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“Forecasting is like trying to drive a car 

blindfolded and following directions given by a 

person who is looking out of the back window” 

 

Citat: Anonymt  
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Opgavens individualisering 

Jf. §27, stk. 3 i den Generelle Studieordning, skal det fremgå hvilke afsnit hver enkelt gruppemedlem 

har forfattet. Hele afhandlingen er udarbejdet i fællesskab, hvor vi i alle afsnit skiftevis har skrevet 

hver anden linje. Hele opgaven er efterfølgende rettet igennem sammen, hvilket gør at vi begge 

ligeligt har forfattet alle afsnit i kandidatafhandlingen. 
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Executive Summary 

In this master thesis we are investigating the impact of economic bubbles and crisis, when composing 

investor’s optimal portfolio. The main purpose of this master thesis is to develop an asset allocation 

model, which is using the classic portfolio theory framework combined with new optimization 

methods. Financial crises are becoming a more and more known phenomenon as it almost happens 

once or twice in a decade. The world has always experienced these events, but still nobody seems 

able to predict or tell why they are happening. We do an analysis on the S&P 500 index, and show 

the length and the frequency of the major drawdown periods. As investor it is very important to 

know what to expect, when determining the risk-profile. Therefore when forecasting the future, our 

models should assign a significant probability to these events. Using the classic Markowitz approach, 

the investor automatic agrees on some standard assumption, which not always matches the real 

world. We are testing the reliability of these assumptions and investigate the weaknesses. Building 

our own asset allocation model we try to eliminate the assumptions that stock market returns is 

normally distributed and the correlation effects between the assets are kept constant. 

Our model is meant to be used by both private and professional investors as a tool, when choosing 

their asset allocation. In our thesis we have used a stock sector universe. Most people divide their 

asset by the geography and choose their portfolio as a regional weighting. We believe that choosing 

a sector universe is more correct, because it does not conflict with overlap or changing categories 

such as emerging markets. Another good reason compared with allocating on regions, is that the 

correlations between sectors are lower, and therefore gives greater diversifications effect. Besides it 

allows us to include assets such as real estate or commodities, which often are referred to as 

alternatives.  

Our model includes two mainly differently approaches. Investors has an asymmetric utility functions 

hence it would be an overestimation to look at the standard deviation as the risk measure. We 

believe that the downside risk is more appropriate and therefore use the Value at Risk concept. The 

other new focus in which our model contains is how we calculate the expected return. Long term 

investors would care more about the cumulative growth of their investment in which case therefore 

it would be more correct to use a geometric mean.  

Many models often fail when estimating some kind of mean, so one should be careful and critical 

about that. We end up in our master thesis by comparing our own model with the classic mean 

variance model and the later alternative Black-Litterman model.      
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1. Introduktion 

I 1903 udviklede de to amerikanske flyvepionerer, Wright brødrene, verdens første vellykkede fly. 

Deres succes lå i at erobre kontrollen over de tre dimensioner omkring flyets tyngdepunkt: ”roll”, 

”pitch” og ”yaw”. I løbet af årene udviklede teknologien sig sideløbende med at der var fly som faldt 

ned. I 1952 var brødrenes oprindelige fly knap nok genkendelige. Vi var i en verden med avancerede 

jetfly, som var underlagt de samme tre principper, men de var ikke i stand til at forhindre flystyrt.  

I 1952 opfandt en anden pioner, Harry Markowitz, portefølje optimering. Hans succes var også 

baseret på tre principper: risiko, belønning og korrelationen mellem aktiver i en portefølje. I løbet af 

årene udviklede teknologien sig sideløbende med at der var aktiemarkeder som faldt. Vi er i dag i en 

verden, hvor de porteføljeoptimeringsmodeller som anvendes af mange investorer ikke er i stand til 

at forhindre kursfald.  

 

Vi arbejder begge som analytikere hos en kapitalforvalter, hvor vi parallelt med vores studie har 

arbejdet med den klassiske porteføljeteori. Vi har derigennem erfaret den store distance mellem den 

akademiske verden og det empiriske. I oktober 2011 var vi i forbindelse med vores arbejde på et 

seminar, afholdt af rating og analysebureauet Morningstar, omkring porteføljeoptimering. 

Foredragsholderen var Quantitative Research Director hos Morningstar, Paul Kaplan, Ph.D., CFA. I 

den anledning fik vi præsenteret en porteføljeoptimeringsmodel som han kalder ”Markowitz 2.0” 

(udgivet i 2012 i bogen ”Frontiers of Modern Asset Allocation”). Hans model tager udgangspunkt i en 

”fat tailed world” og vi blev inspireret af hans alternative allokeringsmetode. Det var her starten på 

vores kandidatafhandling begyndte. 

 

Vi har ved flere lejligheder været i dialog med Paul Kaplan, men som en sand tryllekunstner har han 

aldrig afsløret, i detaljer, de matematiske beregninger modellen bygger på. Vi forsøgte at gå i hans 

fodspor, men har hen af vejen konstateret at vi ikke kunne komme til samme model som ham. Vi er i 

stedet endt op med nogle resultater som vi føler lever op til vores ambition om ikke at være en 

klassisk allokeringsmodel, men en mere retvisende og gerne uprøvet model. Det er vores opfattelse 

at vi har fundet en vinkel som adskiller sig fra andre studier.  
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1.1 Problemformulering 

Den moderne porteføljeteori bruges i dag som et vigtigt redskab hos professionelle kapitalforvaltere, 

heriblandt på vores arbejde. Det er vores opfattelse at den moderne porteføljeteori bygger på nogle 

urealistiske antagelser, idet vi i alene i 00’erne oplevede adskillige kursfald der statistisk set ikke 

burde ske. Vi har derfor valgt at undersøge følgende: 

 

 Hvor ofte opstår der kriser og hvor længe er aktiemarkederne om at komme tilbage? 

 Er følgende antagelser rimelige for aktier? 

o Afkast er normalfordelt 

o Uafhængighed i afkast 

o Aktivernes korrelationskoefficienter er konstante over tid 

 Er standardafvigelsen et pålideligt risikomål – eller findes der bedre alternativer? 

 Hvilke optimeringer kan tilføjes Markowitz mean variance modellen? 

 

Ud fra ovenstående resultater ønsker vi at konstruere en model, som bedst muligt løser et 

porteføljeoptimeringsproblem. Vi ønsker at teste robustheden af denne ved at sammenligne og 

backteste den mod den klassiske model og lignende alternativer. Formålet med modellen, er at både 

private og professionelle investorer vil kunne anvende den som udgangspunkt for en langsigtet og 

strategisk investering. 
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1.2 Metode 

En fremgangsmåde kan opfattes som en metode ifølge Andersen (2005). Med det henvises til 

hvorledes indsamlingen, bearbejdelsen og analysen af data foretages i forbindelse med generering af 

ny viden. Der findes mange forskellige metodiske indfaldsvinkler, alt efter hvilken ny viden der 

ønskes genereret. Der bør derfor altid foretages et metodisk valg, så det logisk afspejler det emne 

der undersøges. 

I vores kandidatafhandling ønsker vi at fremvise en analyse af aktiemarkedets sektorer og ydermere 

konstruere en aktiv allokeringsmodel, der anvender Value at Risk som risikomål. Modellen er på 

samme måde tænkt som et værktøj, der let kan benyttes til andre investeringsuniverser. 

Kandidatafhandlingen indeholder således både kvalitative og kvantitative elementer. En kvantitativ 

analyse betegnes som en multivariat analyse, hvor flere egenskaber målt på de samme objekter 

undersøges.1 Ud fra de fundne variationer og samvariationer, foretages en subjektiv og kvalitativ 

vurdering. Til opbygningen af vores model vil vi gøre brug af standardiserede måleredskaber, for at 

andre forskere har mulighed for at bedømme afhandlingens validitet og reliabilitet. Vi bruger hertil 

den deduktive indgangsvinkel, der bygger på at teste hypoteser man har udledt af en eksisterende 

teori.  

Det er vores ønske at skabe så præcist et resultatet som muligt, og vil derfor forsøge at minimere 

datafejl. Derfor tilstræbes at benytte samme datakilde til input. Ved udfærdigelsen af analysen 

præsenterer vi først den relevante teori. Det hænger sammen med at opgaveløseren ikke tidligere 

har stiftet bekendtskab med teorien. Opgavens struktur er derfor som følgende:       

 

Opgaven er inddelt i 4 afsnit. 

Del 1 – Empirisk analyse af aktiemarkedets udvikling   

Dette afsnit skal redegøre for aktiemarkedets udvikling i et historisk perspektiv. Formålet er at 

belyse, at vi er i en verden med fede haler og sorte svaner som skal danne grobund for det i 

kandidatafhandlingens efterfølgende analyse. 

Del 2 – Porteføljeteorien 

I det andet afsnit redegøres der for den strategiske aktiv allokering, samt hvilken vinkel vores 

kandidatafhandling har på den aktive allokering. Herefter belyses den klassiske og moderne 

                                                           
1 (Gyldendahl, 2012) 
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porteføljeteori, dets antagelser med efterfølgende diskussioner af momenter der bør inkorporeres i 

en aktiv allokeringsmodel.  

Del 3 – Nytænknings og optimeringsforslag 

Det tredje afsnit omhandler nytænkning med henblik på at optimere de anvendte modeller. Vi vil 

behandle elementer som alternative fordelingsfunktioner, alternative risikomål, alternative 

kovarianser og alternative aktivklasser. Hele afsnittet har sit moment i selve overskriften – 

nytænkning og optimeringsforslag. 

Del 4 – Egenudviklet aktiv allokeringsmodel 

I opgavens fjerde afsnit vil vi behandle empirisk data og teste for de i problemformulering nævnte 

antagelser. Vi vil efterfølgende præsentere vores egenudviklet allokeringsmodel, som indeholder 

elementer fra nytænkningsafsnittet. Afslutningsvis vil vi backteste vores model op imod Markowitz 

mean variance, Black-Litterman, markedsporteføljen og en ligevægtet portefølje. 

Figur 1.1 viser en grafisk opbygning af kandidatafhandlingen: 
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1.3 Afgrænsning 

Vi har valgt en masse afgrænsninger, som alle skal bidrage til den potentielle besvarelse af vores 

problemstilling. 

For at kunne behandle afhandlingens problemstilling intensivt antager vi at læseren er bekendt med 

økonomisk og teoretisk viden på kandidatniveau samt en basisviden indenfor statistik. Der vil dog 

subjektivt i afhandlingen være elementer hvor vi har vurderet det relevant, at præsentere teorien for 

at fremme forståelsen af vores resultater. 

Vi har valgt ikke at kigge på enkelt aktiers afkast, men i stedet bruge toneangivende indeks. 

Argumentet for det, er at indeksene hver repræsenterer en portefølje hvorved vi reducerer 

betydningen af den usystematiske risiko og i stedet fokuserer på de systematiske tendenser som er 

knyttet til de respektive indeks. 

En af vores vigtigste beslutninger har været valg af indeks, idet samtlige af vores beregninger hviler 

på disse. Vi har valgt kun at behandle aktier i vores kandidatafhandling og kigger således hverken på 

obligationer, realaktiver eller alternativer.  

Vi har valgt at anvende 15 års historik da vi mener det vil bidrage med det nødvendige input til 

behandling af vores afhandling idet perioden vil ”udglatte” konjunkturbølgerne, samtidig med at vi 

finder datalængden statistisk forsvarlig.  

Vi har anvendt enkelte formler og VBA koder, som ikke virker i Excel 2007 eller tidligere versioner. Vi 

antager med andre ord at læseren har adgang til Excel 2010. 
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2. Fede haler 

Formålet med det indledende afsnit er, at give læseren et overblik over hvordan aktiemarkedet har 

udviklet sig gennem tiden. Ligeledes skal afsnittet styrke vores argumenter for valg af metode. Vi vil 

forsøge at beskrive og illustrere grafisk, hvor stor frekvensen af store kursfald er. Vi vil se på 

aktiemarkedernes bobler og beskrive begrebet ”Black Swans”. 

 

2.1 Aktiemarkedet i et historisk perspektiv 

Med udgangspunkt i det amerikanske aktiemarkeds afkast- og inflationsudvikling, har vi valgt at 

benytte Standard & Poors 500 indeks, som består af de 500 største amerikanske virksomheder. 

Analyse- og rating bureauet Morningstar har leveret en dataserie fra 1870. For at få så lang en serie, 

har man været nødt til at konstruere det ud fra flere datakilder. Den første er S&P indeksets egne 

værdier fra 1926 og frem. Indeksværdierne før 1926 er fra Roger Ibbotson og Larry Siegel. Det giver 

os udbyttekorrigeret data (total return), der går helt tilbage til 1870. Herefter omregnes til 

nutidskroner, ved at benytte Professor Robert Shillers månedlige inflationstal. Denne empiri giver os 

derfor mulighed for at analysere over en meget lang tidsperiode i forhold til andre. Ydermere er det 

amerikanske aktiemarked en god indikator for, hvordan udviklingen på det globale aktiemarked ser 

ud. USA fylder i dag godt og vel halvdelen af det globale aktiemarked og har længe været den mest 

dominerende økonomi i verden. 

 

Væksten har de seneste år været høj i lande som Kina m.fl., hvilket har presset USA's 

konkurrenceevne og ikke mindst udfordret dollaren. USA er dog stadig det land som dominerer 

aktiemarkederne verden over, hvorfor den indledende analyse af kriserne og nedturene i USA stadig 

giver et retvisende overblik over, hvordan det globale aktiemarked har udviklet sig. 

Top 10 største aktiemarkeder

USA 46,14% Australien 3,18%

Japan 8,03% Tyskland 3,13%

Storbritanien 8,00% Schweitz 3,04%

Canada 4,17% Kina 2,26%

Frankrig 3,30% Brasilien 1,69%

Tabel 2.1

Kilde: Morningstar
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Udviklingen af en investering på USD 1 i år 1870 ville have udviklet sig som nedenstående figur til 

værdien USD 7.136 i nutidskroner primo 2012, hvor alt dividende antages geninvesteret. Det ses at 

perioden har haft mange nedture, specielt de seneste år hvor IT boblen og finanskrisen har skabt en 

lang recovery periode.     

 

Som det ses på figur 2.1, har der de seneste 142 år været mange kriser. For overblikkets skyld er alle 

kursfald markeret med grå felter. Jo større og længere de grå felter er, jo længere har perioden med 

nedtur været, idet den først når sit udgangspunkt igen, når det grå felt ophører. Et af de største fald i 

perioden var som bekendt ”The Great Depression” som startede i 1929. Her tabte det amerikanske 

aktiemarked 79% af dets værdi på mindre end 3 år, mens det var mere end 7 år om at komme tilbage 

til udgangspunktet. Den næste i rækken over værste kriser, er den som startede godt 12 år tilbage, 

da IT boblen sprang. Siden dette i 2000 og frem til efter subprime og finanskrisen i 2009 tabte 

aktiemarkedet 59% af dets værdi.  

Denne udvikling giver anledning til at undersøge hvor ofte der ”bør” komme en krise og hvor længe 

markederne er om at komme tilbage. Vi ved, at det medfører en relativ højere risiko ved investering i 

aktier end f.eks. obligationer, særligt hvis man indtræder i markedet på én gang, modsat eksempelvis 

pensionsordninger hvor indbetalingerne sker kontinuerligt, hvor man derfor risikerer at time 

markedet på det forkerte tidspunkt. Tabel 2.2 viser de 17 største perioders nedture.  

Figur 2.1

Kilde:  Egne Beregninger. Data leveret af Morningstar. All Rights Reserved. Used with permission.
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Det ses at havde man placeret sin investering på en gang, da ville man i ovenstående perioder have 

opnået et uheldigt stort tab.  

 

2.2 Hvordan opstår kriser 

Finansielle kriser har, som vist, eksisteret mange gange og vil unægtelig fortsætte. Teoretisk findes 

der ikke et svar på, hvorfor de opstår, selvom de fundamentale økonomiske sammenhænge er kendt 

af mange. Økonomier vil altid svinge og konjunkturerne vil gå op og ned. Når makroøkonomiske 

faktorer ændrer sig, såsom arbejdsløshed, inflation m.fl., har det stor påvirkning på aktiekurserne. 

Påvirkningerne findes også på mikroøkonomisk niveau. Den måske væsentligste faktor på 

verdensøkonomien, finder vi hos banker og forsikringsselskaber. Deres samlede effekt er en vigtig 

faktor, for verdens økonomiens sundhed. Af samme årsag er de også omfattet af adskillige regler og 

restriktioner, særligt efter finanskrisen. 

Adam Smith sagde, at eksistensen af mange små banker er en garanti for den private sektor, da det 

begrænser den systematiske effekt af konkurser for en bank.2 Størrelsen på bankerne har ellers ikke 

tidligere været et nøgle emne i økonomisk teori, men efter finanskrisen er der kommet markant 

større fokus på hele denne sektor. I løbet af tiden hvor vi har oplevet disse kriser, er flere teorier 

kommet til verden. Blandt de helt store har vi bl.a. Keynes. Teorierne bygger dog på en række 

                                                           
2 (Smith, 1976) 

 Top  Bund  Afkast  Tilbage  Begivenhed 

August 1929 Maj 1932 -79,00% November 1936 Crash of 1929, 1st of Great Depression

August 2000 Februar 2009 -54,00%  - Dot-Com Bubble Burst (2000-2002), Crash of 2007-2009

December 1972 September 1974 -51,86% December 1984 Inflationary Bear Market, Vietnam, Watergate

Juni 1911 December 1920 -50,96% December 1924 World War I, Postwar Auto Bubble Burst

Februar 1937 Marts 1938 -49,93% Februar 1945 2nd part of Great Depression, World War II

Maj 1946 Februar 1948 -37,18% Oktober 1950 Postwar Bear Market

November 1968 Juni 1970 -35,46% November 1972 Start of Inflationary Bear Market

Januar 1906 Oktober 1907 -34,22% August 1908 Panic of 1907

April 1899 Juni 1900 -30,41% Marts 1901 Cornering of Northern Pacific Stock

August 1987 November 1987 -30,16% Juli 1989 Black Monday - Oct. 19, 1987

Oktober 1892 Juli 1893 -27,32% Markts 1894 Silver Agiation

December 1961 Juni 1962 -22,80% April 1963 Height of Cold War, Cuban Missile Crises

November 1886 Marts 1888 -22,04% Maj 1889 Depression, Railroad Strikes

April  1903 September 1903 -21,67% November 1904 Rich Man's Panic

August 1897 Marts 1898 -21,13% August 1898 Outbreak of Boer War

September 1909 Juli 1910 -20,55% Februar 1911 Enforcement of the Sherman Anti-Trust Act

Maj 1890 Juli 1891 -20,11% Februar 1892 Baring Brothers Crisis

Tabel 2.2

Kilde: One-and-a-Quarter Centuries of Stock Market Drawdowns - Morningstar Alternative Investment Observer. 2009 (Third Quarter)



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD  2. Fede haler  
  
 

15 
 

antagelser som ofte i praksis ikke er velholdt. Til at forebygge en gentagelse af disse typer af kriser, er 

det af mange foreslået, at et mere reguleret finansielt system er nødvendigt. Med det menes et mere 

transparent og gennemsigtigt marked, med begrænsede lånebeløb og gæld, samt øget krav til 

solvens. Reglerne skal ikke kun gælde for banker, men også forsikrings selskaber, investeringsbanker 

og andre finansielle institutioner. Derudover er det også diskuteret, at handel med derivater bør 

reformeres.3 Store daglige udsving skyldes ofte spekulation og handel med derivater. Risikomodeller, 

der skal forudsige sådanne begivenheder, bør altså være mere præcise, hvis fremtiden skal forudses 

bedre.    

 

2.3 Bestemmelse af risiko 

Velvidende om at vi indenfor hvert årti, i gennemsnit har oplevet kursdyk på 20% jf. figur 2.1, burde 

man som investor pålægge en signifikant sandsynlighed for disse begivenheder inden man 

sammensætter sin strategiske allokering mellem de forskellige aktiver. Dette er desværre ikke 

tilfældet, og forklaringen kan måske findes i historien om, hvordan modellerne blev til. De mest 

kendte som fremgår i alle lærebøger, er Capital Asset Pricing Model (CAPM) og Black-Scholes options 

prisfastsættelses model. Begge har vundet nobelprisen i økonomi for deres banebrydende arbejde. 

Fælles for dem begge er, at de starter med en antagelse omkring den statistiske fordeling af 

aktiemarkedets afkast. CAPM antager en normalfordeling, mens Black-Scholes antager en 

lognormalfordeling. Det primære mål for risikoen i modellerne er derfor standardafvigelsen. Med 

andre ord betyder det, at hvis aktiemarkedets afkast er normalfordelt, så vil sandsynligheden for at 

opnå er negativt afkast på mere en 3 standardafvigelser væk fra middelværdien være 0,145%.4 Af 

vores observerede data fra 1870, har vi i alt 1528 månedsafkast. 0,145% af 1528 er 2,22 og betyder 

altså at en begivenhed med et negativt afkast mere en 3 standardafvigelse væk kun sker 2 eller 3 

gange på 142 år. Middelværdien er 0,16% om måneden, og det betyder også at en sådan begivenhed 

skal give et afkast på -16,92%5 eller lavere. Historien har dog utvivlsomt vist sig at være anderledes. 

Nedenfor ses de værste måneder i perioden 1870 til 2012. Alle har haft et negativt afkast på mere 

end 3 standardafvigelser væk. 

                                                           
3 (Kaplan, Frontiers of Modern Asset Allocation, 2012) 
4  Se bilag 2 
5 Beregnet som middelværdien – 3 gange standardafvigelsen på 5,64%. 
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Med andre ord, så ignorerer vores standard modeller de fede haler, idet de tildeler ovenstående 

begivenheder en alt for lav sandsynlighed. Vi kan illustrere dette ved et histogram, der viser 

fordelingen for de månedlige afkast. I samme figur er der tegnet en normalfordelingskurve. 

 

Med denne viden, synes vi at der i porteføljeoptimeringsmodeller, bør tages hensyn til ekstreme 

begivenheder. Senere i opgaven vil vi præsentere alternative risikomål, som tager højde for denne 

problematik. 

 

Top 10 

værste måneder
Afkast

Sandsynlighed for hændelse

under normalfordelingsantagelse

september 1931 -34,8% 0,00000001742716%

marts 1938 -28,6% 0,00001172406567%

maj 1940 -26,2% 0,00010122655935%

oktober 1987 -24,5% 0,00043521893418%

maj 1932 -23,3% 0,00112282719044%

oktober 1929 -22,0% 0,00320584570118%

april 1932 -21,6% 0,00435187610840%

februar 1933 -17,9% 0,05146988823745%

oktober 2008 -17,4% 0,07333204434156%

juni 1930 -17,1% 0,08429512325497%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 2.3

Kilde:  Egne Beregninger. Data fra Morningstar. All Rights Reserved. Used with permission.

Figur 2.2
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2.4 Black Swans 

Begrebet Black Swans, eller sorte svaner, er et udspring fra antagelsen om, at alle svaner er hvide. 

Det var nemlig i lang tid en generel antagelse at alle svaner var hvide, idet man kun havde observeret 

hvide svaner. Antagelsen holdt kun indtil at man i det 17. århundrede opdagede en sort svane langs 

kysten i Australien. Denne begivenhed er senere blevet metafor for begivenheder som ikke 

eksisterer, lige indtil den pludselig opstår. Nassim Taleb er forfatteren bag bogen ”The Black Swan” 

og er tidligere trader for store investeringsbanker på Wall Street. Han har på baggrund af begrebet 

skrevet bogen, der beskriver anvendelsen af sorte svaner indenfor den finansielle verden.  Som 

eksempel nævnes ofte Black-Monday tilbage i oktober 1987. Her faldt Dow Jones indekset på en dag 

med 22,61%.6 Et andet eksempel er terrorangrebet mod World Trade tårnene 11. september 2001 

eller tsunamien der ramte Japan sidste år. Nassim Taleb mener desuden, at risiko målt ved 

standardafvigelsen ofte giver et farligt og falsk billede og kritiserer desuden også den moderne 

porteføljeteori. Til statistikken der bruges, anvendes store tals lov, der siger at en enkel observation 

ikke har nogen påvirkning hvis stikprøven er stor.  

Som eksempel kan nævnes: 

En person sidder i et lokale fyldt med 500 andre mennesker. Personen får at vide at gennemsnits 

vægten blandt personerne i lokalet er 80 kg. Derefter får han spørgsmålet, at hvis verdens tungeste 

person vil komme ind i lokalet nu, hvad ville gennemsnit vægten da være? Højere, men alligevel ikke 

nok til at påvirke gennemsnittet. Grunden til dette skyldes at vægten blandt mennesker på sin vis 

godt kan antages værende normalfordelt og dermed vil store tals lov uden problemer være sand.  

Udføres det samme eksempel med 500 personer i et lokale, men hvor det nu er gennemsnits 

formuen der er givet. Lad os f.eks. antage at den gennemsnitlige formue er kr. 500.000. Personen der 

så kommer ind i lokalet er en af verdens rigeste, f.eks. Warren Buffet med en formue på omtrent kr. 

250 milliarder. Ville man på samme måde antage at gennemsnittet ikke vil ændre sig betydeligt? 

Eksemplet er naturligvis ekstremt, da gennemsnittet ville stige til godt 500 mio. En stigning på 

næsten 100.000%. Dog er moralen klar: Hvis normalfordelingen ikke er et sigende mål for det man 

beskriver, så er det farligt og ikke mindst forkert at anvende simple gennemsnit og store tals lov vil 

ikke være korrekt.  

Nassim Taleb er dermed en blandt mange der kritiserer de anvendte modeller, som antager at 

tingene følger en specifik fordeling, såsom normalfordelingen. I litteraturen findes der adskillige 

                                                           
6 (Taleb, 2010) 
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bøger indenfor området ”Ekstreme Value Theory”, som også har sin anvendelse hos store banker og 

forsikringsselskaber.  

Med dette afsnit, har formålet været at vise at verden umiddelbart ikke er normalfordelt.  

Aktiemarkedet har været ramt af mange store nedture, der karakteriseres som ekstremme 

begivenheder og som modellerne har svært ved at forudsige. Dette er ikke nødvendigvis ny viden, og 

der er da også i perioden med jævne mellemrum kommet forslag til forbedringer. Problemet ved 

mange af disse, er at de typiske blot antager noget andet eller noget ekstra. Kompleksiteten bliver 

større og ofte giver dette ikke nødvindigvis et bedre resultat. Vi vil derfor i det næste afsnit beskrive 

den klassiske teori og de medfølgende antagelser og derefter hvilke nytænknings og 

optimeringsforslag der findes.   
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3. Porteføljeteori 

Overordnet set så har vi valgt at inddele vores porteføljeteori afsnit i 3. Først går vi i dybden med 

asset allocation eller på dansk aktiv allokering. Her vil vi redegøre for hvilke forskellige valg og 

metoder en investor bør gøre sig inden en investering. Vi vil introducere hvilke adfærd investorer har 

under afsnittet Behavioural Finance og se nærmere på hvordan risiko og nytteteori er defineret. 

Afslutningsvis vil vi belyse vigtigheden af rebalancering og tidshorisonten ved en aktiv allokering. 

Det andet afsnit har til formål, kort at redegøre for porteføljeteoriens grundlæggelse og dets vigtigste 

begreber og beregningsmåder. Det er nødvendigt for forståelsen, når vi senere skal anvende teorien i 

den empiriske analyse. 

Sidste delafsnit kommer i forlængelse af det foregående, hvor vi sætter fokus på de 3 grundlæggende 

antagelser, som den klassiske porteføljeteori bygger på. Dernæst belyses emnerne normalfordelte 

afkast, effektive markeder og uafhængighed, samt om det er muligt at antage konstante 

korrelationer aktiverne imellem. Det vil blive præsenteret enkeltvis og afslutningsvis følger en 

delkonklusion, hvor kritik til teorien og antagelserne følger. 

 

3.1 Strategisk aktiv allokering 

Almindelig visdom foreskriver at man ikke skal lægge alle sine æg i samme kurv. På samme måde 

ønsker investorerne at sprede sine aktiver med henblik på at minimere risikoen og opnå et mere 

stabilt afkast. Man vurderede dengang, og stadig i dag, sin porteføljesammensætning ud fra et 

todimensionelt syn på, hvordan enkelte aktivers risiko- og afkastkarakteristika så ud, for derefter at 

vægte aktiverne ud fra egen holdning til risiko og afkast. Metoderne til at vurdere afkast og risiko 

bliver stadig mere nuancerede med tiden, men princippet er det samme: Enkeltpersoners holdninger 

og forventninger er stadig styrende, når det gælder sammensætningen af en given portefølje. 

Porteføljeallokeringen kan inddeles i tre kategorier: 

 

 Strategisk aktiv allokering 

 Stock picking 

 Taktisk aktiv allokering 
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Strategisk aktiv allokering 

Teorien bag strategisk aktiv allokering tager udgangspunkt i at holde vægtningen på de forskellige 

aktivklasser så konstant som muligt. Dette bygger på antagelser om, at markederne er efficiente, og 

at der ikke på sigt kan opnås merafkast ved at skifte mellem de enkelte aktivklasser (timing). Forsøg 

på at time vil i bedste fald påføre betydelige handels- og transaktionsomkostninger i forbindelse med 

omlægningerne. Tit og ofte vil det medføre høj risiko eller ustabile afkast. Der lægges stor vægt på at 

opnå det bedst forventede afkast set i forhold til risiko. Risikoen holdes konstant og afpasses den 

enkelte investors tidshorisont og risikovillighed. Kun sjældent vil man foretage omlægninger af 

porteføljen. Der gøres ingen forsøg på at time markedernes op- og nedture, og der foretages ingen 

skift mellem regioner, investeringsstile eller lignende. I tråd med strategien vil de fleste omlægninger 

af porteføljen ske i form af rebalanceringer. For eksempel hvis den regionale fordeling i porteføljen er 

kommet ud af balance på grund af kursændringer. Justeringer foretages også, hvis porteføljens 

stileksponering skifter over tid. Netop denne ”overordnede” beslutning har empirisk vist sig at 

forklare over 90% af afkastet og er dermed den absolutte vigtigste beslutning investoren skal tage.7 

 

Stock picking 

Det andet valg kaldes ”stock picking”, hvor man udvælger de konkrete aktiver til sin portefølje. Hvor 

man under strategisk aktiv allokering bestemmer hvilke aktivklasser porteføljen skal indeholde, så vil 

stock picking være ansvarlig for selve udvælgelsen af de underliggende aktiver. Antag at der skal 

findes 1% danske finansaktier, så tager strategisk aktiv allokering ikke stilling til om det skal være 

Danske Bank, Nordea eller Jyske Bank som der vælges idet den kun kigger på aktivklasserne.  

