücüközmen (2001) også frem til tegn på normalitetsbrud. I deres undersø-

gelse ser de på afkastene fra 1979-1999 og vurderer normalitet ud fra skewness, kurtosis og Jarque 

Bera-testen.16 For de daglige afkast afviste de normaliteten i afkastene kraftigt, da Harris & Kücü-

közmen fandt meget excess kurtosis og signifikant høje Jarque Bera-testresultater. Endvidere fandt 

de over den 20-årige periode frem til, at der er seks sigma 6 events på det amerikanske marked, 

                                                 
15 Kon anvender ikke excess kurtosis men blot kurtosis. 
16 De statistiske normalitetstest er gennemgået i bilag E og senere i afhandlingens afsnit 6.3. 



DEL 2 TIDLIGERE EMPIRISKE UNDERSØGELSER 

 29

mens det britiske marked er kendetegnet ved at have syv sigma 6 events. I undersøgelsen er det 

værd at bemærke, at excess kurtosis for de ugentlige og månedlige afkast ligger på samme niveau. 

Niveauet er dog så højt, at normalitet også for disse blev afvist. Sammenlignes excess kurtosis-

niveauet for hhv. de daglige afkast med de ugentlige/månedlige afkast, er det værd at bemærke, at 

excess kurtosis er markant højere ved daglige afkast. Harris & Kücüközmen fandt frem til, at ”This 

is broadly consistent with other studies that find that the distribution of returns becomes closer to 

the normal as the return horizon increases” [Harris & Kücüközmen 2001, 721].  

 

De europæiske aktiemarkeder har også været grobund for flere undersøgelser. Aparicio & Estrada 

(1997) undersøgte tretten forskellige europæiske aktiemarkeder17 over en fireårig periode fra 1990-

1994. Undersøgelsen af logaritmiske forskelle i daglige afkast viser, at der er betydelig skævhed og 

excess kurtosis på samtlige tretten markeder, hvorefter forfatterne forkastede normalitets-

antagelsen. Der er dog samtidig forskelle i retning af skævhed, hvor f.eks. det danske aktiemarked 

viser venstreskævhed, mens det engelske marked viser højreskævhed. Undersøgelsen omfatter også 

de fire skandinaviske aktiemarkeder. Blandt disse er det kun det danske aktiemarked, der viser 

venstreskævhed, mens det norske, svenske og finske aktiemarked viser højreskævhed. Endelig 

undersøgte Aparicio & Estrada, om de samme normalitetsbrud gør sig gældende, når man ser på 

månedlige afkast for samme fireårige periode. Ændringen i datafrekvensen viser, at der for måned-

lige afkast ikke sker en overtrædelse af normalitetsantagelsen, og at afkastene derfor approksimativt 

følger en normalfordeling. Årsagen er, at kurtosis-værdierne reduceres i en så betydelig grad, at 

hypotesen om, at afkast er normalfordelte, kan accepteres. De tilskrev dette den centrale grænse-

værdisætning. I undersøgelsen gør de endvidere brug af Pearsons 2 - test, Kolmogorov-Smirnov- 

og Jarque Bera-testene. De tre tests peger alle i samme retning, da normalitetsantagelsen blev afvist 

for alle markeder undtagen det engelske ved Kolmogorov-Smirnov- testen. I en anden undersøgelse 

undersøgte Kanellopoulou & Panas (2008) daglige log-afkast på ni enkeltaktier fra det franske CAC 

indekset i fra 1980-2003. De fandt frem til venstreskævhed i aktierne og store kurtosis-værdier for 

alle ni aktier. Ved at bruge Jarque Bera-testen bestyrkes afvisningen af normalitet. 

 

Peiró (1994) analyserede ligeledes aktieafkast på flere internationale aktiemarkeder på samme tid. 

Ved at se på de logaritmiske forskelle i daglige afkast på seks forskellige aktieindeks over en 

femårig periode finder han bevis for, at normalitetsantagelsen kan afvises for hhv. Dow Jones 

Industrial, Nikkei, FT 30, Commerzbank, CAC General, General (Madrid). Peiró fandt frem til, at 

                                                 
17 Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland og 
Østrig. 
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der er visse ligheder mellem de seks markeder, idet der for alle markeder er meget høj grad af 

kurtosis og dermed excess kurtosis. Desuden er Jarque Bera-test af de seks markeder med til at 

afvise normalitetshypotesen. Kolmogorov-Smirnov-testen viser dog ikke signifikante overtrædelser 

af normalitet for hhv. FT 30 og Dow Jones. Hvad angår skævheden viser fem af de seks markeder 

venstreskævhed, mens Nikkei viser højreskævhed, hvilket igen svækker den gængse antagelse om, 

at afkast er normalfordelte.  

 

De asiatiske aktiemarkeder er også blevet undersøgt for normalitet i flere empiriske undersøgelser. 

Aggarwal, Rao & Hiraki (1989) undersøgte normaliteten af de månedlige log-afkast af porteføljer 

med hhv. 488, 244, 98, 49, 33, 25 og 20 japanske aktier for perioden 1965-1984. Undersøgelsen er 

opdelt tidsmæssigt i fem femårige perioder samt den 20-årige tidsperiode. Generelt fandt de høj 

skævhed i aktieafkastene for alle porteføljer ved de forskellige tidsperioder. Skævheden er dog 

størst, når de alene ser på hele perioden. Undersøgelsens vigtigste resultat er dog, at fordelingen af 

afkast på japanske aktier er signifikant forskellig fra normalfordelingen, da der findes høje niveauer 

af kurtosis. Sammenlignet med andre undersøgelser angiver Aggarwal, Rao & Hiraki, at deres 

resultater viser signifikant større normalitetsafvigelser og nævner konkret det amerikanske aktie-

marked. 

 
Harvey (1995) undersøgte månedlige afkast i perioden 1976-2002 på tyve emerging markets.18 Ved 

at se på kurtosis og skævhedsparametrene samt Pearsons 2 - test fandt han frem til, at normalitets-

antagelsen kan afvises for størstedelen af de tyve emerging markets. De lande, hvor normalitets-

antagelsen ikke kan afvises er Chile, Taiwan, Indonesien, Malyasia og Zimbabwe. Disse seks 

markeder har generelt en meget mindre markedsværdi end flere af de toneangivende emerging 

markets. For lande som eksempelvis Brasilien, Indien og Mexico, der har en stor markedsværdi, 

afvises normalitetsantagelsen således [Harvey 1995, 776-777]. Mest opsigtsvækkende er det, at 

undersøgelsen også viser, at det amerikanske, engelske og japanske marked ikke opfylder normali-

tetskriterierne, som i denne undersøgelse er, at skævhed og excess kurtosis ikke er signifikant 

forskellig fra nul. De tre markeder er undersøgt ved at se på de nationale MSCI indeks.19 Således 

kan normalitetsantagelsen ikke afvises på de tre udviklede aktiemarkeder. 

  

Susmel (2001) sammenlignede ugentlige afkast for perioden fra august 1989 til april 1996. Ved at 

anvende seks MSCI indeks for udviklede lande (Australien, Canada, Tyskland, Japan, England, 
                                                 
18 Argentina, Brasilien, Chile, Columbia, Mexico, Venezuela, Korea, Phillipinerne, Taiwan, Indien, Indonesien, 
Malaysia, Pakistan, Thailand, Grækenland, Jordan, Nigeria, Portugal, Tyrkiet og Zimbabwe. 
19 Morgan Stanley Capital International. 
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USA) og MSCI World samt fire MSCI indeks for latinamerikanske emerging markets (Argentina, 

Brasilien, Chile, Mexico) fandt han frem til, at normalitetsantagelsen kan afvises på alle markeder. 

Undersøgelsens afvisning af normalitet bygger på Jarque Bera-tests, hvor han tilskriver høj kurtosis 

som værende hovedårsagen. Hvis man sammenligner de kurtosis-niveauer, han finder for hhv. 

emerging markets og de udviklede lande, er det tydeligt, at den leptokurtiske fordelingsform er mest 

synlig på emerging markets. De høje kurtosis-niveauer gør afvisningen af normalitet stærkere og 

mere signifikant på emerging markets. Undersøgelsens resultater bakkes desuden op af Wu (1998), 

der finder lignende resultater for de latinamerikanske aktiemarkeder.  

 

5.2 Stabile fordelinger 
Da Benoit Mandelbrot i 1963 afviste hypotesen om, at afkast er normalfordelte, foreslog han 

samtidig, at afkast i stedet for at følge en normalfordeling følger en gruppe af fordelinger kaldet 

”stabile fordelinger”. De stabile fordelinger er en gruppe af statistiske fordelinger, der generelt er 

kendetegnet ved at tillade flere ekstreme observationer og observationer omkring gennemsnittet end 

normalfordelingen. Hans forslag repræsenterer således en generalisering af normalfordelingen, der 

tillader asymmetri og tykke haler [Rachev & Mittnik 2000, 25]. 

Benoit Mandelbrot ønskede ikke at antage, at lavfrekvente afkast fulgte én bestemt fordeling, mens 

at højfrekvente afkast fulgte en anden fordeling. Hans intention var at skabe en fleksibel forde-

lingsmodel, der uafhængigt af tidsfrekvens, kunne tilpasses til alle afkast. En del af de stabile 

fordelinger har en leptokurtisk form med højere toppunkt og længere haler end normalfordelingen. 

Denne fordelingsform er forenelig med ønsket om fleksibilitet og passer godt til resultaterne af 

Famas og Mandelbrots empiriske undersøgelser, der viste excess kurtosis.  

 

5.2.1 Fordelingskarakteristika 

De stabile fordelinger bygger ligesom normalfordelingen på antagelsen om, at afkast er uafhængige 

og identisk fordelte. Den beskrevne fleksibilitet i gruppen af stabile fordelinger er forårsaget af, at 

de stabile fordelinger tillader, at variansen ikke er endelig [Jondeau, Poon & Rockinger 2007, 41]. 

De stabile fordelingers antagelse om, at variansen er uendelig, har rejst store problemer for en lang 

række finansielle modeller, herunder den moderne porteføljeteori. Disse modeller antager alle 

endelig varians, og deres anvendelse er derfor svækket, hvis fordelinger med uendelig varians bedre 

beskriver afkast. Flere undersøgelser viser, at fordelinger med uendelig varians bedre beskriver 
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faktiske afkast [Knight & Satchell 2001, 144]. I afhandlingens fjerde del vil der blive redegjort for 

implikationerne af at anvende fordelinger med uendelig varians. 

 

Der er flere årsager til, hvorfor stabile fordelinger er at foretrække frem for normalfordelingen, når 

det gælder beskrivelsen af, hvordan aktieafkast udvikler sig [Borak, Härdle & Weron 2005, 2]. En 

meget nyttig egenskab og ofte fremført grund til at anvende stabile fordelinger er, at den centrale 

grænseværdisætning finder anvendelse på stabile fordelinger på næsten identisk måde som for 

normalfordelingen [Bouchaud & Potters 2000, 27]. Denne egenskab er ikke kun kendetegnet ved 

normalfordelingen, men også for de øvrige stabile fordelinger. Variationerne i afkast ved forskellige 

frekvenser f.eks. daglige/månedlige har vist sig ikke at være ens. Denne egenskab skaber visse 

problemer, da man ved at se på hhv. høj- og lavfrekvens data på samme afkastserie kan stå med to 

helt forskellige fordelinger. De stabile fordelinger, herunder normalfordelingen, har dog den vigtige 

egenskab, at den centrale grænseværdisætning gør sig gældende, og at problemet dermed løses. 

Hvis for eksempel en analyse af højfrekvens data (daglige afkast) viser sig at følge en stabil forde-

ling, vil udsvingene for lavfrekvens afkast (månedlige afkast) være approksimativt beskrevet af den 

samme stabile fordeling. Det eneste, der således ændres, er parametrene af den stabile fordeling 

[Bouchaud & Potters 2000, 20]. Jeg vil vende tilbage til parametrene af de stabile fordelinger i 

afsnit 5.2.2.  

 

De stabile fordelinger har desuden den unikke egenskab, at fordelingerne er ”stabile” frem for andre 

fordelinger, der mangler denne grad af fasthed. Det statistiske udtryk ”stabilitet” er i denne sam-

menhæng et udtryk for, at summen af to tilfældige og uafhængige variabler, som følger en stabil 

fordeling, vil følge samme stabile fordeling. Således vil to uafhængige variable X1 og X2, der følger 

en normalfordeling, også summeret, X1 + X2, følge en normalfordeling og dermed være uændrede.  

 

Som ovennævnte antyder, hører normalfordelingen blandt andet til gruppen af stabile fordelinger. 

Normalfordelingen er en unik fordeling i gruppen af stabile fordelinger, hvor normalfordelingens 

asymmetri, endelige andet moment og manglende tykke haler er eksempler på specielle karakteri-

stika, som den ikke deler med andre fordelinger [Rachev 2004, 299]. Specielt normalfordelingens 

egenskab af endelig varians deles ikke med andre stabile fordelinger. 
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5.2.2 Definition af stabile fordelinger 
Den karakteristiske fordeling for en stabil fordeling kan beskrives med følgende funktion [Rachev 

& Mittnik 2000, 27]:  
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hvor sign(t) er 1 hvis t >0, 0 hvis t = 0 og -1 hvis t < 0. 

 

Definitionen og beskrivelsen af de stabile fordelinger begrænser sig til de fire parametre;  ,,, .  

Disse fire parametre er således forskellige fra de velkendte parametre, som bruges til normalforde-

lingen. Disse blev gennemgået i afsnit 3.1.  

 

Den første parameter, der definerer de stabile fordelinger, er lokationsparameteren  . Denne 

parameter erstatter middelværdien af normalfordelingen og kan antage alle værdier ];[  .  

 

Normalfordelingens andet moment er standardafvigelsen, der beskriver afvigelser fra middelværdi-

en. I de stabile fordelinger kaldes en tilsvarende parameter for skaleringsparameteren og betegnes 

med  . Skaleringsparameteren antager værdier mellem ];0[   og er en generaliseret version af 

standardafvigelsen [Rachev & Mittnik 2000, 400]. I figur 5.2.2 findes to kurver, hvor tre af de 

stabile fordelingers parametre holdes konstante, men hvor  - værdierne ændres. Som det ses af 

figuren, bliver fordelingsformen mere spredt ud desto større værdi skaleringsparameteren antager. 

 

De stabile fordelingers tredje parameter er skævhedsparameteren . Denne parameter beskriver 

den relative vægt af positive og negative haler og antager værdier i intervallet ]1;1[ . Negative 

værdier af skævhedsparameteren vil betyde, at fordelingerne er asymmetriske, og at der er venstre-

skævhed. Når skævhedsværdien er nul, er fordelingen symmetrisk, mens en positiv skævhedspara-

meter indikerer, at højre fordelingshale er tykkere end venstre hale[Rachev & Mittnik 2000, 25]. I 

figur 5.2.2 ses forskellen mellem to stabile fordelinger med  -værdier på nul og én, mens de andre 

parametre holdes konstante. Når betaværdien stiger, vil fordelingskurven således parallelforskydes 

mod venstre. 
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Den vigtigste parameter for de stabile fordelinger er den fjerde parameter [Rachev & Mittnik 

2000, 2]. Denne kaldes stabilitetsparameteren og beskriver tykkelsen af de stabile fordelingers 

haler. Ofte kaldes de stabile fordelinger for de alpha-stabile fordelinger, hvilket skyldes betydnin-

gen af den fjerde parameter. Stabilitetsparameteren antager værdier mellem ]2;0[ og bestemmer, 

hvor hurtigt fordelingshalerne aftager i højde. Når er lille, vil halernes tykkelse være stor, og når 

værdien vokser, vil halernes tykkelse aftage og dermed blive tyndere. I figur 5.2.3 findes fire stabile 

fordelinger med forskellige værdier for stabilitetsparameteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Gengivet fra Jondeau, Poon & Rockinger 2007

Figur 5.2.2: Stabile fordelinger med forskellige 
beta- og gammaværdier

Kilde: Gengivet fra Jondeau, Poon & Rockinger 2007

Figur 5.2.3: Stabile fordelinger med 
forskellige alpha værdier
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Af figuren fremgår det tydeligt, hvordan  -værdien påvirker fordelingernes form. Normal-

fordelingen opnås ved en  -værdi på to, og når der vel at mærke ingen asymmetri findes. Dette 

opnås ved  lig nul. Af figuren fremgår det, at jo mindre   er, desto mere leptokurtisk vil fordelin-

gen blive. Hvis stabilitetsparameteren for aktieafkast således er lavere end to, vil det antyde, at der 

sker flere ekstreme udsving end normalfordelingen antager. I Famas undersøgelse (1965) fandt han 

frem til, at afkastene for 30 amerikanske aktier passede bedre til stabile fordelinger med  < 2 end 

normalfordelingen med  =2. 

 

Ganske få fordelinger kan beskrives simpelt ud fra de fire parametre, der kendetegner de stabile 

fordelinger. Mens normalfordelingen er den ene, kan den såkaldte Cauchy-fordeling beskrives ved 

 =1 og  =0. I figur 5.2.3 ses forskellen mellem hhv. normalfordelingen og Cauchy, hvor Cauchy-

fordelingen har den leptokurtiske form og dermed tykkere haler. Cauchy-fordelingen er ligesom 

normalfordelingen symmetrisk dog med et lavere toppunkt. 

 

Den tredje fordeling er Lévy-fordelingen, der findes, når  = 0,5 og   = 1. Parametrene fortæller, 

at fordelingshalerne er tykkere end normalfordelingen, og at der er højreskævhed.  

 

5.2.3 Diskussion 

Oprindeligt fandt pioneeren Benoit Mandelbrot og Eugene Fama frem til, at de stabile fordelinger 

var bedre til at beskrive faktiske afkasts leptokurtiske fordelinger. Årsagen er, at de stabile fordelin-

ger er bedre til at inkorporere de ekstreme udsving i fordelingerne. Således er aktieafkast, der er 

bedst beskrevet med en stabil fordeling, mere risikofyldte end aktieafkast, der kan beskrives med 

normalfordelingen. Flere undersøgelser af, hvor gode de stabile fordelinger er til at beskrive virke-

ligheden, har dog påvist flere problemer. 

