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Executive Summery 

This study investigates whether an investor could get a premium by investing in value stocks 

compared to investing in growth stocks on the Danish Stock Market in the period (1996-

2010).  

 

We begin with a presentation of the underlying theories which comprises modern portfolio 

theory, efficient market hypothesis, behavioral finance and value investing. We do so to 

establish the grounds and understanding for the two different believes of traditional 

economics and behavioral economics. The traditional economists believe in an efficient 

market with stock prices being automatically adjusted by trading and arbitrageurs, therefor a 

stock price is showing the true value of a firm. Opposite the traditional economists, the 

behavioral economists do not believe in an efficient market, but in limits to arbitrage and in 

irrational investors operating in the market. 

 

The data for our analysis is collected from the database Datastream. To help the search for 

value-premiums we have used the following financial ratios: Price to Book Value, Price to 

Earnings and Dividend Yield. 

After collecting data and sorting each ratio, we form our portfolios respectively in deciles and 

quintiles.  

We then focus on a passive investment strategy with both the decile- and the quintile-

portfolios and hold these for periods of 3, 5, 10 and 15 years. The results vary from ratios 

showing value-premium for one or all value-portfolios, all or part or the time, to ratios 

showing value-premium only in the later part of the 15 year period. 

The most important difference and focus in shifting from decile to quintile portfolios is the 

general reduction in portfolio risk.  

Then follows a risk evaluation of the portfolios by calculating Sharp-ratios for each of the 

three financial ratios and for each of the 3, 5, 10 and 15 year periods. 

Our analysis finishes with the active strategy where the focus is on frequent trading, but by 

only using the quintile portfolios to measure the performance difference to the passive 

strategy. 
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1.1 Indledning 

Siden Benjamin Graham udgav bøgerne ”Security Analysis” i 1934 og ”Intelligent Investor” i 

1949, så har begrebet Value Investment fået stigende opmærksomhed indenfor finansverden. I 

grove træk handler value strategien om, at fokusere på virksomhedens reelle værdi og ikke på 

skønnet af fremtidig indtjening og vækst, eller sagt med andre ord, at man skal købe aktier i 

virksomheder, som er billigere end de burde være. 

Især den kendte value investor Warren Buffett, har formået at opbygge sin forrygende formue 

bl.a. på baggrund af at benytte value strategien, og det har gjort ham til en af de rigeste 

personer i USA.  

Der er derfor skrevet mange artikler og foretaget talrige undersøgelser af emnet Value 

Investment, hvor der især har været fokus på de store kapitalmarkeder USA, England og 

Japan.     

 

Det er derfor interessant for os, at se om value strategien kan benyttes på mindre 

aktiemarkeder og undersøge muligheden for at opnå value-premium i Danmark. 

Value-premium finder sted, når aktierne i et value selskab i en periode skaber et højere afkast 

end aktierne i et growth-selskab, som beskrevet af Fama og French i deres tre faktor model.  

 

Dermed håber vi at denne afhandling kan give læseren en bedre forståelse for strategien bag 

value investering, samt hente inspiration til hvilke værktøjer og nøgletal der bl.a. kan bruges 

til at finde value-selskaber på det danske aktiemarked.  

1.2 Afgræsning 

I denne opgave har vi valgt at afgrænse os ved kun at undersøge value-premium på det danske 

aktiemarked, hvilket for at se om der er mulighed for at foretage value investering på et lille 

kapitalmarked som det danske.  

Derudover har vi kun benyttet data trukket fra Datastream, da det først og fremmest giver os 

en ensartede dataindsamling og dermed gør vores data mere sammenligneligt.  

I analysen bruger vi alene følgende tre nøgletal Price/Earnings, Dividend Yield og Price-to-

Book. Disse tre nøgletal ser vi som værende blandt de vigtigste af nøgletallene. Vi har 
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yderligere besluttet, at på baggrund af den begrænsede historiske datamængde fra Datastream, 

afgrænser vi os til kun at undersøge perioder på 15 år for de tre nøgletal.  