Stock picking kræver selvsagt dybdegående kendskab til alle markederne og de brancher som 

virksomheder opererer i. At skulle udvælge de enkelte aktier kræver derfor god information og er 

meget ressourcekrævende. Det er ved denne udvælgelse at investeringsforeningerne har sin styrke. 

En aktivforvaltet investeringsforening er kendetegnet ved at porteføljemanageren forsøger at 

udvælge aktiver i markedet som er undervurderet og på denne måde kan der genereres et merafkast 

i forhold til sit benchmark. Dets styrke er dog samtidig også dets ulempe, idet at denne udvælgelse 

medfører høje omkostninger. De aktivt forvaltede fonde er i mange år blevet kritiseret for ikke at 

være deres omkostninger værd, hvorfor passive fonde som f.eks. ETF’ere (Exchange Traded Funds) 

har vundet stor succes. 

 

  

                                                           
7 (Brinson, Beebower, & Hood, 1986) 
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Taktisk aktiv allokering 

Taktisk aktiv allokering forsøger, i modsætning til strategisk aktiv allokering, at tage højde for 

kortsigtede markedsskævheder. Taktikere vælger at skifte allokering på kort sigt og forsøger at ride 

med på de gode bølger og skære det værste af nedturene. Ved den strategiske fremgangsmåde vil en 

afvigelse fra den oprindelige allokering være det samme som at afvige fra den aftalte 

risikoeksponering, og det skal undgås. I sådanne tilfælde er der nemlig ikke længere tale om 

konsekvent brug af investeringsdisciplinen og dermed ingen udsigt til at opnå de ønskede fordele. 

Problemet med at afvige fra den oprindelige allokering er, at man nødvendigvis må tage 

udgangspunkt i analyser og subjektive forventninger til markedsudviklingen. Dette stiller høje krav til 

informationssøgning, analyser og fortolkning af samme. Men det største problem ved den taktiske 

fremgangsmåde er, at de fleste informationer allerede er priset ind i markederne. 

 

“In essence, it is the surprises that no one sees coming that trigger price movements to establish new 

equilibriums in the markets. These surprises themselves are random events. Occasionally there are 

more good surprises than bad, and we have a bull market. Other times the reverse is true, and we 

have a bear market. There will be bulls and bears, but the evidence indicates, that there is no 

consistent way to predict the turning points.” Citat: Roger Gibson 

 

Der kan altid komme uventede informationer til markedet. Informationer som for en kort tid kan give 

skævheder, indtil den nye viden er indarbejdet. Men kernen er, at disse uventede informationer 

hverken kan indkalkuleres eller forudses. Markederne vil altid gå op og ned, uden vi kan forudsige 

hvornår. Der vil altid være investorer, som ved et tilfælde har ramt rigtigt. En god timing vil ofte 

rokke ved forestillingen om, at det måske alligevel kan lade sig gøre at ’time’ sin 

investeringsportefølje. Erfaringen viser, at aktivklasser med momentum nu, ikke fortsætter med at 

have samme fordel i fremtiden. Ligeledes vil et dårligt afkast i dag ikke være ensbetydende med et 

godt afkast senere. Der synes med andre ord ikke at være nogen systematik for de enkelte 

aktivklassers udvikling. Derudover viser det sig også, at de merafkast som taktikere søger, opstår over 

meget korte tidsperioder. 

 

Den taktiske allokering kræver ikke blot at man har fingeren på pulsen 23 timer i døgnet og et solidt 

kendskab til den finansielle verden. Aktiv styring har nemlig ligesom stock picking høje omkostninger. 

Denne del kan have tårnhøje højeste omkostninger, både i form af alternative omkostninger hvis 

man er ude på det forkerte tidspunkt og selve entreen og exit af markedet. Man betaler nemlig både 
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for at ”trække sig ud” af markedet og for at ”gå ind” i markedet igen, som følge af bid-ask spreadet. 

Desuden er spreadet højere i volatile perioder. Flere undersøgelser har enstemmigt vist at den 

taktiske aktiv allokering har væsentlig lille indflydelse på afkastet over tid. Det siges tilmed at ingen 

investorer kan time markedet (korrekt) kontinuerligt, hvilket også giver intuitiv god mening da 

markederne bl.a. påvirkes af sorte svaner og irrationelle handlinger. Vi vil derfor ikke behandle den 

taktiske del i denne afhandling og har i øvrigt valgt en én-periodisk model. 

Vi har valgt at ignorere taktisk aktiv allokering og stock picking til opbygning af vores model. Vi vil 

med andre ord, udelukkende fokusere på strategisk aktiv allokering.  

 

3.1.1 Investeringsstil 

I den anderkendte artikel fra 1952 ”Portfolio selection” taler Markowitz om at reducere risikoen ved 

at diversificere sin portefølje på forskellige aktivklasser. Ved at kombinere aktiver med korrelation 

lavere end 1, opnår man et bedre afkast/risiko forhold.8 Diversifikation kan dog ske på mange måder 

og vi vil i dette afsnit beskrive tre forskellige måder, samt argumentere for vores valg, til senere brug 

i analysen. 

 

Aktivklasserne kan enkeltvis dekomponeres efter tre grupperingsmetoder – enten på geografisk, på 

sektor- eller på stilniveau. Geografisk diversifikation er en populær og ofte anvendt metode der kan 

reducere porteføljens standardafvigelse ganske let. Dette skyldes, at de enkelte regioner og lande er 

udsat for forskellige makroøkonomiske påvirkninger, der dels minimerer korrelationsmatricen på 

aktivklasserne og dels reducerer regionernes og landenes usystematiske risiko. I forbindelse med 

diversifikation mellem lande er det vigtigt for investoren at være opmærksom på, at det medfører en 

valutarisiko til porteføljen. En dansk investor, der investerer i amerikanske aktiver, vil opleve et 

kurstab, hvis dollaren depreciere i forhold til kronen. Denne risiko elimineres ofte af 

porteføljemanagere ved at hedge valutaen gennem finansielle instrumenter som eksempelvis 

futures. Dette medfører naturligvis øgede omkostninger, hvorfor det ikke altid er en fordel at hedge 

valutarisikoen væk. Nogle gange kan risikoen hedges helt eller delvist væk omkostningsfrit, nemlig 

ved at investoren fordeler både indtægter og udgifter i samme valuta. I Emerging Markets lande med 

risiko for hyperinflation eller politisk uro er det mere naturligt at hedge sig.  

 

                                                           
8 (Markowitz, 1952) 
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Vi vil i denne kandidatafhandling ikke tage udgangspunkt i et hjemland, hvorfor valutarisiko ikke 

medregnes. Den almene teori fortæller dog, at investoren altid skal være bias på sit hjemland, netop 

på baggrund af at der her er en lavere risiko i form af valutarisikofrie aktiver. 

 

En ulempe ved at diversificere på regioner er, at mange virksomheder har deres vækst i andre lande 

som følge af en stigende globalisering, urbanisering og mobiliserende arbejdskraft, hvorfor de i 

mindre grad bliver påvirket af det marked hvori det reelt er børsnoteret. En anden ulempe er at der 

ved anvendelse af længere historik er argumenter for, at definitioner som Emerging Markets har og 

vil ændre sig. Ydermere opstår der problemer, når man anvender indeks der overlapper hinanden, 

eksempelvis Emerging Markets og Latinamerika. Allokering på sektorniveau kan eliminere dette 

problem.  

 

Sektorerne har forskellige cyklusser, hvorfor vi kan opleve medicinal eller tobaksvirksomheder med 

fremgang, mens store dele af verden er i recession. Forskellen skyldes ikke blot, at industrierne og 

sektorerne påvirkes af unikke faktorer, men også at de påvirkes forskelligt af globale fænomener 

samt den makroøkonomiske tilstand.  Ved at foretage en bred sektordiversifikation sikres investoren 

dels imod unikke påvirkninger indenfor en enkelt industri eller sektor, og dels mod skift i de 

uundvigelige konjunkturskift. 

 

Et andet alternativ til regions og sektorallokering er stilallokering, der beskæftiger sig med om den 

enkelte aktivgruppe tilhører growth, value eller blend segmentet.  

Growth aktier findes hos virksomheder, der år for år præsterer en solid vækst i omsætning og 

indtjening. Den årlige vækst skal være betydeligt højere end samfundets økonomiske vækstniveau. 

Growth aktier vil ofte allerede have indregnet den årligt forventede vækstrate. Årsagen er, at 

forventningerne til vækstaktier er høje, og aktierne derfor vil blive handlet til en relativt høj kurs i 

forhold til den aktuelle indtjening. I tilfælde af dårlige nyheder, vil aktien også blive straffet hårdt 

pga. de høje forventninger. Af virksomheder kan der nævnes Vestas, der opererer i en branche med 

tårnhøje vækstrater samt store forventninger til fremtiden. 

Value aktier findes hos virksomheder der har lav vækst, som er relativ lavt prissat set i forhold 

virksomhedens omsætning og indtjeningsevne. Lykkedes det virksomhederne at forbedre deres 

omsætning og indtjening, er der dannet grundlag for solide kursstigninger.  
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Value aktier betegnes som en fornuftig langsigtet investering. Value aktier er kendetegnet ved at 

have: 

 Lav P/E værdi 

 Fornuftig P/I værdi 

 Højt udbytte 

 

I positive aktiemarkeder stiger growth aktier typisk mere end det generelle aktieindeks mens value 

aktier typisk vil klare sig bedre end det generelle aktieindeks i stillestående og specielt i faldende 

aktiemarkeder. Nogle vil mene at growth investorer er optimister, mens value investorer er 

pessimister.  

 

Nyere forskning indenfor det amerikanske marked viser desuden, at risikofaktorerne value og size 

kan forklare forskelle i det forventede afkast. Alt tyder på, at de samme faktorer også gælder på 

udenlandske markeder.9 Ikke desto mindre har stilallokering ikke vundet så meget popularitet i 

Europa som i USA. Paul Kaplan tror, at investorer i Europa kunne drage fordel ved at kigge på 

aktieportefølje konstruktion gennem prisme af stil snarere end bare geografi. 

 

Sorensen og Burke (1986) er de første til at undersøge den empiriske effekt ved sektor allokering.10 

De analyserede 43 amerikanske sektorer i 1972 og frem til 1982 med konklusionen, at investorer der 

køber de sektorer der har klaret sig bedst, relativt over en 6 måneders periode opnår en signifikant 

bedre performance end S&P 500.  

 

Den voksende globalisering gør det svært at fastslå hvor virksomhedernes kernemarked reelt ligger. 

Det har i kombination med vores ambition om at få indeks der ikke har overlap, dannet grundlag for 

at vi ikke vil sammensætte vores portefølje på regionsniveau. Et andet argument for vores valg for at 

allokere på sektorniveau, er at hele momentum ligger i at konstruere en aktiv allokeringsmodel som 

gør op med den klassiske måde at allokere på regioner. 

 

                                                           
9 (Kaplan, Investing in Europe with Style, 2010) 
10 (Sorensen & Burke, 1984) 
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3.1.2 Behavioural Finance 

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

porteføljeteori. Empiriske observationer af aktiemarkedernes kursudvikling har hjulpet forskning i 

karakteristika og reaktionsmønstre til at finde en række anomalier. Man har opdaget en række 

fænomener, hvor aktiemarkedet og prisdannelsen ikke reagerer, som den moderne porteføljeteori 

foreskriver, at det bør. Blandt de mest kendte anomalier finder vi bl.a.:  

 

 The Equity Premium Puzzle (Mehra & Prescott, 1985) som påviste et uforklarligt højt afkast 

på aktier i forhold til statsobligationer. 

 

 The January Effect (Fama, 1991) som påviste, at aktieafkast i januar er signifikant højere end i 

de resterende 11 måneder. 

 

 The Size Effect (Fama & French, 1992) som påviste, at det gennemsnitlige afkast for aktier i 

små selskaber er større end i store. 

 

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

Påviste, at aktier grupperet i deciler efter deres P/E ratio eller B/M ratio, kan forklare 

fremtidigt gennemsnitligt afkast for aktierne i hvert decil. 

 

 Mean Reversion (De Bondt & Thaler, 1985) som påviste negativ korrelation mellem historiske 

og fremtidige kurser, hvilket vil sige, at aktier med stor kursændring har tendens til at vende 

tilbage mod udgangspunktet på lang sigt. 

 

 Momentum (Jagadeesh & Titman, 1993) som påviste positiv autokorrelation i aktieafkast på 

mellemlang sigt. 

 

Der er således modstrid mellem teorien og det empiriske. Anomalierne udfordrer med andre ord den 

moderne porteføljeteori, da det er muligt ved teknisk analyse, at outperforme markedet når man 

drager nytte af viden om disse anomalier. På samme måde antyder anomalierne, at arbitrageafkast 

faktisk er mulig. For at forklare disse anomalier benytter den moderne porteføljeteori argumenter 

om utilstrækkelig risikojustering. Sideløbende er der dog opstået et alternativt videnskabeligt 

perspektiv, der distancerer sig fra rationalitetsantagelsen og i stedet søger at forklare anomalierne 
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med psykologiske faktorer og den menneskelige hjernes begrænsninger. Dette perspektiv kaldes 

Behavioural Finance. 

 

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

porteføljeteoris strenge forudsætning om rationalitet i finansielle beslutninger. I stedet forsøger 

man, at udvikle teorier i tråd med menneskets psykologi og menneskehjernens utilstrækkelighed, når 

det kommer til evnen om at agere rationelt og bearbejde kompleks information. På den måde søger 

Behavioural Finance teorierne at forklare anomalier og muligheden for vedvarende at outperforme 

markedet.  

Behavioural Finance dækker således netop de steder, hvor den moderne porteføljeteori har vist sig 

insufficient og forsøger at skabe en forståelse for menneskelig adfærds påvirkning af de finansielle 

markeder. Behavioural Finance er ikke et opgør mod den moderne porteføljeteori, men derimod et 

bidrag til teorien der skal supplere og udbygge den teoretiske værktøjskasse. Behavioural Finance 

kan således opfattes som forklaringen på det fejlled, der opstår, når teori afviger fra det faktisk 

observerede:11 

 

                

 

Hvor Behavioural Finance er den forklarende faktor i fejlleddet, der udligner forskellen mellem 

observerede og teoretiske kurser. For at holde vores fokus på problemformuleringen, har vi i 

kandidatafhandlingen valgt at antage at dette fejlled er lig nul og vi antager at alle investorer agerer 

rationelt. 

 

3.1.3 Risikoaversion og nytteværdi 

James Montier (2003) bad en stor gruppe personer vælge mellem: 

A. Et sikkert afkast på 2400 DKK 

B. 25% sandsynlighed for et afkast på 10.000 DKK 

 

Derefter bad han de samme personer vælge én af følgende muligheder: 

C. Et sikkert tab på 7500 DKK 

D. 75% sandsynlighed for et tab på 10.000 DKK 

                                                           
11 (Montier, 2003) 
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Han fandt, at hovedparten vælger A og D, på trods af det rigtige svar er B i første spørgsmål mens C 

og D har samme forventede afkast: 

 

                         

                         

 

Hans konklusion var, at investorerne er mere risikovillige hvis de kan undgå tab. Det fortæller os med 

andre ord, at man ikke kan antage at investorer agerer rationelt som vores lærebøger foreskriver.  

 

Oskar Morgenstern & John Von Neumann grundlagde den nytteteori vi bygger vores optimeringer på 

i dag. En af de vigtigste antagelser ved denne teori er, at investor vælger alternativet med den 

højeste forventede nytte og ikke alternativet med det højeste forventede afkast. Morgenstern & 

Neumanns teori antager kardinal nytte, dvs. at investor med udgangspunkt i en nyttefunktion er i 

stand til at udtrykke sin nytte af forskellige investeringsalternativers karakteristika i numeriske 

værdier. 

 

Første moment fortolkes i en økonomisk sammenhæng, som det forventede afkast. Det er ikke en 

grundløs antagelse, at hvis investor udelukkende fokuserer på forventet afkast og har muligheden for 

at vælge mellem to investeringer, foretrækkes den investering med det største forventede afkast. 

Dette afspejles i en positiv første afledte af nyttefunktionen: 

 

  ( )    

 

Hvor W er formue (wealth) og U’ er den marginale nytteværdi.12 

 

Det er dog ikke fyldestgørende alene, at fokusere på det forventede afkast. Som investor bør man 

også fokusere på risiko. Der skelnes mellem tre typer af investorer: 

 

 Risikoaverse 

 Risikoneutrale 

 Risikosøgende 

                                                           
12 (Varian, 2006) 
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Risikoaverse investorer lider større nyttetab ved negative afkast, end den nyttegevinst de måtte få 

ved et tilsvarende positivt afkast. Køb af lottokuponer kan virke forstyrrende i billedet af den 

risikoaverse investor, da det forventede afkast på en lottokupon utvivlsomt er negativt. Denne 

adfærd må begrundes med, at det ikke er tilstrækkeligt kun at fokusere på de to første momenter, 

afkast og risiko. 

 

Det tredje moment er skævhed. Skævheden i en investering er asymmetrien i afkast omkring det 

forventede afkast. Eksempelvis fortolkes positiv skævhed som lavere sandsynlighed for ekstremt lave 

afkast, samt en øget sandsynlighed for ekstremt høje afkast. Disse to positive effekter skal ses i lyset 

af øget sandsynlighed for afkast, der er lidt mindre end det forventede afkast. Investoren har 

præference for positiv skævhed og aversion mod negativ skævhed, da det ofte er forventet, at 

aktieafkast har positiv skævhed. Dette begrundes med, at investoren kun hæfter med det indskudte 

beløb, hvorved det maksimale tab dermed begrænset til 100%, mens der reelt er mulighed for 

uendeligt positivt afkast. Investorens præference for positiv skævhed får ikke lottospil til at konflikte 

med antagelsen om risikoaversion, hvorfor det kan konkluderes, at investoren anvender mere 

information end blot de første momenter ved allokering af formue i risikofyldte aktiver.  

 

Det fjerde moment er kurtosis. Kurtosis i en investering er koncentrationen i afkast omkring det 

forventede afkast samt koncentrationen af ekstreme afkast. Eksempelvis fortolkes leptokurtosiske 

egenskaber som øget sandsynlighed for det forventede afkast og øget sandsynlighed for ekstremt 

højt og ekstremt lavt afkast. Til gengæld er der mindre sandsynlighed for afkast omkring det 

forventede afkast. Investoren har aversion mod kurtosis. 

 

3.1.4 Tidshorisont og rebalancering 

Vælges der at investere med udgangspunkt i en strategisk aktiv allokerings strategi, vil ændringer i 

porteføljen udelukkende foretages på baggrund af begivenheder, der er sket og investoren agerer 

derfor reaktivt på forskellige hændelser. Antag en portefølje med 50% aktier og 50% obligationer. 

Dette lige fordelte forhold vil allerede kort tid efter være ulige fordelt, idet aktierne og 

obligationerne løbende ændre sig forskelligt som følge af de generelle markedsudsving. Hvis aktierne 

falder, vil andelen af obligationer øges relativt, ceterius paribus. På et, gerne fastlagt, tidspunkt bør 

porteføljen rebalanceres så den optimale andel mellem aktier og obligationer genskabes. 
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Vælger investor i stedet en taktisk aktiv allokering investeringsstrategi, agerer vedkommende 

proaktivt på forventede begivenheder der vil påvirke aktie- og/eller obligationsmarkederne. 

Eksempelvis vil investoren der fornemmer at aktier er overvurderet, blandt andet baseret på diverse 

makro- og mikroøkonomiske nøgletal, mindske aktieandelen og dermed naturligt forøge 

obligationsandelen. Vedkommende har, modsat en strategisk aktiv allokering, ikke fastsat en optimal 

aktivfordeling, men tilpasser løbende porteføljen til forventede markedsudsving. Det kræver 

naturligvis, at investoren formår at omsætte både makro- og mikroøkonomiske nøgletal på en sådan 

måde, at vedkommende træffer de rigtige beslutninger. Vælger, eller satser, investoren forkert i 

forhold til markedets generelle udsving, vil vedkommende underperforme i forhold til den 

strategiske aktiv allokering. 

 

Udgangspunktet for vores kandidatafhandling er, at investoren der ønsker at placere sine midler i 

den optimale porteføljesammensætning, har en lang tidshorisont og samtidig vil følge en strategisk 

aktiv allokeringsstrategi og ignorere markedstiming. Det medfører, at porteføljen løbende skal 

rebalanceres for at opretholde den ønskede aktivfordeling fastsat ved det oprindelige købstidspunkt. 

Rebalancering er en reaktiv øvelse der udelukkende består i, at forholde sig til ændringer på 

markederne der er sket, og som derfor har ydet indflydelse på den enkeltes investeringer. Ved den 

løbende rebalancering vil investor i et opadgående marked, hvor aktierne typisk stiger mere end 

obligationer, sælge fra i de aktieklasser der er steget mest. Omvendt vil der i et faldende aktiemarked 

blive købt op i de aktivklasser, der er faldet relativt mest og som derfor har medført forskydninger i 

den optimale porteføljesammensætning. En af udfordringerne ved rebalancering er fastsættelsen af 

intervallet for, hvornår der skal ske et køb og/eller et salg, altså præcist hvornår den ene aktivklasse 

har bevæget sig så meget, at der skal ske en tilpasning af porteføljen generelt. Flere personer og 

professionelle investorer fremhæver, at investorerne skal være meget omhyggelige med 

handelsomkostningerne, da en forøgelse af disse kan medføre et dårligere langsigtet afkast. Dermed 

er der tale om et trade-off mellem rebalancering og en forøgelse af omkostningerne. Det er, ceterius 

paribus, ikke muligt at foretage ændringer i porteføljen uden at øge omkostningerne.13 Svaret på 

hvor ofte der bør rebalanceres er en balance mellem at minimere omkostningerne og optimere 

porteføljen. Teoretisk, uden hensynstagen til omkostninger, bør der rebalanceres kontinuerligt.14  

 

Vi vil senere i denne afhandling præsentere nogle alternative aktiv allokeringsmodeller. Vi har valgt 

at backteste disse fra og med 1. januar 2011 til og med marts 2012. Vi har her valgt ikke at 

                                                           
13 Porteføljemanagere kan dog rebalancere når nye kunder indtræder, eller frasælger, uden reelt selv at skulle dække omkostningerne. 
14 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 
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rebalancere, selvom der kunne argumenteres for at rebalancere efter eksempelvis 6 eller 12 

måneder. 

 

3.2 Den klassiske porteføljeteori 

Der har i mange år eksisteret et stort behov, for at vide hvordan man kan sammensætte en 

portefølje af investeringer på den optimale måde. En sådan sammensætning tager udgangspunkt i en 

analyse af investeringers afkast-risiko forhold. Gennem tiden har man udviklet en række modeller, 

som alle bygger på antagelser om investeringernes fremtidige afkast og risiko. Disse antagelser og 

forudsigelser er et generelt måleproblem, hvorfor ingen af modellernes resultater har indtil nu kunne 

afspejle den optimale portefølje korrekt. Vi vil i dette afsnit præsentere og beskrive en del af 

porteføljeteorien og dens antagelser, for senere at kunne teste og se om de empirisk holder. 

 

3.2.1 Markowitz og grundlæggelsen 

Året 1952 blev der hvor porteføljeteorien for alvor fik sin fødsel. Harry Markowitz er med sin artikel 

”Portfolio Selection”, der blev bragt i The Journal & Finance, kendt som faderen bag det hele. Han 

viste med sin mean variance model hvorledes, en investor kunne konstruere optimale porteføljer ved 

anvendelse af middelværdier og varianser. Det væsentligste og mest afgørende er, at man kan 

nedbringe den samlede porteføljerisiko, ved at sammensætte risikofyldte investeringer og dermed 

opnå det, som han kaldte for diversifikationseffekten. Markowitz fastlog ydermere, at det var muligt 

at estimere de to parametre middelværdi og varians ud fra de historiske afkast og varianser. I det 

følgende vil vi vise de teoretiske definitioner på hhv. det forventede afkast, varians, kovarians og 

korrelation. 

 

Forventet afkast 

Det fremtidige afkast for en portefølje kendes ej, så der opereres derfor med det forventede afkast. 

Det er defineret som et vægtet gennemsnit af de enkelte aktivers forventede afkast: 

 (  )  ∑   (  )

 

   

 

Hvor  ∑      
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Varians 

Den samlede varians for en portefølje er et udtryk for, hvor meget afkastene varierer fra det 

forventede afkast og defineres som et vægtede gennemsnit af de enkelte aktivers varians plus deres 

indbyrdes kovarianser: 

 (  )
 

 ∑  
  (  )

   ∑ ∑        

 

     

 

   

 

   

 

Hvor ∑      
    og     betegner kovariansen mellem aktiv i og j. 

 

Kovarians 

Kovariansen er et mål for, med hvilken grad to aktiver, kovarierer med hinanden. Med andre ord er 

det en betegnelse for om afkastene bevæger sig samme retning. En negativ kovarians betyder at 

aktiver bevæger sig modsat af hinanden, hvor en positiv betyder at de bevæger sig i samme retning. 

Kovariansen defineres som følgende: 

            

Hvor   betegner standardafvigelsen, som er blot er den kvadreret varians og     er et mål for 

aktivernes indbyrdes korrelation. 

 

Korrelation 

Den indbyrdes korrelation beskriver ligesom kovariansen, hvordan to aktiver bevæger sig i forhold til 

hinanden. Dog er forskellen, at korrelationen kun kan ligge mellem 1 og -1, som ligeledes betyder en 

positiv eller negativ korrelation. Korrelationskoefficienten er derfor et fast mål, mens kovariansen 

bliver skaleret op med standardafvigelsen. 

 

Diversifikationseffekten 

Markowitzs beskrivelse og resultater af de empiriske kovarianser og korrelationer gjorde det muligt 

at reducere risikoen i en portefølje ved blot at kombinere aktiverne. Denne diversifikations effekt 
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opnås bedst hvis korrelationen og samvariationen mellem aktiverne er negative. Den samlede risiko 

består af en systematisk og en usystematisk del. Teoretisk er det muligt at bort diversificere den 

usystematiske del af risikoen, som er den aktivspecifikke risiko. Denne påvirker alene det enkelte 

aktiv, som bl.a. kommer fra ledelsespåvirkninger, udbyttepolitik, forskning og produktion mm. Den 

systematiske risiko kan ikke bortdiversificeres, da den er defineret som markedsrisikoen som udgør 

de generelle risiko i økonomien, som f.eks. inflation, fald/stigning i væksten og uforudsigelige 

hændelser såsom naturkatastrofer, terrorangreb eller andre black swans. Effekten af denne 

diversifikationseffekt er ofte grafisk illustreret som følgende: 

 

Her ses det at effekten har størst virkning ved tilføjelse af et ekstra aktiv til porteføljen i starten. 

Diversifikationseffekten vil dog aftage i takt med at der tilføjes aktiver til porteføljen.  

 

Efficiente Rand 

Resultatet af Markowitzs mean-variance model er den efficiente rand. Herpå findes et uendelig antal 

af efficiente porteføljer som alle har det højeste afkast per risikoenhed der kan fås ved 

sammensætning af de underliggende aktiver. Den efficiente rands form er naturligvis afhængig af de 

enkelte aktivers forventede risiko og afkast, men i høj grad også af korrelationskoefficienterne. På 

matematisk vis løses mean-variance modellen som minimeringsproblemet: 

Figur 3.1

Kilde: Egen tilvirkning

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

R
is

ik
o

 %

Antal aktiver

Systematisk risiko

Totale risiko

Usystematisk risiko



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   3. Porteføljeteori 

33 
 

    (  )
 

 ∑  
  (  )

   ∑ ∑        

 

     

 

   

 

   

 

    ∑    

 

   

 

∑  

 

   

      

Det vil sige at for et givent portefølje afkast, findes den efficiente portefølje ved at finde de vægte 

der minimerer porteføljens varians / standardafvigelse. Det gøres under bibetingelse af at vægtene 

skal summe til 1 og den det ønskede afkast findes som et vægtet gennemsnit af de enkelte aktivers 

afkast. En sidste og ofte anvendt bibetingelse til modellen tager hensyn til kortsalg. Ønsker man ikke 

at porteføljen skal indeholde kortsalgs positioner tilføjes en ekstra betingelse, at de underliggende 

aktivers vægte ikke må have negative værdier. I figur 3.2 ses det gennerelle resultat, hvor de 

efficiente porteføljer findes. 

 

Den portefølje som har den laveste risiko på den efficiente rand kaldes også for Global Minimum 

Varians porteføljen (GMVP).  

 

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 3.2
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3.2.2 The Capital Asset Pricing Model 

Modellen beskriver en masse antagelser der omhandler prisfastsætning af risikofyldte aktivers 

forventede afkast i ligevægt. CAPM blev udviklet 12 år efter Markowitz grundlæggende fundament 

og blev skrevet i en artikel af William Sharpe, John Lintner og Jan Mossin. Modellens antagelser har 

været et stort diskussions emne i mange år, men ikke desto mindre anvendes det mange steder i 

praksis.15 

 

Antagelserne: 

 Ingen transaktionsomkostninger 

 Aktiverne er uendeligt delelige, dvs. at man altid kan købe andele i en investering, uanset 

formuens størrelse 

 En investor er indifferent mellem at få sit afkast som kapitalgevinster eller som udbytte 

(ingen skattefordele) 

 Prisen på et aktiv bliver aldrig påvirket af den enkelte investors køb eller salg 

 En investor baserer sit valg ved køb eller salg alene på baggrund af forventede afkast og 

risiko 

 Kortsalg er tilladt og er muligt for alle aktiver uanset størrelse 

 En investor kan til enhver tid låne og udlåne midler, til den risikofrie rente 

 Konstant ligevægt på markedet og homogene forventninger til afkast og risiko 

 Alle aktiver kan handles på markedet 

 

Et af de vigtigste elementer der blev introduceret modellen, er det risikofrie aktiv. Det anses som 

værende en alternativ investering til de risikofyldte, og bruges som sammenlignings grundlag for 

hvad en investor med sikkerhed kan få. Afkastet på de risikofyldte aktiver måles derfor som det 

merafkast der er i forhold til det det risikofrie aktiv. Denne sammenligning illustreres ved the Capital 

Allocation Line (CAL), der er en lineær kombination af det risikofrie aktiv og den risikofyldte 

portefølje. Som investor antages det, at man altid ønsker at maksimere sit afkast per risikoenhed. 

Denne sammenhæng kendes som Sharpe ratio, og den portefølje som giver investoren det højeste 

afkast per risikoenhed, betegnes som den optimale portefølje og omtales ofte som 

tangentporteføljen (TANP). 