Det største problem har vist sig at være de stabile fordelingers tykke haler. Flere undersøgelser har 

vist, at halerne i de stabile fordelinger er for tykke til at passe til empiriske afkast. De stabile 

fordelinger har således tilsyneladende en tendens til at overestimere frekvensen af ekstreme obser-

vationer. Endvidere har undersøgelser vist, at fordelingen i månedlige afkast er i overensstemmelse 

med normalfordelingen, mens de stabile fordelinger indebærer, at månedlige afkast vil være lige så 
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ikke-normale som afkast ved højere frekvenser [Knight & Satchell 2001, 144]. De samme undersø-

gelser viser, at stabilitetsparameteren  ofte antager værdier, der er signifikant større end to [Borak 

2005, 18]. Dette tal ligger som bekendt uden for det  -område, som anses som stabilt. En konse-

kvens af dette er, at den centrale grænseværdi ikke længere gør sig gældende, og summen af to 

fordelinger vil således ikke længere konvergere til en stabil fordeling.  

Et yderligere fremført kritikpunkt er, at de stabile fordelinger forudsætter, at fordelingerne kan 

tidsskaleres. I dette udtryk ligger der, at hvis man undersøger en afkastserie over en kort periode, vil 

en tilsvarende undersøgelse for en længere periode for samme afkastserie vise samme fordelings-

form. Daglige afkast med en bestemt stabil fordeling vil således for såvel ugentlige, månedlige og 

kvartalsafkast følge samme fordeling. I praksis har det vist sig ikke at stemme overens med virke-

ligheden. For eksempel nævner Campbell, Lo & MacKinlay (1997, 19), at der synes at være 

stærkere tegn på normalitet i afkast over korte perioder frem for længere perioder. Dette er i direkte 

strid med de stabile fordelingers antagelse om tidsskalering.  

Som det således fremgår af ovenstående, er gruppen af stabile fordelinger et kvalificeret bud på en 

passende erstatning for normalfordelingen. Stabilitetsegenskaben, og at den centrale grænseværdi-

sætning også gælder for de stabile fordelinger, gør den til en stærk konkurrent til at beskrive 

aktieafkast. Dog har en række undersøgelser vist, at mens normalfordelingen har en tendens til at 

underestimere risikoen af aktier, har de stabile fordelinger en tendens til at gøre det modsatte.  

 

5.3 Tykhalede fordelinger med endelig varians 
En række empiriske undersøgelser har med samme metode som Mandelbrot og Fama forkastet 

antagelsen om, at afkast er normalfordelte. Undersøgelserne viser ligeledes, at der er signifikant 

excess kurtosis i afkast, og de søger derefter alternativer, der tillader tykke fordelingshaler. Disse 

fordelinger deler udover generelt tykkere haler end normalfordelingen også, at de alle har et ende-

ligt andet moment. Denne egenskab gør dem forskellige fra de stabile fordelinger, der med undta-

gelse af normalfordelingen, har et uendeligt andet moment.  

 

Fælles for de empiriske undersøgelser er, at de alle søger at finde én bestemt fordeling, der vel at 

mærke er forskellig fra normalfordelingen, som bedre kan beskrive afkastudviklingen på aktiemar-

kederne. Der findes utallige fordelinger med endelig varians heriblandt Weibull, hyperbolsk, t-

fordelingen og gamma fordelingen [Knight & Satchell 2001, 149]. Af disse skiller t-fordelingen sig 
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ud, da den har opnået mest opmærksomhed i empiriske undersøgelser af aktieafkast, og således vil 

jeg kun fokusere på t-fordelingen af de tykhalede fordelinger med endelig varians. Aparicio & 

Estrada (1997) samt Peiró (1994) angiver t-fordelingen som den fordeling, der bedst beskriver 

faktiske aktieafkast. Ligeledes findes Blattberg & Gonedes (1974) empiriske undersøgelse, der 

sammenligner t-fordelingen med stabile fordelinger. 

 

5.3.1 t-fordelingen 
I deres empiriske undersøgelse af daglige afkast for 30 toneangivende amerikanske aktier fra 1957-

1962 introducerer Blattberg & Gonedes (1974) t-fordelingen20 som et alternativ til de stabile 

fordelinger. Deres datamateriale er således det samme som Fama (1965), men de når frem til at t-

fordelingen er bedre til at beskrive faktiske afkast end de stabile fordelinger [Blattberg & Gonedes 

1974, 256].21 På samme måde som de stabile fordelinger viser de, at den excess kurtosis, som 

Mandelbrot identificerede i faktiske afkast, kan indeholdes i t-fordelingen. T-fordelingen kan 

beskrives med følgende funktion, hvor v angiver antallet af frihedsgrader [Rachev & Mittnik 2000, 

611]: 
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hvor  er gamma-funktionen 

 

T-fordelingens form er symmetrisk omkring nul, aftagende til begge sider af nul, og med en varians, 

der afhænger af antallet af frihedsgrader [Lønborg 1993, 70]. Da fordelingen er symmetrisk tillades 

ikke skævhed i afkastene.22 

 

Generelt har t-fordelingen tykkere haler end normalfordelingen, men når v , vil t-fordelingen 

approksimere normalfordelingen. I figur 5.3.1 herunder er vist fem t-fordelinger med forskellige 

frihedsgrader. Normalfordelingen er angivet som v . Blattberg & Gonedes (1974) når i deres 

undersøgelse frem til, at daglige aktieafkast er t-fordelte. I samme undersøgelse konkluderer de, at 

månedlige afkast er tilnærmelsesvist normalfordelte. 

                                                 
20 Ofte kaldes t-fordelingen for ”student t-fordelingen” 
21 I undersøgelsen angiver de, at månedlige afkast er approksimativt normalfordelte [Blattberg & Gonedes 1974, 249] 
22 Der er dog lavet t-fordelinger, der tager hensyn til skævhed i fordelingen af afkast. Se f.eks. Jondeau, Poon & 
Rockinger 2007, kapitel 8. 
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Som det fremgår af figuren, gælder der, at jo færre frihedsgrader der er, desto større vil variansen 

være. Af figuren fremgår det også, at t-fordelingerne alle har den leptokurtiske form, hvor forde-

lingskurven har et relativt højt toppunkt, en stejlere kurve og større haler end normalfordelingen. 

 

De statistiske fordelinger med endelig varians har i en række tilfælde vist sig hensigtsmæssige til at 

beskrive, hvordan faktiske afkast fordeler sig. En række empiriske undersøgelser af fordelingen af 

aktieafkast har indikeret, at variansen er endelig [Focardi & Fabozzi, 2003, 6]. Dette taler for 

brugen af tykhalede fordelinger med endelig varians til at beskrive empiriske afkast. De senere år 

har fokus dog været rettet udelukkende mod modeller, der tillader, at variansen varierer over tid og 

således ikke er konstant. I de næste afsnit belyses disse modeller. 

 

5.4 Modeller med tidsvarierende varians 

Som det nu burde være læseren bekendt, antager normalfordelingen og de andre stabile fordelinger, 

at afkast er uafhængige. I afsnit 4.3 i denne afhandling redegjorde jeg for Campbell, Lo & MacKin-

lay´s undersøgelse af random walk-processer på det amerikanske aktiemarked, der viste, at afkast 

ikke er uafhængige. Endvidere nævnte jeg i afsnit 4.1 på baggrund af de daglige afkast af S&P 500, 

at der i visse perioder var meget store afkastudsving, mens der også periodevist var lave afkastud-

sving. Denne udvikling i aktieafkast er jeg ikke den første til at iagttage, da mange empiriske 

Kilde: Gengivet fra Töyli 2002

Figur 5.3.1: t-fordelingen ved forskellige 
frihedsgrader
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undersøgelser har antydet, at volatilitet har en tilbøjelighed til at klynge sig sammen i grupper. 

Finansielle tidsserier har således forskellig volatilitet over tid og er nogle gange klumpet sammen i 

grupper med høj eller lav volatilitet [Knight & Satchell 2001, 166]. Selv de største fortalere for 

brugen af de stabile fordelinger vedkender sig tendensen; ”large changes tend to be followed by 

large changes of either sign” [Mandelbrot 1963, 418]. Den populære betegnelse for fænomenet er 

”volatility clustering”, mens den statistiske betegnelse er ”heteroskedasiticitet” og er et udtryk for, 

at der er tidsvariation i den betingede varians [Pindyck & Rubinfeld 1998, 285]. I forhold til de 

stabile fordelinger har gruppen af modeller med betinget varians, herunder GARCH-modellen,23 

den fordel, at den anvender en betinget fordeling af heteroskedasticitet. På den måde kan GARCH-

modellen og de stabile fordelinger anses som konkurrerende hypoteser (Rachev & Mittnik 2000, 4]. 

 

5.4.1 GARCH 

Antagelsen bag GARCH-modellen er, at variansen af afkast ikke er konstant. I stedet antages det, at 

variansen afhænger af de tidligere observerede afkastudsving således, at store udsving vil blive 

efterfulgt af ligeledes store udsving. Modellen for GARCH(p,q) har følgende form [Rachev & 

Mittnik 2000, 14]:  
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Modellen viser, at det bedste estimat for variansen 2 på tidspunkt t er et resultat af det vægtede 

gennemsnit af den langsigtede varians V, afkastet   på tidspunkt it  og variansen  på tidspunkt 

it  . Hver af de tre faktorer er således vægtede med gamma, alpha og beta, der samlet skal summe-

re til 1. 

 

Af GARCH-modellen kan det ses, at variansen er betinget af variansen i den forrige periode it . 

Dette er således et udtryk for heteroskedasticitet [Pindyck & Rubinfeld 1998, 286]. Denne del af 

modellen er den tidsvarierende. Modsat er den langsigtede varians en konstant V, der er ubetinget af 

tidligere tiders varians. Den langsigtede varians er et udtryk for, at afkast antages at være ”mean 

reverting” på lang sigt. 

                                                 
23 GARCH = Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity 
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Ved at justere de tre vægte kan man ændre på, hvor meget fokus der skal være på den seneste 

varians. Ved for eksempel at tillægge gamma stor vægt vil man angive, at man tillægger den 

langsigtede varians større betydning end de kortsigtede afkastudsving. Gamma er i GARCH-

modellen et udtryk for, at afkast antages at være ”mean reverting”. På samme vis er en høj beta-

værdi udtryk for, at ”volatility clustering” gives stor betydning i modellen. Da flere empiriske 

undersøgelser tyder på, at varians klynger sig sammen i grupper, er det naturligt at arbejde med en 

højere beta- end gammaværdi.  

 

Der er i tidens løb foretaget utallige modifikationer af den oprindelige ARCH-model som GARCH 

udløber af. Generelt er GARCH-modellen bedre til at fange volatilitets dynamikken i afkast [Jon-

deau, Poon & Rockinger 2007, 93]. I princippet er det muligt at tilføje et uendeligt antal variable til 

modellens beskrivelse af, hvad variansen er [Pindyck & Rubinfeld 1998, 286]. 

 

5.4.2 Diskussion 
De modeller der tillader tidsvarierende variation har vist sig både at fange volatility clustering, 

heteroskedasticitet og en del tykhalethed [Jondeau, Poon & Rockinger 2007, 94]. Disse ret kom-

plekse forklaringer af, hvordan fordelingen af afkast reelt ser ud, stiller dermed spørgsmål ved 

anvendelsen af normalfordelingen som en proxy-fordeling i porteføljeteorien. 

 

Empiriske undersøgelser har vist, at afkast er negativt korreleret med ændringer i volatiliteten. 

Således er afkast lave i perioder med høj volatilitet (volatility clustering), mens perioder med lav 

volatilitet giver høje afkast. Denne tendens fanger GARCH-modellen, da den viser, at variansen er 

betinget frem for den normale antagelse om, at afkast er uafhængige af hinanden. 

 

Mens modeller der tillader tidsvariation i den betingede varians har vist sig fordelagtige til at 

beskrive visse dele af den empiriske udvikling i afkast, har de dog foreløbigt vist sig utilstrækkelige 

til fuldt ud at beskrive afkastudviklingen. De eksisterende modeller har vist sig ikke at kunne 

indeholde al den excess kurtosis i empiriske afkast, som empiriske undersøgelser har fundet. Af 

denne grund har en række empiriske undersøgelser foreslået, at afkast følger bestemte fordelinger, 

der er forskellige fra normalfordelingen. 
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5.5 Sammenfatning 
I afhandlingens anden del har jeg redegjort for, hvordan talrige empiriske undersøgelser af aktieaf-

kast har afvist, at fordelingen af aktieafkast er normalfordelte. Forekomsten af særligt excess 

kurtosis i aktieafkast ved forskellige frekvenser gør, at fordelingen af afkast ikke følger en normal-

fordeling. Undersøgelserne spænder bredt på mange forskellige geografiske markeder, hvor afvis-

ningen sker på udviklede markeder såvel som nye markeder. 

 

Som et resultat af normalitetsafvisningen i fordelingen af aktieafkast redegør jeg endvidere for, 

hvordan aktieafkast så er blevet foreslået at fordele sig. Jeg identificerer tre løsningsforslag til 

hvordan empiriske afkast så fordeler sig; stabile fordelinger med uendelig varians, tykhalede 

fordelinger med endelig varians og modeller med tidsvarierende varians. De tre grupper er forskel-

lige på flere punkter, men har den lighed, at de alle tre er i stand til bedre at beskrive den tykhalet-

hed i fordelingen af empiriske aktieafkast, som empiriske undersøgelser har fundet. Ingen af 

løsningerne er blevet endegyldigt afvist som værende ukorrekte. Derfor findes der på nuværende 

tidspunkt ikke én konkret løsning på normalitetsproblemet. 

 

Resultaterne af de empiriske undersøgelser kan kort opsummeres ved, at der er bred enighed om at 

afvise normalitet i fordelingen af aktieafkast, men ikke om hvilke alternativer, der bedst beskriver 

den faktiske fordeling af aktieafkast. 
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Del 3 Analyse af egne data 
 

6. Datagrundlag og testmetode 
I kapitel 6 vil jeg redegøre for, hvordan afhandlingens analyse er opbygget. Formålet med kapitlet 

er, at give læseren en forståelse af, hvordan min analyse foretages, og hvilke dele af de finansielle 

markeder, der undersøges. Jeg vil først komme ind på, hvilke tanker jeg gjorde mig i udvælgelses-

processen af relevante tidsserier, herunder hvad der ligger til grund for min udvælgelse af datamate-

rialet. Herefter introduceres datamaterialet, og jeg vil redegøre for hvilke fejlkilder, der kan opstå i 

det valgte datamateriale. Kapitlet afsluttes med, at jeg diskuterer, hvordan afkast vil blive beregnet, 

hvorefter jeg redegør for, hvilke metoder jeg vil bruge til at undersøge normaliteten af aktieafkast.  

 

6.1 Beskrivelse af datagrundlag 
Alle data er hentet fra Thomson Datastream, der er den største tilgængelige finansielle database. Jeg 

mener, at det er en styrke, at alle data er hentet fra samme kilde, og at det øger styrken af sammen-

ligningen af de enkelte tidsserier.  

 

6.1.1 Valgte aktieindeks 
Jeg har valgt at se på udviklingen i tolv aktieindeks. De valgte aktieindeks er opsummeret i tabel 

6.1.1. Som det fremgår af tabellen er datamaterialet todelt med fokus på nationale aktieindeks og 

MSCI-indeks.24 Med udvælgelsen af netop disse tolv aktieindeks er det min overbevisning, at min 

analyse vil komme til at omhandle et bredt udsnit af de globale aktiemarkeder, samtidig med at 

forskelle er lette at identificere. 

 

                                                 
24 MSCI-indeks udregnes af MSCI Barra, der er en globalt ledende leverandør af indeks og porteføljeanalyser. 
www.mscibarra.com 
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S&P 500 Composite 500 største amerikanske aktieselskaber
Nikkei 225 Stock 225 største japanske aktieselskaber
FTSE 100 100 største britiske aktieselskaber
DAX 30 30 største tyske aktieselskaber
OMXC20 20 største danske aktieselskaber
MSCI World 23 globale udviklede aktiemarkeder
MSCI Emerging Markets 26 globale nye aktiemarkeder
MSCI Europe 16 europæiske aktiemarkeder
MSCI Nordic 4 nordiske aktiemarkeder
MSCI World Small Cap 23 globale udviklede aktiemarkeder
MSCI World Growth 49 globale aktiemarkeder
MSCI World Value 49 globale aktiemarkeder
Kilde: Egen tilvirkning

SegmentAktieindeks

Tabel 6.1.1: De tolv valgte aktieindeks

 

 

De tolv aktieindeks er alle prisindeks. Således er det kun prisudviklingen af markederne, der måles 

og dividender indgår ikke i beregningen. Dette er i overensstemmelse med min afgrænsning. 

 

S&P 500 Composite ($), Nikkei 225 (Yen), FTSE100 (£), DAX30 (Euro) og OMXC20 (DKK) er 

alle udtrykt i deres lokale valuta. For eksempel er OMXC20 udtrykt i danske kroner. Da hensigten 

med afhandlingen er at undersøge normaliteten af aktieafkast, vil jeg ikke inddrage valutaforhold i 

analysen og ser derfor udelukkende på de ”rene afkast”. En analyse af aktieindeks, hvor valuta også 

indgår, ville for eksempel være spændende, hvis afhandlingen blev lavet fra en dansk investors 

synspunkt. Endvidere kunne det være spændende alene at se på, om udviklingen i valutakurser er 

normalfordelte, samt hvilken indvirkning valutakurser har for normaliteten af aktieafkast. 

 

Listen af aktieindeks på de finansielle markeder er uendelig, og der findes indeks, der omfatter alle 

brancher, regioner, lande eller investeringsstrategier. Ud af alle disse indeks har jeg således kun 

valgt tolv specifikke indeks. Der er flere forklaringer på, at jeg har valgt disse aktieindeks frem for 

andre, og hvorfor jeg er endt med netop tolv indeks. 

 

Først og fremmest skal det nævnes, at jeg havde et ønske om at inddrage så mange forskellige 

variable som muligt. Da arbejdet med afhandlingen skred frem kunne jeg dog godt se, at for at 

kunne besvare problemformuleringen ordentlig, var det vigtigt at begrænse min analyse yderligere 

end til generelt at omhandle udviklingen i aktier. Indeksene er derfor valgt ud fra en række kriterier, 

jeg opstillede under udvælgelsen. Først og fremmest var det mit mål, at 8-12 indeks var det rette 
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antal til afhandlingens analyse. Jeg tror på, at inddragelsen af yderligere variable i analysen ville 

gøre analysen bredere, men ikke hjælpe med til at give et klarere og bedre billede af normaliteten i 

aktieafkast. Ligeledes anså jeg det for vigtigt at udvælge indeks, der bruges i bred forstand både 

som decideret investeringsaktiv, men også som benchmark for investeringsforeninger og pensions-

kassers porteføljer. Alle de valgte aktieindeks er således repræsentative for en række danske og 

udenlandske investeringsforeninger og bruges til at sammenligne performance. 