Derudover har vi valgt ikke at inddrage aktiebeskatning, transaktionsomkostninger og 

lignende forhold, der vil give anledning til støj i vores beregninger, da det kan bringe fokus 

væk fra opgavens kerneområde, muligheden for value-premium på det danske aktiemarked. 

1.3 Problemformulering 

I forbindelse med anvendelse af value investeringsstrategi på det danske aktiemarked, har vi 

valgt at behandle en række problemstillinger, hvor vores hovedtema er formuleret som: 

 

 Er det muligt at opnå en premium ved value investering i Danmark? 

 

Til besvarelse af hovedtemaet har vi yderligere opstillet en række undertemaer. 

 

Vi starter med at gennemgå den teoretiske del af value investment. 

o Hvordan skal man agere som dansk value investor? 

o Hvilke værktøjer kan anvendes til finde value-selskaber?  

 

Vi fortsætter med følgende problemstillinger til besvarelse af analysen: 

o Med hvilken porteføljesammensætning finder man bedste value-premium? 

o Hvordan opnår man den bedst mulige value performance målt på Sharp ratio?  

o Vil en aktiv investeringsstrategi medføre en væsentlig forbedring af den 

samlede value performance?  
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1.4 Metode  

Vores afhandling er baseret på to grundlæggende investeringsteoretiske retninger og derudfra 

har vi foretaget en række analyser af empirisk data med inspiration fra Fama og French. Vi 

benytter derfor en deduktiv fremgangsmåde til afhandlingens besvarelse.
 1

  

I det vores data stammer fra den samme finansielle database, har vi ikke haft behov for at 

korrigere for forskellig regnskabspraksis. Vi har yderligere sørget for at hente nøgletal baseret 

på sammenlignelige regnskabstal.  

1.5 Kildekritik 

Bøger 

Da de anvendte bøger er skrevet af anerkendte fagfolk indenfor finansierings- og 

investeringsteori, samt har været anvendt i vores undervisning, må de anses som pålidelige.  

 

Artikler 

Visse af de anvendte artiklers forfattere er ikke anerkendte forskere, men de er erfarne 

fagspecialister, der har den teoretiske viden og praktiske erfaring, og derfor må anses for at 

være pålidelige. 

 

Internettet 

Fra Internettet har vi brugt videooptagelser af interview og foredrag af anerkendte fagfolk, der 

giver udtryk for egne meninger og erfaringer, hvorfor disse kilder må anses for at være 

pålidelige. 

 

Datastream  

Vi har valgt at anvende Datastream, da det er en professionel databasen, der bl.a. anvendes af 

anerkendte forskere, som Ole Risager i forskningssammenhæng, hvorfor vi ikke ser 

problemer med at anvende data herfra. Dog lider vores data af survivorship bias, da vi kun har 

kunnet trække stadigt eksisterende selskaber. 

                                                 

1
 ”Den skinbarlige virkelighed” Ib Andersen 2006 3 udgave 
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1.6 Struktur 

Til at overskueliggøre strukturen i vores afhandling, har vi opstillet et diagram over de 

forskellige dele af afhandlingen, hvilke efterfølgende kort vil blive beskrevet. 

 

Del 1 

    

 

---------------------------------- 

Del 2 

 

 

---------------------------------- 

Del 3 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Del 4 

 

---------------------------------- 

Del 5 

 

---------------------------------- 

Del 6 

 

 

Del 2 Vi starter kapitlet med at fremlægge de forskellige teorier, der har relevans for 

problemstillingen og den efterfølgende analyse. Moderne porteføljeteori vil vi beskrive ved 

bl.a. at komme ind på Harry Markowitzs grundlæggende principper omkring 

porteføljesammensætning. I forlængelse af dette kigger vi på Eugene Famas definition af 

Efficient Markeds Hypotese (EMH). I det andet teoriafsnit beskriver vi Benjamin Grahams 

Formalia 
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Behavioural Finance med de forskellige effekter, der kan have indflydelse på 

investeringsbeslutninger. Derefter beskriver vi Value Investment, hvor vi forklarer 

grundprincipperne bag strategien bl.a. ud fra Warren Buffetts praktiske erfaringer. Den 

teoretiske kapitel afsluttes med en beskrivelse af nøgletal.  