                                                           
15 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 
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 (  )    

 (  )
  

 

Til konstruktion af den efficiente rand gør vi brug af CAPM proposition 2 som siger man med to 

efficiente porteføljer   {        } og   {        } kan finde alle efficiente portefølje som en 

konveks kombination af   og  . 16 Metoden hvorpå en portefølje findes, er givet ved en hvilken som 

helst konstant  , således at: 

 

   (   )  [

    (   )  

    (   )  

 
    (   )  

] 

 

  

                                                           
16 (Benninga, 2008) 

Figur 3.3
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3.3 Antagelserne til den moderne porteføljeteori 

Den fremførte portefølje teori bygger i stor grad på en del antagelser, som mange gange har været 

under heftig debat. Problemet med teorien er, at den ikke afspejler virkeligheden. En af de vigtigste 

grundforudsætninger for teorien er, at den antager, at det forventede afkast og risiko bedst 

beskrives ved at bruge de statistiske mål: middelværdi og varians. Ved at anvende disse mål, antages 

det implicit, at afkastene følger en normalfordeling. En anden forudsætning der også har været 

diskuteret, er at korrelationskoefficienterne som også anvendes til at finde kovarianserne, antages at 

være konstante. Empiriske undersøgelser har vist at korrelationer mellem aktivklasser er skiftende og 

meget varierende over tid. En sidste også meget særdeles diskuteret antagelse, er antagelsen om 

uafhængighed i afkast (ingen autokorrelation). Om afkastene er uafhængig fra periode til periode 

eller er der tendens til at de påvirker hinanden. Det følgende afsnit vil vi kort gennemgå 

egenskaberne bag de nævnte antagelser og fokusere på effekterne såfremt de ikke er retvisende. 

 

3.3.1 Normalfordelingsantagelsen 

Normalfordelingen er af fundamental betydning for både statistisk teori og praksis. Måledata 

behæftet med tilfældige fejl kan således ofte antages at være normalfordelte.17 Dens anvendelse 

verden over har gjort den til den mest anvendte fordelingsfunktion. I den finansielle verden er den 

ligeledes anvendt i diverse modeller, hvor det ofte antages at aktiver afkast som f.eks. aktier og 

obligationer følger en denne normalfordeling. 

Normalfordelingens egenskaber er enkle i forhold til andre statistiske fordelinger hvorfor den er nem 

at behandle og benytte i finansielle modeller. Normalfordelingskurven er en symmetrisk, 

”klokkeformet”, kurve svarende til et histogram, der fortæller hvordan udfaldene fordeler sig. Den 

beskrives altid ved sin middelværdi (gennemsnit) og standardafvigelse (spredning). I tilfældet med en 

afkastserie, bruges den til at beskrive hvorledes afkastene placere omkring middelværdien. Her siges 

det, at en tilfældig variabel (X) er normalfordelt når den følger formlen: 18 

 ( )  
 

 √  
   ( 

 

 
 
(   ) 

  )         

Hvor   er middelværdien og   er standardafvigelsen. Nedenfor ses grafisk normalfordelings 

fordelingsfunktion: 

                                                           
17 (Gyldendahl, 2012) 
18 (Gyldendahl, 2012) 
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Det ses af både formel og graf at normalfordelingen er defineret ud fra 2 momenter, middelværdi og 

standardafvigelse. Fordelingskurvens toppunkt beskriver middelværdien, og den symmetriske 

egenskab gør, at der er lige stor fordeling på begge sider. Det betyder at der er lige stor 

sandsynlighed for at få et udfald (afkast) der er mindre end middelværdien, som sandsynligheden for 

et udfald der er højere end middelværdien. Til at beskrive denne afstand bruges standardafvigelsen. 

Det ses at sandsynligheden for et udfald falder indenfor én standardafvigelse er 68,26%, mens 

95,44% af udfaldene skal falde indenfor 2 gange standardafvigelsen. Jo lavere standardafvigelse en 

empirisk fordeling har, jo mere vil udfaldene samle sig omkring middelværdien, mens en højre 

standardafvigelse betyder at fordeling bliver bredere.  

For at se på hvor meget en empirisk fordeling afviger eller ligner en normalfordeling, bruges det 

tredje og fjerde moment, som beskriver fordelingens skævhed og kurtosis. 

Skævheden i en fordeling refererer til symmetrien i afkastet omkring gennemsnittet. Hvis skævheden 

er 0, er fordelingen perfekt symmetrisk, hvilket netop kendetegner normalfordelingen. Hvis 

skævheden er positiv, vil fordelingen have koncentrerede værdier til venstre og mere spredte 

værdier til højre. Dette ses som en lang hale, og det siges, at fordelingen er højreskæv. Dette vil sige, 

at der er større sandsynlighed for at få udfald der er over middelværdien. Hvis fordelingen derimod 

er negativ, vil fordelingen have vægten til højre og halen til venstre, og det kaldes at fordelingen er 

venstreskæv. Skævheden for en fordeling beregnes som:19 

                                                           
19 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Figur 3.4

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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Figur 3.5

Kilde: Egen tilvirkning

        
 [ ( )   ( )]

  
 

Grafisk illustreret ses de tre grader af skævhed nedenfor. Den midterste viser en normalfordelings 

symmetriske skævhed, mens de andre viser en hhv. højre- og venstreskæv fordeling. 

 

 

 

 

 

 

 

Det fjerde og sidste moment i normalfordeling, kaldes kurtosis, eller på dansk topstejlhed. En 

fordelings kurtosis beskriver forholdet mellem halerne og toppunktet. Således er det et udtryk for, 

hvor mange af udfaldene der er koncentreret omkring middelværdien. Udtrykket ”fat-tails” eller 

”fede haler” betyder at en fordeling har relativt mange udfald der ligger langt fra middelværdien. En 

normalfordeling har en kurtosis på 3, så ofte anvendes i stedet excess kurtosis, som beskriver 

forskellen relativt til normalfordelingen.20 

          
 [ ( )   ( )] 

  
 

                       
 [ ( )   ( )] 

  
   

 

  

                                                           
20 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 
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Det fjerde moment opdeles, ligeledes som skævheden, i tre grupper som illustreres som følgende: 

 

 

Den midterste fordeling, kaldes Mesokurtosisk og har en excess kurtosis på 0. Det er her at 

normalfordelingen passer ind. Den høje kurve kaldes Leptokurtosisk og fordelingen har en excess 

kurtosis større end 0, hvilket betyder at den har et højere toppunkt. Den laveste kurve er 

Platykurtosisk og denne fordeling har et lavt toppunkt og en bred ”talje”.  Her er excess kurtosis på 

mindre end 0.  

 

3.3.2 Effektive markeder og autokorrelation 

Antagelsen om at investorer i den finansielle verden agerer rationelt er udtrykt i den berømte 

”effektive markedshypotese”. Det antages nemlig at aktier vil blive handlet til den ”korrekte” værdi, 

idet investorernes reaktion på offentliggørelsen af nye informationer straks vil afspejles i aktiekursen. 

21 

Derfor er det ikke muligt at opnå afkast som er højere end det gennemsnitlige risikojusterede 

afkast.22 Når (hvis) et aktiemarked er effektivt i den stærke form, kan investorer kun få et højere 

afkast ved at optage mere risiko. Markedernes gennemsigtighed påvirker 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 følgende: 

                                                           
21 (Fama, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, 1970) 
22 (Barberis & Thaler, 2002) 

Figur 3.6

Kilde: Egen tilvirkning
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Det er ikke muligt at profitere på information om historiske afkast på et marked af den svage form, 

da priserne vil udvikle sig uafhængigt af, hvad tidligere priser har været. Det er dog muligt på et 

marked af den semi-stærke form, da priserne udover den historiske information også indeholder al 

information, der er offentligt tilgængeligt. Når (hvis) al offentlig information er afspejlet i 

aktiekurserne, vil en fundamental analyse ikke kunne give investorer overnormal profit. I et marked 

med den stærke form antages al information såvel offentlig som privat at være inkorporeret i 

priserne, hvorfor det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved f.eks. at udnytte insider-viden 

eller ved at analysere markedet. Alle investorer har således fuld viden om al relevant information, 

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

 

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

være overensstemmelse om, at aktiemarkederne i hvert fald er effektive i den svage form. Ligeledes 

er der nogenlunde overensstemmelse om, at den stærke form ikke gør sig gældende på de finansielle 

markeder, da det er muligt at opnå overnormale afkast ved (mis-)brug af insider-viden. Det tyder 

med andre ord 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 aktiemarkederne 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. 

Mange private investorer har adgang til samme informationer som professionelle kapitalforvaltere, 

og særligt den teknologiske udvikling er med til at øge markedseffektiviteten. Brugen af internettet 

har for længst overhalet brugen af fax mm.  

Stærk form Aktiepriser afspejler al information

Overnormal profit ved insiderhandel ikke muligt

Semi-stærk form Aktiepriser afspejler al ti lgængelig information

Overnormal profit muligt ved fundamental analyse

Svag form Aktiepriser afspejler al historisk information

Overnormal profit ved teknisk analyse ikke muligt

Kilde: Egen tilvirkning

De 3 former for markeds effektiviteter

Tabel 3.1
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Den 19. oktober 1987, bedre kendt som ”Black Monday”, faldt Dow Jones med 22,61% og er et 

skoleeksempel på en hændelse som ikke er forenelig med den effektive markedshypotese eller 

markedseffektivitet i den stærke form. 

 

Random walk teorien minder om den effektive markedshypotese. Teorien fortæller at hvis 

aktiemarkedet følger en random walk proces, vil der være uafhængighed i aktieafkastene hvorfor det 

ikke vil være muligt at forudsige den fremtidige kursudvikling på baggrund af den historiske 

kursudvikling.23  

 

Random walk hypotesen testes af bl.a. (Campell, Lo, & MacKinlay, 2008) som konkluderer at 

autokorrelationen ikke er statistisk signifikant for månedsafkast og der findes tilmed ingen entydige 

forklaringer der kan afvise hypotesen. De finder, at variationen i de daglige aktiepriser er 

forudsigelige og at 12,3% kan forklares ud fra gårsdagens kursudvikling. 24 

Over en 3-5 år periode finder (Porterba & Summers, 1988) negativ autokorrelation, mens der over en 

kortere periode er tegn på positiv autokorrelation som er forskellig fra nul på daglige afkast. De 

finder desuden samme konklusion som (Campell, Lo, & MacKinlay, 2008).25 

 

Der er store ligheder mellem random walk teorien og den effektive markedshypotese, men der kan 

ikke sættes lighedstegn mellem dem. Mens den effektive markedshypotese viser at ny information 

styrer aktiemarkederne, viser de tre former for markedseffektivitet at investorerne har forskellig 

adgang til information. De empiriske resultater der ikke viser at aktiemarkederne følger en random 

walk proces udelukker ikke at den effektive markedshypotese kan gøre sig gældende. 

 

Der er også nogle mere naturlige problemer som giver fundamentale datamæssige ”udfordringer” 

når man beregner på historikken.  Det første problem er at verdens fondsbørser følger forskellige 

tidszoner. Aktiemarkedet i Japan og USA har f.eks. aldrig åbent på sammen tid. Dette kan bidrage til 

forklaringen af både (Porterba & Summers, 1988) og (Campell, Lo, & MacKinlay, 2008) empiriske 

resultater der tyder på autokorrelation på kortere tidsperioder. Meget lav autokorrelation opstår når 

random walk hypotesen forkastes. Der gælder at: 

 

                                                           
23 (Brealey, Myers, & Allen, 2008) 
24 (Campell, Lo, & MacKinlay, 2008) 
25 (Porterba & Summers, 1988) 
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    (     )              

 

Autokorrelation er et mål for uafhængighed i afkast og det antages ofte at der eksisterer 

uafhængighed mellem afkastet den ene og dag og den efterfølgende. Altså at afkastet i dag ikke 

afhænger af afkastet i går. En del teori antager at aktier følger en random walk, dvs. uafhængighed i 

afkast.  

Når man beregner autokorrelation i en afkastserie ser man hvor meget den observerede data 

afhænger af sig selv på forskellige tidspunkter, dvs. hvor meget næste udfald afhænger af de forrige 

udfald. Autokorrelationen beregnes således: 

 

   
∑ (    ̅)     

   (      ̅)

∑ (    ̅)  
   

 

 

Hvor x  er middelværdien og   er antallet af ”lags”. Hvis afkastserierne er uafhængige, vil 

autokorrelationen på samtlige lags være lig med 0.26 

 

Et andet naturligt problem, er at mange ofte undervurderer likviditetsrisikoen. Mange aktiver er 

illikvide hvorfor den officielle kurs ikke er valid da prisfastsættelsen f.eks. kan være opgjort som den 

senest handlede værdi (hvis den er illikvid handles den sjældent) eller en estimeret approksimation. 

Eksempelvis rapporterer private eqiuty fonde og hedge fonde selv deres værdier, ofte én gang pr. 

kvartal. 

 

3.3.3 Konstante korrelationer 

Korrelationerne er en væsentlig parameter til aktiv allokering. De beregnes hen over en tidsperiode 

af afkastene og derefter bruges de som input til beregning af kovarianserne, der til slut er med til at 

frembringe den efficiente rand. Markowitz mean-variance model er dog en 1 periodisk model og 

tillader heller ikke at korrelationskoefficienter varierer. Empiriske observationer har dog haft svært 

ved at kunne dokumentere, at korrelationerne er konstante. James Montier (2003) fremhæver en 

undersøgelse der empirisk dokumenterer at korrelationerne for hhv. USA, Tyskland, Storbritannien 

og Japan stiger i faldende markeder. Eksempelvis er korrelationen mellem USA og Tyskland på 0,086 i 

et Bull marked, mens den stiger til 0,520 i et Bear marked. 

                                                           
26 (Taylor, 2008) 
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Det tyder på at korrelationer signifikant ændrer sig i finansielt stressede perioder, hvilket vil sige at 

når der i markedet pludselig opstår noget uforudsigeligt og ekstremt, så vil aktivernes korrelationer 

gå mod 1.27 Som investor er det naturligvis ikke optimalt, da det netop er i sådanne perioder at 

diversifikationseffekten er mest nødvendig. Vi ser også, at ikke kun i stressede perioder, at 

globaliseringen har gjort at flere og flere aktivers korrelationer har været gående mod 1. En analyse 

lavet af The Economist viser, at det globale aktiemarked har langsomt blevet mere og mere 

korreleret.28 Citatet fra Markowitz: ”Diversification is one of the rare free lunches” og ideen om at 

geografisk spredning bliver her vist ikke at have den samme effekt som tidligere. Det gør at 

diversifikationseffekten ved aktiv allokering bliver overvurderet.  

 

  

                                                           
27 (Loretan & English, 2000) 
28 (The Economist - Buttonwood, 2011) 

Korrelationer Bull  Bear 

USA Tyskland 0,086 0,520

Japan 0,210 0,410

Storbritannien 0,320 0,580

Tyskland Japan 0,046 0,240

Storbritannien 0,220 0,400

Japan Storbritannien 0,120 0,210

Kilde: James Montier (2003)

Tabel 3.2
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3.4 Delkonklusion 

Porteføljeteorien har nærmest haft kritikpunkter til hver eneste undersøgelse eller model der i tidens 

løb er blevet fremvist. Et af de helt primære kritikpunkter, er rettet imod den generelle antagelse 

om, at markedet er effektivt. Forudsætningen for at markedet er efficient, er at aktiver bliver handlet 

på et perfekt kapitalmarked. Her kræves det bl.a. at al information er kendt af alle investorer, og at 

det ikke findes transaktionsomkostninger, afgifter eller skatter. Aktørerne på markedet handler 

rationelt og nyttemaksimerende, samt at alle aktiver kan handles til et hvert beløb. Det perfekte 

kapitalmarkedet, er dog noget der kun findes i teorien, da der unægtelig medfører kurtage når man 

handler. Private investorer har i dag lettere adgang til de samme informationer som de professionelle 

kapitalforvaltere har som en naturlig følge af internettet og den teknologiske udvikling. De 

professionelle kapitalforvaltere sidder dog med fingeren på pulsen på alle markeder, og vil altid være 

først i informationshierarkiet. Derudover agerer alle investorer ikke rationelt, og ligeledes kan alle 

produkter ikke handles til et hvert beløb. Flere undersøgelser viser at der ikke eksisterer et perfekt 

kapitalmarked og hypotesen om at markedet er efficient ikke holder i virkeligheden. Det er dog 

senere bevist at man kan definere det effektive marked i tre jf. afsnit 3.3.2. Derudover har Markowitz 

mean variance model været kritiseret pga. den én-periodiske begrænsning. Modellen allokerer altså 

kun optimalt over én periode og tager ikke højde for reallokering. Metoden hvorpå man beregner 

forventede afkast har også med tiden modtaget forslag til forbedringer. Spørgsmålet om hvilke 

risikomål der er bedst egnet, om man skal bruge et aritmetisk eller geometrisk gennemsnit og 

hvorvidt disse middelværdier overhovedet er rigtige, vil vi sætte fokus på i næste afsnit. 
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4. Nytænkning  

Før Markowitz, vidste investorer godt at man skulle diversificere og ikke lægge alle æg i samme kurv. 

Markowitz gav begrebet en statistisk mening, og beviste hvordan man ved hjælp af matematikken 

kunne skabe den optimale portefølje. Siden 1952 hvor Markowitz grundlagde dette fundament, har 

der været adskillige forslag, til hvordan man kan optimere sin porteføljesammensætning. Mange vil i 

dag gå så langt som at sige at Markowitz tog fejl. Alle som har prøvet at implementere 

markedsstatistik i en portefølje optimering, har oplevet at det hurtigt bliver et mareridt. Resultatet 

giver nemlig ofte en lang række urealistiske ekstreme lange og korte positioner i de enkelte aktiver, 

også kaldet hjørneløsninger. Det store problem ved teknikken er, at man ønsker at forudsige en 

fremtid man ikke kender. Til det har man senere forsøgt, at udviklet simulationsmodeller, der ved 

hjælp at andre antagelser (måske) er mere præcise. Det andet store problem ved Markowitz 

metoden, er data og modellens antagelser til dette. Helt ukritisk antager modellen, at data opfører 

sig efter normalitetsantagelserne, som flere teoretikere har forsøgt at videreudvikle og forbedre.29 

Dog finder modellens andre antagelser omkring den efficiente rand og porteføljeoptimering stadig 

sin anvendelse.30 Vi vil i dette afsnit redegøre for udvalgte optimeringsmetoder.  

 

4.1 Black-Litterman 

I 1991 publicerede Goldman Sachs artiklen “Global Asset Allocation with Equities, Bonds, and 

Currencies” af Fisher Black og Robert Litterman. Den omhandlede et nyt synspunkt, der tager fat i en 

af porteføljeteoriens optimeringsmetoder. Black og Litterman starter med antagelsen om at en 

investor vælger sin optimale portefølje ud fra en gruppe af aktiver. Denne gruppe består ofte af 

indeks, som f.eks. S&P 500, Russel 2000 eller et mix af internationale indeks der definerer rammen 

omkring en investors portefølje. Denne ramme af aktiver kaldes for benchmark porteføljen. Den 

første tunge antagelse Black-Litterman modellen gør sig, er at uden anden given information, så kan 

man ikke outperforme sit benchmark. Denne antagelse bygger naturligvis på baggrund af en masse 

empiriske undersøgelser, som viser at det er meget svært, over tid, at skabe et højere afkast end den 

typisk veldiversificeret benchmark portefølje. Modellen vender altså rundt på den klassiske teori hvor 

den i stedet ved hjælp af input finder den optimale portefølje, så antager Black-Litterman modellen 

                                                           
29 (Benninga, 2008) 
30 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   4. Nytænkning 
 

46 
 

en optimal portefølje, og fra den finder de forventede afkast til benchmark porteføljens aktiver. 

Udgangspunktet og det første skridt i modellen er et implicit forventet afkast, som er den 

forventning der er i markedet til de fremtidige afkast for hver af benchmark porteføljens aktiver. Hvis 

en investor er enig i denne antagelse, så er han færdig. Dermed skal han blot købe benchmark 

porteføljen, som antages optimal. Men hvis han ikke er enig i antagelserne til de implicitte afkast, så 

kan Black-Litterman modellen inkorporere personlige forventninger og meninger, som derefter er 

med til at optimere og producere en portefølje der er bedre.31 Black-Litterman antager at der er to 

forskellige typer af information omkring det forventede afkast. Det ene er det, som markedet 

forventer under CAPM’s antagelser og det andet er investorenes eller porteføljemanagernes egne 

personlige holdninger. Begge informationskilder er naturligvis usikre og beskrives derfor som en 

sandsynlighedsfordeling. I Black-Litterman modellen kombinerer man begge disse kilder og finder det 

forventede afkast ved følgende formel: 

 [ ]  [(  )         ]  [(  )          ] 

Hvor: 

 [ ] er den nye kombinerede afkast vektor (N x 1 søjle vektor) 

   er en skalar 

  er kovariansmatricen af merafkastene (N x N matrice) 

  er en matrice der identificere hvilke aktiver der involvere personlige holdninger (K x N 

matrice eller 1 x N række vektor i specialtilfældet med kun én holdning) 

  er den diagonale kovariansmatrice af fejlled fra de gjorte holdninger, der 

repræsenterer usikkerheden ved hver holdning (K x K matrice) 

  er de implicitte givet lige vægtet afkast (N x 1 søjle vektor) 

  er de personlige holdninger (K x 1 søjle vektor) 

  

                                                           
31 (Benninga, 2008) 
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De fundne kombinerede afkast, anvendes derefter i den klassiske Markowitz model, hvor der løses 

for de optimale porteføljevægte som følgende: 

  (  )   [ ] 

  er de optimale porteføljevægte 

  er en risikoaversionskoefficient 

  er kovariansmatricen af merafkastene (N x N matrice) 

 [ ] er den nye kombinerede afkast vektor (N x 1 søjle vektor) 

 

I tilfælde hvor  [ ] ikke er lig med  , vil   ikke være lig med de markedsvægtet porteføljevægte, 

    .    

Black-Litterman modellens hovedafvigelse i forhold til klassisk optimering er, at den giver mulighed 

for at investor eller manager selv kan indføre kvalitative holdninger. Naturligvis gør det også 

modellen mere kompleks, og litteraturen har givet flere fortolkninger på hvorledes inputtene skal 

estimeres. Usikkerheden omkring de personlige holdninger er stor, og hvordan man bestemmer 

graden af usikkerhed til dem er også blot et skøn, der gør modellen sårbar. 

I krise tider, er den ligesom andre modeller svær at anvende med antagelsen om at markedet er i 

ligevægt som den primære årsag. Når markederne er meget stresset og volatile, ser man typisk at 

investorer begynder at handle irrationelt, hvorfor der med større sandsynlighed forekommer 

betingelser som CAPM ikke kan opfylde. Ligesom ved Markowitz modellen, gælder der også for 

Black-Litterman, at kovarianser bestemt fra et historisk perspektiv, ikke skelner til de varierende 

korrelationer der opstår i stressede markeder. 
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4.2 Alternative fordelingsfunktioner 

Benoit Mandelbrot var en fransk matematiker, som i 1963 var blandt de første til at afvise hypotesen 

om at afkast var normalfordelt. I denne anledning var han også manden bag det vi i dag kalder for 

”stabile fordelinger” med den egenskab at de, modsat normalfordelingen, tildeler en større 

sandsynlighed til udfald omkring middelværdien og i halerne. En anden og særdeles anvendt 

alternativ er log-normalfordelingen. Den har en egenskab, der gør at den naturlige logaritme til et 

relativt afkast,    (   ), er normalfordelt. Den er asymmetrisk, med en højre skævhed, og fordi 

logaritmen til 0 er -∞, vil det lavest tænkelige afkast være -100%, hvilket falder godt i 

overensstemmelse med at man som investor ikke kan tabe mere end 100% på en investering med 

kortsalgsrestriktioner. Ydermere har den en fordel i sin enkelhed, da den matematisk og statistisk er 

let at arbejde med. Der har gennem den sidste tid været mange forslag til bedre og mere præcise 

fordelingsfunktioner, som bedst muligt kan beskrive historiske afkast. De fleste er ofte meget 

komplekse, og mange af dem kræver en estimering af flere parametre. Det gør at mange i sidste 

ende sætter spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at anvende dem. Vi vil i vores analyse ikke 

bruge diverse fordelingsfunktioner, til at beskrive og forudse fremtiden med. I stedet vil vi foretage 

en historisk simulation, som vil blive beskrevet nedenfor. 

 

4.2.1 Historisk simulation 

Tankegangen bag en historisk simulation, er at de fremtidige afkast skal følge den samme fordeling 

som de historiske afkast. Herved skabes en fordeling som medtager de fede haler som vi tidligere har 

vist findes. Vi vil derfor kunne estimere både risiko og de forventede afkast ud fra empiriske 

tidsserier i stedet for en standardiseret fordeling, såsom normalfordeling. Da afkastene ved 

simulationen forventes at følge den samme fordeling som den historiske, bliver valget af data 

naturligvis en kritisk faktor. Der er her, de sædvanlige fordele og ulemper ved valget af tidsperiodens 

længde. Der gælder som regel at når antallet af observationer øges, vil den statistiske sikkerhed 

ligeledes forøges, mens det på den anden side hurtigt kan blive misvisende at anvende gammelt data 

som ikke nødvendigvis afspejler den samme verden vi lever i dag. Det gælder med andre ord om at 

finde en datalængde der på den ene side ikke er for lang uden at den statistiske præcision reduceres. 
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4.2.2 Bootstrapping 

Ideen bag bootstrapping er at generere en tilfældig dataserie ved hjælp af empiriske observationer. 

Det gøres ved at komme alle de empiriske observationer ned i en pose, og derefter udtrække et 

tilfældigt afkast. Dernæst kommer man det udtrukne ned i posen igen, og trækker et nyt. Dette 

gentages mange gange, f.eks. 10.000 eller 100.000 gange. Laves denne ”resampling” tilpas mange 

gange, kan man ud fra den nye afkastserie beregne sandsynlighederne for at havne i et givent 

scenarie og dermed bestemme risikoen og middelværdierne. Metoden har grundlæggende to 

implicitte antagelser: 

1) At den nye fordeling vil ligne den historiske: 

Det er naturligvis ens for hvad Markowitz mener, dog siger den klassiske teori, at det kun er det 

forventede afkast, samt standardafvigelsen hvor dette er gældende. Ved bootstrapping 

teknikken gælder det også for fordelingens andre karakteristika såsom skævhed og kurtosis. 

 

2) Der er uafhængighed mellem afkastene fra periode til periode: 

Ideen ved at man trækker et tilfældigt afkast op af posen og danner en udvikling for et nyt 

scenarie, giver kun mening, såfremt at afkastene er uafhængige fra periode til periode. Findes 

der en periode i den oprindelige dataserie, hvor der opstår en momentum effekt eller hvor 

afkastene den dag er påvirket af afkastene dagen før, renses der for dette. Sandsynlighederne for 

de givne afkast, skal naturligvis også være lige store, med mindre man vurderer at en bestemt 

periode i dataserien, med større sandsynlighed vil forekomme i fremtiden.    

 

4.2.3 Fordele og ulemper 

Den største fordel ved bootstrapping metoden, er at der ofte findes udfald i aktivklasserne som 

medregnes og som andre fordelingsfunktioner ikke kan modellere med. Eksempelvis så antager 

normalfordelingen en alt for lille sandsynlighed til de ekstreme udfald, hvilket man ved bootstrapping 

metoden modellere med. Derudover så er der en fordel i, at de interne forhold mellem 

aktivklasserne automatisk medregnes. I modsætning til andre parametriske fordelinger, hvor 

korrelationerne antages at være lineære, har bootstrapping metoden den egenskab, at den kan 

modellere ikke-lineære sammenhænge, som kan tage højde for at korrelationer mellem aktivklasser 

kan skifte under forskellige markedsforhold. Med andre ord, så ligger der en stor styrke i metoden 

når man anvender data der har været udsat for finansielle kriser og lignende. En fordel ved 

bootstrapping metoden er at den er enkel at bruge. 
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En ulempe ved metoden er dog at den ikke tager højde for skift i markedet. Det er kendt fra en stor 

del af den finansielle teori, at volatilitet kommer i klumper. Ofte er det sådan, at hvis der i en periode 

har været stor volatilitet, så er der større sandsynlighed for at det opleves igen i den følgende 

periode. Ligeledes hvis afkast ikke er uafhængige fra periode til periode, vil det medføre støj at 

trække tilfældigt som bootstrapping gør.  

 

4.3 Aritmetisk vs. Geometrisk middelværdi 

Det forventede afkast er den mest betydningsfulde variabel for optimeringsprocessen. 

Estimeringsfejlene er store og den valgte dataserie og tidsperiode kan give ekstreme bias på 

resultaterne. Med forbehold for at den historiske fordeling ikke nødvendigvis vil gentage sig, så 

kræves en lang dataserie for at få det bedste estimat. Der har været adskillige empiriske 

undersøgelser af hvor vigtigt det er at præcisere netop det forventede afkast, bl.a. af Chopra og 

Ziemba (1993). De konkluderede i en videnskabelig artikel, at estimeringsfejl foretaget på det 

forventende afkast vil have op til 11 gange større effekt på resultatet end tilsvarende estimeringsfejl 

foretaget på hhv. varians og kovarians. Til at forbedre denne estimering, har man forsøgt at finde den 

mest retvisende fordelingsfunktion, men som bekendt er det ej heller en sikkerhed for fremtiden. Til 

beregning af de realiserede afkast, er man sågar ikke helt enig i hvorledes det skal gøres. Skal man 

bruge det procentvise geometriske afkast eller det kontinuerte logaritmiske afkast. Ligeledes har der 

været hyppig debat om beregning af middelværdier. Skal det være et aritmetisk eller geometrisk 

gennemsnit? Vi vil i de følgende kort beskrive fordele og ulemper ved de forskellige metoder, som 

senere også ligger til grund for vores egne beregninger i analysen. 

Vores fokus i Markowitz mean-variance analyse, er forholdet mellem det forventede afkast og risiko. 