 

Oprindeligt havde jeg udvalgt 10 aktieindeks efter de ovennævnte kriterier. For at tjekke, at udvik-

lingen af de valgte aktieindeks ikke var for ens og derfor i min analyse ville vise ens resultater, 

besluttede jeg mig for at lave en korrelationsanalyse på de daglige afkast. Korrelations-

koefficienterne er gengivet i bilag D. 

 

Blandt de 10 initiale aktieindeks var hhv. MSCI World (indeholder kun de udviklede lande) og 

MSCI World AC (indeholder både de udviklede aktiemarkeder og nye aktiemarkeder). Jeg fandt i 

min undersøgelse ud af, at udviklingen i de to indeks lå for tæt op ad hinanden, da jeg fandt en 

korrelationskoefficient på 0,9982. Af den grund og fordi MSCI Emerging Markets indgik i min 

analyse, valgte jeg at udelade MSCI World AC fra analysen og i stedet se på alternativer, der kunne 

inddrages. Jeg valgte at inddrage hhv. MSCI World Small Cap, MSCI World Growth, MSCI World 

Value i analysen, hvorved det samlede antal af indeks nåede op på 12. Disse tre indeks levede op til 

mine kriterier, hvor de to sidstnævnte dog viste meget høj korrelation med MSCI World (0,9731). 

Deres indbyrdes korrelation og samvariation med de øvrige aktieindeks viste sig at være begrænset, 

men da jeg var nysgerrig efter at inddrage de to markeder, valgte jeg at beholde dem i min analyse.  

 

Korrelationsanalysen viste sig også - som det ses af bilag D - at alle korrelationskoefficienter er 

positive for de valgte aktieindeks, og for en række af indeksene er den indbyrdes korrelation tæt på 

én. Disse to iagttagelser er blandt andet udtryk for, at de internationale aktiemarkeder historisk set 

er blevet mere integreret igennem de sidste årtier, hvilket har medført en stigende synkronisering og 

korrelation aktiemarkederne imellem. Årsagen til den stigende integration er blandt andet, at den 

teknologiske udvikling har øget kapitalmobiliteten og resulteret i mindre protektionisme og øget 

handel, og at virksomhederne i dag i højere grad opererer globalt [Solnik & McLeavey 2003, 473]. 

Således er ejerskabet af virksomheder i dag i høj grad behæftet med globale risikofaktorer.  

 

Endvidere kan resultaterne af min korrelationsanalyse være præget af ”korrelationssammenbruds– 

fænomenet” [Solnik & McLeavey 2003, 475]. Dette fænomen udtrykker, at korrelationen mellem 
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de internationale aktiemarkeder i krisetider forøges markant. Som jeg viste i afsnit 4.1, har der 

igennem de sidste 10 år været perioder med stor volatilitet, hvilket kan være med til at forklare det 

høje korrelationsniveau for hele perioden.  

 

6.1.2 Valgte afkast-frekvenser 
Normaliteten i aktieafkastene for de tolv aktieindeks vil i denne afhandling blive analyseret over en 

tiårig periode fra 1. januar 1999 til 31. december 2008. Jeg har valgt at afgrænse analysen til denne 

periode af flere grunde. Først og fremmest har jeg et ønske om at gøre afhandlingen aktuel ved at 

undersøge afkast i en nær fortid. En længere undersøgelsesperiode ville samtidig hurtigt øge antallet 

af observationer således, at jeg ville få svært ved at bibeholde overblikket.  

 

Jeg har valgt at se på fire forskellige afkastserier inden for den valgte tiårige analyseperiode, da jeg 

ønsker at undersøge normalitetsbrud ved forskellige afkastfrekvenser. Disse frekvenser er daglige 

afkast, ugentlige afkast, månedlige afkast og kvartalsafkast. I tabel 6.1.2 findes de fire perioder, 

hvor antallet af observationer i den tiårige periode ved de forskellige frekvenser fremgår.  

 

 

Daglige afkast Ugentlige afkast Månedlige afkast Kvartalsafkast

Kilde: Egen tilvirkning

Tidsperiode: 1. januar 1999 - 31. december 2008

Tabel 6.1.2: Valgte datafrekvenser

Antal observationer 2609 521 120 40

 

 

Som det ses af tabel 6.1.2 er der 40 observationer på kvartalsafkast over den tiårige undersøgelses-

periode. Dette er et kritisk antal i den forstand, at antallet gerne skal være højere for at kunne 

vurdere, om resultatet af en statistisk test er signifikant. Endvidere er observationsantallet kritisk 

lavt for de statistiske normalitetstest, som jeg vil redegøre for i afsnit 6.3. På trods af dette har jeg 

alligevel valgt at inddrage kvartalsafkast, da jeg mener, at undersøgelsen af de daglige, ugentlige og 

månedlige afkast ikke begrænses af, at lavfrekvente afkast indblandes. Den centrale grænseværdi-

sætning gør sig også gældende for afkastserier større end tredive, jf. afsnit 3.2.2. Skaden af at 

inddrage kvartalsafkast er således minimal, og det er mit håb, at det måske kan bidrage til en bedre 

forståelse af de statistiske tests begrænsninger. Jeg vil således under min undersøgelse af såvel 
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kvartalsafkast som de øvrige frekvenser være opmærksom på, om antallet af observationer er for 

lavt til, at jeg kan drage konklusioner af datamaterialet. 

 

6.1.3 Outliers 
Der har i mange år været stor debat i den empiriske finansieringslitteratur om, hvordan man skal 

behandle såkaldte ”outliers” i en empirisk undersøgelse. Det store fald i oktober 1987 har opnået 

særlig interesse, da det som nævnt er af en unik stor størrelse. Nogle mener, at alle outliers bør 

kunne beskrives så længe undersøgelsen er lavet korrekt. Andre mener, at det er vigtigt at fjerne de 

største outliers fra undersøgelsen, da de ikke passer ind i en generel ramme [Jondeau, Poon & 

Rockinger 2007, 108].  

 

Jeg har i min undersøgelse af aktieafkast valgt ikke at forkaste nogen abnorme afkast. Da min 

undersøgelse drejer sig om at undersøge, om normalitetshypotesen kan afvises, mener jeg, at det 

ville være forkert at fjerne undersøgelsesperiodens største udsving. Som det også fremgår af 

afhandlingens afgrænsning ønsker jeg at se på rene afkast, da det er deres fordelingsnatur, jeg 

ønsker at undersøge og ikke eksempelvis valutakorrigerede afkast, realafkast eller afkast, som er 

renset for unormale afkast. Jeg mener, at undersøgelsens bidrag til min forståelse af de finansielle 

markeder vil blive væsentligt formindsket, hvis jeg ser på decimerede talserier. Jeg søger en beskri-

velse af virkelighedens aktieafkast og ikke afkastserier, der er decimerede af teoretiske grunde. I 

bilag F, fremgår de største afvigelser i såvel positiv som negativ retning. 

 

6.2 Afkastberegningen 
Analysen af de finansielle tidsserier vil som nævnt tage udgangspunkt i daglige lukkekurser indhen-

tet fra Thomson Datastream. Herefter vil jeg beregne afkastet ved forskellige frekvenser for hver af 

de 12 aktieindeks. Det er værd at bemærke, at der er to måder at udregne afkast på, når man analy-

serer finansielle tidsserier [Jondeau, Poon & Rockinger 2007, 7].  

 

Aktieafkast kan udregnes ved at bruge hhv. det procentvise afkast samt det logaritmiske afkast. I 

tabel 6.2 på næste side ses, hvordan de to metoder bruges. 
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Det logaritmiske afkast er i dag det mest accepterede blandt finansielle forskere og også meget 

anvendt på de finansielle markeder [Töyli 2000, 22]. Den største fordel ved at bruge det logaritmi-

ske afkast er, at lognormalfordelingen har den egenskab, at afkast har uendelig ”upside”, mens 

tabene er begrænset til -100 %. For denne afhandlings vedkommende er begrænsningen i aktietabe-

ne meget god, da ejerskabet af aktier netop har den egenskab, at et tab på 100 % vil betyde, at 

aktien ikke længere findes, og at investeringen er tabt. For aktier kan et tab på mere end -100 % 

således ikke forekomme. Dette ændrer sig dog, hvis forskellige derivater eller hedging indgår i 

investeringen. 

 

En anden vigtig fordel ved at bruge det logaritmiske afkast er, at flerperiodiske afkast blot er 

summen af de enkelte én-perioders afkast. Det samme gør sig ikke gældende for det procentvise 

afkast, hvor udregningen kompliceres af, at man skal gange afkast for de enkelte perioder. Ligele-

des er det også en fordel ved det logaritmiske afkast, at det viser relative ændringer for den enkelte 

variabel, og det er derfor nemmere at sammenligne med andre afkast og tidsrækker. Det procentvise 

afkast bruges især, når investeringsforeninger og andre finansielle aktører skal opgøre performance 

af deres investeringer. Grunden til, at det procentvise afkast bruges i denne kontekst er, at det 

procentvise afkast korresponderer naturligt med markedspriserne.  

 

I den kontekst, som denne afhandling indgår i, er det sædvanligt og således velbegrundet at bruge 

det logaritmiske afkast. I de fleste empiriske undersøgelser, der omhandler hypotesen om, at afkast 

er normalfordelt, er det det logaritmiske afkast, der undersøges. Derfor vil jeg i denne afhandling 

definere afkast som det logaritmiske afkast, og det vil være denne størrelse, der undersøges for 

normalitet.  

 

I afhandlingen er alle afkast, der analyseres, udtrykt nominelt. Det vil sige, at jeg i denne afhandling 

ikke tager højde for inflation. Jeg har truffet dette valg, da jeg ønsker at se på ”rene afkast”. 
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Udregningen af afkast i denne afhandling vil blive foretaget i Excel, hvor jeg også vil udregne de 

fire momenter for at vurdere normaliteten.  

 

6.3 Test af normalitet 
I denne afhandling vil jeg undersøge, om afkast er normalfordelte. Normalitetsantagelsen kan 

undersøges ved hjælp af flere forskellige statistiske teknikker og tests. 

  

En forholdsvis let, intuitiv og meget anvendt metode til at undersøge om afkast er normalfordelt er 

ved at lave en grafisk kontrol af normalitet. Dette gøres ved at lave et normalfraktildiagram, hvoref-

ter man afgør, om afkastene fordeler sig omkring den rette linje med ligningen 




 xu

1
. Hvis 

afkastene ligger tilnærmelsesvis op ad den rette linje, kan normalitetshypotesen ikke afvises. I 

praksis vil de afsatte punkter dog aldrig ligge eksakt på den rette linje, men spredt omkring den 

[Andersen 2001, 124]. Systematiske afvigelser fra den rette linje vil således give anledning til, at 

hypotesen om, at afkast er normalfordelte, vil kunne afvises. Ligeledes gælder det, at jo større 

stikprøven er, desto tættere vil afkastene også ligge omkring den rette linje. Det er resultatet af store 

tals lov og den centrale grænseværdisætning, som blev gennemgået i afsnit 3.2.1 og 3.2.2. 

  

Ligeledes kan normalitetsantagelsen undersøges ved at udregne det tredje og fjerde moment for den 

empiriske fordelingsfunktion. Disse to parametre er fast definerede, hvis afkastene er normalfordel-

te, og det er derfor muligt at identificere, om der optræder værdier for de to parametre, der ikke er i 

overensstemmelse med normalfordelingen. Størrelsen af disse to parametre for normalfordelingen 

blev gennemgået i afsnit 3.1.2 og 3.1.3.  

 

Endvidere kan man foretage forskellige statistiske tests, der alle kan komme med kvalificerede bud 

på, om afkast er normalfordelte. For alle tests gælder, at de tester, om følgende nulhypotese H0 er 

sand: 

 

H0: Fordelingen af empiriske afkast er normalfordelt 

 

Hvis nulhypotesen afvises, kan den alternative hypotese H1 accepteres: 
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H1: Fordelingen af empiriske afkast er ikke normalfordelt 

 

Fælles for de statistiske tests er endvidere, at deres anvendelighed kommer an på størrelsen af 

afkastserierne. Ved meget små teststørrelser vil testene acceptere hypotesen om, at afkast er normal-

fordelte, mens små afvigelser i store teststørrelser kan få uhensigtsmæssig stor betydning [Öztuna 

2006, 172]. Anvendeligheden af testene er således bedst for de tests, der har størst chance for at 

vurdere, om normalitetshypotesen kan afvises.  

 

Der findes flere statistiske tests, der anses som velegnede til at udføre normalitetstjek. Den mest 

anvendte test er Jarque Bera-testen, der ved at bruge tredje og fjerde moment af den empiriske 

fordeling, afgør om afkastserien er normalfordelt.25 Jarque Bera-testen er en asymptotisk test, hvor 

pålideligheden af testresultatet vokser med teststørrelsen [Öztuna 2006, 176]. Således finder testen 

bedst anvendelse på større afkastserier [Jondeau, Poon & Rockinger 2007, 18], men kan også 

bruges på mindre afkastserier. Generelt anses Jarque Bera-testen som den mest pålidelige og 

konstante normalitetstest, da den kan anvendes på et bredt spektrum af teststørrelser [Öztuna 2006, 

176].  

 

Derudover findes der også de såkaldte ”Goodness of fit tests”, der sammenligner den empiriske 

fordelingsfunktion med teoretiske fordelingsfunktioner. Kolmogorov-Smirnov-testen sammenligner 

den kumulative empiriske fordeling med en forventet kumulativ normalfordeling og baserer sin P-

værdi26 på den største identificerede uoverensstemmelse mellem de to fordelinger. Hvis resultatet af 

testen således er stor, vil det antyde, at den empiriske fordeling ikke er normalfordelt. Kolmogorov-

Smirnov-testen finder bedst anvendelse på større afkastserier. 

 

En anden vigtig ”goodness of fit test” er Shapiro-Wilk-testen, som tester korrelationen mellem det 

empiriske materiale og normalfordelt data. Når resultatet af testen er 1, er det empiriske materiale 

således perfekt korreleret med en normalfordeling. Når resultatet af Shapiro-Wilk-testen er signifi-

kant lavere end 1, kan hypotesen om normalitet afvises. I modsætning til Kolmogorov-Smirnov-

testen kan Shapiro-Wilk-testen ikke anvendes på større afkastserier og er begrænset til n < 2000. 

For afkastserier hvor n < 2000 har Shapiro-Wilk til gengæld vist sig at være stærkere end andre 

normalitetstests [Öztuna 2006, 173].  

 

                                                 
25 I bilag E findes yderligere forklaring af de statistiske tests. 
26 P-værdien er et statistisk mål, der angiver sandsynligheden for, at det forventede svarer til det observerede. 
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Et bredt udsnit af de gennemgåede metoder og tests vil blive brugt til at undersøge, om afkastene 

for de 10 undersøgte aktieindeks er normalfordelte. Jeg mener, at svagheder, der knytter sig til de 

forskellige metoder - og ikke mindst de forskellige tests - i et vist omfang kompenseres ved, at jeg 

vælger flere teknikker og tests. Samtidig er det også velkendt, at de forskellige tests kan finde 

testresultater, hvor svaret på normalitetshypotesen ikke er entydig. Eksempelvis vil Shapiro-Wilk-

test på større afkastserier ikke være gyldig og kunne stå alene, mens eksempelvis Kolmogorov-

Smirnov-testen vil være mere passende på en teststørrelse af den størrelse. For mindre afkastserier 

har Shapiro-Wilk til gengæld en styrke og vil derfor sammen med blandt andet Jarque-Bera-testen 

komme med det bedst mulige bud på, om normalitetshypotesen kan afvises. Jeg tror således ikke, at 

én statistisk test eller metode har det endegyldige svar på, om afkast er normalfordelte, og vil derfor 

bruge et bredt udsnit af de gennemgåede metoder.  

 

Undersøgelsen af, om afkast er normalfordelte, vil herefter basere sig på følgende teknikker: 

- tjek af normalfraktildiagram 

- analyse af skævhed og kurtosis, herunder Jarque-Bera-test. 

- Goodness of fit tests, Kolmogorov-Smirnov-test og Shapiro-Wilk-test. 

 

Jeg har i min analyse således fravalgt en del andre normalitetstests. Blandt disse er blandt andre 

Anderson-Darling test, Cramer-Von-Mises test, Wilcoxon-Mann Whitney test og 2 test. Disse er 

blevet fravalgt, da jeg mener at de tre udvalgte normalitetstest har styrker og svagheder der kom-

plementerer hinanden godt. Inddragelsen af yderligere tests vil således ikke bidrage med meget nyt 

men i stedet gøre normalitetsanalysen ufokuseret. Endvidere er det mit indtryk at, af de empiriske 

undersøgelser jeg har redegjort for i afhandlingens anden del, er de tre udvalgte normalitetstest de 

mest anvendte på undersøgelser af aktieafkast. 

 

De statistiske tests i denne afhandling vil blive foretaget i SPSS på baggrund af, at afkastberegnin-

gerne foretages i Excel. 

 

7. Analyse af normalitet i aktieafkast 
Formålet med kapitel 7 er at analysere, om fordelingerne af afkast for de tolv udvalgte aktieindeks 

er normalfordelte. Kapitlet er delt op i syv dele, hvor jeg først gennemgår resultaterne for hver af de 

fire tidsfrekvenser, og derefter sammenligner resultaterne på tværs af tidsrammerne. Ved at udelade 

hele 2008 vil jeg vurdere, hvor stor en indvirkning 2008 har på min analyse og se på, om konklusi-
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onerne ændres. Til sidst vil jeg forklare, hvad en analyse af de samme aktieindeks, men set over en 

længere tidshorisont, giver af resultater.  

 

7.1 Daglige afkast 

I det følgende afsnit analyserer jeg de daglige afkast af de tolv aktieindeks i den valgte tidsperiode. 

De daglige afkast kan findes i excel filen på den vedlagte CD.27 

 

7.1.1 Skævhed & kurtosis 

I tabel 7.1.1 herunder er opsummeret information om den empiriske fordeling af daglige afkast for 

de tolv valgte aktieindeks. 