 

Del 3 I vores empiriske analyse sammensætter vi nogle porteføljer ud fra nøgletallene Price to 

Book, Price Earnings og Dividend Yield. Vi vil følge en passiv investeringsstrategi med 

porteføljeinddeling, først i deciler og derefter i kvintiler, med henblik på at finde value-

premium på det danske aktiemarked.  

I slutning af kapitlet laver vi en vurdering af afkast for både de decil- og kvintil-inddelte 

porteføljer i forhold til risiko, hvilket bliver udført via en Sharp-ratio analyse.  

 

Del 4 Vi kigger nærmere på en aktiv investeringsstrategi, for at se om det kan have en positiv 

indvirkning på value-premium.   

 

Del 5 I konklusionen opsummerer vi delkonklusionerne fra de tidligere afsnit, med henblik på 

at besvare vores problemstillinger fra problemformuleringen.  

 

Del 6 Under perspektiveringsafsnit fremlægger en række forhold. der ligger udenfor 

afhandlingens målsætning, men alligevel har relevans for afhandlingens emne.  

 

Hvert kapitel er nummereret i forhold med de ovenstående cifre, hvor afsnit og underafsnit, 

samt figurer, er derunder nummereret i forhold til det enkelte kapitels cifre. 
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2.1 Moderne porteføljeteori: 

Den moderne porteføljeteori, som vi kender den i dag, blev udviklet af Harry Markowitz i 

1952, hvor han introducerede mean-variance-teorien. Den fortæller, at blandt flere 

porteføljesammensætninger vil en investor vælge den kombination, der optimalt giver 

vedkommende, det højeste afkast med den mindste risiko. Her kan der reelt opstå et dilemma 

for de enkelte investorer, da de ikke kan få opfyldt begge målsætninger på en gang.   

Den moderne porteføljeteori beskriver, at der er en direkte sammenhæng mellem det 

forventede afkast og risikoen på en investering i et selskab, således at et højere forventet 

afkast er tilknyttet en højere risiko
2
.  

For at give en teoretisk beskrivelse af, hvordan investorer udvælger deres 

porteføljesammensætninger afhængig af deres afkast og risiko, vil vi hermed redegøre for de 

formler og grundlæggende forudsætninger, som danner basis for den moderne porteføljeteori. 

2.1.2 Forventet afkast og risiko. 

Det grundlæggende aspekt ved porteføljeteori er, at investeringer i aktieselskaber er behæftet 

med et risikoelement. Det betyder, at de fremtidige afkast umiddelbart er ukendte, men ved 

hjælp af nogle modeller og forskellige finansielle datainputs, kan man sammensætte en 

portefølje og udregne selskabernes forventede afkast og standardafvigelser.  

I det meste af den finansielle litteratur bliver der skelnet mellem to forskellige metoder, 

hvorpå de gennemsnitlige årlige afkast bliver beregnet, det geometriske- eller det aritmetiske 

gennemsnit, hvilke er hhv. kontinuert og diskret. Ved at benytte det geometriske gennemsnit i 

forhold til den aritmetiske gennemsnit, til at udregne det gennemsnit afkast over flere 

perioder, får man et mere nøjagtigt resultat, hvis de årlige afkast ikke er lig med hinanden. Er 

det årlige afkast uændret år for år, giver de to metoder samme resultat. Dette skyldes at det 

geometriske gennemsnit tager højde for rentes rente, hvor det aritmetiske gennemsnit er et 

simpelt gennemsnit
3
.    

                                                 

2
 Aktieinvestering –teori og praktisk anvendelse 2 .udg af Michael Christensen & Frank Pedersen 

3
 Portfolio management: Theory and application 2

nd
 edition, Reinhart & Farrell 1997   
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Afkast 

Det geometriske årlige afkast
4
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Det geometriske gennemsnitlige afkast er produktet af aktiens afkast udvikling, 1+ ri , opløftet 

i 1 over n, der er det antal perioder, som aktiens udvikling strækker sig over. Til sidste 

trækkes 1 fra produktet, for at få afkastet vist i procent. 