Mange investorer er dog ikke familiær med konceptet forventet afkast og forveksler det ofte med 

geometriske middelværdi. For investorer med en lang tidshorisont, er det porteføljens vækstrate, 

eller geometrisk middelværdi, som er det vigtigste. Hermed ikke sagt, at de to begreber ikke har 

noget med hinanden at gøre. Markowitz skrev i sin bog fra 1959, et afsnit hvor han diskuterede 

hvorledes man kunne finde en approksimation af den geometriske middelværdi, som funktion af det 

forventede afkast og standardafvigelse.32 Forskellen mellem det forventede afkast og den 

geometriske middelværdi stiger i takt med volatiliteten. For aktiver med lav volatilitet, såsom danske 

statsobligationer, vil forskellen mellem forventede afkast og geometrisk middelværdi være meget 

                                                           
32 Markowitz (1959, Chapter 6) 
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lille. For aktiver med høj volatilitet, vil forskellen være stor. I mange tilfælde ønsker man at 

sammensætte en portefølje der inkluderer risikofyldte aktiver, hvilket betyder at resultaterne vil 

være meget forskellige, afhængig af hvilken af de to metoder der anvendes til beregning af det 

forventede afkast. Det er ikke blot ved aktiv allokering af denne problematik opstår. Ved 

værdiansættelser, bruges ofte afkastkravet som andet ord for det forventede afkast. Clare og Kaplan 

(1999) viser at denne forveksling mellem de to metoder der sker ved værdiansættelser, kan resultere 

i overvurderinger af volatile aktiver. Matematisk vil et aktiv til tidspunkt T, have værdien   . 

Ændringer fra værdien på tidspunkt T-1 til T er derfor: 

   
  

    
   

Hvor det for en længere tidsperiode er det samme som 

     (    )(    ) (    ) 

Hvor    er den kendte værdi på start tidspunktet. Hvis det derefter antages at    er uafhængige og 

identiske fordelt, så kan man skrive det forventede afkast i dag som: 

  [  ]    (   )  

Det geometriske gennemsnit, er modsat det aritmetiske, et tidsvægtet afkast. Matematisk beregnes 

det som følgende: 

GM = √(    )(    ) (    ) 
   

Når man foretager en analyse af fremtiden, indebærer det ofte en del scenarier, der med sine 

forskellige afkast, bliver tildelt en sandsynlighed, som man så kan konkludere på ved at beregne 

risikoen og risikopræmien. Når man behandler de historiske observationer, antager man altid hver 

observation som værende 1 scenarie. Så hvis der er n observationer, så tildeler vi sandsynligheden 

1/n til hver observation. Dermed bliver det forventede afkast, estimeret som det aritmetiske 

gennemsnit af en samling af afkast: 

 ( )  ∑ ( )   ( )

 

   

 
 

 
∑ ( )
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Problemet er dog ofte bare at, hvis en tidsserie med afkast ikke er repræsenteret ved dens rigtige 

sandsynlighedsfordeling, vil det aritmetiske gennemsnit ikke være korrekt. Lad os antage at en 

investor investerer DKK 100 mio. Afkastet i periode 1 er på -50%, mens det i periode 2 er på 50%.  

Aritmetisk gennemsnit:  
 

 
(        )     

Geometrisk gennemsnit: √(     )  (     )         

Forskellen er kæmpe og betydningen ved en porteføljekonstruktion kan være at man overvurderer 

afkastet. Grafisk vil konsekvensen medføre at den efficiente rand kommer til at ligge længere mod 

”syd” og dermed fås et lavere afkast til samme risiko33. 

 

4.3.1 Flaw of Averages 

Sam L. Savage er professor i statistik og har lavet en masse arbejde omkring hvad han kalder ”The 

Flaw of Averages”.34 Han har udgivet en bog ved samme navn, som beskriver et stort antal af 

systematiske fejl der sker når folk anvender et enkelt tal, som regel et gennemsnit, til at beskrive 

fremtidige usikre udfald. Han nævner et eksempel med en bank og en bankrøver. Antag at en 

”investor” ønsker at røve en bank som ligger inde med USD 10 mio. i kassebeholdning. 

Opklaringsprocenten hos politiet oplyses til at være 99%. Det vil sige, bankrøveren har 1/100 chance 

for at slippe væk med USD 10 mio. hvilket giver os følgende forventninger til afkastet: 

 ( )  
 

   
                 

Hvis man som bankrøver, havde gjort sig denne forventning, ville det naturligvis være en frygtelig og 

fejlagtig forudsigelse. Mange finansielle og andre modeller anvender simple gennemsnit, som kan få 

fatale konsekvenser. Markowitz gjorde faktisk med mean-variance modellen, som en af de første, et 

forsøg på at løse dette problem. Han sondrede nemlig mellem forskellige investeringer med samme 

forventede afkast, men med forskellig risiko. Det var naturligvis et stort gennembrud og en Nobel 

pris værd, men hans model anvender standardafvigelser og kovarianser og ligger op til en højere 

orden af ”Flaw of Averages”, da antagelserne og metoderne i sig selv er versioner af gennemsnit. 

 

                                                           
33 (Morningstar Inc., 2011) 
34 (Savage, 2012) 
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4.4 Alternative risikomål 

Ved at kombinere flere aktiver som har forskellige adfærdsmønstre, er det som bekendt muligt at 

reducere standardafvigelsen på porteføljen jf. Markowitzs klassiske porteføljeteori. Ved yderligere 

diversificering viste han, at porteføljens usystematiske risiko kunne reduceres således, at den til sidst 

blev bortdiversificeret. Dermed kan man skabe porteføljer som kun er eksponeret til den 

systematiske risiko. Anvendelsen forlanger dog en normalitetsantagelse. 

Vores analyse skal senere vise brud på nogle af porteføljeteoriens grundlæggende antagelser. Helt 

grundlæggende vil vi skille os af med standardafvigelsen, da denne kræver at indeksene er 

normalfordelte. Vi vil derfor introducere nogle nye og mere avancerede risikomål end dem som 

ligger til grund for den moderne porteføljeteori. 

Vi har valgt to alternative risikomål der udelukkende fokuserer på de udsving som ligger under 

middelværdien: 

 Value at Risk (VaR) 

 Expected Shortfall (ES) 

 

I det efterfølgende belyses afsnit af den eksisterende teori om Value at Risk, Expected Shortfall og 

og porteføljeoptimering, med henblik på at sammensætte en aktiv allokeringsmodel der ikke er 

afhængig af normalfordelingsantagelsen og som anvender et mere effektivt risikomål. 

 

4.4.1 Value at Risk 

VaR blev udviklet af J.P. Morgan i 1980’erne og blev som begreb offentliggjort i 1993. Risikomålet er 

et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller en portefølje kan falde over en given periode med 

ved et given konfidensniveau, under normale markedsbetingelser. VaR defineres som det største tab 

investor kan få i hans position, givet en tidshorisont h og sandsynlighed p = 1 – α. Således er der p 

procent sandsynlighed for at tabet ikke vil overstige VaR.. De to faktorer, konfidensniveau og 

tidshorisont, vælges subjektivt.  

Antag at en aktivportefølje har en markedsværdi på DKK 100 mio., med en standardafvigelse på 0,20 

p.a. og man ønsker at kende risikoen for det maksimale tab på f.eks. én måned. Ved et 99% 

konfidensniveau, som i en normalfordeling svarer til en faktor på 2,326, findes VaR således: 

                   √
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Det fortæller os at, med 99% sandsynlighed, vil porteføljen maksimalt kunne tabe 13,4 millioner 

kroner på én måned. Det betyder dog samtidig at porteføljen, med 1% sandsynlighed kan forvente at 

tabe minimum 13,4 millioner kroner. Man ved således at tabet kan være højere, men ikke hvor 

meget mere man kan forvente at tabe. Dette er en af ulemperne ved VaR. 

VaR antager at porteføljen er konstant over en given periode, dvs. konstant risikoprofil, og 

beregningerne bygger på historiske afkast. VaR kan dog anvendes både ved antagelse af at afkastene 

følger en parametrisk model og en ikke-parametrisk model.  

Antages det at afkastene er parametriske, dvs. at det ikke er en random walk, men at de følger en 

fordeling som i ovenstående eksempel. Her er det illustreret med antagelse om en normalfordeling, 

hvor standardafvigelsen blev brugt til at finde VaR. Fordelen ved at bruge en parametrisk model, er 

at den er let at anvende og hurtig at udregne. Vi ved imidlertid ikke om afkastene i vores indeks 

følger en normalfordeling, hvorfor vi har valgt den anden metode som vi vurderer, er mere effektiv. 

Den tager udgangspunkt i de empiriske fordelinger hvor man finder afkastenes fraktiler. Her sorteres 

afkastene fra laveste til højeste, hvorefter det ønskede fraktil findes. Herved kan man ignorere om 

fordelingen er normalfordelt eller ej. Udregningen er dog mere kompleks når vi ønsker at minimere 

VaR for en portefølje. I afsnit 4.4.3 forklarer vi nærmere hvordan det løses. 

En anden fordel ved VaR er at dens output er konkret og forståelig for menigmand. Ulempen er dog 

som nævnt, at den ikke fortæller noget om størrelsen på den sidste del af halen. Derfor har man 

videreudviklet VaR. 

 

4.4.2 Expected Shortfall 

Videreudviklingen af VaR førte til Expected Shortfall (ES), også kendt som Conditional Value at Risk 

(CVaR) eller Expected Tail Loss (ETL).35 Modsat VaR, har ES ikke samme ulempe, at den ikke fortæller 

hvor meget man risikerer at miste ved et given konfidensniveau, idet den fortæller os gennemsnittet 

i den sidste del af halen. ES kan beregnes på en parametrisk model som ved førnævnte eksempel, 

men også ved en ikke-parametrisk hvor vi ikke behøver antage at en specifik fordeling. 

Den empiriske metode til at beregne ES, er at summere alle tabene i den del af halen der ligger 

udenfor konfidensniveauet og dividere med antallet af observationer. Hvis vi vælger et 99% 

                                                           
35 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 
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konfidensniveau, fortæller ES os hvor meget det forventede tab i de sidste 1% af tilfældene er. Hvor 

VaR var punktet ved konfidensniveauet, er ES integralet af arealet mellem    og konfidensniveauet. 

Valget af konfidensniveau, eller sikkerhedsniveau, som benyttes til beregning af VaR og ES bør 

bestemmes ud fra investorens risikoaversion. Generelt kan man sige at jo højere risikoaversion hos 

investoren desto højere konfidensniveau anvendes i beregningerne, ydermere gælder der at desto 

højere konfidensniveau desto højere bliver hhv. VaR og ES. I den følgende analyse og ved 

implementering af vores aktiv allokeringsmodel har vi valgt at beregne VaR og ES på 

konfidensniveauerne 95% og 99%, men da vores model ikke tager højde for risikoaversion kunne der 

lige så godt argumenteres for andre konfidensniveauer.  

 

  

4.4.3 Value at Risk i porteføljesammenhæng 

Porteføljeoptimering ved brug af VaR er identisk med Markowitzs klassiske mean variance metode, 

så længe hver enkelt aktivs afkastserie er normalfordelt. Vi ved imidlertid ikke om dette gør sig 

gældende, hvorfor denne metode kan være uhensigtsmæssig i vores afhandling. Ved at korrigere 

metoden således at afkastseriernes asymmetriske afkastdistributioner bliver inkorporeret i 

allokeringsalgoritmen, vil det være muligt at udnytte VaRs fordele, samtidig med at der kommer et 

validt resultat. 

VaR kan både opgøres som det absolutte maksimale tab, i forhold til en middelværdi på 0 eller 

relativt, i forhold til en konkret middelværdi. Når T går mod 0 vil der gælde følgende: 

 

Figur 4.1

Kilde: Egen tilvirkning

Expected 
Shortfall

Value at Risk
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VaR (mean)   =  ( )      =    ( 
   ) 

VaR (zero)     =            =     
  

Hvor: 

R Afkast 

W0 Initiale værdi af porteføljen 

W Værdien ved T 

w*  Laveste porteføljeværdi til et given konfidensniveau, α. 

Som nævnt, handler det om at identificere den lavest mulige porteføljeværdi til et given 

konfidensniveau α og dette svarer til integralet under den fremtidige porteføljes afkastudvikling, 

f(W), fra konfidensniveauet i afkastdistributionens venstre hale til uendelig: 

   ∫  ( )  

 

  

 

Det er derfor nødvendigt at kende den præcise fordelingsfunktion. Ved antagelse om at aktiverne 

følger en normalfordeling, kan man udnytte egenskaberne heraf. Ved optimering skal følgende 

gælde: 

Anvendes forrige formel for VaR til beregning af VaR for en portefølje vil man miste potentielle 

diversifikationsgevinster idet de indbyrdes samvariationer mellem enkeltaktiverne ignoreres. Vi må 

derfor inkludere alle kovarianserne mellem enkeltaktiverne i porteføljen. Det gør vi således: 

 

       ∑        

 

   

 

  
  ∑  

   
  ∑∑       
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Hvor 

wi Vægten på det enkelte aktiv i porteføljen 

Ri Afkastet på i 

  
  Variansen på porteføljen 

    Kovariansen mellem i og j 

Vi kan let finde fordelingsfraktilen z ved et given konfidensniveau  , under antagelse af at afkastene 

følger en normalfordeling: 

                  √  
  

          √∑  
   

   ∑∑       

 

   

 

   

 

   

 

 

Som diskuteret i afsnit 2, er det meget tvivlsomt om afkast kan antages at være normalfordelt. 

Afvigelserne i fordelingernes skævhed og kurtosis gør at det er nødvendigt at modificere 

optimeringsproblemet, så den inkorporerer disse momenter. Konsekvensen ved at estimere 

porteføljerisikoen på baggrund af at aktier følger en normalfordeling er naturligvis stor og vil få 

signifikant indflydelse. Der er derfor et behov for at finde et såkaldt Modificerede Value at Risk. 

Cornish og Fisher (1937) står bag en sådan udvidelse. Resultatet er således at der bliver korrigeret i 

normalfordelingsfraktilen for tilstedeværelsen af skævhed og kurtosis således at: 

 

    
       

 

 
(    

   )    
 

  
(    

        
 )    

 

  
(      

        
 )     

 

hvor S og K betegner henholdsvis skævhed og kurtosis. 

 

I en artikel af Lamm (2003) bliver udvidelsen beskrevet som værende en god approksimation. 

Specielt gælder det for afkastfordelingen der afviger meget fra normalen. Ved optimering opnås her 

altså mere præcis Value at Risk mål, der benytter en højere orden afkastkarakteristik som skævhed 



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   4. Nytænkning 
 

58 
 

og kurtosis. Som investor der ønsker at minimere den downside risikoen er Cornish Fisher udvidelsen 

en klar fordel.  Ved optimering findes den modificeret Value at Risk derfor som følgende: 

 

         
  √∑  

   
   ∑∑       

 

   

 

   

 

   

 

 

4.4.4 Sharpe ratio vs. Sortino ratio 

Sharpe ratio er et risikomål, der har til formål at opsummere det ønskelige i en risikabel 

investeringsstrategi. Den dividerer den gennemsnitlige periodes merafkast, i forhold til den risikofrie 

rente, med standardafvigelsen af afkastet. Risikomålet blev udtænkt i 1966 af William Sharpe som en 

målestok for resultaterne i investeringsforeninger og blev hurtigt et populært værktøj, men det har 

også flere afgørende begrænsninger. Matematisk er Sharpe ratio udledt således: 

              
     

  
 

Hvor rp er det realiserede afkast på porteføljen, rf er den risikofrie rente i den pågældende periode og 

sigma er standardafvigelsen på porteføljen i perioden. 

Et grundlæggende problem med Sharpe ratio er, at mens afkastet er en meningsfuld og observerbar 

mængde, så er risikoen det ikke. Standardafvigelsen kan beregnes ud fra enhver tidsserier af data, 

men dens "mening" vil ikke være den samme for alle tidsserier. Investoren har som nævnt i afsnit 

3.1.3 kun en risikoaversion mod downside standardafvigelsen, idet han ikke bekymrer sig om de 

udsving i standardafvigelsen som ligger over middelværdien. For at standardafvigelsen skal være 

meningsfuld på alle tidsserier, skal afkastserierne genereres ud fra en proces der er både stationær 

og parametrisk. 

Stationaritet betyder, at ændringerne i afkastserierne bliver genereret af en proces med stort set 

konstante statistiske karakteristika (varians, skævhed og kurtosis). Hvis investors stil eller gearing 

ændrer sig i perioden vil det medføre støj. En stigning i aktiver under forvaltning kan håndhæve 

begrænsninger på sådanne muligheder, hvilket næsten uundgåeligt fører til en ændring af 

investeringsstrategien. En simpel test af rullende standardafvigelse gennem tiden kan være 

tilstrækkelig til at afdække de manifestationer af det resulterende ikke-stationaritet. En track record 

viser ingen stil overhovedet da markederne er dynamiske og nogle ændringer er simpelthen 
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uundgåelige. Der bør dog gøres en indsats for at etablere en rimelig stationaritet i tidsserierne før 

statistikkerne vil blive beregnet. 

 

Parametrisk betyder at processen der genererer afkast, skal være i stand til at blive karakteriseret 

ved en fordeling med parametre som har en kendt betydning. I en normalfordeling vil 

standardafvigelsen give kvantitative oplysninger om spredning (risiko). En ikke-parameterisk følger 

en random walk, idet fordelingen ikke overfører nogen information om noget. Ikke-stationære 

fordelinger er ikke-parameteriske.  

Cauchy-Paretian distributioner har eksempelvis uendelig varians. En Cauchy-Paretian afkast 

genererende proces ville ikke være godt vurderet ved hjælp af Sharpe ratio, da mange 

investeringsstrategier producerer ulige fordelinger af afkast. Problemet opstår når nogle producerer 

mange små overskud og få store tab fordi det medfører høj Sharpe ratio.   

Et andet eksempel er en situation, hvor afkastfordelingen producerer en række meget små, men 

konsistent overskud, som vil give en høj Sharpe ratio men meget lidt tilbage afkast. Hvem ville 

foretrække at få 0,01% over risikofri hver måned i stedet for 1% med en standardafvigelse på 1%? 

Det kan synes som ekstreme tilfælde, men de peger dog på faren for at påberåbe sig slavisk på en 

enkelt foranstaltning for at vurdere produktets kvalitet for risikable investeringer. Desuden er 

pointerne her ikke teoretiske problemer.  

I tilfælde af at kriterierne om både stationaritets og parametricity er opfyldt, kan Sharpe ratio have 

uheldige egenskaber fordi det straffer både op og nedadgående volatilitet ligeligt. Standardafvigelsen 

er både afstanden til middelværdien i positiv og negativ retning. Positive afkast øger opfattelsen af 

risiko, som var de negative, hvilket for en dynamisk investeringsstrategi ikke kan være tilfældet. Når 

store positive afkast bliver straffet, kan man forbedre Sharpe ratio ved at eliminere de højeste afkast 

fra fordelingen. Hvis vi gerne vil have en mere retvisende betydning af værdien, bør vi betragte kun 

den negative standardafvigelse i nævneren.  

 

Sortino ratio måler det risikojusterede afkast af en portefølje ligesom Sharpe ratio. Den har samme 

tæller som Sharpe ratio (excess return), men kigger kun på den del af standardafvigelsen som ligger 

under middelværdien i nævneren. Denne modifikation af Sharpe ratio som kun straffer de afkast der 
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ligger under det ønskede afkast, gør Sortino ratio til et stærkere nøgletal. Det er dog afgørende at 

standardafvigelsen skal være meningsfuld i den forstand, at det er beregnet ud fra en tilstrækkelig 

afkastserie, hvor antagelserne om stationaritet og parametricitet kan gøres. 

Sortino ratio er matematisk identisk med Sharpe ratio i tælleren, men adskiller sig i nævneren: 

               
     

           
  

     

√ 
 

∑  (   ̅)    ̅

 

Hvor rp, rf er uændret, men sigma er nu kun den del af standardafvigelsen som ligger under 

middelværdien og n er antallet af observationer. 

4.5 Alternative kovarianser 

Som beskrevet i afsnit 3.3.3, så er det en given antagelse, at korrelation og kovarians koefficienterne 

mellem aktivklasserne antages konstante, og bliver bestemt ud fra en serie af historiske 

markedsdata. Der findes flere modeller der forsøger at løse problemet, eksempelvis ved kun at lade 

kovarianserne afhænge af markedsvariationen. Her nævnes som den mest kendte, Single-Index 

modellen. Det var et af de første forsøg på at simplificere nogle af de kompleksiteter, som der opstår 

ved beregningen af kovariansmatricen. Den helt grundlæggende ide og antagelse ved Single-Index 

modellen, er at afkastene for hvert aktiv kan findes ved en lineær regression med markedsindekset: 

  ( )          ( )    ( ) 

hvor 

      er skæringen og dermed aktivets merafkast, når merafkastet på markedet er nul 

    er hældningskoefficienten og aktivets systematiske risiko 

    er residualledet eller den usystematiske risiko 

 

Den store forskel ligger altså i, at man i Single-Index modellen blot finder kovarianserne mellem 

aktiverne og markedet, og ikke de indbyrdes. Det betyder at antallet af parametre i forhold til 

Markowitzs modellen er betydeligt reduceret.36 Et andet alternativ blev fremført af Elton og Gruber 

(1973), som frembragte en beregningsmetode hvor man ved antagelse om, at alle aktivernes 

                                                           
36 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 
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kovarianser kan beskrives ved den samme konstant. Ved at tage en gennemsnitlig korrelation som 

estimat, betyder det modellen beregner kovariansen som: 

    {
     

                     

                       
 

En sidste metode til at estimere kovariansmatricen, som også har skabt en popularitet, er ”The 

Shrinkage method”. Skrinkage handler om at forsøge at krympe de ekstreme værdier i 

kovariansmatricen. Metoden blev introduceret helt tilbage i 1950’erne af professor Charles Stein på 

Stanford University. Ledoit og Wolf forklarer i en artikel styrken ved metoden, som dog ikke har fået 

det helt store gennembrud udenfor universitetsverdenen.37 Modellen har en meget teknisk og 

matematisk udledning, som vi ikke vil gennemgå nærmere. Eftersom den virkelige kovariansmatrice 

ikke er observerbar, må man tage udgangspunkt i en historisk dataserie for at estimere den. Ifølge 

Benninga (2008), så vil den historiske kovariansmatrice indeholde estimeringsfejl der vil forstyrre og 

ødelægge afkast/risiko forholdet når der optimeres. Shrinkage metoden har her sin anvendelse, da 

den forsøger at minimere dette. Helt konkret så fastlår Ledoit og Wolf at man skal kombinere den 

historiske estimeret kovariansmatrice, med en diagonal varians matrice. Vægtningen mellem dem er 

givet ved Shrinkage parameteren lambda og beregnes som følgende: 

[
          

                
]    [

 
         
       

 

]  (   )  [
         
        
       

] 

Det umiddelbare problem ligger i, hvorledes vægtningen mellem de to matricer skal være. Ethvert 

punkt mellem 0 og 1 vil give et kompromis mellem de to ekstrempunkter. 

 

4.5.1 Estimering af Shrinkage-parameteren lambda 

Det sværeste ved Shrinkage metoden ligger i estimeringen af lambda. Et hvilket som helst valg af 

lambda der ligger strengt mellem 0 og 1 vil betyde et kompromis mellem S og F. En lignende analogi 

findes ved et valg mellem 1 flaske god rødvin og 1 stor saftig steg. Til en middag ville det være 

ekstremt at vælge kun den ene, så man ønsker at finde en faktor som gør at man kan vælge ½ flaske 

rødvin og en ½ steg, for at gøre middagen optimal. I litteraturen findes der mange forskellige 

fortolkninger og til læseren som er mere interesseret i dette henviser vi til artikler af Ledoit og Wolf 

samt Kwan hvis fremgangsmåde vi vil anvende.  

                                                           
37 (Ledoit & Wolf, 2003) 
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Det er vigtigt at huske, at den historiske kovariansmatrice kun er et estimat for den rigtige som er 

ukendt. Analytisk set, så ønsker vi at finde en faktor som reducerer estimeringssfejlene. For nærmere 

statistisk udledning af denne formel henvises til artiklen ”An Introduction to Shrinkage Estimation of 

the Covariance Matrix: A Pedagogic Illustration”. Til estimering har vi brugt følgende formel: 

   
∑    (   )     

∑  [   (   )     
 ]     

 

Hvor     betegner historiske kovariansen mellem mellem variabel i og j og    
  er den kvadrerede 

kovarians. Den analytiske løsning her medfører at den resulterede Shrinkage kovariansmatrice er 

positivt bestemt. 

4.6 Alternative aktivklasser 

En effektiv og meget velkendt måde hvorpå man kan optimerer sin portefølje, er ved at inddrage 

alternative aktivklasser som på grund af deres typisk lavere korrelationseffekter, vil skabe en øget 

diversifikationseffekt. Blandt de mest kendte alternative aktivklasser findes: 

 Ejendomme 

 Skov 

 Råvarer 

 Infrastruktur 

 Hedge fonde 

 Private Equity 

Fælles for de fire første, er at de ikke bliver handlet på et børsnoteret markedet på lige fod med 

aktier, obligationer og andre finansielle fordringer gør. Disse kategoriseres som realaktiver. Hedge 

fonde og private equity handles derimod ikke på et reguleret markedet og behandles derfor 

anderledes. Investeringsværdien findes heller ikke i avisen eller andre let tilgængelige steder, og 

typisk finder en værdiansættelse eller lignende også kun sted hvert halve eller hele år. Disse 

karakteristika gør, at det for en privat person, ikke er let og gennemskueligt at investere i. Oftest 

involverer det store omkostninger og kræver lange tidshorisonter. Det gør, at det rent praksis egner 

sig mest til professionelle investorer som pensionskasser m.fl. 
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4.7 Delkonklusion 

Lige siden det Markowitzs gennembrud, har professorer og fagfolk med jævne mellemrum kommet 

med nytænkning og optimeringsforslag til porteføljeteorien. Ovenstående afsnit er blot et udsnit af 

hvad der i virkeligheden findes. Teorien er på ingen måde komplet, og forskningen indenfor området 

er blevet større og større med årene. Mange af de udviklede forbedringer formår ikke at slå igennem 

i den praktiske verden, men forbliver i de videnskabelige tidsskrifter eller teoribøgernes univers.  

Black-Litterman har med sin model fra 1991 en væsentlig succes hos de professionelle forvaltere. 

Blandt andet anvender J.P. Morgan og andre store banker metoden til dele af deres 

porteføljeoptimering. Modellen har sine fordele, men samtidig en del af de samme svagheder som 

det klassiske. Problemerne ved estimering er af aktivernes kovarianser ud fra historisk data, og 

ligeledes bygger den på CAPM’s grundlæggende antagelser om at markedet er efficient, hvis realisme 

kan diskuteres.  

En anden væsentlig forbedring er at man nu bedre er i stand til at forudse fremtiden. Det skyldes til 

dels at man har fundet alternative fordelingsfunktioner, som bedre ligner aktiemarkedets afkast. Dog 

er det stadig langt fra præcist. De fleste fordelingsfunktioner er ofte meget matematiske og ikke så 

lige til at arbejde med. At beregne f.eks. fire parametre kan skabe lige så mange estimeringsfejl, som 

den simple normalfordeling. Derudover formår de stadig ikke at modellere hale sandsynlighederne 

korrekt.  

De nyere og morderne risikomål har opnåede stort popularitet. Forskning indenfor den psykologiske 

adfærd har medført, at man i dag kigger mere på kun de negative udfald en investor måtte have. 

Hertil ses det at Sortino ratio anvendes mere og mere i praksis hos blandt andet Morningstar og flere 

investeringsforeninger ved performance evalueringer. 

Empiriske undersøgelser som løbende foretages er med til at give et mere klart og forståeligt billede 

af hvordan verdens finansielle elementer hænger sammen. Globalisering og konstant forandring gør, 

at behovet for at løbende kunne justeres sine modeller er nødvendigt. De fleste modeller er én-

periodiske og antager ofte at tingene er konstante, hvorfor nytænkningen her mangler et centralt 

gennembrud. 
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5. Egenudviklet aktiv allokeringsmodel 

Afsnit 5 præsenterer kandidatafhandlingens empiriske analyse. Målet er at frembringe nogle 

fyldestgørende resultater ud fra vores valgte aktieindeks og med udgangspunkt i den teori som vi har 

gennemgået, vil vi foretage en porteføljeoptimering og bestemme den bedste allokering som 

investor bør vælge. Strukturen er som følgende: 

Første følger en gennemgang og beskrivelse af vores valgte indeks. Dernæst vil vi teste og analysere 

om der findes svar som er statistisk signifikante for de forskellige antagelser som vi tester for.  

Efterfølgende vil vi præsentere resultaterne bag optimeringen for både den klassiske model, vores 

egen og ved Black-Litterman metoden. Fremgangsmetoden præsenteres i en naturlig rækkefølge 

hvor de statistiske beregninger ligger først efterfulgt af et forecast ved en historisk simulation inden 

vi til slut udfører optimeringsproblemet for at finde de efficiente porteføljer. Afslutningsvis foretages 

en backtesting af de forskellige porteføljer og modeller op mod hinanden.  

 

5.1 Morningstar sektor indeks 

Ambitionen har i udvælgelsen af indeks været at dekomponere aktier i så mange aktivklasser som 

muligt samtidig med at der ikke er overlap. Desuden skal indeksene være repræsentative for den 

respektive aktivklasses afkastserie.  

For at vores aktiv allokeringsmodel skal være så korrekt som muligt, er det vigtigt ikke at 

undervurdere udvælgelsen af inputtet til modellen. Hvis ikke indeksene afspejler den korrekte 

historiske volatilitet og afkast, vil selv en gennemarbejdet og vellykket model ikke kunne føre os til en 

succesfuld model idet ”forkerte” indeks kan føre til helt forskellige konklusioner. Alle beregninger der 

bliver foretaget sker jo ud fra input fra indeksene. 

Et indeks kan godt være ”korrekt” hvis man kigger på det subjektivt, mens det kan være ”forkert” i en 

portefølje pga. overlap med andre indeks. Vi har tidligere i afhandlingen diskuteret hvorledes man 

kan dekomponere på hhv. regioner og sektorer, hver med fordele og ulemper. Vi har valgt at allokere 

på sektorniveau af flere årsager. Empiriske undersøgelser dokumenterer at korrelationerne på 

regioner er høje, og at de tilmed vokser i krisetider. Desuden kan der som tidligere nævnt, opstå 

overlapninger når man vælger at kigge på f.eks. europæiske aktier og danske aktier. Ligeledes er der 
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argumenter for at man ikke bør kigge på regioner i en stigende globaliseret verden. F.eks. kan man 

diskutere om Novo Nordisk eller A.P. Møller-Mærsk bør følge det danske aktiemarked når Danmark 

kun fylder en brøkdel af deres samlede markedsandel. 

Morningstar Direct har leveret alle vores indeks. Morningstar Sektor Indeks består af 3 overordnede 

”super indeks” og 11 sektor indeks med en omfattende ikke-overlappende struktur. Hvert selskab 

tildeles en af i alt 148 industrier baseret på virksomhedens største indtægtskilder og indkomst. 

Dernæst tildeles industrierne en af i alt 69 industrigrupper baseret på markeds karakteristika. 