  

S&P 500 Composite -0,0118% 1,3158% -9,4695% 10,9572% -0,1223 8,9896 2609
Nikkei 225 Stock -0,0171% 1,5484% -12,1110% 13,2346% -0,3363 7,5685 2609
FTSE 100 -0,0108% 1,2922% -9,2656% 9,3843% -0,1343 6,8676 2609
DAX 30 -0,0015% 1,6204% -8,8747% 10,7975% 0,0446 4,8239 2609
OMXC20 0,0047% 1,2977% -11,7232% 9,4964% -0,3637 7,1996 2609
MSCI World -0,0104% 1,0386% -7,1558% 8,7201% -0,2434 8,2593 2609
MSCI Emerging Markets 0,0309% 1,0996% -7,6270% 8,3908% -0,4782 7,2322 2609
MSCI Europe -0,0100% 1,2818% -8,0485% 9,2235% -0,1453 6,2171 2609
MSCI Nordic 0,0019% 1,6976% -9,1961% 8,5807% -0,0836 3,4362 2609
MSCI World Small Cap 0,0108% 0,9689% -7,8855% 7,0421% -0,7617 7,8887 2609
MSCI World Growth -0,0164% 1,0816% -7,3695% 8,9941% -0,1970 6,6476 2609
MSCI World Value -0,0057% 1,0556% -7,5719% 8,4450% -0,2501 9,1912 2609
Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.1.1: Daglige afkast, 1999-2008
Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
nMarked

Middel-
værdi

 
 
Af tabellen fremgår, at de fleste indeks i den tiårige periode har givet et samlet negativt afkast 

udtrykt ved en negativ middelværdi. Kun de nordiske markeder, MSCI emerging markets og MSCI 

World Small Cap, har oplevet en positiv kursudvikling over de seneste ti år. Det samme gør sig 

naturligvis gældende for samtlige tidsfrekvenser for den tiårige analyseperiode. 

 

Af skævhedsparameteren fremgår det, at der for alle aktieindeks undtagen OMXC20 er negativ 

skævhed. Dette er udtryk for, at antallet af negative afkast i perioden er større end antallet af 

positive afkast. Det er også værd at bemærke, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem 

periodens middelværdi og skævhed. Selv om en afkastfordeling er venstreskæv, kan middelværdien 

                                                 
27 Endvidere er der fire SPSS-filer med afkast for de fire afkastfrekvenser. Af bilag F-O fremgår output fra normalitets-
tests i SPSS. 
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godt være positiv. Skævheden i afkastene er dog ikke meget forskellig fra nul, og derfor mener jeg 

ikke, at jeg kan forkaste hypotesen om, at fordelingen af aktieafkast er normalfordelte. 

 

Af tabellen er det værd at bemærke, at der for samtlige markeder er excess kurtosis. Dette er udtryk 

for, at der i markederne sker flere ekstreme udsving end indeholdt i normalfordelingen. MSCI 

Nordic har den laveste excess kurtosis-værdi, mens MSCI World Value og S&P 500 har oplevet de 

fleste ekstreme udsving. Af tabellen fremgår også de største negative og positive daglige udsving i 

perioden. Det er tydeligt, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem kurtosis-værdien og hvilke 

markeder, der har oplevet de største udsving. Eksempelvis har det japanske aktiemarked, Nikkei, 

både oplevet det største negative og det største positive daglige udsving uden at have den største 

kurtosis-værdi. 

 

Ud fra værdierne i tabel 7.1.1 mener jeg at kunne afvise normalitet i fordelingen af de daglige afkast 

for perioden 1999-2008. Mit argument er bygget op omkring de abnorme kurtosis-værdier, der 

viser, at haletykheden i empiriske daglige afkast er større end normalfordelingen antager. Modsat 

mener jeg ikke, at skævheden i afkastene er store nok til, at jeg kan afvise normalitetshypotesen.  

 

En analyse af, om afkast er normalfordelte, kan dog ikke vurderes udelukkende ved at se på tredje 

og fjerde moment. En meget anvendt og anerkendt metode er at bruge normalfraktildiagrammer, 

som jeg vil gøre i det følgende afsnit. 

 

7.1.2 Normalfraktildiagram 

I bilag H er vist normalfraktildiagrammer for de daglige afkast af de tolv aktieindeks.28 Ud fra de 

tolv normalfraktildiagrammer mener jeg, at det er tydeligt, at observationerne afviger systematisk 

fra den rette linje. Ud fra diagrammerne er det ikke muligt at sige noget om skævheden, da ingen af 

kurverne viser visuel tendens til længere venstre eller højre hale. Dette er i overensstemmelse med 

de fundne værdier for skævhed, der ikke afveg så meget fra normalfordelingen. Af diagrammerne er 

det dog til gengæld tydeligt, at halerne af fordelingerne er betydeligt længere, hvilket skyldes de 

høje kurtosis-værdier. De tykke haler forårsager således, at fordelingerne i et normalfraktildiagram 

ikke følger den rette linje, men mere ligner et S der er strukket ud. S-formen er en velkendt form for 

højere kurtosis end normalfordelingen antager, og normalfraktildiagrammerne bekræfter således 

                                                 
28 Ligeledes findes histogrammer for de tolv aktieindeks ved de fire tidsfrekvenser i bilag I, K, M, O. Disse vil ikke 
indgå i min analyse. 
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også, at der er excess kurtosis. På baggrund af normalfraktildiagrammerne kan jeg afvise, at forde-

lingen af daglige afkast for perioden 1999-2008 kan beskrives ved en normalfordeling. 

 

7.1.3 Tests 

Af tabel 7.1.3 fremgår normalitetstestresultaterne af Jarque Bera-, Kolmogorov-Smirnov- og 

Shapiro-Wilk-testene for daglige afkast i perioden 1999-2008. Udregningen for Jarque Bera-testene 

for alle frekvenser kan findes i excel filen på den vedlagte CD, mens outputtet fra SPSS om Kolmo-

gorov-Smirnov- og Shapiro Wilk-testene findes i bilag G. Der findes i bilag E en forklaring af de tre 

normalitetstest. De ovennævnte henvisninger gør sig gældende for alle fire frekvenser. 

 

Testværdi P-værdi Testværdi P-værdi
S&P 500 Composite 8.791,63 0,081 0,000 0,909 0,000
Nikkei 225 Stock 6.276,29 0,072 0,000 0,931 0,000
FTSE 100 5.134,88 0,077 0,000 0,922 0,000
DAX 30 2.530,50 0,076 0,000 0,940 0,000
OMXC20 5.692,37 0,079 0,000 0,932 0,000
MSCI World 7.441,38 0,076 0,000 0,913 0,000
MSCI Emerging Markets 5.785,30 0,073 0,000 0,922 0,000
MSCI Europe 4.211,03 0,078 0,000 0,927 0,000
MSCI Nordic 1.286,60 0,070 0,000 0,952 0,000
MSCI World Small Cap 7.017,34 0,070 0,000 0,919 0,000
MSCI World Growth 4.820,81 0,071 0,000 0,931 0,000
MSCI World Value 9.210,59 0,084 0,000 0,894 0,000
Note: Jarque Bera testen har 2 frihedsgrader mens Kolmogorov Smirnov- og Shapiro Wilk testen har 2609 frihedsgrader.

Kilde: Egen tilvirkning

Shapiro WilkJarque Bera Kolmogorov Smirnov

Tabel 7.1.3: Testresultater for daglige afkast, 1999-2008

 
 
Af de fundne testresultater for Jarque Bera-testen fremgår, at normalitetshypotesen i alle tilfælde 

kraftigt kan afvises. Ved et 5 % signifikant niveau er den kritiske værdi 5,99 for Jarque Bera-testen, 

og alle aktieindeks har langt højere værdier. Resultatet af Jarque Bera-testen er ikke overraskende, 

eftersom jeg identificerede en del excess kurtosis i de tolv aktieindeks. Testen afhænger udelukken-

de af værdierne af skævheden og kurtosis, og primært pga. de høje kurtosis-værdier, når jeg ved 

udregningen af Jarque Bera-testen frem til, at fordelingen af daglige afkast kan afvises at være 

normalfordelte. 

 

For Kolmogorov-Smirnov-testen gør det sig også gældende, at normalitetshypotesen kan afvises, da 

de empiriske fordelinger afviger signifikant fra en normalfordeling. Dette kan ses ved, at de fundne 

P-værdier alle er mindre end 0,05. Shapiro Wilk-testresultaterne viser korrelationen mellem de tolv 

empiriske fordelinger og normalfordelingen. Som det fremgår afviger værdierne fra den perfekte 
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korrelation på én og på baggrund af P-værdierne, der alle er lavere end 0,05, kan normalitetshypote-

sen afvises på fordelingen af daglige afkast. 

 

På trods af, at de tre tests således bruger forskellig information fra fordelingerne til at vurdere 

normalitet,29 er resultaterne enslydende: Normalitetshypotesen kan afvises. 

 

7.1.4 Er daglige afkast normalfordelte? 

På baggrund af min analyse af skævhed, kurtosis, normalfraktildiagram og de tre normalitetstest 

tegner der sig et tydeligt billede af, at fordelingen af daglige afkast ikke kan antages at være normal-

fordelte. Det er specielt de høje kurtosis-værdier og dermed Jarque Bera-testens klare afvisning af 

normalitet, der får mig til at drage denne konklusion. Ligeledes er der mindre venstre skævhed i 

fordelingerne af de fleste af de tolv aktieindeks. 

 

7.2 Ugentlige afkast 

I de følgende afsnit vil jeg analysere, om de empiriske fordelinger af ugentlige afkast kan antages at 

være normalfordelte. Analysen af de ugentlige afkast følger samme form som analysen af daglige 

afkast. De ugentlige afkast findes i excel filen på den vedlagte CD. 

 

7.2.1 Skævhed & kurtosis 

I tabel 7.2.1 er nøgleinformationerne for ugentlige afkast i perioden 1999-2008 samlet.  

 

Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite -0,0668% 2,6598% -20,2607% 16,5290% -1,3437 13,8986 521
Nikkei 225 Stock -0,0914% 3,0705% -19,7294% 9,5756% -0,6853 3,4225 521
FTSE 100 -0,0639% 2,4266% -12,1345% 9,9075% -0,6346 3,4682 521
DAX 30 -0,0149% 3,3132% -15,2578% 14,9038% -0,5570 3,2647 521
OMXC20 0,0220% 2,7653% -13,2996% 9,8113% -0,8080 3,3989 521
MSCI World -0,0589% 2,3555% -17,0606% 12,4622% -1,1482 9,2567 521
MSCI Emerging Markets 0,1515% 2,7639% -15,3629% 10,1619% -0,7196 2,9295 521
MSCI Europe -0,0565% 2,5150% -13,5340% 10,8213% -0,7135 3,5113 521
MSCI Nordic 0,0065% 3,5924% -13,8035% 13,0093% -0,5453 1,6983 521
MSCI World Small Cap 0,0447% 2,4902% -19,7174% 13,1440% -1,7110 12,7276 521
MSCI World Growth -0,0883% 2,4664% -15,2905% 11,3389% -1,0069 5,8502 521
MSCI World Value -0,0366% 2,3935% -18,7981% 13,5561% -1,2436 11,9577 521

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.2.1: Ugentlige afkast, 1999-2008

 
                                                 
29 Se bilag E for forklaring af normalitets-testene. 
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Af tabellen fremgår, at der i perioden har været ugentlige negative afkast på helt op til -20 % og 

positive afkast helt op til 16 %. Dette er generelt ret store udsving, hvilket forstærkes af, at afkaste-

ne er for aktieindeks. Således er udsvingene ikke et udtryk for, at en aktie eksempelvis falder med 

20 %, men i flere tilfælde, at op til 500 aktier sammen falder 20 %. 

 

Skævheden i fordelingerne af de tolv aktieindeks er alle negative for perioden. Der er således flere 

uger med negative afkast end positive afkast. Kurtosis-værdierne for alle de tolv indeks er alle 

større end normalfordelingen antager. Tykhaletheden af MSCI Nordic afviger dog ikke så meget fra 

nul. For S&P 500, MSCI World Small Cap og MSCI World Value afviger excess kurtosis-

værdierne til gengæld rigtig meget fra nul, da de alle er over elleve. 

 

For de ugentlige afkast er det umiddelbart tydeligt, at normalitetshypotesen kan afvises vurderet ud 

fra kurtosis-værdierne. Alle aktieindeks viser excess kurtosis, hvor der i forhold til daglige afkast er 

en tendens til, at de nærmer sig nul. For skævhedsværdierne er der en tendens til asymmetri for alle 

aktieindeksene.  

 

7.2.2 Normalfraktildiagram 

I bilag I er vist normalfraktildiagrammer for de ugentlige afkast af de tolv aktieindeks. Af de tolv 

normalfraktildiagrammer er flere ting værd at bemærke. Først og fremmest er det tydeligt i figurer-

ne, at den abnorme tendens, der var at spore for S&P500, MSCI World Small Cap og MSCI World 

Value i kurtosis-værdierne, på baggrund af normalfraktildiagrammerne fører til, at normalitetshypo-

tesen kan accepteres for ugentlige afkast. Af de respektive normalfraktildiagrammer ses det, at 

halerne, der optræder som punkter, der afviger fra den rette linje, er forårsaget af ganske få observa-

tioner. For S&P 500 er det for eksempel to positive og to negative ugentlige afkast, der skaber den 

leptokurtiske S-form. Hvis de fire punkter udelades er det på baggrund af normalfraktildiagram-

merne ikke entydigt, at normalitetshypotesen bør afvises for ugentlige afkast. Det samme gør sig 

gældende for de fleste af de tolv aktieindeks. MSCI Nordic skiller sig ud, da alle observationer er 

centreret omkring den rette linje, og derfor kan normalitetshypotesen accepteres for ugentlige afkast 

for de nordiske aktiemarkeder ved at inspicere et normalfraktildiagram.  
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7.2.3 Tests 

Af tabel 7.2.3 fremgår testresultaterne for de ugentlige afkast i perioden 1999-2008. 
 

Testværdi P-værdi Testværdi P-værdi
S&P 500 Composite 4.350,23 0,095 0,000 0,871 0,000
Nikkei 225 Stock 295,06 0,053 0,001 0,968 0,000
FTSE 100 296,09 0,084 0,000 0,944 0,000
DAX 30 258,31 0,066 0,000 0,954 0,000
OMXC20 307,48 0,068 0,000 0,950 0,000
MSCI World 1.974,58 0,088 0,000 0,904 0,000
MSCI Emerging Markets 231,27 0,071 0,000 0,958 0,000
MSCI Europe 311,85 0,080 0,000 0,944 0,000
MSCI Nordic 88,43 0,074 0,000 0,969 0,000
MSCI World Small Cap 3.770,76 0,086 0,000 0,876 0,000
MSCI World Growth 830,99 0,082 0,000 0,929 0,000
MSCI World Value 3.238,27 0,086 0,000 0,883 0,000
Note: Jarque Bera testen har 2 frihedsgrader mens Kolmogorov Smirnov- og Shapiro Wilk testen har 521 frihedsgrader.

Kilde: Egen tilvirkning

Jarque Bera Kolmogorov Smirnov Shapiro Wilk

Tabel 7.2.3: Testresultater for ugentlige afkast, 1999-2008

 
 
Af tabellen fremgår det, at Jarque Bera-testresultaterne fører til en klar afvisning af, at fordelingerne 

af ugentlige afkast er normalfordelte. Det skyldes, at samtlige tolv testresultater for Jarque Bera-

testen ligger over den kritiske værdi på 5,99 ved et 5 % signifikant niveau. Niveauerne er dog lavere 

end ved testningen af de daglige afkast, men altså stadig høj nok til, at normalitetshypotesen afvises 

for ugentlige afkast. 

 

Kolmogorov-Smirnov- og Shapiro Wilk-testene afviser ligeledes begge klart normalitetshypotesen, 

da P-værdien er lavere end 0,05. I forhold til de daglige afkast er det tydeligt, at Shapiro Wilk-testen 

viser, at de empiriske fordelingers korrelation med normalfordelingen er tættere på én. 

 

7.2.4 Er ugentlige afkast normalfordelte?  

Flere af kurtosis-værdierne ligger ikke langt fra nul, men alligevel afviser Jarque Bera-testen ret 

kraftigt normalitetshypotesen for fordelingen af afkast for alle tolv aktieindeks. Det samme gør sig 

gældende for de øvrige tests, hvor Shapiro Wilks resultaternes forklaringsgrad er steget i forhold til 

analysen af daglige afkast, da antallet af observationer er lavere end 2000. Ved at vurdere normal-

fraktildiagrammet nåede jeg dog frem til, at normalitetshypotesen ikke kan afvises for ugentlige 

afkast. Størstedelen af diagrammerne afviger ikke systematisk fra den rette linje, og det er kun ret få 

observationer, der danner halerne. På trods af at det samlede billede ikke er helt så klart som ved 
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min analyse af daglige afkast, er min samlede vurdering, at normalitetshypotesen kan afvises for 

ugentlige afkast.  

 

7.3 Månedlige afkast 
I de foregående afsnit er normalitetshypotesen blevet afvist for fordelingerne af daglige og ugentli-

ge afkast. I de følgende afsnit vil jeg analysere, om det samme gør sig gældende for månedlige 

afkast. De månedlige afkast findes i excel filen på den vedlagte CD. 