 

 

Det aritmetiske gennemsnit.
5
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 ∑    

          
 

 

   
 

 

Det aritmetiske gennemsnitlig tager summen af værdierne i datasættet og dividerer med 

antallet af observationer. Dette gennemsnit bliver i andre sammenhæng kaldt for 

middelværdien eller middeltallet.  

 

 

Det forventede afkast for en portefølje.
6
 

 (  )  ∑   (  )

 

    

  

Hvor E(rp) angiver porteføljens forventede afkast og n angiver mængden af aktier i 

porteføljen. Porteføljens afkast består af det vægtede gennemsnit xi af de forventede afkast de 

enkelte aktier, i. Hvis de enkelte aktier er fordelt med samme vægt i porteføljen kan xi 

erstattes med 1/n. 

                                                 

4
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

5
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

6
 Aktieinvestering –teori og praktisk anvendelse 2 .udg 
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Risiko 

Risikoen, der er tilknyttet hver enkel aktie, afspejler de udsving i aktiekursen, der har været i 

forhold til middelværdien for den givne periode. Disse udsving kan beregnes ved hjælp af 

variansen og standardafvigelsen.
7
  

 

Varians
8
 

  (  )   
 
   

 (  )    
 
   

 (  )            (     ) 

                      
 (  )    

 
   

 (  )               (  )  (  ) 

 

hvor x
2

A er det vægtede mængde af aktie A (rA) og 
2
 er tilhørende varians for aktie A, 

Ligeledes er x
2

B det vægtede mængde af aktie B (rB) og 
2
 er tilhørende varians for aktie B.  

A,B og Cov(rA,rB) vil vi beskrive i et senere afsnit, men de repræsenterer henholdsvis 

korrelationskoefficienten og kovariansen mellem aktierne A og B. 

Formlen kan dog udvides med flere variabler, hvis ens portefølje består af mere end 2 aktier.    

 

Standardafvigelse
9
 

 (  )  √   (  ) 

 

hvor σ (lille sigma) er standardafvigelsen, der er kvadratroden af variansen.  

2.1.3 Kovariansen og korrelationskoefficienten 

Kovariansen 

Som det fremstår af formlen for variansen indgår kovariansen, Cov(rA,rB), for udregning af 

porteføljens risiko. Kovariansen måler aktivers samvariation, hvilket er udtryk for i hvor høj 

grad udsving i afkastet på nogle aktier følger hinanden.  

 

  

                                                 

7
 Portfolio management: Theory and application 2

nd
 edition, Reinhart & Farrell 1997   

8
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

9
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 
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Kovarians
10

  

   (     )  
 

  
∑  (       (  ))(       (  ))

 

   

 

 

For ovenstående formel gælder at værdien for kovariansen vil ligge mellem - ∞ og + ∞. Det 

betyder, at hvis begge aktier samtidig afviger enten positivt eller negativt fra middelværdien, 

er det muligt at opnå en positiv kovarians. Omvendt hvis den ene aktie afviger negativ fra 

middelværdi, mens den anden aktie afviger positivt, så vil aktiernes kovarians være negativ. 

Hvis der ikke er sammenhæng mellem aktiernes afvigelser, er kovariansen nul. 

Korrelationskoeffienten 

Korrelationskoeffiencienten fortæller, hvor meget de enkelte aktier lineært samvariere med 

hinanden, hvilket de gør indenfor en nedre og øvre grænse på -1 og +1.  

 

Korrelationskoefficienten
11

 

     
   (     )

 (  )  (  )
                   

 

 

Som man kan se på den ovenstående formel, tager man kovariansen for porteføljen og 

dividerer med produktet af de enkelte aktivernes standardafvigelser. 

 

Intervallet mellem korrelationskoefficientens ydre og nedre værdier kan opdeles i følgende tre 

kategorier. 

 

0  A,B  1  aktiverne er positivt korreleret med hinanden. (De følger hinanden 

fuldstændig)  

A,B = 0   aktiverne er ikke korreleret med hinanden. (Ingen sammenhæng)  

-1  A,B  0 aktiverne er negativt korreleret med hinanden. (De har direkte modsatte 

udviklinger af hinanden) 

 

                                                 

10
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

11
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 
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Samspillet mellem risikoen og afkastet er illustreret på den efterfølgende Graf 2.1, hvor de 

forskellige porteføljekombinationer opdeles i forhold til Korrelationskoefficienter.  