Dernæst tildeles de 69 industrigrupper en af de 11 førnævnte sektorindeks. De 11 indeks tildeles 

desuden 3 ”super indeks” som kategoriseres efter hvilken grad de makroøkonomiske konjunkturer 

påvirker sektorindekset. Resultatet er et samlet hierarkisk system som giver investorer mulighed for 

nemt at vurdere ligheder og forskelligheder i fonde og porteføljer, ved at sammenligne eksponering 

til de tre super sektorer, samtidig med at der yderligere let kan laves undersøgelser af bedrifterne på 

sektor og industri niveau. Ydermere rebalancerer Morningstar indeksene hvert kvartal. Valget af 

Morningstars indeks skyldes hovedsageligt at de leverer indeks uden overlap som vi finder afgørende 

for at afkastserierne skal være valide. Bilag 13 sammenligner Morningstars indeks med Dow Jones, 

S&P og MSCI.  

 

Som nævnt har udvælgelsen af indeks en omfattende betydning for vores model, idet alle 

beregninger sker på baggrund af de afkast og den volatilitet indeksene indeholder. Foruden de 11 

indeks kommer der dog også input et andet sted, nemlig i form af den risikofrie rente. Den er ikke 

særlig regnetung og ”fylder ikke så meget”, men ikke desto mindre har den afgørende betydning for 

resultatet af vores model. En marginal ændring i den risikofrie rente vil påvirke samtlige allokeringer 

markant. Vi har derfor i afhandlingen lagt stor vægt på at finde det mest valide estimat for hvad der 

må betragtes som en risikofri investering. Der kan argumenteres for brug af forskellige input til 

beregning af en historisk gennemsnitsrente og for hvor lang en historik der bør anvendes. Vi har i 

vores én-periodiske model backtestet for 12 måneder, og selvom vi allokerer ud fra et langsigtet 

perspektiv, har vi valgt at finde et risikofrit aktiv som ikke er et estimat der hviler på historisk langt 

gennemsnit. Vi mener billedet i dag er mere retvisende end et årelangt gennemsnit. Derfor har vi 

valgt at bruge CIBOR 1 års rente beregnet som de seneste 12 måneders glidende gennemsnit. Vi har 

trukket ét års rentesatsen for hver måned de seneste 12 måneder (primo til ultimo 2011) og lavet et 

glidende gennemsnit af denne. Dernæst har vi omregnet den årlige rente til månedsrente. 
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Alle indeks er korrigeret for udbytte (total return). 

Overordnet er indeksene delt ud på tre super sektorer, hvis primære forskel er deres påvirkning af 

makroøkonomiske faktorer: 

 Cykliske  

 Defensive 

 Sensitive 

 

5.2 Beskrivelse af indeks 

De cykliske sektorer er selvsagt meget konjunkturfølsomme og dermed stærkt påvirkelige af 

makroøkonomiske faktorer. Herunder finder vi følgende fire sektorer: 

 Materialer 

Indeholder virksomheder der fremstiller kemikalier, byggematerialer og papirprodukter. 

Denne sektor omfatter desuden virksomheder indenfor råvarer – samt efterbehandling af 

råvarer.  

Eksempler på virksomheder i denne sektor: The Dow Chemical Company, Freeport-McMoRan 

Copper & Gold and Newmont Mining Corporation. 

 

 Cyklisk forbrug 

Denne sektor omfatter butikker, bil- og autodele producenter samt virksomheder indenfor 

byggeri, hotel- og restaurationsbranchen samt virksomheder indenfor underholdning.  

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Ford Motor Company, McDonald’s og News 

Corporation. 

 

 Finans 

Denne sektor omfatter virksomheder der leverer finansielle tjenesteydelser som banker, 

sparekasser, lånevirksomheder, virksomheder indenfor kapitalforvaltning, 

kredittjenesteydelser, investeringer, mæglervirksomheder og forsikringsselskaber. 
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Eksempler på virksomheder i denne sektor: Wells Fargo Company, JP Morgan Chase & Co. og 

Aflac Inc. 

 

 Ejendomme 

Denne sektor omfatter pantselskaber, ejendomsadministrationsselskaber og REIT (Real 

Estate Investment Trust) er en juridisk enhed der investerer i faste ejendomme med 

hovedformål at reducere eller eliminere selskabsskatten mod til gengæld at videregive 

størstedelen af deres skattepligtige indkomst til investorerne. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Kimco Realty Corporation, Vornado Realty Trust 

og Simon Property Group Inc. 

 

De defensive sektorer er en modsætning til de cykliske sektorer, også kaldet anti-cykliske aktier. 

Herunder finder vi følgende tre sektorer: 

 Defensivt forbrug 

Denne sektor omfatter virksomheder der fremstiller fødevarer, drikkevarer, husholdning og 

personlige produkter, emballage eller tobak. Defensiv forbrug omfatter desuden selskaber 

der leverer tjenester såsom undervisning og uddannelse. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Philip Morris International Inc., Procter & Gamble 

Company og Wal-Mart Stores. 

 

 Sundhed 

Denne sektor omfatter bioteknologi, lægemidler, forskning, hjemmepleje, sygehuse, 

medicinsk udstyr og forsyninger. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Abbott Laboratories, Pfizer Inc. og Johnson & 

Johnson 

 

 Forsyning 

Denne sektor omfatter selskaber der leverer el, gas og vandforsyning. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Duke Energy Corporation, Exelon Corporation, og 

PG & E Corporation. 
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De sensitive sektorer har en lav korrelation med makroøkonomien. Herunder finder vi følgende fire 

sektorer: 

 Telekommunikation 

Denne sektor omfatter virksomheder der leverer kommunikationstjenester såsom 

fastnettelefoni samt trådløse telefon- og internetforbindelser, internetnavigation og 

internetrelateret software tjenester.  

Eksempler på virksomheder i denne sektor: AT & T Inc., Comcast Corporation og Verizon 

Communications Inc.  

 

 Energi 

Denne sektor omfatter virksomheder der producerer eller raffinere olie og gas, olie felt 

tjenester og udstyr og rørledninger. Denne sektor omfatter desuden også virksomheder der 

udvinder kul. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation 

og ConocoPhilips. 

 

 Industri 

Denne sektor omfatter virksomheder der fremstiller maskiner, håndholdte værktøjer og 

industrielle produkter. Sektoren omfatter desuden rumfart, forsvarsvirksomheder og 

virksomheder engageret i transport og logistiske tjenester. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: General Electric Company, Boeing Company og 

Caterpillar Inc. 

 

 Teknologi 

Denne sektor omfatter virksomheder engageret i design, udvikling og støtte af EDB 

operativsystemer og applikationer. Den omfatter også teknologi konsulentydelser, 

virksomheder der fremstiller computere mm., datalagring, netværksprodukter mm. 

Eksempler på virksomheder i denne sektor: Apple Inc., Google Inc. og Microsoft Corp. 

 

 Risikofri rente 

CIBOR er den rente som de danske banker opkræver hinanden for hhv. én, tre, seks og 12 

måneders lån. CIBOR er en forkortelse for Copenhagen Interbank Offered Rate.   
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5.3 Test af indeks 

Vi vil i afsnit 5.3 teste vores dataserier for evidens af følgende antagelser: 

 Normalfordeling 

 Konstante korrelationer 

 Autokorrelation 

Der testes på alle 11 sektor indeks for ovennævnte antagelser. 

 

5.3.1 Normalfordelingsantagelsen 

Det er almindeligt i de fleste lærebøger at antage normalfordelte afkast til brug i finansiel 

risikoanalyse, til trods for antagelsen har stor betydning for udfaldet. Såfremt der ikke er tale om en 

normalfordeling, kan man opleve federe haler som er asymmetriske, hvilket betyder de har mere 

vægt i de ekstreme tilstande, dvs. højere risiko for ekstreme kurstab og/eller kursgevinst. 

 

Vi vil i her teste alle indeks ved at se på de føromtalte fire fordelingsmomenter, middelværdi, varians, 

skævhed og kurtosis. Middelværdi og varians definerer fordelingen, mens skævhed og kurtosis 

anvendes til at fortælle om mulige afvigelser fra normalen.  

Vi har indledningsvis grafisk illustreret afkastfordelingerne ved at indtegne dem i histogrammer og 

tilføje den klokkeformede normalfordelings kurve. I figur 5.1 og 5.2 ses afkastfordelingerne for 

Kommunikations service. 

 

Figur 5.1 Figur 5.2
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Det ses umiddelbart ganske tydeligt, at observationerne under den klokkeformede 

normalfordelingskurve ikke ligger som de skal. Figur 5.2 er blot et zoom af figur 5.1s venstre hale, 

som tydeliggør at antallet af observationer i halerne er mere end normalfordelingskurven accepterer. 

Det er særligt på ”downside” siden der findes disse ekstremer, mens der her i den anden ende er en 

enkelt observation med et afkast på 25% som normalfordelingskurven tydeligt ignorerer. Der gælder 

for samtlige indeks, at der samler sig en stor koncentration omkring midten, men det kan hurtigt 

konkluderes at der er mere koncentrerede observationer til højre, mens udfaldene til venstre har 

større spredning.  

Blandt de værste kurstab finder vi i tabel 5.1 de 5 værste måneder.38  

 

Den værste måned på hele dataserien var da Rusland gik bankerot i august 1998. Her oplevede 9 ud 

af 11 indeks deres værste måned i hele dataseriens periode og 10 ud af 11 indeks havde negativt 

afkast. Den 2. og 4. værste måned var hhv. juni og september 2002. De finansielle markeder var 

præget af stor usikkerhed i 2002. Usikkerheden var bl.a. et resultat af den globale 

konjunkturudvikling, risiko for terrorhandlinger og krig i Irak samt større risikoaversion hos 

investorerne. Hele verdens vækstlokomotiv USA havde både dårlige nøgletal og en deprecierende 

dollar.  

                                                           
38 De værste måneder er listet på baggrund af lige vægtede middelværdier for alle indeks. Billedet er uændret hvis de vægtes i forhold til 
markedsværdi, men rækkefølgen vil være anderledes. 

Værste måneder 31-08-1998 30-06-2002 31-10-2008 30-09-2002 28-02-2009

Materialer -17% -7% -19% -15% -9%

Kommunikations service -12% -21% -13% -15% -4%

Cyklisk forbrug -20% -15% -14% -9% -6%

Defensivt forbrug -14% -11% -2% -8% -6%

Energi -17% -10% -14% -7% -13%

Finans -27% -11% -12% -13% -16%

Sundhed -14% -15% -4% -7% -12%

Industri -18% -12% -12% -14% -16%

Ejendomme -15% -3% -29% -5% -23%

Teknologi -20% -20% -9% -19% -4%

Forsyning 2% -11% -2% -13% -13%

Middelværdi -16% -12% -12% -11% -11%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.1
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Den 3. og 5. værste måned var hhv. oktober 2008 og februar 2009. Førstnævnte måned var 

startskuddet til finanskrisen, som blev kickstartet da Lehmann Brothers indgik konkursbegæring i 

september 2008. Frem til marts 2009 var aktiemarkederne blodrøde. 

I figur 5.3 og 5.4 ses et normalfordelingshistogram for finanssektoren, der utvivlsomt ligner det 

føromtalte. Afkastet på -27% faldt i august 1998 og fanges ikke af normalfordelingskurven. Ligeledes 

fanger den ej de to observationer på ca. -20% som faldt i forbindelse med finanskrisen, hhv. juni 2008 

og januar 2009. 

 

Normalfordelingshistogrammerne for de øvrige indeks er at finde i bilag 4. 

I figur 5.5 har vi fremhævet et normalfraktildiagram for Ejendomme. Hvis afkastserien var perfekt 

normalfordelt, ville alle observationerne ligge på den rette linje. Der tegner sig et billede af positive 

excess kurtosis værdier og negative skævheder, da indeksene har observationer over den rette linje 

både i koordinatsystemernes 1. og 3. kvadrant. Dette skaber en leptokurtosisk S form. Foruden én 

enkelt observation, har indekset haft væsentlig flere ekstreme negative afkast, end der er ekstreme 

positive afkast. 

Såfremt at normalfordelingsantagelsen skulle være holdbar, ville observationerne have ligget på den 

rette linje. Figur 5.5 repræsenterer nogenlunde det samme billede som de øvrige 10 indeks. Vi 

henviser til bilag 5 hvor normalfraktildiagrammerne for samtlige indeks er at finde. 

Figur 5.3 Figur 5.4
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Figur 5.6 viser forholdet mellem excess kurtosis og skævhed i et todimensionalt koordinatsystem for 

vores 11 sektorindeks. Alle observationer ligger i koordinatsystemets 4. kvadrant, hvilket betyder at 

de alle har positive excess kurtosis værdier og negative skævheder. Ejendomme skiller sig ud fra de 

øvrige, med en skævhed på lavere end -1 og en excess kurtosis tæt på 6. De øvrige 10 indeks har 

grupperet sig tæt med skævheder mellem 0 og -0,6 og excess kurtosis værdier mellem 0 og 1,5. 

 

Vi er på baggrund af ovenstående ikke i stand til at forkaste antagelsen om at vores afkastserier er 

normalfordelt, selvom meget tyder på det. For at underbygge påstanden om de tykke haler vil vi 

derfor teste om indeksene er normalfordelte ved hjælp af Jarque-Beras (JB) formel: 

Figur 5.5
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Hvor N er antal observationer, S er skævheden i afkastserierne og K er afkastseriernes kurtosis.  

JB testen fortæller hvor godt fordelingen passer i forhold til normalfordelingen. Hvis fordelingen er 

perfekt normalfordelt, vil det kræve at begge tællere skal give nul. Det vil sige, fordelingen er 

perfektnormalfordelt når skævheden er nul og kurtosis er 3.  

Jarque Bera tager afsæt i, at den standardiserede normalfordeling er karakteriseret ved at være 

symmetrisk, og ved at have en kurtosis på 3. Jarque Bera testen tager udgangspunkt i skævhed og 

kurtosis, og testes i en χ2 fordeling med 2 frihedsgrader, med et signifikantniveau på 5,99 ved 95 % 

sandsynlighed og 9,21 ved 99 % sandsynlighed. Statistiske signifikante værdier vil således forkastes 

og dermed ikke være normalfordelte.  

Excess kurtosis beskriver sandsynligheden for, relativt, mindre afkast er højere, og at ekstreme afkast 

eksisterer oftere end det tilladte ved normalfordeling. Når man kombinerer positive excess kurtosis 

værdier med negative skævheder, fortæller det os at sandsynligheden for at investor får et ekstremt 

negativt afkast er højere end sandsynligheden for at han får et tilsvarende positivt afkast. 

Vores resultater kan ses i tabel 5.2. Vi fandt at samtlige 11 indeks har negative skævheder. Ydermere 

har alle 11 indeks en positiv excess kurtosis (målt i forhold til normalfordelingens kurtosis på 3). 

Resultaterne af vores JB test førte til positive værdier ved alle indeks og særlig højt for Ejendomme. 

Vi er med vores resultater nu i stand til at forkaste hypotesen om normalitet i afkastserierne for 

samtlige 11 indeks.  
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Dette underbygger vores påstand om fede haler. Testen på de 11 indeks, som repræsenterer hele 

verdens aktiemarkeder, fortæller os at normalfordelingsantagelsen ikke er en effektiv 

approksimation for en aktiv allokeringsmodel. 

 

5.3.2 Autokorrelation 

Det antages i den moderne porteføljeteori, at afkast er uafhængige fra en periode til en anden. 

Denne antagelse er vigtig, fordi korrelationer og volatilitet kan fejlvurderes såfremt antagelsen viser 

sig at være ugunstig. Dette kan føre til en porteføljesammensætning der ikke er optimal. Vi har i figur 

5.7 vist graden af autokorrelation i op til 12 ”lags”. 

 

Aktiv klasse Skævhed Kurtosis JB test P-værdi
Hypotesen om 

normalitet forkastes:

Materialer -0,26 0,76 6,40 0,0000 Ja

Kommunikations service -0,44 1,14 15,72 0,0000 Ja

Cyklisk forbrug -0,41 0,50 6,89 0,0000 Ja

Defensivt forbrug -0,26 0,59 4,58 0,0000 Ja

Energi -0,15 0,26 1,16 0,0000 Ja

Finans -0,59 1,53 28,00 0,0000 Ja

Sundhed -0,33 0,20 3,51 0,0000 Ja

Industri -0,46 0,29 7,00 0,0000 Ja

Ejendomme -1,04 5,66 273,12 0,0000 Ja

Teknologi -0,49 0,89 13,13 0,0000 Ja

Forsyning -0,23 0,57 3,99 0,0000 Ja

Tabel 5.2

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 5.7
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Af figur 5.7 fremgår ikke et klart mønster, men det tyder højst på en svag grad af autokorrelation. 

Ejendomme er umiddelbart det indeks som afviger mest fra y aksens nulpunkt, som er det punkt 

hvor afkastene ville være 100% uafhængige fra periode til periode. Figur 5.8 viser Ejendomme 

indeksets autokorrelation alene. Her ses det tydeligere at det svinger relativt meget, både i positiv og 

negativ retning. 

 

Autokorrelation for de øvrige indeks er at finde i bilag 6. 

Det er midlertidig ikke til at konkludere at der er tale om uafhængighed i vores indeks på baggrund af 

ovenstående, så vi har derfor testet hvorvidt sektorindeksene er statistisk signifikante. Til dette har vi 

anvendt Ljung-Boxs test, som tester om summen af en perides autokorrelationer ved flere lags er 

forskellig fra 0.  

Testen kan acceptere eller forkaste hypotesen H0=0.  

Formlen for Ljung-Box Q statistic er: 

     (   )∑
  
 

   

 

   

 

T antal observationer (180) 

  den aktuelle autokorrelation 

j antallet af lags 

Figur 5.8
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Vi har testet vores afkastserier med 180 observationer fra 1 og op til 12 måneders lag, for at kunne 

acceptere eller forkaste hypotesen om ingen autokorrelation. Vi har valgt at præsentere resultaterne 

for hhv. 1, 6 og 12 måneders lag. Testene forkastes, eller accepteres, ved et 95% signifikans niveau. 

For p værdier lavere end 0,05 kan H0 hypotesen, om at afkastene er uafhængige, afvises og medfører 

at der er evidens for at findes autokorrelation i afkastene. I tabel 5.3 kan man se vores resultater for 

de 11 indeks ved 1 lag. Vi finder i vores undersøgelse frem til at der i de 11 indeks findes afkastserier 

med signifikant autokorrelation i 3 tilfælde.  

 

I tabel 5.4 har vi testet ved 6 lags og finder her frem til at der nu kun er 1 tilfælde med signifikant 

autokorrelation. Indekset er ikke overraskende Ejendomme. 

 Autokorrelation ved 1 lag  Q  P værdi 
 Forkaste hypoten: 

Ingen autokorrelation 

Materialer 1,16 0,2816 Nej

Kommunikations service 0,25 0,6184 Nej

Cyklisk forbrug 6,20 0,0128 Ja

Defensivt forbrug 1,61 0,2046 Nej

Energi 0,21 0,6505 Nej

Finans 5,16 0,0231 Ja

Sundhed 0,11 0,7349 Nej

Industri 3,70 0,0543 Nej

Ejendomme 5,22 0,0223 Ja

Teknologi 0,03 0,8583 Nej

Forsyning 1,07 0,3009 Nej

Tabel 5.3

Kilde: Egen tilvirkning
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I tabel 5.5 har vi testet endnu en gang, men ved 12 lags. Her skulle man tro billedet viste ingen tegn 

på autokorrelation, men vi finder her frem til at der nu er 3 tilfælde med signifikant autokorrelation: 

Ejendomme, Finans og Kommunikations service. 

  

Der er ikke et tydeligt tegn, men antagelsen om ingen autokorrelation er ikke en valid antagelse 

eftersom vi ikke er i stand til at påvise uafhængighed i alle indeks. Den svage grad af autokorrelation 

vurderes dog ikke at medføre markant støj, når bootstrapping metoden anvendes. Den følger en 

random walk samtidig med at de historiske observationer bevares, hvilket fanger de fede haler. Det 

vil sige, vores model er renset for autokorrelation. 

 Autokorrelation ved 6 lags  Q  P værdi 
 Forkaste hypoten: 

Ingen autokorrelation 

Materialer 7,38 0,2870 Nej

Kommunikations service 7,73 0,2588 Nej

Cyklisk forbrug 9,45 0,1496 Nej

Defensivt forbrug 5,88 0,4364 Nej

Energi 2,89 0,8221 Nej

Finans 10,39 0,1092 Nej

Sundhed 9,52 0,1466 Nej

Industri 7,32 0,2925 Nej

Ejendomme 41,57 0,0000 Ja

Teknologi 3,01 0,8075 Nej

Forsyning 9,16 0,1649 Nej

Tabel 5.4

Kilde: Egen tilvirkning

 Autokorrelation ved 12 lags  Q  P værdi 
 Forkaste hypoten: 

Ingen autokorrelation 

Materialer 11,53 0,4837 Nej

Kommunikations service 24,49 0,0175 Ja

Cyklisk forbrug 19,81 0,0707 Nej

Defensiv forbrug 14,19 0,2886 Nej

Energi 6,99 0,8580 Nej

Finans 23,85 0,0213 Ja

Sundhed 19,97 0,0677 Nej

Industri 15,83 0,1992 Nej

Ejendomme 68,78 0,0000 Ja

Teknologi 8,12 0,7759 Nej

Forsyning 20,68 0,0552 Nej

Tabel 5.5

Kilde: Egen tilvirkning
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5.3.3 Korrelationer er konstante 

Til vores test af antagelsen om at korrelationskoefficienter er konstante, har vi foretaget flere 

forskellige beregninger. Til beregningen af to sektorers indbyrdes korrelation, har vi benyttet Excels 

indbyggede formler. Ved beregning af korrelations matricer, har vi dog anvendt og programmet en 

VBA funktion, som gør beregningerne både lettere og hurtigere.39 På hele tidsperioden har vi 

beregnet følgende korrelationsmatrice. 

 

Korrelationer på mindre end 1 vil give diversifikationseffekter og jo lavere korrelation desto bedre 

diversifikation. Umiddelbart så ses der ikke nogen arbitragemulighed, da alle 

korrelationskoefficienterne er positive og i gennemsnit større end 0,5. Forsyningssektoren har i 

perioden været den bedste diversifikationsmulighed, da det er indekset med de laveste 

korrelationer. Historisk set har den haft en korrelation med teknologi på 0,27, som værende det 

                                                           
39 VBA koderne er at finde i bilag 12 

Materialer 1,00 0,56 0,77 0,59 0,66 0,67 0,45 0,85 0,59 0,56 0,44

Kommunikations service 0,56 1,00 0,76 0,57 0,38 0,61 0,60 0,72 0,43 0,70 0,42

Cyklisk forbrug 0,77 0,76 1,00 0,69 0,51 0,78 0,59 0,91 0,66 0,77 0,42

Defensiv forbrug 0,59 0,57 0,69 1,00 0,37 0,74 0,76 0,73 0,50 0,44 0,55

Energi 0,66 0,38 0,51 0,37 1,00 0,46 0,37 0,61 0,38 0,45 0,54

Finans 0,67 0,61 0,78 0,74 0,46 1,00 0,65 0,81 0,70 0,53 0,47

Sundhed 0,45 0,60 0,59 0,76 0,37 0,65 1,00 0,64 0,46 0,51 0,56

Industri 0,85 0,72 0,91 0,73 0,61 0,81 0,64 1,00 0,67 0,73 0,54

Ejendomme 0,59 0,43 0,66 0,50 0,38 0,70 0,46 0,67 1,00 0,40 0,43

Teknologi 0,56 0,70 0,77 0,44 0,45 0,53 0,51 0,73 0,40 1,00 0,27

Forsyning 0,44 0,42 0,42 0,55 0,54 0,47 0,56 0,54 0,43 0,27 1,00

Min 0,44 0,38 0,42 0,37 0,37 0,46 0,37 0,54 0,38 0,27 0,27

Middel 0,61 0,57 0,69 0,59 0,47 0,64 0,56 0,72 0,52 0,54 0,47

Maks 0,85 0,76 0,91 0,76 0,66 0,81 0,76 0,91 0,70 0,77 0,56
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laveste af alle blandt sektorerne. De største korrelationer findes i industrisektoren, der har haft en 

gennemsnits korrelation på 0,72.  

Til at modbevise antagelsen om korrelationer kan antages at være konstante over tid, har vi for hver 

sektor beregnet en 12 måneders glidende korrelation. Ser man på graferne er det tydeligt at 

korrelationerne er kraftigt påvirket af hvilken tilstand markedet er i. Nedenfor ses den glidende 

korrelation fra Teknologi og Forsyning, samt Finans og Energi: 

 

I perioden ses det at korrelationen mellem teknologi og forsyning er meget skiftende. I oktober 2008 

var deres korrelation med 0,88 på sit højeste niveau. Det vil sige at teknologi og forsynings 

sektorerne havde samme afkast tendenser. Til sammenligning, så var det laveste niveau i august 

2000 helt nede på -0,53. Det ses altså at diversifikationsgevinsten er meget forskellig over tid jf. tabel 

3.2. På samme måde ses det for Finans og Energi, som over tid har haft meget ustabile korrelationer. 

Samtlige korrelationer findes i bilag 7 samt mere specifikt i analysen filen, hvor der ses en lignede 

billede, der tydeligt viser at korrelationerne ikke kan antages værende konstante over tid.  

I vores analyse periode er der to bemærkelsesværdige kriser, som markederne har været påvirket af. 

Dels dot.com boblen i begyndelse af det nye årtusinde og dels finanskrisen. Som forsøg på at se om 

det er muligt at konkludere noget om korrelationseffekterne under krisetider, har vi beregnet en 

matrice der kun ser perioden fra september 2008 og frem til marts 2009, hvor finanskrisen var i sin 

værste periode. 

Det ses, at de gennemsnitlige korrelationer faktisk på alle sektorerne imellem er blevet mindre. 

Ydermere så fremgår det, at der under kriseperioderne opstår negative korrelationer. Vi har i 

Figur 5.9 Figur 5.10
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matricen nedenfor markeret værdien med rød i tilfældet af at korrelationen i kriseperioden. Det ses 

at være 16 indbyrdes sammenhænge, som under finanskrisen blev mere ens, mens de resterende 39 

faktisk faldt og gav investorerne større diversifikationsgevinster. 

  

Det ses ydermere, at Teknologi og Forsyning giver den bedste diversifikationseffekt i krisetider. Deres 

gennemsnitlige korrelationskoefficient er her 0,21 og 0,22, hvor den målt over hele perioden har et 

gennemsnit på 0,54 og 0,47.  

Materialer 1,00 0,82 0,71 -0,23 0,63 -0,65 0,46 0,43 0,16 0,85 0,27

Kommunikations service 0,82 1,00 0,38 -0,03 0,82 -0,71 0,27 0,50 -0,08 0,52 0,52

Cyklisk forbrug 0,71 0,38 1,00 -0,04 0,29 0,08 0,54 0,40 0,76 0,71 -0,14

Defensiv forbrug -0,23 -0,03 -0,04 1,00 0,48 0,25 0,43 0,27 0,00 0,09 0,55

Energi 0,63 0,82 0,29 0,48 1,00 -0,56 0,62 0,68 -0,09 0,59 0,86

Finans -0,65 -0,71 0,08 0,25 -0,56 1,00 -0,05 -0,09 0,63 -0,47 -0,52

Sundhed 0,46 0,27 0,54 0,43 0,62 -0,05 1,00 0,81 0,44 0,65 0,59

Industri 0,43 0,50 0,40 0,27 0,68 -0,09 0,81 1,00 0,44 0,32 0,65

Ejendomme 0,16 -0,08 0,76 0,00 -0,09 0,63 0,44 0,44 1,00 0,16 -0,33

Teknologi 0,85 0,52 0,71 0,09 0,59 -0,47 0,65 0,32 0,16 1,00 0,31

Forsyning 0,27 0,52 -0,14 0,55 0,86 -0,52 0,59 0,65 -0,33 0,31 1,00

Min -0,65 -0,71 -0,14 -0,23 -0,56 -0,71 -0,05 -0,09 -0,33 -0,47 -0,52

Middel 0,34 0,30 0,37 0,18 0,43 -0,21 0,48 0,44 0,21 0,37 0,28

Maks 0,85 0,82 0,76 0,55 0,86 0,63 0,81 0,81 0,76 0,85 0,86

Tabel 5.7
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Flere empiriske undersøgelser er gjort over dette emne, og mange konkludere at når der virkelig 

falder brænde ned i mørkt og dårligt vejr, så er tendensen at markederne går i samme retning. Da vi 

analysere på månedsdata, er det ikke helt muligt at påvise dette på samme måde. Dog er det meget 

sikkert, at en stor og ekstrem katastrofe som påvirker en af sektorerne, højst sandsynligt vil trække 

de resterende sektorer med ned. F.eks. dagene efter terror angrebet i 2001 eller dagene efter den 

japanske tsunami, så ses det at afkastene for samtlige sektorer bevæger sig i samme retning. På den 

første dag efter terrorangrebet mod USA hvor børserne åbnede, faldt alle sektorerne i gennemsnit 

5%. Mindre gjorde sig gældende efter Tsunamien i Japan sidste år hvor markederne faldt med 2% i 

gennemsnit.     

Markedets tilstand har altså stor påvirkning. Ved at se på markedets volatilitet, kan man definere 

hvorvidt tidspunktet er stresset eller ej. Vi har derfor fundet den glidende volatilitet, som ses 

nedenfor. Det ses af figuren at være tegn på at volatiliteten kommer i klumper.  