 

7.3.1 Skævhed & kurtosis 
I tabel 7.3.1 er informationer om de månedlige afkast for perioden fra 1999-2008 samlet. 

 

Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite -0,2568% 4,4408% -18,5636% 9,2324% -0,8484 1,8352 120
Nikkei 225 Stock -0,3719% 5,8740% -27,2162% 10,0515% -1,0235 2,6227 120
FTSE 100 -0,2355% 4,1950% -13,9548% 8,2998% -0,9793 1,1342 120
DAX 30 -0,0326% 6,9451% -29,3327% 19,3738% -0,8228 2,7029 120
OMXC20 0,1014% 5,7328% -20,8058% 12,1205% -0,9794 1,6783 120
MSCI World -0,2251% 4,3367% -17,9805% 7,7376% -1,0505 1,9383 120
MSCI Emerging Markets 0,6727% 6,0811% -25,4316% 12,7652% -0,9458 2,0048 120
MSCI Europe -0,2176% 4,7771% -15,4415% 10,5805% -0,9192 1,3102 120
MSCI Nordic 0,0420% 7,2556% -19,8527% 19,5999% -0,2889 0,6413 120
MSCI World Small Cap 0,2348% 5,1596% -23,4849% 12,4548% -1,1365 3,3313 120
MSCI World Growth -0,3556% 4,7836% -18,5805% 10,7353% -0,8839 1,4378 120
MSCI World Value -0,1249% 4,2829% -17,3847% 9,2779% -1,0313 2,2247 120

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.3.1: Månedlige afkast, 1999-2008

 

 

Af tabel 7.3.1 ses, at hvis volatilitet udtrykkes ved standardafvigelsen, så har MSCI Nordic og 

DAX30 været de mest volatile aktieindeks. De månedlige aktieafkast for disse to aktieindeks har 

dog også varieret fra et minimum på -29,33 % til et maksimum på 19,6 %. De øvrige aktieindeks 

har ligeledes i perioden oplevet markante aktieudsving. Som det fremgår, er der venstreskævhed i 

alle tolv aktieindeks, der dog ikke afviger markant fra nul. MSCI Nordic er det aktieindeks, der er 

tættest på at være symmetrisk. 

 

Ligeledes er normalitetsafvigelsen af kurtosis-værdierne forholdsvis lille for de tolv aktieindeks. 

Tendensen for fordelingen af de månedlige afkast er dog, at halerne generelt er tykkere end normal-

fordelingen antager. Igen er værdien for MSCI Nordic værd at bemærke, da excess kurtosis- 

værdien er helt nede på 0,6. Selv om kurtosis-værdierne således nærmer sig nul, når man sammen-
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ligner med daglige og ugentlige afkast, er der stadig en klar tendens til, at hyppigheden af ekstreme 

udsving også er større end normalfordelingen antager for månedlige afkast. På baggrund af dette 

kan normalitetshypotesen fortsat afvises på baggrund af kurtosis-værdierne for de månedlige afkast. 

  

7.3.2 Normalfraktildiagram 
I bilag L er vist normalfraktildiagrammer for de månedlige afkast af de tolv aktieindeks. For flere af 

aktieindeksene, f.eks. MSCI Emerging Markets og DAX 30, ligger observationerne tæt op ad den 

rette linje, og der optræder kun én enkelt observation, der afviger i betydelig grad. Ellers er det 

generelle indtryk af de tolv normalfraktildiagrammer, at afvigelserne fra den rette linje ikke er store, 

og jeg kan således konkludere, at fordelingerne heller ikke afviger fra normalfordelingen. Normali-

tetshypotesen kan ikke afvises for månedlige afkast på baggrund af en inspektion af normalfraktil-

diagrammer.  

 

7.3.3 Tests 

I tabel 7.3.3 fremgår Jarque Bera-, Kolmogorov-Smirnov- og Shapiro Wilk-testenes resultater for 

månedlige afkast i perioden 1999-2008. 

 

Testværdi P-værdi Testværdi P-værdi
S&P 500 Composite 31,23 0,084 0,036 0,959 0,001
Nikkei 225 Stock 55,34 0,088 0,022 0,949 0,000
FTSE 100 25,61 0,098 0,006 0,937 0,000
DAX 30 50,07 0,080 0,057 0,951 0,000
OMXC20 33,27 0,113 0,001 0,949 0,000
MSCI World 40,86 0,095 0,010 0,943 0,000
MSCI Emerging Markets 37,99 0,085 0,032 0,955 0,001
MSCI Europe 25,48 0,121 0,000 0,938 0,000
MSCI Nordic 3,73 0,094 0,011 0,977 0,038
MSCI World Small Cap 81,32 0,085 0,034 0,942 0,000
MSCI World Growth 25,96 0,084 0,036 0,958 0,001
MSCI World Value 46,02 0,091 0,017 0,945 0,000
Note: Jarque Bera testen har 2 frihedsgrader mens Kolmogorov Smirnov- og Shapiro Wilk testen har 120 frihedsgrader.

Kilde: Egen tilvirkning

Shapiro WilkJarque Bera Kolmogorov Smirnov
Tabel 7.3.3: Testresultater for månedlige afkast, 1999-2008

 

 

Som det fremgik af kurtosis-værdien for månedlige afkast for MSCI Nordic er en afvisning af 

normalitetshypotesen ikke mulig. Jarque Bera-testresultatet når frem til samme konklusion for 

MSCI Nordic, da den fundne værdi er lavere end den kritiske værdi ved et 5 % signifikantniveau. 
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Ved at vurdere de fundne værdier for Jarque Bera-testen kan normalitetshypotesen dog afvises for 

de elleve øvrige aktieindeks. 

 

Kolmogorov-Smirnov-testen når ikke frem til samme resultat. DAX 30 afviger ikke signifikant fra 

en normalfordeling, da P-værdien er større end 0,05. For de øvrige aktieindeks kan normalitetshy-

potesen afvises på baggrund af Kolmogorov-Smirnov-testen. Shapiro Wilk-testen afviser normalitet 

for alle aktieindeks, da de alle har en P-værdi lavere end 0,05. MSCI Nordic skiller sig dog ud med 

en P-værdi, der er tæt på 0,05. 

 

7.3.4 Er månedlige afkast normalfordelte? 
De månedlige afkast vurderet ud fra graden af skævhed og normalfraktildiagrammerne er ikke 

væsentlig forskellige fra normalfordelingen. Der er dog betydelige normalitetsafvigelser i kurtosis- 

værdierne, som også ses af Jarque Bera-testene, hvor normalitet klart afvises for elleve af aktiein-

deksene. Undtagelsen er MSCI Nordic. De øvrige tests viser generelt, at normalitets-hypotesen kan 

afvises. Indtrykket af min analyse af de månedlige afkast er, at normalitetshypotesen fortsat kan 

afvises, men at der er flere tendenser, der peger i retning af, at afkastfordelingerne er normalfordel-

te. 

 

7.4 Kvartalsafkast 

I de følgende afsnit vil jeg analysere, om fordelingen af kvartalsafkast i den tiårige periode kan 

antages at være normalfordelte. Kvartalsafkastene findes på i excel filen på den vedlagte CD. 

 

7.4.1 Skævhed & kurtosis 

I tabel 7.4.1 er informationer om kvartalsafkast for perioden fra 1999-2008 samlet. 
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Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite -0,7704% 8,7431% -25,5644% 13,8832% -0,8150 0,7352 40
Nikkei 225 Stock -1,1156% 11,1634% -28,2770% 17,1351% -0,5331 -0,3492 40
FTSE 100 -0,7066% 7,5878% -22,4040% 13,9168% -0,7555 0,6256 40

DAX 30 -0,0979% 14,8613% -45,9136% 30,0948% -0,7830 1,8030 40
OMXC20 0,3042% 11,1434% -34,8914% 16,8687% -1,2360 1,7016 40
MSCI World -0,6752% 8,9614% -23,6386% 16,2548% -0,7687 0,4378 40
MSCI Emerging Markets 2,0181% 12,4741% -25,3108% 24,6952% -0,3972 -0,3980 40
MSCI Europe -0,6528% 9,8447% -27,7342% 20,5012% -0,7224 0,7494 40
MSCI Nordic 0,1260% 15,4035% -30,0514% 47,2909% 0,1792 1,2481 40
MSCI World Small Cap 0,7045% 10,2282% -28,4318% 20,5898% -0,7611 0,8222 40
MSCI World Growth -1,0669% 9,9672% -24,9956% 23,5746% -0,4349 0,3479 40
MSCI World Value -0,3746% 8,7054% -23,2617% 16,7773% -0,9446 0,8971 40

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.4.1: Kvartalsafkast, 1999-2008

 
 
Af tabellen fremgår, at hvis man ser på afkast som et resultat af udsving over et kvartal, er værdier-

ne meget store. Det største kvartalsmæssige fald for de tolv aktieindeks er DAX30’s fald på 45,91 

% mens den største stigning er på 47,29 % for MSCI Nordic.  

 

Generelt er det kendetegnende for kvartalsafkastene af de tolv aktieindeks, at skævheden er negativ. 

Det er dog ikke væsentligt forskelligt fra nul. Hvad angår kurtosis-værdierne, ligger alle værdierne 

forholdsvis tæt på nul. For Nikkei og MSCI Emerging Markets opnås der ligefrem negativ excess 

kurtosis, hvilket betyder, at halerne af disse to fordelinger er tyndere end normalfordelingens haler. 

Derved opnås den platykurtiske fordelingsform, jeg redegjorde for i afsnit 3.1.3. 

 

På baggrund af skævhed og excess kurtosis-værdierne for de tolv aktieindeks kan jeg ikke afvise 

normalitetshypotesen for kvartalsafkast. Der findes en mindre venstreskævhed i aktieindeksene, 

mens kurtosis-værdierne ligger tæt omkring nul.  

 

7.4.2 Normalfraktildiagram 

I normalfraktildiagrammerne for kvartalsafkastene af de tolv aktieindeks i bilag N gør det samme 

billede sig gældende, som da jeg udelukkende så på skævhed og kurtosis. For alle de tolv aktiein-

deks slynger observationer sig tæt op ad den rette linje, og på den baggrund kan normalitet i de 

empiriske fordelinger ikke afvises. For MSCI Nordic, der var det eneste aktieindeks, der havde 

højre skævhed, er det tydeligt, at denne tendens er forårsaget udelukkende af én observation.  
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7.4.3 Tests 
I tabel 7.4.3 er opsummeret resultaterne af de tre tests for kvartalsafkast i perioden 1999-2008. 
 
 

Testværdi P-værdi Testværdi P-værdi
S&P 500 Composite 5,33 0,954 0,063 0,954 0,102
Nikkei 225 Stock 2,10 0,962 0,120 0,962 0,198
FTSE 100 4,46 0,953 0,032 0,953 0,094
DAX 30 9,50 0,945 0,073 0,945 0,049
OMXC20 15,01 0,904 0,002 0,904 0,003
MSCI World 4,26 0,948 0,177 0,948 0,064
MSCI Emerging Markets 1,32 0,973 0,181 0,973 0,449
MSCI Europe 4,42 0,945 0,011 0,945 0,051
MSCI Nordic 2,81 0,943 0,132 0,943 0,044
MSCI World Small Cap 4,99 0,959 0,148 0,959 0,157
MSCI World Growth 1,46 0,939 0,018 0,939 0,032
MSCI World Value 7,29 0,925 0,004 0,925 0,011
Note: Jarque Bera testen har 2 frihedsgrader mens Kolmogorov Smirnov- og Shapiro Wilk testen har 40 frihedsgrader.

Kilde: Egen tilvirkning

Jarque Bera Kolmogorov Smirnov Shapiro Wilk

Tabel 7.4.3: Testresultater for kvartals afkast, 1999-2008

 
 

Af tabellen fremgår, at Jarque Bera-testen afviser normalitetshypotesen ved et 5 % signifikans 

niveau for DAX 30, OMXC20 og MSCI World Value. Fordelingerne af de øvrige aktieindeks 

afviger ifølge Jarque Bera-testen ikke signifikant fra en normalfordeling. 

 

Ved at se på Kolmogorov-Smirnov-testresultaterne er det af de tre ovennævnte aktieindeks kun 

fordelingerne af OMXC20 og MSCI World Value, der ser ud til at være normalfordelte. P-værdien 

for DAX 30 ligger over 0,05 og det tyder på at fordelingen af indekset således ikke er normalfor-

delt. P-værdierne for i alt syv af de tolv aktieindeks er større end 0,05, og normalitetshypotesen kan 

således afvises for fordelingerne af disse. 

 

Af testresultaterne for Shapiro Wilk fremgår det ligeledes, at syv af de tolv aktieindeks har en 

højere P-værdi end 0,05. Det er dog værd at bemærke, at de syv aktieindeks ikke er de samme 

Kolmogorv Smirnov testen ikke kunne afvise normalitetshypotesen for. For eksempel kan Jarque 

Bera- og Kolmogorov- Smirnov-testen ikke afvise normalitetshypotesen for MSCI Nordic, mens 

Shapiro Wilk-testen godt kan. De tre tests viser dog alle, at fordelingerne af OMXC20 og MSCI 

World Value kan afvises at være normalfordelte. 

 

Da antallet af observationer er forholdsvis få ved testene af fordelingen af kvartalsafkast, foretræk-

ker jeg at sætte mindre lid til testresultatet af Kolmogorov-Smirnov-testen, jf. afsnit 6.3. Ved 
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udførelsen af Jarque Bera- og Shapiro Wilk-testene når jeg frem til en række sammenstemmende 

resultater for fordelingen af de tolv aktieindeks, der peger i retning af, at normalitetshypotesen ikke 

kan afvises. Det er dog værd at bemærke, at der er undtagelser, og at resultatet af testene ikke giver 

et 100 % klart billede af, om kvartalsafkast kan antages at være normalfordelte.  

 

7.4.4 Er kvartalsafkast normalfordelte? 

På baggrund af de fundne resultater mener jeg at kunne acceptere hypotesen om, at kvartalsafkast 

kan være normalfordelte. Dette sker primært på baggrund af fraktildiagrammerne for kvartalsafkast, 

der alle viser, at observationerne ligger tæt op ad den rette linje. Hvad angår testene, er det ikke 

muligt at konkludere ud fra deres resultater, om kvartalsafkast kan betragtes som værende tæt på 

normalfordelingen. Dog viser de fleste resultater af testene, at normalitetshypotesen kan accepteres.  

 
 

7.5 Sammenligning af afkastfrekvenser 

Jeg har i de foregående afsnit gennemgået de resultater, jeg har fundet for hver af de fire tidsfre-

kvenser. Resultaterne for hver af de fire frekvenser har været forskellige, og jeg er også nået frem til 

forskellige konklusioner vedrørende normalitetsantagelsen. Én ting synes afkastene dog at have til 

fælles, nemlig at excess kurtosis bliver lavere, når man går fra højfrekvente afkast (daglige afkast) 

til lavfrekvente afkast (månedlige og kvartalsafkast). I tabel 7.5 har jeg opsummeret de fundne 

kurtosis-værdier for de fire frekvenser.  

 
 

Marked Dagligt Ugentligt Månedligt Kvartals

S&P 500 Composite 8,9896 13,8986 1,8352 0,7352
Nikkei 225 Stock 7,5685 3,4225 2,6227 -0,3492
FTSE 100 6,8676 3,4682 1,1342 0,6256
DAX 30 4,8239 3,2647 2,7029 1,8030
OMXC20 7,1996 3,3989 1,6783 1,7016
MSCI World 8,2593 9,2567 1,9383 0,4378
MSCI Emerging Markets 7,2322 2,9295 2,0048 -0,3980
MSCI Europe 6,2171 3,5113 1,3102 0,7494
MSCI Nordic 3,4362 1,6983 0,6413 1,2481
MSCI World Small Cap 7,8887 12,7276 3,3313 0,8222
MSCI World Growth 6,6476 5,8502 1,4378 0,3479
MSCI World Value 9,1912 11,9577 2,2247 0,8971

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.5: Excess kurtosis ved forskellige frekvenser, 1999-2008
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Hvis man ser på, hvad overgangen fra daglige til ugentlige afkast betyder for kurtosis-værdierne, er 

det ikke muligt at komme op med et entydigt svar. De fleste af kurtosis-værdierne for indeksene 

falder (8), mens der for de øvrige sker stigninger i kurtosis-værdien. 

 

Hvis man i stedet ser på overgangen fra daglige til månedlige afkast, danner der sig et meget klart 

billede af, hvordan kurtosis udvikler sig, når man går fra højfrekvente afkast til lavfrekvente afkast. 

Det er tydeligt, at alle de tolv indeks har meget lavere kurtosis-værdier ved en månedlig tidsfre-

kvens, og der er således tegn på, at excess kurtosis konvergerer mod nul, når tidsintervallet øges. 

Dette fænomen forstærkes yderligere, hvis man går videre og ser på kvartalsafkast, hvor kun de 

nordiske markeder er undtagelsen. Dette er således også et udtryk for, at fordelingen af afkast 

kommer tættere på at ligne en normalfordeling, desto længere tidsintervallet er. Denne iagttagelse er 

i overensstemmelse med, hvad flere empiriske undersøgelser har vist (se f.eks. Aparicio & Estrada 

2001, Campbell, Lo & MacKinlay 1997, Töyli 2002, Blattberg & Gonedes 1974).  

 

I afhandlingens afsnit 3.2.2 redegjorde jeg for den centrale grænseværdisætning. Det er i den 

centrale grænseværdisætning, at årsagen til normalfordelingstilnærmelsen skal findes. Grunden til, 

at den centrale grænseværdisætning gør sig gældende i dette tilfælde og indvirker på de empiriske 

fordelinger er, at de lavfrekvente afkast (f.eks. månedlige afkast) i princippet blot er totalsummen af 

højfrekvente afkast (daglige afkast) [Aparicio & Estrada 2001, 14]. 

 

7.6 Udeladelse af 2008 
I de foregående afsnit har jeg ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at der i tidsserierne findes 

enkelte store udsving. Disse udsving påvirker hele datasættet, eksempelvis er normalfraktil-

diagrammet for Nikkei i bilag H et godt eksempel herpå. 

 

Fælles for størstedelen af disse ”outliers” er, at de næsten uden undtagelse er udtryk for abnorme 

afkast i 2008. I 2008 tog den globale finanskrise fart med store økonomiske problemer for såvel 

virksomheder, regeringer og private. Krisen var i 2008 årsagen til, at aktiemarkerne blev ramt af 

meget store udsving. I bilag F ses de fem hhv. største og laveste afkast for de fire tidsfrekvenser fra 

1999-2008. Her er det tydeligt, at 2008 var fyldt med negative kursudsving, men dog også positive 

afkast. Det er udtryk for øget volatilitet forårsaget af aktiemarkedernes store nervøsitet og den 

meget høje risikoaversion i usikre tider. 
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Bilag P indeholder blandt andet udregnede middelværdier og standardafvigelser for perioden hvor 

2008 er udeladt. I afsnit 7.1 var jeg kort inde på at over de sidste ti år har de fleste af de valgte 

aktieindeks oplevet en samlet negativ kursudvikling. Af bilag P fremgår det, at når 2008 udelades, 

har alle markeder oplevet positiv kursudvikling. Således har udviklingen i 2008 i høj grad påvirket 

investorers afkast negativt, og viser samtidig at den nuværende finansielle krise skiller sig ud i 

forhold til udviklingen de øvrige år. 