 
Graf 2.1 Porteføljesammensætningerne i forhold til korrelationskoefficienter 

 Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

 

Det ses tydeligt at risikoen reduceres desto længere man bevæger sig væk fra en perfekt 

positiv korrelation, hvorfor det er optimalt at diversificere sine investeringsaktiver på 

forskellige brancher. Ved at sammensætte en portefølje med forskellige aktier, kan man 

reducere risikoen til en vis grad, men aldrig helt ned til nul. Dette vil vi komme nærmere ind 

på i det følgende afsnit, hvor vi bl.a. beskriver, hvordan man skelner mellem den systematisk- 

og usystematisk risiko.    

2.1.4 Diversifikation 

Diversifikation i en finansiel verden betyder, at man forsøger at reducere risikoen på ens 

investeringer ved at sprede dem ud så bredt som muligt. Det betyder, at hvis den ene aktie 

giver et negativ afkast, vil det ikke nødvendigvis påvirke de andre aktier i ens portefølje. I den 

forbindelse er det vigtigt, at man kender forskellen mellem den systematiske og usystematiske 

risiko, da det kun er muligt at bortdiversificere den ene af dem.  
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Graf 2.2. Illustration af systematisk og usystematisk risiko. 

 
Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

Systematisk risiko 

Den systematiske risiko opstår ved at der generelt er usikkerhed i økonomien f.eks. inflation, 

økonomisk politik, renten, valutakurser, hvorfor den også bliver kaldt for markedsrisiko12. 

Denne type risiko dække ikke alene over et enkelt aktiv eller selskab, men derimod for hele 

markedet. Derfor vil det ikke være muligt bortdiversificere risikoen ved at inddrage flere 

aktiver eller selskaber i ens portefølje, hvilket illustreres i den ovenstående Graf 2,2 med den 

grønne linje.  

Dog er der i en mulighed for også at reducere den systematiske risiko ved at investere globalt 

i stedet for nationalt. Dette skyldes at markedsrisikoen er forskellig fra land til land og det ene 

lands systematiske risiko ikke nødvendigvis påvirker det andets lands systematisk risiko.13   

Usystematisk risiko 

Den usystematiske risiko er forbundet med et selskabs daglige drift, såsom selskabets 

produktudvikling, kapacitetsomkostninger og gearing, samt ledelsens strategiske beslutninger.  

Hvis man ser på den ovenstående Graf 2.2, kan man følge, at den usystematiske risiko 

reduceres jo længere man bevæger sig mod højre. Det betyder, at man kan bortdiversificere 

                                                 

12
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

13
 issuu.com/valueinvest/docs/valueinvestmedlemsblad_2, Klaus Petersen, 2010 
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risikoen ved at inddrage flere selskaber i ens portefølje. Til gengæld kan det betyde at man må 

nøjes med et lavere samlet afkast i forhold til, hvis man har færre selskaber med i porteføljen.  

Det er dog ikke ensbetydende med at man nødvendigvis reducerer risikoen ved at tilføje et 

tilfældigt aktiv. For investerer man i selskaber indenfor den samme branche, er ens portefølje 

stadig eksponeret for den samme type risiko,  hvorfor det er interessant at se på, hvordan 

selskaberne korrelerer med hinanden. Derved kan man sammensætte en veldiversificeret 

portefølje, der ikke er eksponeret overfor de samme typer risici og hvor kombinationen af 

afkast og risiko er optimeret og ligger på ens efficiente rand.14   

2.1.5 Den efficiente rand 

Den efficiente rand er sammensat så den dækker over alle muligheder af aktiekombinationer, 

med henblik på at danne det optimale afkast-risikoforhold i ens portefølje. Indenfor moderne 

porteføljeteori antager man, at afkast og risiko er afhængige af hinanden, altså at et højere 

afkast skyldes en højere risiko, som betaling for den ekstra risiko. Dette er også forklaringen 

på det til tider højere afkast på value-aktier, at de aktier blot er mere risikable, så afkastet er 

en risiko-præmie og ikke en value præmie, hvilket vi vender tilbage til under afsnittet 

Nøgletal.  