Materialer 0,00 -0,26 0,06 0,82 0,03 1,32 0,00 0,42 0,44 -0,29 0,17

Kommunikations service -0,26 0,00 0,38 0,60 -0,44 1,32 0,33 0,22 0,52 0,18 -0,10

Cyklisk forbrug 0,06 0,38 0,00 0,73 0,22 0,71 0,05 0,51 -0,10 0,06 0,57

Defensiv forbrug 0,82 0,60 0,73 0,00 -0,11 0,49 0,32 0,46 0,50 0,35 0,01

Energi 0,03 -0,44 0,22 -0,11 0,00 1,02 -0,25 -0,07 0,47 -0,14 -0,32

Finans 1,32 1,32 0,71 0,49 1,02 0,00 0,70 0,90 0,07 1,00 0,99

Sundhed 0,00 0,33 0,05 0,32 -0,25 0,70 0,00 -0,18 0,02 -0,14 -0,03

Industri 0,42 0,22 0,51 0,46 -0,07 0,90 -0,18 0,00 0,23 0,41 -0,10

Ejendomme 0,44 0,52 -0,10 0,50 0,47 0,07 0,02 0,23 0,00 0,24 0,76

Teknologi -0,29 0,18 0,06 0,35 -0,14 1,00 -0,14 0,41 0,24 0,00 -0,04

Forsyning 0,17 -0,10 0,57 0,01 -0,32 0,99 -0,03 -0,10 0,76 -0,04 0,00

Min -0,29 -0,44 -0,10 -0,11 -0,44 0,00 -0,25 -0,18 -0,10 -0,29 -0,32

Middel 0,27 0,27 0,32 0,42 0,04 0,85 0,08 0,28 0,31 0,16 0,19

Maks 1,32 1,32 0,73 0,82 1,02 1,32 0,70 0,90 0,76 1,00 0,99
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Vi vil ikke analysere mere på denne antagelse, men blot afslutningsvis konkludere og vise, at der 

under tiden med forskellige markedstilstande, figurerer forskellige og skiftende korrelationer. Det ses 

endnu engang ved følgende figur: 

 

Ovenstående viser Finans sektorens glidende korrelationer, som ses at være meget svingende og 

ustabile. Der henvises til bilag 7, hvor de resterende resultater fremgår. Afslutningsvis så kan man 

altså svært antage at korrelationerne er konstante. Det empiriske billede viser nemlig at 

markedstilstandene har stor påvirkning. Hvis man som investor optimerer sin portefølje ud fra en 

gennemsnits korrelation, kan man risikere at det altså fører til en fejlvurdering af 

Figur 5.11
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diversifikationsgevinsten under økonomiske kriser.  Dermed bør man ved optimering, se sig kritisk på 

disse korrelationskoefficienter, som alt andet lige har en stor betydning for porteføljens samlede 

allokering. 

 

5.3.4 Delkonklusion 

Vi har nu testet for antagelserne om normalfordeling, uafhængighed i afkastserierne samt hvorvidt 

korrelationer er konstante over tid. Billedet var tydeligt på graferne i afsnit 5.3.1 og bilag 4 omkring 

normalfordeling. Her så vi tydeligt at samtlige indeks har tykkere haler end normalfordelingen 

tillader. Det blev underbygget af normalfraktildiagrammerne, hvor observationerne på samtlige 

indeks ikke lå på den rette linje. Ydermere så vi at alle sektorerne havde negativ skævhed og positiv 

excess kurtosis, hvor særligt ejendomme var iøjnefaldende med en excess kurtosis tæt på 6. Vi fik 

ved hjælp af Jarque-Bera testen forkastet hypotesen om normalitet i afkastserierne for samtlige 

indeks, hvilket underbyggede vores formodning. 

Vi har også testet for autokorrelation i vores indeks, og måtte her konstatere at vi ikke kunne 

forkaste hypotesen om uafhængighed i afkast på alle vores indeks, selvom vi testede på flere lags. Vi 

oplevede tegn på autokorrelation hos enkelte indeks når vi kom op på 12 lags. Vi kan dog konstatere 

at der kun findes autokorrelation i svagt omfang og vurderer at udsvingene er så små, at en 

bootstrapping, som er en resampling af de historiske observationer og samtidig en random walk, er 

en valid metode til vores model. 

Den tredje antagelse, om hvorvidt korrelationerne er konstante over tid, kunne vi også konstatere 

ikke var en valid antagelse. Meget tyder på at det eneste som går op i et bear marked, er 

korrelationerne. Vores formål gik mere på at teste hvorvidt de var konstante og vores resultater viser 

at korrelationerne ændrer sig, særligt i krisetider. Vi har dog ikke kunne finde entydige resultater der 

viser at korrelationerne går mod 1 som nævnt i afsnit 3.3.3, men ikke desto mindre er vi sikre på 

korrelationerne mellem vores indeks ikke har været konstante. 
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5.4 Beregninger 

Vi har til vores beregninger anvendt Excel 2010 samt VBA. Alle beregningerne er samlet i en fil, dog 

har vi lavet bootstrapping beregningerne i en separat fil da den historiske simulation trækker kraftigt 

på Excels kapacitet. Resultaterne for den historiske simulation er dog at finde i den primære analyse 

fil. Vi har anvendt mange indbyggede funktioner, mange som ikke virker i ældre Excel versioner end 

2010, samt programmeret VBA koder hvor vi har fundet det hensigtsmæssigt. Formålet har været, at 

det ikke blot skal være en analyse, men også et værktøj. På den måde kan man anvende modellen, til 

at løse de samme test og optimeringer ud fra et andet investeringsunivers, ved blot at udskifte de 

valgte dataserier. Til minimeringsproblemerne ved porteføljeoptimeringen har vi brugt Excels 

indbyggede solver. Det har derudover været vores ambition at ikke blot beregne resultaterne, men 

også præsentere dem på en professionel måde. Grafer, figurer og tabeller er derfor samlet under 

separate ark, hvorfor man let og overskueligt kan se resultaterne. 

 

5.4.1 Afkast 

Ved beregning af afkast har vi anvendt lukkekurserne for ultimo måned. De 11 data seriers 

indeksværdier, er trukket fra Morningstar Direct i total return. Ved beregning af afkast, er det værd 

at bemærke at der ofte anvendes forskellige metoder. Vi har anvendt to metoder, nemlig det 

geometriske afkast og det logaritmiske afkast. Det geometriske afkast anvender vi kun når alene ser 

på afkastet for kalenderårene fra og med 1996 til og med 2010 (bilag 14), mens vi alle andre steder, 

og til enhver mellemregning, har anvendt det logaritmiske afkast. Blandt professionelle forskere og 

fagfolk, er det logaritmiske afkast, det mest accepterede og finder også den største anvendelse på de 

finansielle markeder. Det logaritmiske afkast er beregnet som logaritmen til indeksværdien i dag 

minus logaritmen til indeksværdien i går: 

     (  )    (    )    (
  

    
) 
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Fordelen ved det logaritmiske afkastmål ligger i log-normalfordelingens egenskaber. Aktiers adfærd 

og bevægelser, bliver af mange beskrevet som:40 

1. Aktiepriser er usikre. 

2. Ændringerne i prisen er kontinuerlig. Over korte periode, vil ændringerne være meget små, 

og ændringen går mod nul, når tidsperioden går mod nul. 

3. Aktie priser kan ikke være nul eller mindre. 

4. Det gennemsnitlige afkast ved at holde aktier, har tendens til at være stigende over tid. 

5. Usikkerheden omkring en akties afkast, har tendens til at stige jo længere tid man holder 

den. Altså er variansen for en aktie i morgen lille, mens variansen for en måned er stor og 

større for et år. 

 

Disse 5 egenskaber for aktier, formår log-normalfordelingen til dels at efterligne. Log-

normalfordelingen har nemlig en uendelig positiv halesandsynlighed, mens at fordelingens 

sandsynlighed for, afkastene på den negative side, er begrænset til -100%. Dermed antages det 

implicit, at hvis en investering taber 100% af dens værdi, vil det betyde, at den er gået tabt. En anden 

vigtigt fordel ved at bruge det logaritmiske afkast, er at summen af flerperiodiske afkast, blot er 

summen af de én periodiske. Det procentvise afkast bliver typisk benyttet i aviser og rapporter, hvor 

f.eks. investeringsforeninger eller andre opgøre deres performance for investeringen. Grunden til 

dets anvendelse i modsætning til det logaritmiske er, at det bedre og mere naturligt hænger sammen 

med markedspriserne. Alle afkast er beregnet i Excel og figur 5.13 viser den akkumulerede udvikling 

af en investering på DKK 100: 

                                                           
40 (Benninga, 2008) 
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Det ses her, at alle sektor kategorierne har haft en positiv udvikling, dog med væsentlige forskelle. 

Energi indekset ender i den højeste værdi, med en akkumulerede værdi på næsten 800 kr. 

Ejendomme og defensivt forbrug har ligeledes gjort det godt, mens kommunikations service 

sektoren, har haft den laveste stigning. Gennemsnitlig ville man have fået 335 kr. ved en investering 

på 100 kr. i perioden fra 1. januar 1996 til ultimo 2010. Hvis vi ser på de tre overordnede super 

sektorer, så er det de defensive sektorer som har været den bedste investering. For hele perioden 

har de haft et procentmæssigt beregnet afkast på 138%, mod 129% for den sensitive og 82% for de 

cykliske. En oversigt over de periodemæssige afkast findes i bilag 14. 

Der er naturligvis forskellige årsager til hvad der har forsaget de forskellige sektorers udvikling. 

Makroøkonomien påvirker mikroøkonomien og omvendt, og historisk set har perioden vi analyserer 

over, været begivenhedsrigt. IT boblen i begyndelsen af årtusinde skiftet og finanskrisen som 

startede en lavine af kursfald i 2008, har uden tvivl sat sine tydelige spor på sektorerne i perioden. 

Teknologi sektoren, havde en enestående udvikling indtil IT boblen sprang og skabte dramatiske 

kursfald. Det værste år i vores periode, var i 2008 hvor den amerikanske sub-prime krisen 

kickstartede en global finanskrise. Det gennemsnitlige afkast for sektorerne var i 2008 på -34%.  

Til portefølje optimeringen er vi interesseret i, hvad vi i fremtiden kan forvente os i afkast. 

Markowitzs mean variance model, anvender som nævnt det statistiske nøgletal, middelværdi, som 

estimat til dette. Til beregning heraf, er tidsperioden og dermed antal af observationer meget 

afgørende. Vi har i vores analyse valgt at fokusere på et langsigtet afkast, og har derfor valgt en 

relativ lang dataserie. Perioden løber fra primo 1996 til ultimo 2010, hvilket giver os i alt 15 år eller 

Figur 5.13
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180 observationer idet vi bruger lukkekurserne ultimo måned til beregningerne af hvert 

sektorindeks. Beregningen af middelværdien, kan fortages på forskellige metoder. Den ene metode 

er den aritmetiske middelværdi, der typisk sættes som synonym med middelværdien, mens den 

anden er den geometriske middelværdi som beskrevet i afsnit 4.3. De beregnede resultater er vist i 

følgende tabel:  

 

De geometriske middelværdier, kan aldrig være højere end de aritmetiske. Praktikere indenfor den 

finansielle verden kalder også de geometriske afkast for det tidsvægtede afkast, hvor hver periode er 

vægtet ens. Hvis afkastene er normalfordelte vil forskellen være halvdelen af variansen, således at:41  

                                               
 

 
   

Forskel i de to middelværdimetoder skal altså findes i volatiliteten. Jo mindre udsving i afkastet, 

desto mindre forskel på de to metoder. De historiske månedsgennemsnit for perioden ligger altså på 

0,63% ved et aritmetisk og 0,41% ved et geometrisk middel. Vi ser den største forskel hos Teknologi, 

hvor middelværdierne er 0,61% og 0,15% for hhv. den aritmetiske og den geometriske middelværdi. 

 

                                                           
41 (Bodie, Kane, & Marcus, 2009) 

Middelværdier Aritmetisk Geometrisk Forskel

Materialer 0,59% 0,37% 0,22%

Kommunikations service 0,26% 0,02% 0,24%

Cyklisk forbrug 0,51% 0,30% 0,22%

Defensiv forbrug 0,74% 0,64% 0,10%

Energi 1,14% 0,92% 0,22%

Finans 0,43% 0,19% 0,25%

Sundhed 0,61% 0,48% 0,13%

Industri 0,62% 0,45% 0,18%

Ejendomme 0,81% 0,59% 0,22%

Teknologi 0,61% 0,15% 0,46%

Forsyning 0,57% 0,44% 0,13%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.9
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5.4.2 Risiko 

Vi har i analysen af vores indeks konstateret, at afkastfordelingen ikke opfylder betingelsen som 

normalfordeling påskriver, hvorfor vi har valgt at kigge på et bedre og mere velegnet risikomål. Vi 

introducerede i afsnit 4.4.1 det alternative mål, Value at Risk. Fordelen her er, at den udelukkende 

fokuserer på den negative risiko, som stemmer godt overens med filosofien om, at investorer har 

asymmetriske præferencer når det kommer til deres risiko, hvor det ved positive udsving ikke har lige 

så stor påvirkning. For historiske afkastserie, kan man finde Value at Risk på forskellige metoder, hvor 

den ene antager at afkastene følger en parametrisk fordeling og derefter udnytter dennes 

egenskaber. Denne metode har vi valgt ikke at anvende, eftersom vi ikke har fundet en fordeling hvis 

egenskaber matcher vores afkastserier. Andre metoder som muligvis kunne modellerer fordelingen 

bedre, lider typisk af andre mangler og kompleksiteten vil være ødelæggende. Derfor har vi valgt en 

mere simpel metode, som tager udgangspunkt i den historiske fordelings fraktiler. Ulempen ved 

denne metode er at den er afhængig af den tidsserie af data der benyttes, modsat den parametriske. 

Vi vurderer dog, at det ikke skaber støj, eftersom vi anvender en lang tidsperiode på 15 år. For at 

finde Value at Risk målet ved et 95% konfidensniveau, laver vi altså en sortering af hvert enkelt af 

sektorseries afkast, hvorefter vi opdeler værdierne i fraktiler. Det vil sige at 95% fraktilen, vil beskrive 

det afkast man som minimum vil få med 95% sandsynlighed. Ligeledes kan målet forklares som det 

maksimale afkast, en investering i 5% af tilfældene vil tabe. Ser vi eksempelvis på Teknologi, oplever 

vi indeksets dårligste afkast fordelt som figur 5.14: 

 

Hvis vi tager 5% af de dårligste afkast fra vores 180 observerede observationer, vil det niende 

dårligste afkast være dét tab, man med 95% sandsynlighed ville risikere. Det betyder at 

Teknologisektorens historiske 5% Value at Risk er -16,64%. Anvendes dette som et fremadrettet mål, 

Figur 5.14
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betyder det at en investering på 100 kr., med 95% sandsynlighed, maksimalt kan falde med 16,64% 

efter én måned. Modsat kan det læses som, at i 5% af tilfældene kan man forvente et tab på 

minimum 16,64%. Havde vi brugt normalfordeling til at forklare dette mål, kan vi se at vi blot skulle 

finde det punkt på grafen, som gør at den resterende halesandsynlighed kun udgør 5%. I tilfældet her 

ville det altså være 15,38%, hvilket er en smule mindre end det faktiske.  

Vi har ligeledes valgt at kigge på Expected Shortfall, som er en udvidelse til Value at Risk, som 

inkluderer hele halen, i stedet for kun at kigge på punktsandsynligheden. Expected Shortfall er altså 

summen af alle tabene indenfor konfidensniveauet. På samme måde, kan målet findes ved hjælp af 

en parametrisk fordelingsfunktion, hvor man som input ved antagelse om normalfordeling, blot skal 

kende middelværdi og standardafvigelsen. Vi har igen valgt at fokusere på den empiriske metode, og 

i eksemplet ovenfor ses det at Expected Shortfall er det gennemsnitlige tab der fås ved 5% 

sandsynlighed. For Teknologi gælder der at Expected Shortfall ved 5% konfidensniveau er -22,24%. 

Altså vil investors værste tab i 5% af tilfældene være på gennemsnitlig 22,24%.  

Til porteføljeoptimeringen ved Markowitz mean variance metode, anvendes som tidligere nævnt 

standardafvigelsen, som den totale risiko. De historiske standardafvigelser for månedsafkastene 

spænder fra 4,5% i Defensiv forbrug til 9,4% for Teknologi. Samlet set har de historiske svingninger 

været på gennemsnit 6,4%. Der henvises til bilag 15 for oversigt over de historiske risikomål. 

 

5.4.3 Historisk simulation 

Vi har til vores model valgt at foretage et forecast til estimering af de fremtidige afkast. Markowitz 

modellen udelader automatisk dette, da en simulation af normalfordelte tal med en given 

middelværdi og varians, vil medfører en ens fordeling. Ved at foretage et forecast at fremtiden, 

dannes der et antal scenarier af afkastudviklinger. Ved at danne mange scenarier, kan der ved 

statistiske beregninger findes hvad det gennemsnitlige scenarie vil give. Derudover kan man også 

finde hvad sandsynlighed for at et scenarie er blandt de dårligste 5%, eller de bedste 1%. Generelt 

gælder der at, når man øger antallet af sådanne simulationer, så vil man få et mere retvisende 

billede. Vi har i vores tilfælde valgt at bruge en bootstrapping simulation med 10.000 scenarier for 

hvert indeks bestående af 100 afkast. Ved at bruge en bootstrapping simulation, skaber vi et antal 

scenarier som har den egenskab, at de kan siges at opfylde random walk hypotesen. I praksis er 

modellen bygget op således at der bliver genereret 10.000 stier af 100 perioder med uniformfordelte 

tal mellem 1 og 180. Til disse tal benyttes en afrundings funktion, som gør at vi arbejder med heltal. 
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Efterfølgende har vi for hver periode af de historiske observationer, opdelt afkastene på månedsbais 

og nummereret hver måned fra 1-180. Herefter vil vi ligeledes have 10.000 stier for hver sektor, hvor 

afkastene trækkes ud fra de generede uniformfordelte tal. Det vil sige at hvis det første tal i stien er 

5, så vil man ud fra hver sektor hente den 5. observation. Hvis det næste tal i rækken er nummer 143, 

så vil observation nummer 143 i afkaststierne blive trukket. Dermed vil metoden også tage højde for 

de indbyrdes korrelationer, da afkastene trækkes efter samme mønster. Det vil til slut give 10.000 

afkast scenarier for hver af de 11 sektorer. Af dem beregnes nu de forskellige statistiske nøgletal, 

hvor nedenstående viser resultaterne: 

 

Det ses at vores forventninger til fremtiden medfører en betydelig mængde risiko. Målt på 

standardafvigelsen vil der i gennemsnit per periode være svinger fra 4,5% til 9,3%. Den sektor vi 

forudser med den største volatilitet er Teknologi, mens den mest stabile er Defensivt forbrug 

sektoren. Den gennemsnitlige standardafvigelse for alle sektorer er på 6,3%. Dette forecast inkludere 

naturligvis at fordelingen er afkastene, vil tilnærmelsesvis ligne den historiske, hvorfor fordelingernes 

karakteristika også ligner de historiske. Skævheden og kurtosis ses ligeledes a tabel 5.9, hvor det 

specielt for Ejendomme er værd at bemærke, at andelen at afkast omkring middelværdien (kurtosis) 

afviger væsentlig fra normalen. Energi sektoren er med en skævhed på -0,15 og en kurtosis på 0,23, 

den sektor som tilnærmelsesvis bedst ligner en normalfordeling.  

Tabel 5.10

Forventet risiko σ Skævhed Kurtosis

Materialer 6,6% -0,28 0,65

Kommunikations service 6,8% -0,43 1,03

Cyklisk forbrug 6,5% -0,40 0,45

Defensiv forbrug 4,5% -0,24 0,56

Energi 6,7% -0,15 0,23

Finans 6,9% -0,54 1,43

Sundhed 5,0% -0,31 0,16

Industri 5,9% -0,44 0,24

Ejendomme 6,5% -0,98 4,78

Teknologi 9,3% -0,44 0,81

Forsyning 5,1% -0,23 0,53

Min 4,5% -0,98 0,16

Middel 6,3% -0,40 0,99

Maks 9,3% -0,15 4,78

Kilde: Egen tilvirkning
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Når det kommer til sektorenes alternative risikomål, har vi ligeledes ud fra vores historiske simulation 

beregnet Value at Risk og Expected Shortfall ved både 95% og 99% konfidensniveau. Nedstående 

resultater er her gældende: 

 

 

Som det ses så er der ligeså en betydelig risiko behæftet ved at kigge på VaR og ES. Det maksimale 

tab ved hhv. 5% og 1% sandsynlighed ved en investering i vores sektorer fås i ligeledes i Teknologi 

sektoren. Ved en investering på DKK 1 mio. medfører det altså et tab i værste fald på DKK 2.881.448. 

Det gennemsnitlige tab mål på ved 95% konfidensniveau er -10,4% målt på VaR og -14,2% målt på ES. 

Igen er det Defensive forbrug sektorer som har lavest risiko. I værste fald ville det medføre et tab på 

DKK 118.094 ved 99% ES af en investering på DKK 1 mio.  

En sådan resampling af den historiske fordeling, vil selvfølgelig have samme tendens. Det skyldes at 

afkastene trækkes tilfældigt og derfor vil scenarierne på sin vis gå mod samme fordeling. Det er 

naturligvis også meningen, da man i en sådan simulation antager at historikken vil gentage sig. For at 

kontrollere modellens robusthed, har vi lavet en sammenligning af afkastserierne, for at afgøre om 

modellen er i stand til at beskrive afkast fremadrettet. Vi har til denne test valgt at se på fordelingen 

Tabel 5.11

Forventet risiko VaR 95% VaR 99% ES 95% ES 99%

Materialer -10,8% -15,8% -14,3% -17,6%

Kommunikations service -12,3% -16,9% -15,5% -19,4%

Cyklisk forbrug -11,4% -15,9% -14,7% -17,7%

Defensiv forbrug -6,9% -10,0% -9,3% -11,8%

Energi -10,7% -14,1% -13,2% -15,5%

Finans -10,9% -18,7% -16,5% -22,6%

Sundhed -8,1% -11,3% -10,4% -13,3%

Industri -9,3% -14,3% -12,9% -16,2%

Ejendomme -9,5% -19,8% -16,8% -25,1%

Teknologi -15,9% -23,7% -21,7% -28,1%

Forsyning -8,5% -11,7% -10,8% -12,5%

Min -6,9% -10,0% -9,3% -11,8%

Middel -10,4% -15,7% -14,2% -18,2%

Maks -15,9% -23,7% -21,7% -28,1%

Kilde: Egen tilvirkning
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3 karakteristika, standardafvigelse, skævhed og kurtosis. Nedenfor ses to tabeller for henholdsvis 

finans- og sundhedssektoren: 

 

 

Generelt er der en tendens til at bootstrapping fordelingen har en smule lavere standardafvigelse. I 

gennemsnit er der en afvigelse på 0,02%. Hvis vi sammenligner på fordelingens skævhed finder vi 

ingen klar tendens. Skævheden har på 3 af fordelingerne en lavere skævhed, og på de resterende 8 

en højere. I gennemsnit er resultaterne for skævheden 0,02 lavere på de historisk simulerede 

fordelinger. Det betyder således, at vores simulerede fordelinger ikke vil have den samme højre-

skævhed som den historiske, hvilket naturligt også forudsætter et mindre forventede afkast. 

Fordelingernes kurtosis er for samtlige fordelinger lavere end den historiske. Det betyder altså at de 

fremtidige fordelinger ikke på samme måde som de historiske, vil medføre samme omfang af udfald 

omkring middelværdien. Samtlige tabeller over de statistiske afvigelser findes i bilag 11.  

 

5.4.4 Kovariansmatrice 

Foruden det forventede afkast og risikoen, har porteføljeoptimering et tredje input, nemlig 

aktivernes kovarianser. Til det bestemmes kovariansmatricen, som indeholder samtlige sektorers 

indbyrdes kovarianser. Vi anvender hele tidsperioden til bestemmelse af de indbyrdes korrelationer, 

Finans Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 6,90% 6,92% 0,02%

Kurtosis 1,43 1,53 0,11

Skævhed -0,54 -0,59 -0,05

Tabel 5.12

Kilde: Egen tilvirkning

Sundhed Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 5,02% 5,05% 0,03%

Kurtosis 0,16 0,20 0,04

Skævhed -0,31 -0,33 -0,01

Tabel 5.13

Kilde: Egen tilvirkning



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   5. Egenudviklet aktiv allokeringsmodel 
 

93 
 

som findes ved simpel lineær regression og kovarianserne bestemmes derefter således at matricens 

elementer betegnes som:42 

[
  

        

         
 ] 

I diagonalerne findes hvert aktivs kovarians med sig selv, bedre kendt som variansen. De resterende 

elementer fremgår hver 2 gange, da kovariansen mellem i og j, er ens med kovariansen mellem j og i. 

Derfor er matricen symmetrisk omkring diagonalen. Denne matrice finder sin anvendelse i 

porteføljeoptimeringen ved mean variance metoden. 

Vores allokeringsmetode, tager udgangspunkt i en modificeret kovariansmatrice. Vi har til det valgt 

at bruge ”Shrinkage metoden” som omtalt i afsnit 4.5 om alternative kovariansmatricer. Metoden 

anevender en anden matrice, bestående kun af varianser i diagonalen og nul i de resterende 

elementer. Derefter beregnes en konveks kombination med lambda som Shrinkage parameter. Som 

det senere fremgår, har vi løst optimeringsproblemet ved forskellige lambda værdier, for at se 

følsomheden af estimeringen.  

 

5.4.5 Estimering af Shrinkage-parameteren lambda 

Det optimale lambda er fundet ved formlen i afsnit 4.5.1.    

         

Det betyder således at vægtningen i vores Shrinkage kovariansmatrice mellem vores diagonal-varians 

matrice og vores historiske kovariansmatrice er 0,0248. Det er tydeligt en væsentlig krympning og 

andelen der bliver tildelt diagonal-varians matricen er derfor høj. Dette kan fortolkes som, at de 

historiske beregninger af kovarianserne ikke er præcise.      

Estimeringen af lambda er afgørende, da den har stor betydning for kovariansmatricen og dermed 

også den endelige allokering. Vi vil senere præsentere hvorledes den optimale allokering påvirkes 

ved at ændre på størrelsen af lambda. Tabel 5.14 resultatet af Shrinkage kovariansmatricen beregnet 

med den fundne optimale lambda: 

                                                           
42 (Brealey, Myers, & Allen, 2008) 
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Vi kan i tabel 5.14 se, at de steder hvor der i den historiske kovariansmatrice var høje værdier, har 

Shrinkage metoden krympet størrelserne betydeligt. Store eller små ekstreme værdier i en 

kovariansmatrice, leder ofte til enten meget store, korte eller lange positioner ved 

porteføljeoptimeringen, hvilket vil i blive behandlet senere. 

 

5.4.6 Delkonklusion 

Vi fandt at afkastudviklingen har været positiv på alle sektorer, med bemærkelsesværdige adfærd 

hos tre af indeksene. Teknologi steg ekstremt omkring årtusindeskiftet og faldt lige så dramatisk 

efterfølgende. Ejendomme indekset fik en rutchetur i forbindelse med finanskrisen og energi 

indekset markerede sig som frontløberen med den bedste udvikling.  

Vi har desuden diskuteret den store forskel mellem det aritmetiske og det geometriske afkast. 

Forskellen er halvdelen af variansen, hvorfor det er væsentligt at tage stilling til hvilken af metoderne 

der anvendes idet vi kigger over en lang periode som gør forskellen større, grundet at variansen 

stiger over tid. Vi finder med vores empiriske resultater argumenter der taler for at anvende det 

geometriske afkast. 

Risikoparameteren Value at Risk har illustreret sin styrke, idet at investorer har asymmetriske 

præferencer til deres risiko. De frygter ikke i samme grad, den volatilitet som ligger over 

middelværdien. Value at Risk har dog en ulempe, såfremt at man ønsker at se på hele arealet i halen. 

For at tilgodese denne ulempe har vi beregnet Expected Shortfall. Vi fandt at investorer med en lige 

vægtet portefølje med 95% sikkerhed kunne risikere et tab på 10,4%. Det gennemsnitlige tab er med 

Materialer 0,0043795 0,0000625 0,0000822 0,0000434 0,0000727 0,0000762 0,0000377 0,0000818 0,0000633 0,0000862 0,0000371 

Kommunikations service 0,0000625 0,0046292 0,0000835 0,0000435 0,0000429 0,0000708 0,0000509 0,0000712 0,0000476 0,0001103 0,0000363 

Cyklisk forbrug 0,0000822 0,0000835 0,0042529 0,0000503 0,0000556 0,0000876 0,0000483 0,0000868 0,0000688 0,0001166 0,0000350 

Defensiv forbrug 0,0000434 0,0000435 0,0000503 0,0020420 0,0000281 0,0000570 0,0000428 0,0000482 0,0000363 0,0000461 0,0000316 

Energi 0,0000727 0,0000429 0,0000556 0,0000281 0,0044770 0,0000529 0,0000313 0,0000592 0,0000411 0,0000694 0,0000458 

Finans 0,0000762 0,0000708 0,0000876 0,0000570 0,0000529 0,0047926 0,0000559 0,0000819 0,0000777 0,0000849 0,0000416 

Sundhed 0,0000377 0,0000509 0,0000483 0,0000428 0,0000313 0,0000559 0,0025453 0,0000470 0,0000377 0,0000600 0,0000358 

Industri 0,0000818 0,0000712 0,0000868 0,0000482 0,0000592 0,0000819 0,0000470 0,0034700 0,0000638 0,0001005 0,0000404 

Ejendomme 0,0000633 0,0000476 0,0000688 0,0000363 0,0000411 0,0000777 0,0000377 0,0000638 0,0042130 0,0000610 0,0000349 

Teknologi 0,0000862 0,0001103 0,0001166 0,0000461 0,0000694 0,0000849 0,0000600 0,0001005 0,0000610 0,0087989 0,0000322 

Forsyning 0,0000371 0,0000363 0,0000350 0,0000316 0,0000458 0,0000416 0,0000358 0,0000404 0,0000349 0,0000322 0,0026052 

Tabel 5.14

Kovariansmatrice                            

(Shrinkage)
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Kilde: Egen tilvirkning
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95% sandsynlighed 14,2%. I top og bund ligger Defensivt forbrug og Teknologi med en VaR på hhv. -

6,9% og -15,9%. ES for de to indeks er hhv. -9,3% og -21,7%.  

Reducerer vi usikkerheden til et 99% konfidensniveau, finder vi at investorer med en lige vægtet 

portefølje kan forvente et tab på 15,9% på én måned. Det gennemsnitlige tab ligger på 18,2%. 

Højdespringeren er igen, ikke overraskende, Teknologi med en ES på -28,1%. Defensivt forbrug 

indekset holder sig på -11,8%. 

Vi ved at de indbyrdes korrelationer kan have en dominerende effekt på den endelige allokering, 

hvorfor vi introducerede Shrinkage metoden. Estimeringen af lambda førte os til en kovariansmatrice 

med ”krympede” værdier. Dermed har metoden reduceret for påvirkningen i den endelige metode, 

og formodentlig reduceret graden af hjørneløsninger. 

Vi har nu kridtet banen op og er klar til at finde den optimale allokering. 
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5.5 Resultater 

Til frembringelse af den optimale allokering, vil vi konstruere den efficiente rand. Her vil vi så kunne 

aflæse hvilke porteføljeandele, man som investor bør vælge for at maksimere det forventede 

afkast/risiko forhold, givet investors risikoaversion. Vi vil også vise hvordan et par udvalgte danske 

investeringsporteføljer ligger allokeret i forhold til den efficiente rand.  