 

Da det således er tydeligt, at 2008 var et meget ekstremt år, hvad afkast angår, har jeg prøvet at se 

på, hvordan kurtosis-værdierne påvirkes af, at 2008 udelades. Ved således at gøre brug af samme 

metode, men kun for en niårig periode fra 1999 til 2007, får jeg et billede af, hvilken betydning 

udsvingene i 2008 har for min analyse. Det er værd at bemærke, at jeg ved at begrænse analyseperi-

oden til ni år får et mindre datasæt, og at en direkte sammenligning af de to tidshorisonter ikke er 

mulig. Jeg mener dog alligevel, at jeg kan få en indikation af finanskrisens betydning for min 

analyse. Jeg kunne modsat have valgt at se på en tiårig periode fra 1998-2007, hvilket ville have 

gjort perioden statistisk mere sammenlignelig med min analyse. Men da jeg derved vil få en masse 

”støj” fra 1998 omkring de økonomiske problemer i Rusland og andre nye markeder, ville jeg ikke 

få isoleret finanskrisens betydning. I tabel 7.6.1 herunder er vist kurtosis- værdierne for perioden fra 

1999-2008 og 1999-2007 (finanskrisen udeladt).  

 

99-08 99-07 99-08 99-07 99-08 99-07 99-08 99-07
S&P 500 Composite 8,9896 2,4328 13,8986 1,7731 1,8352 0,3794 0,7352 0,5816

Nikkei 225 Stock 7,5685 1,9488 3,4225 0,8812 2,6227 -0,5304 -0,3492 0,2906

FTSE 100 6,8676 2,9616 3,4682 2,6231 1,1342 1,2549 0,6256 1,9258

DAX 30 4,8239 3,1071 3,2647 3,3642 2,7029 3,5869 1,8030 2,7288

OMXC20 7,1996 2,1262 3,3989 2,2433 1,6783 0,6236 1,7016 1,2800

MSCI World 8,2593 2,4917 9,2567 1,8742 1,9383 0,5518 0,4378 1,0487

MSCI Emerging Markets 7,2322 2,2545 2,9295 1,1600 2,0048 -0,1158 -0,3980 -0,4753

MSCI Europe 6,2171 2,9826 3,5113 2,9793 1,3102 1,6489 0,7494 2,2412

MSCI Nordic 3,4362 2,9509 1,6983 1,8577 0,6413 0,6886 1,2481 1,8748

MSCI World Small Cap 7,8887 1,3420 12,7276 1,1281 3,3313 0,6747 0,8222 0,7497

MSCI World Growth 6,6476 2,2072 5,8502 1,7418 1,4378 0,4046 0,3479 0,7849
MSCI World Value 9,1912 3,3272 11,9577 2,5033 2,2247 1,4641 0,8971 2,3063

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.6.1: Sammenligning af kurtosis for 99-08 og 99-07
Daglige afkast Ugentlige afkast Månedlige afkast Kvartalsafkast

 

 

Af tabel 7.6.1 fremgår, at hvis 2008, og dermed det meste af finanskrisen, udelades, kan der obser-

veres betydelige forskelle i de empiriske fordelingers haler. For daglige afkast er det meget tydeligt, 

at værdierne kommer tæt på nul, når 2008 udelades. Det samme gør sig gældende for de ugentlige 
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afkast for de tolv aktieindeks. For de lavfrekvente afkast er det ikke muligt at drage samme konklu-

sion, da der udover en del fald i kurtosis-værdierne også ses højere kurtosis-værdier. 

 

Den generelle observation er således, at vurderet ud fra kurtosis-værdierne ligger fordelingen af de 

højfrekvente afkast tættere på en normalfordeling, når 2008 udelades, mens der ikke danner sig et 

entydigt og klart billede for lavfrekvente data. Spørgsmålet er så, om indvirkningen på de højfre-

kvente afkast er stor nok til, at afkastfordelingerne kan betragtes som værende normalfordelte. I 

tabel 7.6.2 herunder har jeg opsummeret resultaterne af en Jarque Bera-testanalyse for perioden 

1999-2007. 

 

Dagligt Ugentligt Månedligt Kvartals

S&P 500 Composite 579,88 73,47 3,61 3,74
Nikkei 225 Stock 379,52 24,65 3,41 2,12
FTSE 100 876,61 148,08 22,24 12,07
DAX 30 948,18 242,52 72,34 17,66
OMXC20 476,17 120,04 7,61 9,22
MSCI World 607,61 82,19 9,01 5,69
MSCI Emerging Markets 618,23 51,38 2,58 0,85
MSCI Europe 890,09 195,65 23,93 13,81
MSCI Nordic 856,74 91,61 2,46 5,29
MSCI World Small Cap 223,26 51,82 4,74 3,05
MSCI World Growth 478,78 81,46 5,56 1,72
MSCI World Value 1082,61 133,73 18,77 16,18
Note: Jarque Bera testen har 2 frihedsgrader

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 7.6.2: Jarque Bera testresultater, 1999-2007

 

 

Af de fundne testværdier for Jarque Bera-testen ses, at normalitetshypotesen fortsat klart kan afvises 

for daglige og ugentlige afkast. Omend der sker en tydelig reduktion af samtlige testværdier for de 

tolv aktieindeks, er det ikke nok til at nå den kritiske værdi 5,99 ved et 5 % signifikantniveau. 

Således er det altså tydeligt, at selv hvis man fjerner den mest volatile periode fra analysen, vil 

fordelingen af daglige og ugentlige afkast ikke komme til at fremstå som normalfordelte. 

 

For de månedlige afkast danner der sig et andet billede. Da jeg analyserede den tiårige tidsperiode, 

fandt jeg, at kun MSCI Nordic nåede under den kritiske værdi på 5,99.30 Hvis 2008 udelades, er 

billedet et helt andet, da flere af aktieindeksene når under den kritiske værdi eller er tilnærmelses-

værdigt tæt på. Kun fire aktieindeks kan siges med sikkerhed ikke at kunne afvise normalitetsanta-
                                                 
30 Se tabel 7.3.3 på side 58. 
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gelsen; FTSE100, DAX30, MSCI Europa, MSCI World Value. For de øvrige otte aktieindeks 

gælder det således, at fordelingerne af de månedlige afkast kan antages at være normalfordelte. 

 

Hvad angår testresultaterne for kvartalsafkastene, er det ikke klart, hvad indvirkningen af at udelade 

2008 er. Jeg har tidligere været inde på, at min analyse af kvartalsafkast er statistisk sårbar pga. få 

observationer, og dette bekræftes, når 2008 fjernes fra analysen. Det er dog tydeligt at normalitets-

hypotesen for kvartalsafkast både med og uden 2008 ikke umiddelbart kan afvises. På baggrund af 

den centrale grænseværdisætning og hypotesen om, at månedlige afkast i overvejende grad antages 

at være normalfordelte, bør kvartalsafkast også være normalfordelte. 

 

7.7 Analyseperiode 

I afhandlingens analyse er normalitet i afkastudviklingen blevet vurderet ved at se på en ni- og tiårig 

periode. Sammenlignet med mange af de empiriske undersøgelser, jeg har redegjort for i afhandlin-

gens anden del, er dette en forholdsvis lang analyseperiode. Hvis man dog ser på, hvor lang tid 

aktiemarkederne i de udviklede lande har fungeret, er min analyseperiode dog meget begrænset. Det 

samme gør sig naturligvis ikke gældende for emerging markets, hvor organiseret handel med aktier 

har været begrænset af planøkonomi og socialistisk styreform. I det foregående afsnit viste jeg, at 

udeladelsen af et enkelt år kan have stor indvirkning på, om normalitetshypotesen accepteres eller 

ej. I denne sammenhæng anser jeg det således for vigtigt at prøve at anskueliggøre, om analysens 

konklusioner ville have været anderledes, hvis en længere analyseperiode var valgt. 

 

Hvis jeg havde valgt en længere tidsperiode ville jeg for de højfrekvente afkast forvente at min 

konklusion ville være uændret, og at normalitetsanalysen ligeledes ville kunne afvises. For lavfre-

kvente afkast har min analyse vist, at for månedlige afkast er billedet ikke helt klart, men at norma-

litetsanalysen alligevel afvises, mens kvartalsafkast er tilnærmelsesvis normalfordelte. I min 

redegørelse for, hvad andre empiriske undersøgelser er nået frem til (afsnit 5.1), er det tydeligt, at 

f.eks. månedlige afkast afvises, når længere tidsperioder anvendes (f.eks. Aggarwal, Rao & Hiraki 

1989, Harvey 1995, Harris & Kücüközmen 2001). Årsagen er, at der er betydelig excess kurtosis 

for afkastene. Noget kunne således tyde på at normalitetshypotesen lettere kan afvises, når analyse-

perioden vokser. 

 

Der er dog vigtige ting at vurdere i denne sammenhæng. Ligesom resultaterne i min analyse har vist 

sig meget afhængige af om den finansielle krise i 2008 er inkluderet eller ej, er andre empiriske 
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undersøgelser ligeledes afhængig af, hvilken tidsperiode der anvendes. Noget tyder på, at perioder 

med lav volatilitet og små afkastudsving er tilnærmelsesvist normalfordelte. Samtidig er perioder 

med større afkastudsving, jf. volatilty clustering diskussionen i afsnit 4.1, ikke umiddelbart normal-

fordelte, da hyppigheden af de ekstreme afkast er for stor. 

 

7.8 Sammenfatning 

Min analyse har redegjort for, om fordelingen af empiriske afkast kan antages at følge en normal-

fordeling. Analysen har været begrænset til 10 år, hvor jeg har undersøgt normaliteten ved daglige, 

ugentlige, månedlige og kvartalsafkast. Min konklusion på denne analyse er, at hvis man ser på 

højfrekvente afkast (daglige afkast), vil man finde betydeligt tykkere haler af de empiriske fordelin-

ger, som ikke er i overensstemmelse med normalfordelingen. I min analyse har jeg gradvist øget 

tidsintervallerne, hvilket har ført til, at mine konklusioner på baggrund af resultaterne også har 

ændret sig. Der synes at være en klar tendens til, at når tidsintervallerne øges, konvergerer fordelin-

gen af de empiriske afkast mod normalfordelingen, og normalitetshypotesen kan således ikke 

afvises for lavfrekvente afkast. I analysen betragtes månedlige afkast og kvartalsafkast som lavfre-

kvente. I dette tilfælde er det den berømte centrale grænseværdisætning, der gør sig gældende. 

 

Igennem analysen har det været tydeligt, at de største afkastudsving har været forårsaget af finans-

krisen i 2008. Ved at udelade dette år fra min analyse fandt jeg frem til, at daglige og ugentlige 

afkast fortsat ikke kan antages at være normalfordelte, mens størstedelen af de tolv empiriske 

fordelinger af månedlige afkast kan antages at være normalfordelte. 

 

Min analyse har således vist, at fordelingerne af højfrekvente aktieafkast på grund af stor excess 

kurtosis ikke er normalfordelte. For lavfrekvente aktieafkastfordelinger er der en tendens til, at 

afkast er normalfordelte.  
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Del 4 Implikationer af normalitetsbrud for porteføljeteori 
Det er fremgået af min empiriske analyse, at afkast ikke er normalfordelte ved højfrekvente data. 

For lavfrekvente data er konklusionen noget uklar for de månedlige afkast, mens det tyder på at 

kvartalsafkast er normalfordelte. 

 

Den moderne porteføljeteoris antagelse om, at afkast er normalfordelte, er en bekvem og en praktisk 

”lovmæssighed”, når det drejer sig om minimering af risici og beregning af de mest efficiente 

porteføljer. Ved udelukkende at lægge normalfordelingen til grund og fokusere hele porteføljeop-

bygningen på middelværdi og standardafvigelse, bliver beregningerne forholdsvis simple.  

 

Men min analyse af, hvordan aktieafkastene har udviklet sig viser, at normalitetsantagelsen næppe 

er holdbar i virkeligheden. Ved at udvide analysen til tredje og fjerde moment bliver det tydeligt, at 

afkastene er asymmetriske, og at fordelingshalerne er tykkere end normalfordelingen antager.  

 

I denne del af afhandlingen vil jeg se på, hvad normalitetsbrud har af implikationer for opbygningen 

af efficiente porteføljer, og hvilke implikationer det har for den moderne porteføljeteori, hvis 

normalitetsantagelsen ikke holder. 

 

8. Implikationer for risikovurdering 

I de tidligere kapitler er problemstillingen om normalitetsantagelsens holdbarhed blevet belyst. 

Normalitetsantagelsens delvise sammenbrud indebærer, at der opstår grundlæggende problemer ved 

anvendelse af historiske afkast til at opbygge porteføljer.  

 

Først og fremmest er historiske afkast udtryk for kursudsving i fortiden. I porteføljeteorien ekstra-

poleres disse historiske kursbevægelser ind i fremtiden, og det forventes, at fremtidige afkast vil 

opføre sig som hidtil og følge normalfordelingen og dermed til dels være forudsigelige. Men det er 

ikke i overensstemmelse med virkeligheden, hvor fremtidige afkast i høj grad har udviklet sig 

anderledes end forudset. Årsagen hertil ligger blandt andet i, at afkastene ikke følger normalforde-

lingen, men måske snarere på længere sigt følger en random walk-tendens.  

 

Ved at lægge normalitetsantagelsen til grund er mange investorer blevet rådet til at foretage investe-

ringer i 2008, som skulle vise sig at blive tabsgivende pga. finanskrisen. Problemerne på de finan-
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sielle markeder, der eskalerede i 2008, var ikke indeholdt i og kunne ikke forudsiges af en porteføl-

jemodel, der byggede på normalitetsantagelsen. Det viser, at porteføljemodeller ikke er bedre end 

de antagelser, de bygger på, og de data, de er baseret på. En porteføljemodel, der er baseret på 

urealistiske antagelser og dårlige data, kan således ikke producere resultater, der er nøjagtige. 

 

Dernæst viser min analyse, at de statistiske karakteristika for empiriske afkast i perioder med stor 

volatilitet ikke er de samme som i perioder med mere stabil afkastudvikling. Ved at sammenligne 

mine empiriske beregninger med og uden 2008-tallene bliver det tydeligt, at 2008 var et atypisk år 

med meget volatilitet. Den fundamentale antagelse bag porteføljemodellen er, at de statistiske 

karakteristika for afkastfordelinger er ens i perioder med stabil udvikling såvel som i perioder med 

høj volatilitet. Således antages det, at afkastfordelingen er stationær. Udviklingen på aktiemarke-

derne har vist, at dette imidlertid ikke gør sig gældende for empiriske afkast. Afkastfordelingen af et 

aktieindeks kan således godt være forskellig i to forskellige perioder. I min analyse har jeg vist, at 

afkastfordelingen for perioder uden stor volatilitet nærmer sig en normalfordeling, mens fordelingen 

af afkast i perioder med høj volatilitet ikke er normalfordelte. 

 

Porteføljemodellen bryder således sammen i volatile perioder, fordi normalfordelingsantagelsen 

ikke er holdbar. Dette sker, fordi empiriske afkast i volatile perioder ikke kan approksimeres til en 

normalfordeling på samme måde som når det gælder mere stabile perioder.  

 

Normalfordelingsantagelsen bag porteføljeteorien vil dog i nogle tilfælde være rigtig. Problemet er, 

at vi ikke på forhånd kan vide, hvornår normalfordelingen holder, og hvornår den ikke holder. Det 

eneste vi måske ved er, at vi ved, hvad vi ikke ved. 

 

Men troværdigheden af den moderne porteføljeteori er kun høj, når afkast er normalfordelte. Når 

fordelingen af afkast begynder at afvige fra normalfordelingen, bliver risikovurderingen af en lavere 

kvalitet. Den globale krise, der manifesterede sig i den globale finanskrise i 2008, viser, at risiko-

forståelsen bag den moderne porteføljeteori ikke er tilstrækkelig. Modellens skrøbelighed er således 

stor, når den skal praktiseres i en finansiel virkelighed, hvor kompleksitet og abnorm adfærd er 

kendetegnende. Men selv om det er tydeligt, at modellerne er utilstrækkelige, bliver vi alligevel ved 

med at bruge dem. Det skyldes formentlig manglen på nogle bedre værktøjer, men det fritager ikke 

de finansielle rådgivere fra at orientere sig noget bedre om modellernes utilstrækkelighed og den 

risiko, som porteføljeberegningerne implicerer. 
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En model, der antager, at afkastudsvingene er små, vil ikke være retvisende i en periode med høj 

volatilitet. Antagelsen om, at afkast er normalfordelte, fører derfor til en misforståelse af, hvad 

risiko er, og hvordan risiko bør forstås.  

 

8.1 Risiko og standardafvigelse 

Min identifikation af normalitetsbrud for empiriske aktieafkast viser, at det klassiske beslutnings-

grundlag ( og ) i Markowitz-modellen er utilstrækkelig. I den moderne porteføljeteori anvendes 

standardafvigelsen af porteføljer til at kvantificere den risiko, som porteføljeinvesteringer er 

behæftet med. Denne simplificerede måde at kvantificere risiko på er i dag bredt anvendt af investe-

ringsrådgivere og porteføljemanagere i den finansielle verden [Rachev 2003, 58]. Fordelen ved 

anvendelsen af standardafvigelsen er, at porteføljeberegninger gøres forholdsvis simple. En afgø-

rende forudsætning for optimeringen af porteføljeinvesteringer og brugen af standardafvigelsen som 

risikomål er, at investeringsafkastene er normalfordelte.  

 

Jeg har i min analyse af empiriske afkast for tolv aktieindeks fundet tydelige tegn på, at empiriske 

afkast ikke er normalfordelte, og at normalfordelingsantagelsen bag porteføljeteori således ikke er i 

direkte overensstemmelse med virkeligheden. Afvisningen af normalitet af empiriske afkast beror 

primært på, at fordelingshalerne er tykke sammenlignet med normal-fordelingens tyndhalede 

fordelingsform. De empiriske fordelingsformer af afkast er således ikke normalfordelte og antager i 

stedet leptokurtiske former. Dette betyder, at der findes mange store udsving, som ikke kan beskri-

ves af normalfordelingen.  

 

Når porteføljeteorien anvendes under antagelsen af, at afkast er normalfordelte samtidig med, at 

empiriske analyser af afkast faktisk viser, at det ikke er tilfældet, så må det få konsekvenser for 

porteføljeteorien. Den moderne porteføljeteori bygger på, at normalfordelingen er symmetrisk og 

således hverken højre- eller venstreskæv. Når størrelsen af porteføljer vokser, viser det dog, at 

skævheden i fordelingen af afkast begrænses meget hurtigt. Allerede ved porteføljer med fem aktier 

er det meste af skævheden bortdiversificeret [Knight & Satchell 2001, 24]. Derfor er skævheden af 

porteføljer ikke det helt store problem, og fokus bør i stedet rettes mod kurtosis. 

 

Når fordelingen af afkast antages at være normalfordelt, vil risikoen af porteføljer undervurderes, da 

hyppigheden af store kursudsving er større end normalfordelingen anslår. Dette gør sig gældende 

for de fordelinger af aktieafkast, jeg analyserede i del tre, og i øvrigt for afkastfordelinger med 
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empiriske tykke haler (kurtosis). Når porteføljeteorien således kvantificerer risiko ved udelukkende 

at bruge standardafvigelsen og ser bort fra tredje og fjerde moment, skaber det en uhensigtsmæssig 

risikoforståelse. Risikoen af en portefølje optimeret på baggrund af antagelsen om normalfordelte 

afkast vil således reelt være større end porteføljemodellen forudsiger.  

 

Standardafvigelsen giver således et utilstrækkeligt estimat af porteføljers reelle risiko og begrænser 

kvantificeringen af den risiko, som investorer reelt påtager sig. Konsekvensen er, at standardafvi-

gelsen ikke bør opfattes som et passende risikomål, da det kun medtager de mindste udsving af 

aktiernes samlede afkastudsving [Malevergne & Sornette 2006, 31]. For at forstå porteføljers fulde 

risiko er der således brug for en bedre beskrivelse af fordelingsfunktionerne for afkast. Det næste 

skridt vil være at inddrage disse nye fordelinger i en modificeret form for porteføljeteori. Dette 

ønske har dog vist sig sværere at indfri, da man ved at gå væk fra normalfordelingsantagelsen også 

går fra simple til højkomplekse porteføljeudregninger. 

 

8.2 Fokus på tredje og fjerde fordelingsmoment 

Investeringer bør derfor ikke vurderes alene på baggrund af middelværdi og standardafvigelse. Selv 

om den klassiske porteføljeteori ikke medtager tredje og fjerde moment, bør de ikke ignoreres, da 

de er med til at give en mere fyldestgivende beskrivelse af den reelle risiko, som investorer står 

overfor.  

 

To porteføljer med samme standardafvigelse og middelværdi behøver ikke nødvendigvis at have 

ens risiko, da hhv. skævhed og kurtosis for de to porteføljer godt kan være forskellige. I min 

analyse er dette også synligt f.eks. for min analyse af ugentlige afkast i afsnit 7.2.1. Her er første og 

andet moment for FTSE 100 og S&P 500 Composite næsten ens, mens kurtosis-værdierne er meget 

forskellige. Hvis det antages, at investorer har aversion mod højere kurtosis, er det således tydeligt, 

at risikoen af de to porteføljer ikke er ens, men har forskellig grad af risiko. En sådan investor vil 

foretrække at investere i FTSE 100.  

 

Der kan også opstå problemer, når en portefølje diversificeres. Diversifikationen sker ved, at nye 

aktiver inddrages i porteføljen, og pga. fordelagtige korrelationer vil porteføljens standardafvigelse 

reduceres. I middelværdivarians universet bliver risikoen mindre. Det er dog værd at bemærke, at 

inddragelsen af nye aktiver kan betyde, at kurtosis forøges. For en investor med præference for 

fjerde moment vil dette have betydning. 
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I Markowitz’ porteføljeunivers antages det, at investorer kun har præferencer for første og andet 

moment. Empiriske undersøgelser har vist, at investorer har præference for positiv skævhed i 

porteføljer. Derfor vil investorer kræve en højere risikopræmie for porteføljer med negativ skævhed, 

da det forøger sandsynligheden for negative afkast. Ligeledes vil investorer, der er averse over for 

kurtosis, kræve en risikopræmie for at have porteføljer med høj kurtosis. Aversionen mod kurtosis 

kræver, at investorer kan lide tykke haler mindre end højere toppunkter. 

 

Det er tydeligt, at når risikoen af porteføljer kun vurderes ud fra standardafvigelsen, vil beskrivelsen 

af risiko ikke være fyldestgørende for investorer. Investorerne bør derfor også bekymre sig om 

tredje og fjerde moment og ikke blot for standardafvigelsen. Konsekvensen er, at også tredje og 

fjerde moment bør inddrages i udregningen af den moderne porteføljeteori. 

 

Porteføljeteori, hvor tredje og fjerde moment inddrages, er endnu ikke særligt udviklet. Hvis såvel 

skævhed som kurtosis skal inddrages i porteføljeoptimeringen kræver det et fire-dimensionelt 

risikobegreb. Et bidrag til inddragelsen af yderligere risikomomenter er indeholdt i den leptokur-

tiske porteføljemodel [Kitt & Kalda 2006]. Ved at inddrage kurtosis i porteføljemodellen bliver 

porteføljeoptimeringsproblemet tredimensionelt. Udover det forventede afkast inddrages standard-

afvigelse og kurtosis til at beskrive risikoen. Den leptokurtiske porteføljemodel er endnu ikke blevet 

udfordret nok til, at den er blevet afvist som værende enten bedre eller dårligere end den klassiske 

porteføljeteori. Men de må trods alt give en bedre beskrivelse af risiciene end den hidtidige simple 

porteføljeteori. 

 

8.3 Stabile fordelinger 

De stabile fordelinger, som Benoit Mandelbrot introducerede i 1960erne, har længe været kandidat 

til at overtage normalfordelingens rolle i den moderne porteføljeteori. Rachev & Mittnik [2000, 17] 

fremfører, at brugen af de stabile fordelinger vil føre til mere realistiske risikovurderinger.  

 

For stabile fordelinger forudsættes det, at månedlige afkast afviger lige så meget fra normal-

fordelingen som daglige afkast [Knight & Satchell 2001, 145]. Denne egenskab til at skalere 

fordelingsegenskaber over tid har jeg i min analyse vist ikke er retvisende, da der er stor forskel på 

fordelingerne af høj- og lavfrekvente afkast. 
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Den klassiske porteføljeteori har vist sig at kunne udvides til at tillade stabile fordelinger [Rachev & 

Mittnik [2000, 419]. Således er der allerede udviklet visse porteføljemodeller, hvor fordelingen af 

afkast antages at følge en stabil fordeling. Disse modellers kompleksitet er kraftigt øget i forhold til 

den klassiske porteføljeteori, da skævhed og abnorm haletykhed tillades. Generelt gælder det for 

den moderne porteføljeteori, at brugen af de stabile fordelinger er attraktive i teorien, men gør 

porteføljer svære at udregne. For opbygningen af porteføljeteori har de stabile fordelinger den 

fordelagtige egenskab, at det gælder, at en portefølje af aktiver med stabile afkastfordelinger også 

har stabile afkast [Rachev 2004, 300]. I porteføljer med stabile afkastfordelinger er det skale-

ringsparameteren  , der bruges til at beskrive risiko.  

 

Fordelingerne af empiriske afkast har vist sig at være for tyndhalede, når normalfordelingen bruges, 

hvorved risiko undervurderes. For de stabile fordelinger har det modsatte vist sig at gøre sig gæl-

dende, da risiko overvurderes, når de stabile fordelingshaler er for tykke. Det kommer til udtryk 

ved, at stabilitetsparameteren   har vist sig empirisk at være større end to [Cont 2001, 224]. For 

porteføljeteorien betyder det, at sandsynligheden for højere sigma events overvurderes. For at 

begrænse porteføljens eksponering mod disse udsving, vil risikoen af porteføljerne skulle begræn-

ses. Dette fører til, at porteføljemanagere ikke påtager sig tilstrækkelig risiko, og at porteføljeplejen 

vil antage en for konservativ karakter. Da porteføljeteoretikere formodes at stræbe efter at skabe en 

porteføljemodel, der er så virkelighedsnær som mulig, anser jeg ikke en porteføljeteori bygget op 

omkring de stabile fordelinger, som en brugbar løsning på normalitetsbrudproblemet. 

 

8.4 GARCH 

En anden ofte fremført metode til at håndtere leptokurtiske fordelinger er at modellere variansen 

som en GARCH-proces. Ved at anvende tidsvarierende varians, tillader man mere af den leptokur-

tiske afkaststruktur, men ikke nok til at kunne beskrive empiriske afkast. Dette skyldes, at når 

afkastvolatiliteten er betinget og afhængig af tidligere udsving, vil det føre til en forøgelse af den 

korrigerede varians og standardafvigelse [Malevergne 2006, 43]. Med andre ord viser GARCH-

modellen således også, at porteføljers standardafvigelse beregnet på baggrund af antagelsen om, at 

empiriske afkast er normalfordelte, vil undervurdere risikoen, da volatiliteten reelt er større end 

antaget. Når variansen af afkast korrigeres for den betingede og tidsvarierende varians, vil afkastene 

stadig have høj kurtosis og dermed ikke kunne antages at være normalfordelte. Halerne er dog 

markant tyndere end, når den ubetingede varians anvendes [Cont 2001, 224].  
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8.5 Andre modeller 

Sideløbende med bestræbelserne på at modificere den moderne porteføljeteori er der opstået 

alternative syn på porteføljers risiko. Flere kritikere af den klassiske porteføljeteori mener, at 

investorer ikke bekymrer sig om positive afkast, men kun om negative afkast. Hvis dette er sandt, er 

konsekvensen, at porteføljeoptimeringen fokuserer på det forkerte risikomål. I stedet argumenterer 

de for, at man udelukkende skal fokusere på de negative afkast ved at se på semivariansniveauet. 

Således er det kun den venstre hale af afkastfordelingerne, der er relevant. Ligeledes er Value-At-

Risk blevet et meget anvendt værktøj, der bruges til f.eks. at angive, hvad det maksimale tab er over 

en bestemt periode med en vis sandsynlighed. Problemet med disse metoder er, at de ligesom den 

klassiske porteføljeteori er bygget op over antagelsen om normalfordelte afkast. Således er stan-

dardafvigelse også risikomålet i Value-At-Risk-modeller. Hvis disse modeller udelukkende vurde-

res ud fra min afhandlings problemstilling, er modellerne ikke et skridt i den rigtige retning mod en 

bedre forståelse af risiko, men blot en videreførelse af teoretiske modeller med forkert risikotilgang.  

 



9. KONKLUSION 

 75

9. Konklusion 
Min analyse af tolv aktieindeks peger klart i retning af, at antagelsen om, at aktieafkast er normal-

fordelte, ikke er holdbar. Daglige, ugentlige og månedlige aktieafkast følger ikke en normalforde-

ling, og kvartalsvise aktieafkast følger kun til dels normalfordelingen. 

  

Den klassiske porteføljeteori bygger på, at normalitetsantagelsen holder. Den klassiske porteføljete-

ori er derfor ikke tilstrækkelig til at optimere risikoen for en investor, der agerer på højfrekvente og 

volatile aktiemarkeder. Årsagen er, at normalitetsbrud fører til, at den risiko, man påtager sig ved at 

investere i en portefølje af aktiver, reelt kan være større end normalfordelingens standardafvigelse 

udtrykker. Det er derfor kritisk, at normalitetsantagelsen ikke holder. 

 

En række modificerede porteføljemodeller forsøger at komme udenom normalitetsproblemet. 

Forekomsten af store empiriske afkastudsving betyder, at normalfordelingens tredje og i særdeles-

hed fjerde moment bør inddrages til at rangordne attraktiviteten af porteføljer. Undersøgelser viser, 

at investorer har betydelige præferencer for kurtosis og skævhed, men at skævhed hurtigt bortdiver-

sificeres, når porteføljestørrelsen øges. 

 

Inddragelse af yderligere risikomomenter i moderne porteføljeteori er derfor nødvendig, selv om det 

gør optimeringen mere kompleks. Det er ganske vist muligt at arbejde med et fire-dimensionelt 

risikobegreb, hvor kurtosis og skævhed inkluderes. Og alt tyder på, at det vil bidrage til en bedre 

beskrivelse af investorernes reelle risiko ved at investere i porteføljer af aktier, selv om det heller 

ikke fører til en løsning af problemstillingen. 

 

Anvendelse af stabile fordelinger og modeller med tidsvarierende varians ved porteføljeoptimering 

har vist sig heller ikke at kunne løse normalitetsproblemet. De stabile fordelinger overvurderer 

risikoen ved at investere, da stabiliseringsparameteren   er større end to. Porteføljer optimeret på 

baggrund af stabile fordelinger vil således være for konservative og ikke indeholde den tilsigtede 

risiko. Ligeledes er modeller med tidsvarierende varians, herunder GARCH, ikke tilstrækkelige til 

at løse normalitetsproblemet. 

 

Søgen efter en porteføljemodel, der er så virkelighedsnær, at den modellerede risikofordeling af 

porteføljeafkast rent faktisk kommer til at svare til de senere realiserede afkast med den forudsatte 

risikoprofil, er således foreløbig endt uden tilfredsstillende resultat. Det er efter min bedste overbe-
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visning klart, at det nuværende middelværdi-varians univers, som den moderne porteføljeteori 

opererer med, er utilstrækkelig til optimering af porteføljer. 

 

Indtil disse sammenhænge er modelleret bedre, eller indtil der er fundet mere velegnede ”lovmæs-

sigheder” inden for porteføljeteorien, som er holdbare, må vi nøjes med de forhåndenværende 

værktøjer.  

 

Indtil da er det ekstremt vigtigt, at de finansielle rådgivere spiller med åbne kort og ikke blot 

angiver risikoen baseret på normalitetsantagelsen, men også inddrager 3. og 4. moment, og fortæller 

investorerne om den yderligere risiko, der knytter sig til, at porteføljeteoriens normalitetsantagelse 

ikke holder. 

 

Men når alt kommer til alt, tvivler jeg på, at der findes ”lovmæssigheder”, der kan bruges til at 

forudsige risici. Risici er i bund og grund ikke bare et statistisk eller matematisk fænomen, men 

resultatet af mikro- og makroøkonomiske events og sammenhænge af både økonomisk og psykolo-

gisk karakter. En risikomodel heraf i målestoksforholdet 1:1 findes nok aldrig, men af mangel på 

superløsninger må vi nøjes med det bedste, som vi indtil videre kan præstere. Vi skal bare være 

ærlige om de svagheder og styrker, der knytter sig til de foretagne beregninger. 

 

Som Storm P. sagde: ”Det er svært at spå, især om fremtiden.” 
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I afhandlingen har jeg valgt at analysere tolv aktieindeks. I dette bilag berører jeg kort hvert af de 

tolv aktieindeks for at give en forståelse af hvad de hver især indeholder.  

 

Alle indeksene indeholder alle en masse forskellige aktier. Ved udregningen af indeksværdien er det 

vægtningen af de enkelte aktier der bestemmer om indekset enten er prisvægtet eller markeds-

vægtet. I et prisvægtet indeks er alle aktierne vægtet ens, således at en stigning på 5% for en aktie 

har samme betydning for indeksets værdi, som hvis en hvilken som helst anden aktiekurs stiger 5%. 

Således vil et stort aktieselskab vægte lige så højt i indekset som et mindre aktieselskab. Da dette 

ofte ikke anses som en fair vægtning bruges i de fleste tilfælde den markedsvægtede version af 

aktieindeks. Ved at bruge den markedsvægtede metode kommer fastsættelsen af hvert aktieselskabs 

vægt i indekset til at svare til aktieselskabets markedsvægt. Således vil kursudsving for store 

aktieselskaber have stor indvirkning for det samlede aktieindeks mens mindre aktiers kursudsving 

ikke i samme grad influerer indeksværdien. Indeksene er ved brugen af markedsvægten således et 

udtryk for eksempelvis den naturlige vægtning på et nationalt aktiemarked. 

 

Alle de valgte indeks er prisindeks. Således er indeksene kun udtryk for kursudviklingen af aktiein-

deksene og dividender er ikke medregnet. 

 

 

S&P 500 Composite 
S&P 500-indekset er et aktieindeks som udregnes af Standard & Poors (S&P). Indekset indeholder 

500 aktier fra de to største amerikanske aktiemarkeder, børsen i New York samt Nasdaq. Aktierne 

er alle store selskaber dog ikke nødvendigvis med den største markedsværdi da eksempelvis likvidi-

teten af aktierne også vurderes. 

 

Indekset er markedsvægtet ligesom det danske OMXC20 indeks, men er siden 2005 et float-justeret 

indeks. At det er float-justeret vil sige, at kun aktier tilgængelige i fri handel indgår i indekset, altså 

f.eks. ikke aktier ejet af kapitalfonde eller lignende. 

 

Indekset startede i 1957. 
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Datastream kode: S&PCOMP(PI) 
 

 

Nikkei 225 Stock 
Nikkei 225 Stock- er et aktieindeks som udregnes af avisen Nihon Keizai Shimbun (Nikkei). 

Indekset indeholder 225 aktier fra børsen i Tokyo. 

 

Nikkei 225 Stock-indekset er et prisvægtet indeks og startede 7. september 1950. Aktierne i indek-

set er alle vægtet ens med en basisværdi på 50 yen pr. aktie. 

 

Datastream kode: JAPDOWA(PI) 
 

 

FTSE 100 
FTSE 100-indekset er aktieindeks som udregnes af FTSE gruppen. I indekset er de 100 største 

aktier målt på markedsværdi.på børsen i London. FTSE 100 repræsenterer 81% af den samlede 

markedsværdi af aktier på børsen I London. 

 

FTSE 100-indekset  er et markedsværdivægtet indeks og startede 3. januar 1984 med basisværdien 

1000,00. 

  

Datastream kode: FTSE100(PI) 
 

 

DAX 30 
DAX 30 (Deutscher  Aktienindex) er det ledende tyske aktieindeks. Indekset er baseret på aktiepri-

serne på 30 af de mest handlede aktier på børsen i Frankfurt. 

  

DAX indekset er et markedsværdivægtet indeks og startede 30. December 1987 med basisværdien 

1000,00. 

 

Datastream kode: DAXINDX(PI) 
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OMXC 20 
OMXC20-indekset er Københavns Fondsbørs handelsbare indeks. OMXC20-indekset blev introdu-

ceret i 1989 (under navnet KFX) som underliggende instrument for futures og optioner. OMXC20 

er et markedsværdivægtet indeks og startede 3. juli 1989 med basisværdien 100,00. 