Vi har valgt at tage udgangspunkt i Markowitzs klassiske model, som vi i første omgang vil 

frembringe. Derefter vil vi kæde de forskellige nytænknings- og optimeringsforslag der er 

gennemgået sammen og frembringe en efficient rand under disse betingelser. Denne model har vi 

valgt at kalde ”vores model”. Til slut vil vi fremvise et alternativ til dem begge, hvor vi vil gøre brug af 

Black-Litterman modellens metode, og vise dens stærke og svage sider. 

 

5.5.1 Den efficiente rand 

Optimeringsprocessen er ens for Markowitz og vores alternative allokeringsmodel. Problemet kan 

løses på to metoder. Enten minimeres risikoen for et givent forventet afkast niveau, eller også 

maksimeres det forventede afkast givet et risiko niveau. Det første step, hvor de fundne vægte udgør 

hver deres globale minimum varians portefølje (GMVp). Dernæst findes tangentporteføljerne (TANp), 

som er den efficiente portefølje der maksimerer hældningen (Sharpe ratio) på CAL. Denne lineære 

kombination af det risikofrie og det risikofyldte, tangerer den efficiente rand i et punkt, hvorfor den 

kaldes tangentporteføljen. Da tangentporteføljer som nævnt maksimerer det forventede 

afkast/risiko forhold, er det den vi anser som optimale portefølje. 

Forskellen mellem Markowitz og vores metode opsummeres i tabel 5.15: 

 

Metodik
Markowitz

Allokeringsmodel

Vores

Allokeringsmodel

Fordeling Historisk Bootstrapped

Forventet afkast

Kovarianser Historisk Historisk med Shrinkage

Tabel 5.15

Aritmetisk middelværdi Geometrisk middelværdi

Risikomål Standardafvigelsen Value at Risk

Kilde: Egen tilvirkning
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Den eneste restriktion til der knytter sig til dem begge, er at alle vægtene skal summe til 100%. Ved 

frembringelse af de efficiente portefølje fås følgende vægte:      

 

Resultatet spytter både negative og positive vægte ud, hvilket betyder at man som investor skal lave 

kortsalg. Sammenligner vi de negative vægte, finder vi nogle ekstreme vægte på minus 65 procent i 

Markowitz modellen, men vores metode kun har to små vægte med negativ vægt. Markowitz 

modellen har en samlet position i kortsalg på 190%, mens vores model har 3,1%. Benyttelse af 

kortsalg, medfører ofte at nogle af porteføljens lange positioner skal geares. En gearing betegner 

forholdet mellem gæld og egenkapital, og en positiv gearing betyder derfor at der lånes penge til at 

investere.43 Markowitz modellen ses at have en stor gearet andel i Defensiv forbrug. Vores model har 

derimod ingen gearede positioner. 

Som privat investor er disse kortsalg positioner ofte svære at udføre i praksis. Det skyldes forskellige 

lov og likviditetskrav. Derfor har vi løst det samme optimeringsproblem dog med under bibetingelse 

af at kortsalg ikke er muligt ved at tvinge Excels solver til at sætte vægtene til at være større end, 

eller lig med nul. Følgende er den vægtede allokering ved henholdsvis Markowitz og vores 

allokeringsmodel med kortsalgsrestriktion: 

                                                           
43 (Brealey, Myers, & Allen, 2008) 

Optimal portefølje

med kortsalg

Markowitz 

Allokeringsmodel

Vores 

Allokeringsmodel

Materialer -38,6% 4,1%

Kommunikations service -15,7% -2,5%

Cyklisk forbrug -33,7% 3,2%

Defensiv forbrug 138,7% 27,3%

Energi 71,1% 19,2%

Finans -65,4% 0,1%

Sundhed -5,0% 15,9%

Industri 11,9% 8,9%

Ejendomme 58,0% 12,6%

Teknologi 10,8% -0,6%

Forsyning -32,0% 11,8%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.16
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Spredning mellem de forskellige aktiver, ses at være betydelig bedre i vores model, hvor Markowitzs 

løsning kun er fokuseret omkring 3 af indeksene, hvoraf de 2 udgør mere end 90%. Vores models 

løsning ligner altså ved første indskydelse ikke en hjørneløsning. Den største andel bliver allokeret til 

Defensiv forbrug indekset, mens Kommunikations service og Teknologi ikke indgår i den optimale 

allokering. Eftersom vi nu har fundet den procentandel i de forskellige aktiver der minimerer risikoen, 

er næste step at finde det forventede afkast for porteføljen.  

Den efficiente rand for de to allokeringsmetoder, er en vægtet sammensætning af minimum varians 

porteføljen og tangentporteføljen. Den grafiske forskel mellem Markowitz modelen og vores, kan 

ikke vises i samme plot, da akseværdierne ikke er ens. Den efficiente rand for vores model er som 

figur 5.16, hvor vi har valgt at anvende løsningerne med kortsalgsrestriktion. Samtlige efficiente 

rande er at finde i bilag 9. 

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 5.15
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Porteføljens forventede afkast og risiko givet en allokering i den optimale tangentportefølje er som 

følgende: 

 

Dermed forventes der, at en investering over én periode vil give et månedligt afkast på 0,58% eller 

hvad der om året svarer til 6,97%. På risikosiden betyder det, at i 5% af tilfældene vil man opleve et 

tab på 3,4% eller mere over en periode.  

Af figuren med den efficiente rand, ses hvorledes 5 forskellige investeringsforeningers allokering den 

1. januar 2011 så ud. Fælles for dem alle er, at deres filosofi og univers er globale investeringer. Disse 

professionelle porteføljer afviger en smule for vores allokering på den efficiente rand. Deres 

allokering på sektor niveau har vi fundet ved en gennemlysning. Deres optimeringsteori kendes 

naturligvis ikke og resultaterne hviler naturligvis på en antagelse om at deres allokeringer har været 

konstante siden 1996. Ofte er spredningen mellem så mange forskellige aktiver vigtigere, og derfor 

vil specielt Markowitzs modellens output ofte blive omtalt som en hjørneløsning, som kun i teorien 

finder sted.  

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 5.16
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uden kortsalg
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Allokeringsmodel

Forventet afkast 0,58%

5%, Value-at-Risk 3,38%

Tabel 5.17

Kilde: Egen tilvirkning
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Som nævnt så har lambda parameteren, der bestemmer graden af Shrinkage i kovariansmatricen, 

stor indvirkning på resultatet. Vi har fundet allokeringer for forskellige værdier af lambda. 

Resultaterne ses i tabel 5.18. 

 

Ved en lambda værdi på 1, svarer kovarians matricen til den historiske. Af figuren ses det, at jo 

mindre andel der anvendes til Shrinkage, jo ”mindre” blive hjørneløsningen. Altså fås en større 

spredning, ved at vælge en lavere lambda.  

 

5.5.2 Hjørneløsninger 

Et handicap ved Markowitz mean variance model er at den ofte spytter ekstreme porteføljer ud. 

Nogle gange kan man faktisk, ved ekstreme porteføljer, forudsige den ”optimale” allokering uden at 

lave beregningerne. Hvis blot én aktivklasse har haft et historisk højt afkast med en tilsvarende lav 

standardafvigelse, vil den optimale allokering overvægte denne aktivklasse. Analogt vil en aktivklasse 

med historisk lavt afkast og tilsvarende høj standardafvigelse blive shortet markant. I sådanne 

tilfælde bør man spørge sig selv, om den historiske udvikling reelt er evident til at forecaste den 

fremtidige afkastudvikling.  

 

En anden ting som kan forårsage støj i Markowitz mean variance model, er ironisk nok det som han 

vandt sin Nobelpris for, nemlig korrelationsforholdet mellem de individuelle aktivklasser. Hvis der 

 Allokering  λ = 0,2  λ = 0,4  λ = 0,6  λ = 0,8  λ = 1 

Materialer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Kommunikations service 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cyklisk forbrug 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Defensiv forbrug 34,71% 41,84% 51,34% 57,52% 59,86%

Energi 24,60% 30,09% 36,04% 39,06% 40,14%

Finans 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sundhed 13,93% 10,20% 3,73% 0,00% 0,00%

Industri 3,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Ejendomme 11,40% 10,42% 8,35% 3,42% 0,00%

Teknologi 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Forsyning 11,90% 7,46% 0,55% 0,00% 0,00%

Tabel 5.18

Kilde: Egen tilvirkning
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optræder en aktivklasse med en høj korrelation til de øvrige aktivklasser, vil modellen ofte 

foretrække andre aktivklasser med lavere afkastforventninger. 

 

I tabel 5.19 ses Markowitz allokering holdt op mod vores egen.  

 

 

Ifølge Markowitzs model vil den optimale allokering vægte 91% på kun to aktivklasser. Dette er 

selvsagt ikke den optimale allokering, set ud fra et diversifikationsprincip. Vores allokeringsmodel 

viser umiddelbart en bedre allokering, idet det med rimelighed kan antages at afkast/risikoforholdet, 

ceterius paribus, forbedres ved en forøgelse fra 3 aktivklasser til 9 aktivklasser. 

 

Porteføljerne har et forventet afkast 0,92% og 0,58% for hhv. Markowitz og vores porteføljer. 

Risikoen er hhv. en standardafvigelse på 4,53% og en Value at Risk 3,38%. Modellen har dog en 

kæmpe styrke i at analysere hvilke aktivklasser der (relativt) er attraktive.  

 

5.5.3 Black-Litterman 

Black-Litterman har videreudviklet en model som kan eliminere hjørneløsningerne, idet man 

kombinerer den tekniske analyse med en kvalitativ vurdering og en tilhørende ”sikkerheds 

sandsynlighed” som nævnt i afsnit 4.1. 

Såfremt investor er enig i den forventning der er i markedet til de fremtidige afkast for hver af 

benchmark porteføljens aktiver, vil det ikke være nødvendigt med en subjektiv vurdering på de 

enkelte indeks. Vi har som nævnt backtestet for 2011, men da vi i skrivende stund befinder os i 2012 

Optimal portefølje

uden kortsalg

Markowitz 

Allokeringsmodel

Vores 

Allokeringsmodel

Materialer 0,0% 4,2%

Kommunikations service 0,0% 0,0%

Cyklisk forbrug 0,0% 3,2%

Defensiv forbrug 48,7% 27,1%

Energi 42,8% 18,4%

Finans 0,0% 0,1%

Sundhed 0,0% 14,6%

Industri 0,0% 8,4%

Ejendomme 8,5% 10,8%

Teknologi 0,0% 0,0%

Forsyning 0,0% 13,1%

Tabel 5.19

Kilde: Egen tilvirkning
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kan vi ikke argumentere for nogle kvalitative meninger vi eventuelt måtte have præcis den 1. januar 

2011. Vi har dog tilføjet nogle subjektive vurderinger for to af indeksene for at illustrere anvendelsen 

af modellen.  

Sammenligner man Black-Litterman modellens første allokering, uden påvirkning af delta og lambda, 

med de to forgående, ses umiddelbart et bedre output idet alle 11 indeks har positive vægte. Dette 

kommer af ovennævnte antagelse om at markedsporteføljen er den optimale fordeling. Dermed 

løser Black-Litterman modellen umiddelbart et af de største problemer med Markowitz mean 

variance model, nemlig at den ikke kommer med hjørneløsninger.  

Modellen har dog en anden styrke i kraft af at man ved at indtaste nogle delta værdier kan korrigerer 

for afkastforventningerne, således at investor kan påvirke sin allokering i de tilfælde hvor hans 

forventninger til fremtiden ikke stemmer overens med beregningerne, som hviler alene på den 

historiske udvikling. Ydermere kan investor tilføje en lambda værdi, som er graden af den sikkerhed 

der ligger i hans kvalitative mening/holdning. I de følgende 3 tabeller, 5.20, 5.21 og 5.22, kan man se 

afkastforventningerne samt allokeringerne til de 11 indeks. 

1. kolonne viser afkastforventningerne uden korrektionen 

2. kolonne viser investors korrektion (delta) til kolonne 1 

3. kolonne viser de korrigerede afkastforventninger efter delta påvirkning 

4. kolonne viser allokeringen uden korrektion 

5. kolonne viser allokeringen med korrektion men uden påvirkning af (u)sikkerhedsgraden, 

lambda 

6. kolonne viser allokeringen med korrektion og under hensynstagen til en (u)sikkerhedsgrad, 

lambda  

 

Scenarie 1: 

Antag at du som investor, den 1. januar 2011 har en forventning til at Finans vil klare sig dårligere 

end resultaterne af dine beregninger fortæller. Uden korrektion vil det forventede afkast være 

1,08%, men dine forventninger er midlertidig kun 0,80%. Delta sættes derfor til differencen -0,28% 

(0,80%-1,08%). Den optimale allokering var, uden korrektion, 14,01% til finanssektoren. Efter 

korrektionen falder vægten til -5,57%, dvs. den optimale allokering er nu at gå kort i Finans med 
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5,57%. Bemærk de øvrige vægte ændres som følge af de indbyrdes korrelationer. Investorens 

holdning til én sektor påvirker således alle de øvrige. 

Investoren er midlertidig blevet usikker på sin holdning, hvorfor han sætter (u)sikkerhedsgraden 

lambda til 50%. Dette resulterer i en ny optimal allokering, idet modellen tager højde for at investors 

subjektive holdning til et enkelt indekses afkastforventning er knyttet til en procentvis usikkerhed 

(her 50%). Den nye optimale allokering ændrer sig derfor fra -5,57% i Finans til 4,22%. Bemærk igen 

at de øvrige vægte ændre sig som følge af de indbyrdes korrelationsforhold. 

 

 

Scenarie 2: 

Antag at du som investor, den 1. januar 2011 har en forventning til at sundhedssektoren vil klare sig 

bedre end resultaterne af dine beregninger fortæller. Uden korrektion vil det forventede afkast være 

0,72%, men dine forventninger midlertidig 1,00%. Delta sættes derfor til differencen 0,28% (1,00%-

0,72%). Den optimale allokering var, uden korrektion, 10,60% i sundhed. Efter korrektionen stiger 

vægten til 33,74%. Bemærk igen at de øvrige vægte ændres som følge af de indbyrdes korrelationer.  

Investoren som i første scenarie igen blevet usikker på sin holdning, hvorfor han sætter 

sikkerhedsgraden lambda til 50%. Dette resulterer i at den nye optimale allokering reduceres til 

22,17%. Bemærk igen at de øvrige vægte følger med. 

Black-Litterman, scenarie 1 E(rp1) Delta (Δ) Ny E(rp1)
Wp1                 

(uden Δ)

Wp1               

(uden λ)

Wp1              

(optimal)

Materialer 0,99% 0,00% 0,81% 4,13% 5,06% 4,60%

Kommunikations service 0,99% 0,00% 0,82% 3,71% 4,56% 4,14%

Cyklisk forbrug 1,11% 0,00% 0,91% 9,84% 12,08% 10,96%

Defensiv forbrug 0,67% 0,00% 0,54% 9,67% 11,87% 10,77%

Energi 0,84% 0,00% 0,72% 11,72% 14,39% 13,06%

Finans 1,08% -0,28% 0,80% 14,01% -5,57% 4,22%

Sundhed 0,72% 0,00% 0,59% 10,60% 13,01% 11,80%

Industri 1,04% 0,00% 0,84% 13,04% 16,01% 14,53%

Ejendomme 0,82% 0,00% 0,64% 2,40% 2,95% 2,67%

Teknologi 1,41% 0,00% 1,21% 17,52% 21,50% 19,51%

Forsyning 0,58% 0,00% 0,48% 3,37% 4,14% 3,75%

Tabel 5.20

Kilde: Egen tilvirkning
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Scenarie 3: 

Antag at du som investor, den 1. januar 2011 har flere forventninger der afviger fra 

markedsporteføljen. Du tror både at finanssektoren vil klare sig dårligere (scenarie 1) og 

sundhedssektoren vil klare sig bedre (scenarie 2) med hhv. 0,80% og 1,00%. Black-Litterman 

modellen er bygget til at kunne håndtere flere subjektive vurderinger, men rent matematisk virker 

modellen nu anderledes. Vi har anvendt Excels solver til let at løse optimeringsproblemet på. Her 

sættes finanssektorens korrigerede afkastforventninger til solverens target cell med ønsket om en 

konkret værdi, her 0,008 (0,80%). Variablerne bliver delta værdierne i Finans og Sundhed, under 

bibetingelse af at Sundhedssektorens korrigerede afkastforventninger er lig med 0,01 (1,00%). De 

korrekte delta værdier bliver hhv. -0,90% og 0,70%, hvilket umiddelbart ikke giver mening eftersom 

1,08% - 0,90% ≠ 0,80% og 0,72% + 0,70% ≠ 1,00%. I tabel 5.22 ses de optimale vægte nu til hhv. -

35,72% og 76,88%. Som i de første to scenarier korrigerer vi igen for en usikkerhed på 50%, hvilket 

fører til en optimal allokering på hhv. -10,86% og 43,74%.  

Black-Litterman, scenarie 2 E(rp2) Delta (Δ) Ny E(rp2)
Wp2                 

(uden Δ)

Wp2               

(uden λ)

Wp2              

(optimal)

Materialer 0,99% 0,00% 1,16% 4,13% 3,06% 3,59%

Kommunikations service 0,99% 0,00% 1,22% 3,71% 2,75% 3,23%

Cyklisk forbrug 1,11% 0,00% 1,33% 9,84% 7,29% 8,56%

Defensiv forbrug 0,67% 0,00% 0,86% 9,67% 7,17% 8,42%

Energi 0,84% 0,00% 0,98% 11,72% 8,69% 10,20%

Finans 1,08% 0,00% 1,33% 14,01% 10,38% 12,20%

Sundhed 0,72% 0,28% 1,00% 10,60% 33,74% 22,17%

Industri 1,04% 0,00% 1,25% 13,04% 9,67% 11,35%

Ejendomme 0,82% 0,00% 0,99% 2,40% 1,78% 2,09%

Teknologi 1,41% 0,00% 1,68% 17,52% 12,98% 15,25%

Forsyning 0,58% 0,00% 0,74% 3,37% 2,50% 2,93%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.21
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5.5.4 Backtesting 

Målet i kandidatafhandlingen har været at frembringe en model, der bestemmer den optimale 

allokering mellem vores udvalgte sektorer. Vi har derfor afslutningsvis valgt at udføre en backtesting 

af alle modeller, for at teste hvordan de efterfølgende har klaret sig. Vi har til vores backtesting, valgt 

at se på perioden primo januar 2011 til ultimo marts 2012. Vi har valgt at teste vores model op imod 

Markowitz modellen, den globale markedsportefølje, Black-Litterman (som er identisk med den 

globale markedsportefølje eftersom vi ikke kan tilføje kvalitative holdninger), samt en lige vægtet 

markedsportefølje. Den lige vægtede portefølje siges at være fri for teori og subjektive valg, og ifølge 

flere undersøgelser ser vi at den typisk outperformer de traditionelle optimeringsmodeller. Grunden 

til dette, kan være at de traditionelle modeller indeholder væsentlige fejlestimeringer, som påvirker 

diversifikationsgevinsten. Da perioden vi tester over er relativ kort, har vi valgt ikke at rebalancere og 

holder derfor alle vægte konstante i hele perioden. 

For Markowitz og vores model, har vi valgt at teste de optimale porteføljer som var knyttet til 

restriktion om kortsalg. Til testen har vi valgt at kigge på to performance mål. Det ene er den 

klassiske Sharpe ratio, mens den anden er videreudviklingen Sortino ratio, som ser på merafkastet i 

forhold til downside standardafvigelsen. 

  

Black-Litterman, scenarie 3 E(rp3) Delta (Δ) Ny E(rp3)
Wp3                 

(uden Δ)

Wp3               

(uden λ)

Wp3              

(optimal)

Materialer 0,99% 0,00% 0,84% 4,13% 3,22% 3,22%

Kommunikations service 0,99% 0,00% 1,02% 3,71% 2,90% 2,90%

Cyklisk forbrug 1,11% 0,00% 0,99% 9,84% 7,68% 7,68%

Defensiv forbrug 0,67% 0,00% 0,71% 9,67% 7,55% 7,55%

Energi 0,84% 0,00% 0,79% 11,72% 9,15% 9,15%

Finans 1,08% -0,90% 0,80% 14,01% -35,72% -35,72%

Sundhed 0,72% 0,70% 1,00% 10,60% 76,88% 76,88%

Industri 1,04% 0,00% 0,94% 13,04% 10,18% 10,18%

Ejendomme 0,82% 0,00% 0,65% 2,40% 1,87% 1,87%

Teknologi 1,41% 0,00% 1,44% 17,52% 13,67% 13,67%

Forsyning 0,58% 0,00% 0,66% 3,37% 2,63% 2,63%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.22
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De 4 forskellige allokeringer vist i tabel 5.23:  

 

Porteføljernes udvikling findes ved først at udlede porteføljernes afkast ud fra de historiske 

indeksværdier. Dernæst har vi indekseret dem til alle at starte med en markedsværdi på DKK 100. 

Udvikling er illustreret i figur 5.17: 

 

Udviklingen har været ens for alle porteføljer i de 15 måneder. Ser man på afkastet for hele perioden 

er det vores portefølje som har gjort det bedst. De 100 kroner er med et afkast på 14,53%, vokset til 

114,53 kroner, mens de andre følger efter med en lille procent mindre. Afkast skal som altid ses i 

 Allokering 
Markowitz

allokeringsmodel

Vores

allokeringsmodel

 Markeds-

porteføljen 

 Ligevægtet

portefølje 

Materialer 0,00% 4,24% 4,13% 9,09%

Kommunikations service 0,00% 0,00% 3,71% 9,09%

Cyklisk forbrug 0,00% 3,18% 9,84% 9,09%

Defensiv forbrug 48,67% 27,12% 9,67% 9,09%

Energi 42,80% 18,42% 11,72% 9,09%

Finans 0,00% 0,11% 14,01% 9,09%

Sundhed 0,00% 14,56% 10,60% 9,09%

Industri 0,00% 8,41% 13,04% 9,09%

Ejendomme 8,54% 10,84% 2,40% 9,09%

Teknologi 0,00% 0,00% 17,52% 9,09%

Forsyning 0,00% 13,12% 3,37% 9,09%

Kilde: Egen tilvirkning

Tabel 5.23

Kilde: Egen tilvirkning

Figur 5.17
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forhold til risikoen og vi har derfor beregnet Sharpe ratio og Sortino ratio og rangerede porteføljerne. 

Resultatet fremgår i tabel 5.24: 

 

Af tabel 5.24 fremgår det at vores model har performet bedst i perioden. Til tabellens resultat bør 

der knyttes følgende kommentarer: 

1) Markowitz porteføljen performer overraskende godt, trods den konstaterede hjørneløsning. 

Porteføljen yder naturligvis godt af, at dens to store vægte i Defensivt forbrug og Energi, har 

været blandt de bedste sektorer. Defensivt forbrug er en sektor som er mindre volatil. Under 

lavkonjunktur vil man typisk se defensive aktier klare sig relativt bedre, mens de under 

højkonjunktur typisk ligger bagerst i feltet. Energi er en sektor som er mere sensitiv og dens 

påvirkning af politiske ændringer og makroøkonomiske faktorer er væsentlig større. Derfor 

vil det den høje vægt være en meget risikabel position. 

 

2) Markedsporteføljen har sin største vægt i den finansielle sektor. Det er et udtryk for dens 

store størrelse i forhold til de andre. Denne sektor har historisk set haft mange store 

afvigelser og i perioden har den også det næstlaveste afkast på kun 5,2%. Sammenlignet med 

vores model, der har en minimalvægt i denne sektor, vil det alt andet lige påvirke resultatet.  

 

Det er efter vores overbevisning, at man som investor ikke skal vælge en hjørneløsning, men forsøge 

at sprede sig så vidt muligt ud over alle sektorer. Det kan sagtens være den bedste portefølje over en 

periode, men vælger man en hjørneløsning hviler man kraftigt på antagelsen om at den historiske 

udvikling vil gentage sig. 

  

 Model  Afkast  Sharpe Ratio  Sortino Ratio 
 Rank 

(Sharpe) 

 Rank 

(Sortino) 

Mean variance 13,44% 3,03 -0,07 4 3

Vores model 14,53% 4,06 -0,06 1 1

Ligevægtet 13,45% 3,50 -0,08 2 4

Markedsporteføljen 13,77% 3,40 -0,07 3 2

Tabel 5.24

Kilde: Egen tilvirkning
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Figur 5.18 viser afkastet for vores model og alle indeksene. 

 

 

5.5.5 Delkonklusion 

Vores resultater uden kortsalgsrestriktioner viste ekstreme positioner hos Markowitz modellen, 

mens vores model umiddelbart havde et fornuftigt output, idet kun to indeks havde negative vægte 

der tilsammen kun giver en kort position på 3,1%. Det mest attraktive indeks er Defensivt forbrug, 

som står for 138,7% og 27,3% af allokeringen i hhv. Markowitz mean variance og vores model. Når vi 

tilføjer kortsalgsrestriktion, ender vi hos Markowitz med en allokering på kun 3 indeks, hvoraf 

Defensivt forbrug og Energi står for mere end 90%. Med andre ord førte den os som forventet til en 

hjørneløsning. Vores model anvender Shrinkage metoden til at forebygge problemet med 

hjørneløsninger. Vores estimering af lambda førte til en stor krympning af kovariansmatricen og 

resulterede i en allokering der umiddelbart ser fornuftig ud. Vores model har kun 2 indeks som den 

ikke er positioneret i, nemlig Kommunikations service og Teknologi. Finans repræsenterer kun 0,1% 

af porteføljen, men ellers synes der at være en fornuftig spredning.  

Markowitz mean variance har dog en styrke i at vurdere aktivklasserne relativt til hinanden, og 

eftersom vores empiriske resultater alene bygger på input fra én aktivklasse, kan det tænkes at 

resultaterne ville have været anderledes ved eksempelvis inkludering af obligationer, realaktiver og 

alternativer.   

2011 2012

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar

5,0% 5,8% 2,8% 0,8% -0,4% 2,1% 1,1% 0,2% 6,0% 14,4% 6,6% 8,8% 10,5% 4,3% 5,9%

1,9% 3,9% 1,8% 0,3% 5,8% 1,6% -0,6% -0,8% 3,1% 12,7% 5,8% 7,1% 7,4% 4,0% 4,4%

1,5% 3,6% 1,0% -0,5% 5,3% 1,2% -1,0% -2,2% 2,6% 9,6% 5,5% 6,4% 6,2% 3,2% 4,3%

1,4% 3,4% 0,9% -1,6% 5,1% 0,5% -1,2% -5,5% 1,9% 9,1% 5,2% 6,3% 5,9% 3,1% 3,9%

1,1% 1,8% 0,3% -1,7% 4,8% 0,4% -1,2% -6,5% 0,7% 8,8% 4,7% 6,3% 5,7% 3,0% 3,5%

0,0% 1,7% 0,0% -1,8% 4,2% 0,4% -1,7% -6,9% -0,8% 8,5% 4,5% 6,0% 5,4% 1,6% 3,4%

-0,7% 1,5% -0,3% -1,8% 2,7% -0,1% -2,6% -7,2% -2,3% 7,7% 3,9% 5,1% 3,0% 1,4% 2,1%

-0,8% 0,9% -0,6% -2,0% 2,2% -0,2% -3,1% -7,7% -2,5% 7,1% 3,9% 4,6% 1,8% 0,1% 1,3%

-1,3% 0,2% -1,0% -3,2% 1,4% -0,4% -4,5% -8,3% -3,4% 2,0% 2,8% 4,6% 1,6% -0,9% 1,0%

-1,4% 0,2% -1,1% -3,5% 0,6% -0,7% -5,2% -10,6% -3,5% 0,8% 2,5% 2,7% 1,5% -1,1% 0,3%

-2,6% 0,2% -3,0% -3,9% 0,0% -1,1% -5,6% -11,0% -7,6% 0,1% 2,5% 1,8% -1,9% -2,9% -1,2%

-3,9% -0,1% -3,1% -5,7% -1,2% -1,7% -7,8% -12,1% -14,1% 0,0% 1,4% 0,7% -4,4% -3,2% -4,5%

Kilde: Egen tilvirkning

Materialer Kommunikations service Defensiv forbrug

Cyklisk forbrug Energi Sundhed

Finans Industri Forsyning

Ejendomme Teknologi Vores model

Figur 5.18



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   5. Egenudviklet aktiv allokeringsmodel 
 

109 
 

 

Når vi sammenligner vores model med nogle tilfældigt udvalgte investeringsforeninger, er det kun 

vores model som ligger på den efficiente rand.  

 

5.6 Forslag til forbedringer af model 

Vi har nu udarbejdet en model der generelt fastsætter hvilken allokering der er optimal mellem de 11 

sektorer, som favner over hele verdens virksomhedstyper. Spørgsmålet om hvor i verden en investor 

skal vælge sine sektorer er dermed ikke taget hensyn til og det synes måske ikke helt uvæsentlig om 

man som investor vælger at allokerer sine midler til f.eks. ejendoms sektoren i USA eller Indien. 

Ligeledes er forskellen mellem finanssektoren i Europa og i Brasilien stor nok til at det det kan blive 

afgørende. Specielt de sensitive sektorer er påvirket af politiske beslutninger og en videreudvikling af 

vores model kunne dermed være at opdele vores sektorer på regionerne. En måde man kunne gøre 

dette på, var ved at finde et sektor indeks på hver overordnede region, f.eks. Energi (Europa), Energi 

(Nordamerika) og Energi (Asien). Afhængig af antallet af regioner, så betyder den at modellen skal 

indeholde væsentligt flere indeks. Dette synes umiddelbart ikke optimalt, da erfaring viser at jo flere 

indeks, jo større er risikoen for hjørneløsninger. Alternativt skulle man i så fald kører vores model og 

derefter lave en ny optimering, men hvor man så fokuserer på kun en enkelt sektor. Altså hvis 

outputtet eksempelvis sagde at man skulle allokere 30% i Defensiv forbrug, så ville man dernæst køre 

en model hvor man dekomponerede Defensiv forbrug ud på regioner. 

Derudover, så har vores model den svaghed at den kun ser på en allokering over én periode. I teorien 

findes der enkelte multi-peiodiske modeller, med i fælles for dem alle er, at kompleksiteten stiger og 

medfører ligeledes flere fejlestimeringer. Dette ser vi som et generelt problem. 

Et sidste vigtig forbedringsforslag kunne være at få modellen til løbende at forudsige den fremtidige 

risiko. Vi har valgt at fokusere på Value at Risk, men måske det ville blive mere præcist hvis man 

anvendte Expected Shortfall. Det kræver naturligvis at man finde en korrekt fordelingsfunktion, så 

man kan estimere risikoen ud fra. 
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6. Konklusion 

Vi har med vores kandidatafhandling påvist at der findes centrale brud i den klassiske porteføljeteori 

og dets antagelser. Vi har på baggrund af den viden konstrueret en aktiv allokeringsmodel, der har 

fokus på de fejl og som konstruktivt forbedrer porteføljeoptimeringen.  