 

OMXC20 består af 20 aktieklasser og revideres to gange årligt på baggrund af omsætningen i den 

forudgående halvårsperiode. De 20 aktieklasser vælges ud fra to kriterier. Det primære kriterium er 

størst omsætning målt i kursværdi, det vil her sige de mest omsatte aktier, handlet via det automati-

ske handelssystem, det sekundære kriterium er et likviditetskriterium og skal sikre, at aktierne har 

været på listen over dagens 25 mest omsatte aktier i minimum 40 pct. af dagene i reference perio-

den. 

 

Hver enkelt aktie indgår i indekset i forhold til dets markedsværdi, altså den samlede værdi af alle 

aktier i virksomheden, i forhold til den samlede markedsværdi af alle virksomheder i OMXC20. 

Dette betyder, at store virksomheder som Danske Bank og A.P. Møller - Mærsk udgør en meget 

stor del af indekset og ændringer i deres kurser har derfor meget større indflydelse på indekset end 

ændringer i kursen på mindre virksomheder, som for eksempel DSV. 

 

Datastream kode: DKKFXIN(PI) 
 

 

MSCI World 
MSCI World-indekset er et markedsværdivægtet indeks der indeholder et bredt udsnit af aktier fra 

følgende 23 udviklede aktiemarkeder: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, 

Grækenland, Holland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Østrig. Således regnes MSCI World-

indekset som værende et benchmark for aktiekursudviklingen  på de globale, udviklede aktiemarke-

der. 

 

Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International og er blevet udregnet siden 1969. 

 

Datastream kode: MSWRLDL(PI) 
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MSCI Emerging Markets 
MSCI Emerging Markets-indekset er et markedsværdivægtet indeks der indeholder et bredt udsnit 

af aktier fra følgende 23 nye aktiemarkeder: Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Indien, Indone-

sien, Israel, Kina, Korea, Malaysia, Mexico, Marokko, Peru, Philippinerne, Polen, Rusland, Sydaf-

rika, Taiwan, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Ungarn, Ægypten. Således regnes MSCI Emerging 

Markets-indekset som værende et benchmark for den globale aktiekursudvikling på de nye aktie-

markeder. 

 

Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSEMKFL(PI) 

 

 

MSCI Europe 
MSCI Europe-indekset er et markedsværdivægtet indeks der indeholder et bredt udsnit af aktier fra 

følgende 16 europæiske, udviklede aktiemarkeder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Græken-

land, Holland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige Tyskland, 

Østrig. Således regnes MSCI Europe-indekset som værende et benchmark for den europæiske 

aktiekursudvikling på de europæiske udviklede aktiemarkeder. 

 

Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSEROPL(PI) 

 

 

MSCI Nordic 
MSCI Nordic-indekset er et markedsværdivægtet indeks der indeholder et bredt udsnit af aktier fra 

følgende 4 udviklede aktiemarkeder: Danmark, Finland, Norge, Sverige. Således regnes MSCI 

Nordic-indekset som værende et benchmark for aktiekursudviklingen på de nordiske udviklede 

aktiemarkeder. MSCI Nordic repræsenterer 85% af den samlede markedsværdi af aktier på børserne 

i de fire lande. 
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Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSNORDL(PI) 

 

 

MSCI World Small Cap 
MSCI World Small Cap-indekset repræsenterer small cap segmentet i følgende 23 udviklede 

aktiemarkeder: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, 

Hong Kong, Irland, Italien, Japan, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, Sverige, 

Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Østrig. Indekset er markedsvægtet. 

 

Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSSWLDL(PI) 

 

 

MSCI World Growth 
MSCI World Growth-indekset er et bredt markedsvægtet indeks der indeholder vækst-aktier fra 23 

udviklede aktiemarkeder: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, 

Holland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Østrig. 

 

Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSGWLDL(PI) 

 

 

MSCI World Value 
MSCI World Value-indekset er et bredt markedsvægtet indeks der indeholder “value”-aktier fra 23 

udviklede aktiemarkeder: Australien, Belgien, Canada, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, 

Holland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, New Zealand, Norge, Portugal, Singapore, Spanien, 

Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tyskland, USA, Østrig. 
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Indekset udregnes af Morgan Stanley Capital International. 

 

Datastream kode: MSVWLDL(PI) 

 

 

 

Alle beskrivelser af aktieindeksene er hentet fra følgende hjemmesider: 
 

www.wikipedia.org 

www.wikiinvest.com 

www.investopedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mscibarra.com 

www.omxnordicexchange.com 

www.deutsche-boerse.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ftse.com 

www.nni.nikkei.co.jp
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Bilag D - Korrelationskoefficienter for de tolv valgte aktieindeks 
 
Korrelationskoefficienterne er udregnet på daglige afkast over en tiårig periode fra 1. januar 1999 – 31. december 2008. 

 
 

S&P 500 Composite
Nikkei 225 Stock 0,1133

FTSE 100 0,4697 0,3050

DAX 30 0,5577 0,2556 0,7767

OMXC20 0,3519 0,3474 0,6628 0,5921

MSCI World AC 0,8854 0,3982 0,7547 0,7785 0,6056

MSCI World 0,9001 0,3723 0,7492 0,7762 0,6855 0,9982

MSCI Emerging Markets 0,4010 0,5822 0,5546 0,5083 0,5719 0,6647 0,6229

MSCI Europe 0,5172 0,3251 0,9481 0,8857 0,7192 0,8125 0,8067 0,593005341

MSCI Nordic 0,4180 0,3408 0,7511 0,7259 0,7043 0,6953 0,6855 0,574308258 0,8492987

MSCI World Small Cap 0,7961 0,4267 0,6095 0,6413 0,5658 0,8898 0,8855 0,6668 0,6722 0,6104

MSCI World Growth 0,8853 0,3553 0,7066 0,7420 0,5644 0,9725 0,9731 0,6153 0,7671 0,6849 0,853588596

MSCI World Value 0,8673 0,3685 0,7508 0,7683 0,5868 0,9701 0,9731 0,5960 0,8023 0,6489 0,868825713 0,894009036

MSCI World 
Growth

MSCI World 
Value

MSCI Emerging 
Markets

MSCI 
Europe

MSCI 
Nordic

MSCI World 
Small Cap

DAX 30
OMXC2

0
MSCI 

World AC
MSCI 
World

S&P 500 
Composite

Nikkei 225 
Stock

FTSE 
100
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Jarque Bera test 
 

Jarque-Bera testen tager udgangspunkt i at skævhed og excess kurtosis er 0 for normalfordelte 

stikprøver.  

 

JB test: 

 








 


24

)3(

6

22 kurtosisskævhed
nJB  

 

Jarque Bera testen følger en 2  fordeling med 2 frihedsgrader. 

 

Hvis resultatet af en Jarque Bera test er lig nul vil den empiriske fordelingsfunktion ikke have 

nogen skævhed og en kurtosis på tre (således at excess kurtosis er lig nul). Således vil normalitets-

antagelsen holde. Hvis skævhed og kurtosis parametrene viser sig at være forskellige fra normalfor-

delingens prædefinerede værdier vil Jarque Bera testens resultat være forskellig fra 0. Desto større 

tredje og fjerde moments afvigelserne er i forhold til normalfordelingen, desto større vil resultatet af 

Jarque Bera testen være. 

 

Ved tabelopslag i 2  fordelingen: 

Den kritiske værdi ved 5% signifikant niveau er 5,99 

Den kritiske værdi ved 2,5% signifikant niveau er 7,38 

Den kritiske værdi ved 1% signifikant niveau er 9,21 

 

Hvis resultatet af Jarque Bera testen af mit empiriske materiale er større end de kritiske værdier kan 

jeg afvise nulhypotesen (afkast er normalfordelt) 

  

Kolmogorov-Smirnov test (Lillefors korrigeret) 

Kolmogorov-Smirnov testen sammenligner den kumulative empiriske fordeling med en forventet 

kumulativ normalfordeling og baserer sin P-værdi på den største identificerede uoverensstemmelse 



Bilag E – beskrivelser af normalitetstest 
 

 

imellem de to fordelinger. Grafisk kan den største forskel mellem de to fordelinger findes som der 

hvor den vertikale forskel er størst mellem de to fordelingskurver. 

 

Test af følgende hypotese: 

H0: Afkast er normalfordelt 

H1: Afkast er ikke normalfordelt 

 

Den kritiske værdi ved 5% signifikant niveau er 0,038 

Den kritiske værdi ved 1% signifikant niveau er 0,295 

 

Hvis resultatet af Kolmogorov-Smirnov testen af mit empiriske materiale er større end de kritiske 

værdier kan jeg afvise nulhypotesen (afkast er normalfordelt). 

 

 

Shapiro-Wilk test 
Shapiro-Wilk testen tester korrelationen mellem det empiriske materiale og normalfordelt data. Når 

resultatet af testen er én er det empiriske materiale således perfekt korreleret med en normalforde-

ling. Når resultatet af Shapiro-Wilk testen er signifikant lavere end én kan hypotesen om normalitet 

afvises.  

 

Testen er bedst velegnet til mindre empiriske undersøgelser men kan bruges til stikprøver hvor n < 

2000. 
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Daglige afkast 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

S&P 500 Composite ,081 2609 ,000 ,909 2609 ,000

Nikkei 225 Stock ,072 2609 ,000 ,931 2609 ,000

FTSE 100 ,077 2609 ,000 ,922 2609 ,000

DAX 30 ,076 2609 ,000 ,940 2609 ,000

OMXC20 ,079 2609 ,000 ,932 2609 ,000

MSCI World ,076 2609 ,000 ,913 2609 ,000

MSCI Emerging Markets Index ,073 2609 ,000 ,922 2609 ,000

MSCI Europe Index ,078 2609 ,000 ,927 2609 ,000

MSCI Nordic Countries ,070 2609 ,000 ,952 2609 ,000

MSCI World Small Cap ,070 2609 ,000 ,919 2609 ,000

MSCI World Growth ,071 2609 ,000 ,931 2609 ,000

MSCI World Value ,084 2609 ,000 ,894 2609 ,000

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Ugentlige afkast 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

S&P 500 Composite ,095 521 ,000 ,871 521 ,000

Nikkei 225 Stock ,053 521 ,001 ,968 521 ,000

FTSE 100 ,084 521 ,000 ,944 521 ,000

DAX 30 ,066 521 ,000 ,954 521 ,000

OMXC20 ,068 521 ,000 ,950 521 ,000

MSCI World ,088 521 ,000 ,904 521 ,000

MSCI Emerging Markets Index ,071 521 ,000 ,958 521 ,000

MSCI Europe Index ,080 521 ,000 ,944 521 ,000

MSCI Nordic Countries ,074 521 ,000 ,969 521 ,000

MSCI World Small Cap ,086 521 ,000 ,876 521 ,000

MSCI World Growth ,082 521 ,000 ,929 521 ,000
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MSCI World Value ,086 521 ,000 ,883 521 ,000

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
Månedlige afkast 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

S&P 500 Composite ,084 120 ,036 ,959 120 ,001

Nikkei 225 Stock ,088 120 ,022 ,949 120 ,000

FTSE 100 ,098 120 ,006 ,937 120 ,000

DAX 30 ,080 120 ,057 ,951 120 ,000

OMXC20 ,113 120 ,001 ,949 120 ,000

MSCI World ,095 120 ,010 ,943 120 ,000

MSCI Emerging Markets Index ,085 120 ,032 ,955 120 ,001

MSCI Europe Index ,121 120 ,000 ,938 120 ,000

MSCI Nordic Countries ,094 120 ,011 ,977 120 ,038

MSCI World Small Cap ,085 120 ,034 ,942 120 ,000

MSCI World Growth ,084 120 ,036 ,958 120 ,001

MSCI World Value ,091 120 ,017 ,945 120 ,000

a. Lilliefors Significance Correction 

 
Kvartals afkast 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

S&P 500 Composite ,135 40 ,063 ,954 40 ,102

Nikkei 225 Stock ,125 40 ,120 ,962 40 ,198

FTSE 100 ,146 40 ,032 ,953 40 ,094

DAX 30 ,133 40 ,073 ,945 40 ,049

OMXC20 ,180 40 ,002 ,904 40 ,003

MSCI World ,117 40 ,177 ,948 40 ,064

MSCI Emerging Markets 

Index 

,117 40 ,181 ,973 40 ,449

MSCI Europe Index ,160 40 ,011 ,945 40 ,051
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MSCI Nordic Countries ,123 40 ,132 ,943 40 ,044

MSCI World Small Cap ,120 40 ,148 ,959 40 ,157

MSCI World Growth ,154 40 ,018 ,939 40 ,032

MSCI World Value ,174 40 ,004 ,925 40 ,011

a. Lilliefors Significance Correction 
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S&P 500 Composite 0,0076% 1,0971% -6,0052% 5,5732% 0,0526 2,4328 2347
Nikkei 225 Stock 0,0043% 1,3296% -7,2340% 7,2217% -0,1441 1,9488 2347
FTSE 100 0,0040% 1,1199% -5,8853% 5,9026% -0,2197 2,9616 2347
DAX 30 0,0204% 1,5177% -8,8747% 7,5527% -0,1024 3,1071 2347
OMXC20 0,0319% 1,1115% -5,5922% 4,9699% -0,2951 2,1262 2347
MSCI World 0,0103% 0,8724% -4,1214% 4,7519% -0,0340 2,4917 2347
MSCI Emerging Markets 0,0616% 0,9310% -5,6438% 3,7023% -0,5566 2,2545 2347
MSCI Europe 0,0113% 1,1217% -6,3528% 5,5615% -0,2270 2,9826 2347
MSCI Nordic 0,0300% 1,5908% -9,1961% 8,4094% -0,1150 2,9509 2347
MSCI World Small Cap 0,0351% 0,7853% -3,9226% 3,4738% -0,3471 1,3420 2347
MSCI World Growth 0,0037% 0,9488% -4,8300% 4,6561% -0,0776 2,2072 2347
MSCI World Value 0,0155% 0,8620% -4,1778% 5,4238% 0,0055 3,3272 2347

Kilde: Egen tilvirkning

nMarked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis

Daglige afkast, 2008 udeladt

 
 
 
 
 

 

Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite 0,0391% 2,1808% -10,4086% 8,9513% -0,3923 1,7731 469
Nikkei 225 Stock 0,0250% 2,7904% -10,6199% 9,5458% -0,3482 0,8812 469
FTSE 100 0,0212% 2,1677% -8,1453% 9,9075% -0,4175 2,6231 469
DAX 30 0,1011% 3,1989% -15,2578% 14,9038% -0,5225 3,3642 469
OMXC20 0,1582% 2,5090% -11,1876% 8,6201% -0,5269 2,2433 469
MSCI World 0,0526% 2,0114% -8,8100% 9,1575% -0,4163 1,8742 469
MSCI Emerging Markets 0,3091% 2,4261% -9,4780% 7,7025% -0,5666 1,1600 469
MSCI Europe 0,0569% 2,3178% -9,6857% 10,8213% -0,5329 2,9793 469
MSCI Nordic 0,1493% 3,4829% -13,8035% 13,0093% -0,5561 1,8577 469
MSCI World Small Cap 0,1760% 2,0280% -8,5898% 7,0079% -0,5872 1,1281 469
MSCI World Growth 0,0194% 2,1736% -8,6190% 8,5620% -0,5327 1,7418 469
MSCI World Value 0,0783% 2,0116% -8,9860% 9,7813% -0,3798 2,5033 469

Kilde: Egen tilvirkning

Ugentlige afkast, 2008 udeladt
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Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite 0,1646% 3,9822% -11,6561% 9,2324% -0,4060 0,3794 108
Nikkei 225 Stock 0,0932% 5,0927% -12,3548% 9,7352% -0,3448 -0,5304 108
FTSE 100 0,0863% 3,7884% -12,7365% 8,2998% -0,9175 1,2549 108
DAX 30 0,4425% 6,7708% -29,3327% 19,3738% -0,8958 3,5869 108
OMXC20 0,6940% 4,9696% -15,5303% 12,1205% -0,5706 0,6236 108
MSCI World 0,2246% 3,7869% -11,8359% 7,7376% -0,6515 0,5518 108
MSCI Emerging Markets 1,3396% 5,2454% -14,5856% 12,7652% -0,3744 -0,1158 108
MSCI Europe 0,2457% 4,3323% -15,4415% 10,5805% -0,8060 1,6489 108
MSCI Nordic 0,6520% 6,9032% -19,8527% 19,5999% -0,1355 0,6886 108
MSCI World Small Cap 0,7617% 4,4112% -13,9806% 12,4548% -0,3870 0,6747 108
MSCI World Growth 0,0805% 4,2571% -13,0657% 10,7353% -0,5176 0,4046 108
MSCI World Value 0,3367% 3,7801% -13,0474% 9,2779% -0,7118 1,4641 108

Kilde: Egen tilvirkning

Månedlige afkast, 2008 udeladt

 
 
 
 
 
 
 

Marked
Middel-
værdi

Standard-
afvigelse

Min. Max. Skævhed
Excess 

Kurtosis
n

S&P 500 Composite 0,4938% 7,8127% -19,3981% 13,8832% -0,7341 0,5816 36
Nikkei 225 Stock 0,2796% 10,0736% -28,2770% 17,1351% -0,5767 0,2906 36
FTSE 100 0,2588% 7,2039% -22,4040% 13,9168% -1,0414 1,9258 36
DAX 30 1,3275% 14,7754% -45,9136% 30,0948% -1,0400 2,7288 36
OMXC20 2,0821% 9,3333% -24,7431% 16,8687% -1,0616 1,2800 36
MSCI World 0,6738% 7,9987% -20,7330% 16,2548% -0,8209 1,0487 36
MSCI Emerging Markets 4,0189% 11,0430% -21,0959% 24,6952% -0,2908 -0,4753 36
MSCI Europe 0,7372% 9,2272% -27,7342% 20,5012% -1,0228 2,2412 36
MSCI Nordic 1,9560% 15,0268% -30,0514% 47,2909% 0,0476 1,8748 36
MSCI World Small Cap 2,2852% 8,9364% -20,5282% 20,5898% -0,6071 0,7497 36
MSCI World Growth 0,2415% 9,0744% -19,1664% 23,5746% -0,3643 0,7849 36
MSCI World Value 1,0101% 7,7761% -23,2617% 16,7773% -1,1695 2,3063 36

Kilde: Egen tilvirkning

Kvartal afkast, 2008 udeladt

 