I afsnit 2 beskrev vi aktiemarkedet i et historisk perspektiv, hvor vi viste de største kursfald siden 

1870 med henblik på at konstatere at der længe, med jævne mellemrum, har eksisteret kriser på 

aktiemarkederne. Med andre ord, har vi vist at det ikke kun er i det seneste årti, at der har været 

dramatiske kursfald. Vi har beskrevet hvad begrebet ”Black Swans” dækker over. Det har dannet 

grundlag til vores model, som bedre skal tage mere højde for netop disse ekstremme begivenheder 

og uforudsigelige hændelser. 

Referenceindeksene vi har valgt, er sket ud fra en kvalitativ vurdering om at sektorallokering kan 

bidrage til den bedste diversifikationseffekt i porteføljeallokeringen. De 11 sektorers indeks, er det 

eneste input til vores beregninger og resultater, hvilket gør dette til måske den vigtigste beslutning. 

På trods af, at der er gode argumenter for stilallokering, eller klassisk regionsallokering, føler vi de 

valgte indeks repræsentere et solidt billede af verdens aktiemarkeder. Tidsperioden er også af 

afgørende betydning. Perioden fra 1996 til 2011 har i analysen dannet grundlag for vores resultater. 

De 180 observationer var på månedlige afkast, men havde man i stedet brugt daglige eller ugentlige 

observationer havde vi haft flere datapunkter, som muligvis ville give et andet resultat. Man kunne 

jonglere med flere muligheder, f.eks. at anvende en kortere periode da det kan diskuteres hvilken 

lighed 90’erne har med fremtiden. Vigtigt er det dog, at fange både høj og lavkonjunkturer.  

Til de i problemformuleringen nævnte antagelser vi ønskede at gennemlyse og teste, har vi fundet at 

resultaterne var ens for alle indeks, hvad gælder antagelsen om normalfordeling. Ved forskellige 

statistiske beregninger kunne vi konkludere at ingen af vores indeks opfylder dette.  På samme måde 

har vi for de 11 indeks testet for uafhængig i afkastene. Her blev resultatet en svag grad af 

autokorrelation, hvilket kan medføre en lille fejlvurdering af risikoen og medføre støj ved den 

endelige allokering. Til teoriens antagelse om, at aktivernes korrelationskoefficienter er konstante, så 

vi et tydeligt billede, at dette ikke gør sig gældende. Konklusionen er at der findes en stor påvirkning 

fra, om markedets generelle tilstand er stresset eller ej.  

Generelt kan vi konkludere at de sande karakteristika bag vores indeks ikke ser ud som teorien 

foreskriver. Den værste konsekvens er, at risikoen for store tab undervurderes og 
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diversifikationseffekten overvurderes. Eftersom vores beregninger viser at antagelserne bag 

traditionelle porteføljeallokeringsmodeller kan forkastes på næsten alle indeks, giver det en ekstra 

styrke til ønsket om at bygge en model som ikke er underlagt disse antagelser.  

I kølvandet på at vores resultater om normalfordelingen, kan vi konstatere at standardafvigelsen, 

som hviler på denne antagelse ikke er et pålideligt risikomål og derfor ikke bør anvendes. I 

forlængelse heraf, introducerede vi risikoparametrene Value at Risk og Expected Shortfall som syntes 

attraktive. De fokuserer begge på den volatilitet som ligger under middelværdien og dermed fanger 

investors asymmetriske præference til udsving i afkastet. Desuden er risikomålene pædagogiske og 

brugbare for menigmand. Derudover har vi belyst forskellene mellem den aritmetiske og den 

geometriske middelværdi. Da investorer ofte foretrækker ar se en tidsmæssig og akkumulerende 

formue, har vi til vores model valgt at benytte de geometriske. 

Ud over ovenstående korrektioner til vores model har vi til optimeringsprocessen valgt at benytte en 

alternativ metode at beregne kovariansmatricen. Til beregning heraf, anvendte vi Shrinkage 

metoden. Formålet her var at forbedre kovariansmatricen ved at minimerer fejledet mellem de 

beregnet og faktiske kovarianser. Til det medførte en estimering af en krympningsparameter, 

lambda, som senere viste sig at have afgørende betydning. Optimeringen af den optimale portefølje 

ved forskellige lambda værdier viste at jo højere og tættere faktoren kom på 1, jo mindre 

diversificeret blev løsningen. Et andet optimeringsforslag vi har foretaget er en historisk simulation. 

Formålet var her at generere et forecast som kunne modellere de ekstremme begivenheder ind i 

afkastfordelingen fordelingen. 

Inden udførelsen af vores model, har vi været forberedt på resultatet kunne blive en hjørneløsning. 

Derfor inkluderede vi en løsning af det samme optimeringsproblem ved hjælp af Black-Litterman 

metoden. Den største styrke her var, at den eliminerede hjørneløsningerne og samtidig bidrog med 

den egenskab at man selv kunne påvirke løsningen ved at inkorporere personlige meninger. Black-

Litterman modellen har vi delvist undladt i vores backtesting, da det naturligvis ikke ville være 

retvisende at argumentere for hvilke holdninger vi havde ved backtesting tidspunktets begyndelse. 

Dog er den optimale løsning ifølge Black-Litterman, markedsporteføljen uden personlige holdninger, 

hvorfor vi i vores backtesting har sammenlignet følgende fire porteføljer: 

1. Markowitzs mean variance 

2. Vores model 

3. Markedsporteføljen  
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4. Lige vægtet portefølje 

Vi fandt at vores model har det bedste afkast og vinder på både Sharpe ratio og Sortino ratio. Vi 

forholder os dog kritiske til denne sejr, da vi kun har backtestet på 15 måneder.  

Det er afslutningsvis en generel konklusion i hele kandidatafhandlingen, at brugen af middelværdier 

og gennemsnit skal gøre varsomt. Som nævnt afhænger det af, at tingene er normalfordelte og det er 

derfor vores generelle opfattelse, at man ved aktiv allokering bør undgå for mange implicitte 

antagelser.  
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6.1 Perspektivering 

Efter at have beskæftiget sig med begrebet strategisk aktiv allokering, både teoretisk og i praksis er 

det relevant at stille sig spørgsmålet: Hvor vigtigt er det? 

Der er lavet flere undersøgelser af emnet og den mest kendte er foretaget af Brinson (1986). I en 

empirisk analyse forsøgte han at vise i hvilket omfang den strategiske aktiv allokering, 

markedstimingen og udvælgelsen af de specifikke investeringspapirer påvirkede porteføljens 

samlede afkast. I første omgang viste analysen at de investorer, som satsede på at time markedet 

eller at købe bestemte aktier opnåede et mindre afkast end dem som valgte en passiv investering. 

Ved en passiv investering forstås, at man ej forsøgte at over- eller undervægte specifikke aktivklasser, 

men derimod fastholdt markedsporteføljen gennem hele perioden. Undersøgelsen kom til den 

konklusion, at den passive investeringsform performede bedre og at 91,5% af udsvingene i afkastene 

kunne forklares ved den passive investerings aktiv allokering. Dermed blev den strategiske aktiv 

allokering den vigtigste faktor, når det gjaldt styring af risiko og sammensætning af en given 

portefølje. Undersøgelsen hænger naturligvis godt sammen med Markowitzs porteføljeteori, men 

efterfølgende har mange andre undersøgelser stillet sig kritiske til Brinsons konklusion. Flere artikler, 

heriblandt Jahnke (1997) og senere Roger G. Ibbotson og Paul D. Kaplan, har set kritisk på Brinsons 

undersøgelser. Konklusionen er stadig debatteret, og afhænger i dominerende grad af hvilket 

spørgsmål man stiller. Artiklen ”Does Asset Allocation Policy Explain 40 Percent, 90 Percent, or 100 

Percent of Performance?” som sidenhen har høstet flere titler og anerkendelse, konkluderede at 

svaret afhænger af hvilket spørgsmål man stiller: Ønsker man at vide hvor meget en porteføljes 

performance afhænger af investeringspolitikkens aktiv allokering er det 90%, mens kun 40% forklarer 

afkastudsvingene i forhold til andre porteføljer.  

Der er ingen tvivl om at, den teoretiske del ved strategisk aktiv allokering, anvendes i en vis grad 

både hos private og i høj grad hos professionelle investorer. Om vigtighedens størrelse afspejler 

ressourceforbruget er derimod mere tvivlsomt. Der findes mange forskellige investeringsstrategier, 

som henvender sig til forskellige typer af investorer med forskellige typer risiko. Fælles for dem alle 

er dog, at diversifikation og spredning er centralt. Hos den private investor er det svært at gøre sig 

klog på deres specifikke investerings adfærd.   

Isaac Newton udtalte engang at ”All models are wrong, but some models are useful”. Selvom 

modellerne af Markowitz, Black-Scholes og Sharpe bygger på antagelser der gør de kun vil være 

approksimationer, men ikke desto mindre har de været en god start og har åbnet op for en strøm af 
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forskning og udvikling indenfor finansiel økonomi.  Efter Markowitz og Sharpe bekymrer investorer 

sig ikke om et gennemsnits afkast, men i stedet en risiko/belønning ratio. De videreudviklede 

koncepter, så som Value at Risk har endnu ikke fået det store gennembrud i praksis. Ved 

investeringsforeningers lovpligtige opgørelser i månedskommentarer og årsrapporter er det stadig 

de velkendte mål som standardafvigelse og Sharpe ratio m.fl. som er påkrævet.  

En model som virker i praksis, vil ikke alene bryde med loven om ingen arbitrage muligheder men 

også være verdens første krystalkugle. Det er derfor vigtigt at diskutere og kontinuerligt 

videreudvikle sine modeller. Vores forecast på fremtidens afkastudvikling vil resultaterne være 

knyttet til en uundgåelig usikkerhed når man antager at historikken vil gentage sig. Antagelsen kan 

vise sig at ødelæggende for modellen hvis det ikke gør sig gældende. Dog er det den eneste metode 

hvorpå vi kan beregne et geometrisk afkast, der indeholder ekstreme afkast i fordelingens haler. Der 

er mange holdninger til at forecast kun gør tingene forkert for dig, så hvorfor ikke bare undgå det? I 

et interview fra 1988 i Money magasinet, bliver Harry Markowitz spurgt om hvordan han har sin 

pensionsopsparing investeret. Han svar var ”I have half of my money in stocks, and I’ve got half of my 

money in bonds”. Dette lyder som én over N, fortsætter intervieweren. Har du selv beregnet dig frem 

til det? Markowitz svarer: ”I probably should have done some form of calculation to decide my 

weights. But the reality is, I do not know which one is going to perform better in the future, and I do 

not want to regret making the wrong decision”. 
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8. Bilag 

8.1 Bilag 1 – Excel filer og forklaringer  

 

Til kandidatafhandlingen medfølger to Microsoft Excel filer: 

 Kandidatafhandling – ANALYSEN 

 Kandidatafhandling – HISTORISK SIMULATION 

 

Begge filer åbnes op med indholdsfortegnelse. 
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8.2 Bilag 2 – Normalfordelingen 

Standardafvigelsen i en normalfordeling 

 

 

  

Figur 3.4

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkning
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8.3 Bilag 3 – Black-Litterman illustration 

 

 

Kilde: Thomas M. Idzorek  
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8.4 Bilag 4 – Histogrammer 
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8.5 Bilag 5 – Normalfraktildiagrammer 
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8.6 Bilag 6 – Autokorrelationer 
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8.7 Bilag 7 – Korrelationer 
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8.8 Bilag 8 – Glidende volatilitet 

 

1 uges glidende volatilitet 
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8.9 Bilag 9 – Efficiente rande 

 

Vores allokeringsmodel, uden kortsalg 
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Markowitzs allokeringsmodel, uden kortsalg 

 

 

Markowitzs allokeringsmodel, med kortsalg 
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Vores allokeringsmodel, uden kortsalg inkl. Udvalgte investeringsforeninger 
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Jyske Invest Globale Aktier
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Sparinvest Value Aktier
Sydinvest Verden
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Sundhed Industri Ejendomme
Teknologi Forsyning
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8.10 Bilag 10 – Black-Litterman allokeringsmodel 

 

Optimal (markedsvægtede) portefølje ved Black-Litterman metoden uden kvalitative påvirkninger  

 

 

 

 

 

  

Black.Litterman 
Aktivallokeringsmodel 

Materialer
Kommunikations service
Cyklisk forbrug
Defensivt forbrug
Energi
Finans
Sundhed
Industri
Ejendomme
Teknologi
Forsyning

Optimal portefølje                      

(Black-Litterman)

Allokering uden 

kvalitativ mening
Korrigeret for delta

Korrigeret for delta 

og lamda

Materialer 4,13% 5,06% 4,60%

Kommunikations service 3,71% 4,56% 4,14%

Cyklisk forbrug 9,84% 12,08% 10,96%

Defensivt forbrug 9,67% 11,87% 10,77%

Energi 11,72% 14,39% 13,06%

Finans 14,01% -5,57% 4,22%

Sundhed 10,60% 13,01% 11,80%

Industri 13,04% 16,01% 14,53%

Ejendomme 2,40% 2,95% 2,67%

Teknologi 17,52% 21,50% 19,51%

Forsyning 3,37% 4,14% 3,75%

Kilde: Egen tilvirkning
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8.11 Bilag 11 – Tabeller 

 

Forskel mellem historiske og bootstrapping resultater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer Bootstrapped Historisk Forskel Kommunikations service Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 6,58% 6,62% 0,03% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Kurtosis 0,65 0,76 0,12 Standardafvigelse 0,07 0,07 0,00

Skævhed -0,28 -0,26 0,02 Kurtosis 1,03 1,14 0,11

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning

Cyklisk forbrug Bootstrapped Historisk Forskel Defensivt forbrug Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 6,52% 6,52% 0,00% Standardafvigelse 6,52% 6,52% 0,00%

Kurtosis 0,45 0,50 0,05 Kurtosis 0,45 0,50 0,05

Skævhed -0,40 -0,41 -0,01 Skævhed -0,40 -0,41 -0,01

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning

Energi Bootstrapped Historisk Forskel Finans Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 6,67% 6,69% 0,02% Standardafvigelse 6,90% 6,92% 0,02%

Kurtosis 0,23 0,26 0,03 Kurtosis 1,43 1,53 0,11

Skævhed -0,15 -0,15 0,00 Skævhed -0,54 -0,59 -0,05

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning

Sundhed Bootstrapped Historisk Forskel Industri Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 5,02% 5,05% 0,03% Standardafvigelse 5,88% 5,89% 0,01%

Kurtosis 0,16 0,20 0,04 Kurtosis 0,24 0,29 0,05

Skævhed -0,31 -0,33 -0,01 Skævhed -0,44 -0,46 -0,02

Kilde: Egen tilvirkningKilde: Egen tilvirkning

Ejendomme Bootstrapped Historisk Forskel Teknologi Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 6,47% 6,49% 0,02% Standardafvigelse 9,34% 9,38% 0,04%

Kurtosis 4,78 5,66 0,89 Kurtosis 0,81 0,89 0,08

Skævhed -0,98 -1,04 -0,06 Skævhed -0,44 -0,49 -0,05

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning

Forsyning Bootstrapped Historisk Forskel

Standardafvigelse 5,07% 5,10% 0,04%

Kurtosis 0,53 0,57 0,03

Skævhed -0,23 -0,23 0,01

Kilde: Egen tilvirkning



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   8. Bilag 
 

142 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risikomål

(Historisk)
σ VaR 95% VaR 99% ES 95% ES 99%

Materialer 6,6% -11,0% -17,2% -14,6% -19,0%

Kommunikations service 6,8% -13,0% -19,5% -15,8% -21,5%

Cyklisk forbrug 6,5% -11,9% -16,0% -15,2% -19,6%

Defensivt forbrug 4,5% -6,7% -10,5% -9,5% -14,2%

Energi 6,7% -11,2% -14,1% -13,6% -17,2%

Finans 6,9% -10,2% -20,5% -16,8% -26,7%

Sundhed 5,0% -8,2% -12,2% -10,6% -15,3%

Industri 5,9% -9,0% -15,6% -13,3% -18,1%

Ejendomme 6,5% -10,1% -23,9% -17,1% -28,7%

Teknologi 9,4% -16,6% -25,3% -22,2% -32,4%

Forsyning 5,1% -8,6% -12,7% -11,2% -13,1%

Kilde: Egen tilvirkning

Risikomål               

(Bootstrapped)
σ VaR 95% VaR 99% ES 95% ES 99%

Materialer 6,6% -10,8% -15,8% -14,3% -17,6%

Kommunikations service 6,8% -12,3% -16,9% -15,5% -19,4%

Cyklisk forbrug 6,5% -11,4% -15,9% -14,7% -17,7%

Defensivt forbrug 4,5% -6,9% -10,0% -9,3% -11,8%

Energi 6,7% -10,7% -14,1% -13,2% -15,5%

Finans 6,9% -10,9% -18,7% -16,5% -22,6%

Sundhed 5,0% -8,1% -11,3% -10,4% -13,3%

Industri 5,9% -9,3% -14,3% -12,9% -16,2%

Ejendomme 6,5% -9,5% -19,8% -16,8% -25,1%

Teknologi 9,3% -15,9% -23,7% -21,7% -28,1%

Forsyning 5,1% -8,5% -11,7% -10,8% -12,5%

Kilde: Egen tilvirkning
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De tre supersektorer: Cykliske, Sensitive og Defensive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv klasse Skævhed
Excess 

kurtosis
JB test

Hypotesen om 

normalitet forkastes:

Cykliske -0,38 0,25 4,70 Ja

Sensistive -0,57 0,38 10,89 Ja

Defensive -0,50 0,89 13,54 Ja

Kilde: egen tilvirkning

Cykliske 1,00 0,62 0,74

Sensistive 0,62 1,00 0,78

Defensive 0,74 0,78 1,00

C
yk

lis
ke

Se
n

si
st

iv
e

Korrelationsmatrix

D
e

fe
n

si
ve

Kilde: Egen tilvirkning

Cykliske 1,00 0,77 0,15

Sensistive 0,77 1,00 -0,09

Defensive 0,15 -0,09 1,00

Kilde: Egen tilvirkning

Se
n

si
st

iv
eKorrelationsmatrix                             

(Finanskrisen)

D
e

fe
n

si
ve

C
yk

lis
ke
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Kovarians matricer 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer 0,0044 0,0025 0,0033 0,0018 0,0029 0,0031 0,0015 0,0033 0,0026 0,0035 0,0015

Kommunikations service 0,0025 0,0046 0,0034 0,0018 0,0017 0,0029 0,0021 0,0029 0,0019 0,0044 0,0015

Cyklisk forbrug 0,0033 0,0034 0,0043 0,0020 0,0022 0,0035 0,0019 0,0035 0,0028 0,0047 0,0014

Defensivt forbrug 0,0018 0,0018 0,0020 0,0020 0,0011 0,0023 0,0017 0,0019 0,0015 0,0019 0,0013

Energi 0,0029 0,0017 0,0022 0,0011 0,0045 0,0021 0,0013 0,0024 0,0017 0,0028 0,0018

Finans 0,0031 0,0029 0,0035 0,0023 0,0021 0,0048 0,0023 0,0033 0,0031 0,0034 0,0017

Sundhed 0,0015 0,0021 0,0019 0,0017 0,0013 0,0023 0,0025 0,0019 0,0015 0,0024 0,0014

Industri 0,0033 0,0029 0,0035 0,0019 0,0024 0,0033 0,0019 0,0035 0,0026 0,0041 0,0016

Ejendomme 0,0026 0,0019 0,0028 0,0015 0,0017 0,0031 0,0015 0,0026 0,0042 0,0025 0,0014

Teknologi 0,0035 0,0044 0,0047 0,0019 0,0028 0,0034 0,0024 0,0041 0,0025 0,0088 0,0013

Forsyning 0,0015 0,0015 0,0014 0,0013 0,0018 0,0017 0,0014 0,0016 0,0014 0,0013 0,0026

D
e

fe
n

si
vt

 f
o

rb
ru

g

En
e

rg
i

Kilde: Egen tilvirkning
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g

Kovariansmatrix                             

(Historisk)

M
at

e
ri

al
e

r

K
o

m
m

u
n

ik
at

io
n

s 
se

rv
ic

e

Materialer 0,0044 0,0026 0,0025 0,0017 0,0026 0,0027 0,0020 0,0023 0,0025 0,0036 0,0020

Kommunikations service 0,0026 0,0046 0,0026 0,0018 0,0027 0,0028 0,0020 0,0023 0,0026 0,0037 0,0020

Cyklisk forbrug 0,0025 0,0026 0,0043 0,0017 0,0025 0,0026 0,0019 0,0022 0,0025 0,0036 0,0019

Defensivt forbrug 0,0017 0,0018 0,0017 0,0020 0,0018 0,0018 0,0013 0,0016 0,0017 0,0025 0,0013

Energi 0,0026 0,0027 0,0025 0,0018 0,0045 0,0027 0,0020 0,0023 0,0025 0,0037 0,0020

Finans 0,0027 0,0028 0,0026 0,0018 0,0027 0,0048 0,0020 0,0024 0,0026 0,0038 0,0021

Sundhed 0,0020 0,0020 0,0019 0,0013 0,0020 0,0020 0,0025 0,0017 0,0019 0,0028 0,0015

Industri 0,0023 0,0023 0,0022 0,0016 0,0023 0,0024 0,0017 0,0035 0,0022 0,0032 0,0018

Ejendomme 0,0025 0,0026 0,0025 0,0017 0,0025 0,0026 0,0019 0,0022 0,0042 0,0036 0,0019

Teknologi 0,0036 0,0037 0,0036 0,0025 0,0037 0,0038 0,0028 0,0032 0,0036 0,0088 0,0028

Forsyning 0,0020 0,0020 0,0019 0,0013 0,0020 0,0021 0,0015 0,0018 0,0019 0,0028 0,0026

Su
n

d
h

e
d

C
yk

lis
k 
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D
e

fe
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 f
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rb
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Kovariansmatrix

(Konstante korrelationer metoden)

M
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Kilde: Egen tilvirkning
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Udvalgte investeringsforeninger 

 

 

 

 

 

  

Porteføljevægte

pr. 01-01-2011

Danske Invest 

Global StockPicking

Jyske Invest 

Globale Aktier

Nordea Invest 

Stabile Aktier

Sparinvest Value 

Aktier
Sydinvest Verden

Materialer 4,0% 8,5% 0,0% 8,0% 9,4%

Kommunikations service 0,0% 5,5% 11,3% 5,1% 6,0%

Cyklisk forbrug 14,5% 8,8% 6,8% 27,5% 9,4%

Defensivt forbrug 16,8% 10,8% 22,6% 5,9% 7,7%

Energi 6,1% 12,2% 10,1% 7,5% 12,6%

Finans 9,6% 17,5% 3,0% 12,2% 18,1%

Sundhed 15,4% 8,5% 20,6% 1,1% 8,9%

Industri 16,1% 12,8% 9,0% 18,2% 12,9%

Ejendomme 0,0% 1,8% 0,7% 0,0% 2,1%

Teknologi 17,5% 11,6% 8,9% 14,5% 10,1%

Forsyning 0,0% 1,9% 7,2% 0,0% 2,8%

Kilde: Egen tilvirkning

Optimal portefølje

med kortsalg

Markowitz 

Allokeringsmodel

Vores 

Allokeringsmodel

Optimal portefølje

uden kortsalg

Markowitz 

Allokeringsmodel

Vores 

Allokeringsmodel

Materialer -38,6% 4,1% Materialer 0,0% 4,2%

Kommunikations service -15,7% -2,5% Kommunikations service 0,0% 0,0%

Cyklisk forbrug -33,7% 3,2% Cyklisk forbrug 0,0% 3,2%

Defensivt forbrug 138,7% 27,3% Defensivt forbrug 48,7% 27,1%

Energi 71,1% 19,2% Energi 42,8% 18,4%

Finans -65,4% 0,1% Finans 0,0% 0,1%

Sundhed -5,0% 15,9% Sundhed 0,0% 14,6%

Industri 11,9% 8,9% Industri 0,0% 8,4%

Ejendomme 58,0% 12,6% Ejendomme 8,5% 10,8%

Teknologi 10,8% -0,6% Teknologi 0,0% 0,0%

Forsyning -32,0% 11,8% Forsyning 0,0% 13,1%

Kilde: Egen tilvirkning Kilde: Egen tilvirkning
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8.12 Bilag 12 – VBA koder 

 

Til beregning af kovarians matrice: 

Function VarCovar(rng As Range) As Variant 

' Beregner Kovariansmatricen mellem alle indeks 

    Dim i As Integer 

    Dim j As Integer 

    Dim numCols As Integer 

    Dim numRows As Integer 

    numCols = rng.Columns.Count 

    numRows = rng.Rows.Count 

    Dim matrix() As Double 

    ReDim matrix(numCols, numCols) 

     

    For i = 1 To numCols 

        For j = 1 To numCols 

            matrix(i, j) = Application.WorksheetFunction.Covar(rng.Columns(i), rng.Columns(j)) * 

numRows / (numRows - 1) 

        Next j 

    Next i 

    VarCovar = matrix 

End Function 
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Til beregning af korrelations matrice: 

Function CorCor(rng As Range) As Variant 

'Beregner den lineære korrelation 

     

    Dim i As Integer 

    Dim j As Integer 

    Dim numCols As Integer 

    numCols = rng.Columns.Count 

    Dim matrix() As Double 

    ReDim matrix(numCols, numCols) 

     

    For i = 1 To numCols 

        For j = 1 To numCols 

        matrix(i, j) = _ 

            Application.WorksheetFunction.Covar(rng.Columns(i), rng.Columns(j)) _ 

            / (Application.WorksheetFunction.StDevP(rng.Columns(i)) _ 

            * Application.WorksheetFunction.StDevP(rng.Columns(j))) 

        Next j 

    Next i 

    CorCor = matrix 

End Function 

 

  



ASSET ALLOCATION IN A NON-NORMAL WORLD   8. Bilag 
 

148 
 

8.13 Bilag 13 – Sektor indeks sammenligning 
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8.14 Bilag 14 – Kalenderår afkast 

 

 

 

 

 

 

  

 Allokering 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Materialer 20,21% 30,90% -13,60% 44,60% -8,09% 5,94% -22,93% 14,77% 9,34% 22,44% 2,79% 15,03% -45,55% 48,76% 33,74% -11,48% 8,30%

Kommunikations service 11,15% 65,16% 39,35% 44,03% -35,91% -13,29% -46,86% -0,05% 6,05% 8,57% 24,63% -9,60% -35,08% 31,36% 31,92% 3,72% 8,39%

Cyklisk forbrug 22,44% 48,64% 21,96% 37,25% -20,52% 8,85% -35,39% 17,62% 6,97% 13,93% 0,04% -17,63% -38,29% 45,45% 39,80% 7,25% 13,93%

Defensivt forbrug 33,23% 56,71% 9,49% 13,29% 14,84% 6,52% -20,58% -2,07% 2,07% 19,03% 2,92% 1,57% -11,90% 11,98% 22,60% 16,87% 3,42%

Energi 40,70% 41,92% -21,83% 45,90% 55,98% -10,57% -20,85% 5,14% 27,98% 62,73% 7,05% 19,88% -35,31% 29,76% 32,14% 8,28% 2,41%

Finans 42,58% 72,95% 2,50% 18,77% 35,73% -2,43% -26,33% 10,16% 4,33% 22,51% 5,11% -25,92% -48,92% 10,95% 19,75% -13,95% 19,33%

Sundhed 26,56% 58,69% 28,92% 8,88% 48,22% -8,38% -33,10% -0,87% -4,04% 24,92% -4,65% -2,52% -19,52% 17,16% 12,58% 15,33% 7,47%

Industri 32,20% 47,71% 0,89% 31,58% 7,39% 6,41% -35,22% 12,44% 10,55% 21,52% 3,20% 1,00% -36,38% 20,15% 32,98% 2,34% 8,67%

Ejendomme 28,40% 41,23% -18,56% 16,37% 35,17% 18,90% -11,57% 14,48% 22,49% 29,66% 21,77% -26,32% -36,82% 25,24% 36,46% 10,22% 8,42%

Teknologi 42,57% 41,39% 50,51% 112,98% -30,81% -24,80% -47,73% 25,36% -6,57% 19,81% -0,88% 5,16% -39,10% 56,76% 21,45% 2,68% 18,74%

Forsyning 11,09% 49,16% 5,84% -0,42% 64,95% -12,47% -35,44% 4,01% 14,26% 32,59% 8,85% 5,72% -24,53% 8,24% 14,94% 22,10% -3,90%

 Kilde: Egen tilvirkning

* Første 3 måneder 

 Afkast 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Cykliske 24,04% 53,67% 15,50% 7,64% 34,36% -5,62% -30,34% -2,72% -1,52% 21,40% -2,08% -1,72% -19,34% 10,62% 13,91% 16,98% 4,09%

Sensistive 29,15% 45,10% 19,80% 67,25% -19,04% -16,40% -42,17% 11,41% 3,25% 23,94% 3,58% 5,25% -36,93% 27,48% 25,20% 4,73% 10,65%

Defensive 28,54% 54,26% 4,24% 25,77% 6,93% 0,45% -29,92% 10,69% 4,40% 17,57% 2,03% -21,46% -46,18% 24,77% 27,30% -4,66% 14,89%

Kilde: Egen tilvirkning

*Første 3 måneder
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8.15 Bilag 15 – Historiske risikomål 

 

 

 

Risikomål

(Historisk)
σ VaR 95% VaR 99% ES 95% ES 99%

Materialer 6,6% -11,0% -17,2% -14,6% -19,0%

Kommunikations service 6,8% -13,0% -19,5% -15,8% -21,5%

Cyklisk forbrug 6,5% -11,9% -16,0% -15,2% -19,6%

Defensivt forbrug 4,5% -6,7% -10,5% -9,5% -14,2%

Energi 6,7% -11,2% -14,1% -13,6% -17,2%

Finans 6,9% -10,2% -20,5% -16,8% -26,7%

Sundhed 5,0% -8,2% -12,2% -10,6% -15,3%

Industri 5,9% -9,0% -15,6% -13,3% -18,1%

Ejendomme 6,5% -10,1% -23,9% -17,1% -28,7%

Teknologi 9,4% -16,6% -25,3% -22,2% -32,4%

Forsyning 5,1% -8,6% -12,7% -11,2% -13,1%

Kilde: Egen tilvirkning