På den efficiente rand findes et ydrepunkt, kaldt minimum varians portefølje (MVP). Dette 

punkt er den kombination af aktier i ens portefølje, som giver den laveste risiko. Det betyder 

at alle kombinationer, der befinder sig under punktet MVP, kaldt den kritiske rand, ikke vil 

være optimale for investorer, da der findes bedre afkastgevinster ved at ligge på den efficiente 

rand, over MVP, men med samme risiko.  
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Graf 2.3 illustration af den efficiente og kritiske rand samt MVP 

 
Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

 

Derudover kan man udvide kombinationsmulighederne ved at inddrage andre faktorer i den 

efficiente rand. Det kan være Capital Market Line (CML), hvilket betyder at man får 

muligheden for at låne fremmede risikofrie midler og geare sine investeringer.  

 

Capital Market Line 

 ( )       
 (  )    

   

 

Denne porteføljesammensætning af både risikofrie og risikofyldte aktiver, danner en lineær 

sammenhæng mellem det risikofrie aktiv og den efficiente rand. Det betyder at hvis der er 

ligevægt på kapitalmarkedet, så vil CML tangere med den efficiente rand, og i det punkt 

ligger tangentporteføljen (TP) eller markedsportefølje (MP)
15

.
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Graf 2.4 illustration af den efficiente rand med CML. 

 
Kilde: inspireret af Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

 

Ved at beregne CML med rf som skæringspunktet på y-aksen og tangentporteføljens afkast og 

risiko, får man linjens hældning, samt muligheden for at udlede formlen til bl.a. Security 

Market Line (SML), bedre kendt som Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dette kommer vi 

nærmere ind på i det næste afsnit om CAPM og SML. 

Sharp-ratio 

Sharpe-ratio, er et udtryk for afkastet i forhold til risikoen, som måles på baggrund af 

historisk volatilitet. Med andre ord måler sharpe-ratio et risikojusteret merafkast (Reward to 

Variability), hvilket betyder at jo højere Sharpe-ratio, desto bedre har investeringen præsteret. 

Udregningen af Sharpe-ratio illustreres med den nedenstående formel: 

 

        
 ( )    

 
 

 

En negativ Sharp-ratio er også en mulighed og er udtryk for, at et risikofrit aktiv vil kunne 

præstere bedre end den pågældende investering. 

Sharp-ratioen er også hældningen på CML.
16
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2.1.6 Capital Asset Pricing Model/Security Market Line 

CAPM er den første egentlige prisfastsættelsemodel eller ligevægtsteori til anvendelse for 

finansielle aktiver. I modsætningen til CML kan CAPM beregne prisen på et hvilket som helst 

aktie eller portefølje af aktier, hvad enten de er efficiente eller inefficiente. Dette skal forstås 

på den måde at modellen er i stand til at bestemme det relevante risikomål som 

sammenhængen mellem det forventet afkast og risiko for alle samtlige aktier.  

 

CAPM 

E(ri) = E(rf) + i (E(rm) – E(rf))
17

 

 

Hvor E(ri) er aktiens forventet afkast, E(rm) er den forventede markedsrenten, E(rf) er den 

forventede risikofri rente og i er aktiens risiko i forhold til markedet. 

Betaværdierne kan give en indikation af, hvor risikoflydte aktierne og porteføljerne er i 

forhold til markedet. Det betyder, at hvis en aktie har en betaværdi over 1, vil aktien reagere 

kraftigere end markedsudviklingen, og omvendt hvis betaværdien er under 1 så vil aktien 

reagere mindre kraftigt end markedsudviklingen. Hvis betaværdien er lig med 1 betyder det at 

aktivet følger markedet fuldstændig parallelt.   

 

Det ses i formlen for CAPM at der en lineær sammenhæng mellem aktivets forventede afkast 

og risiko. Denne sammenhæng bliver kaldt for SML, hvorfor man grafisk benytter SML til at 

måle risikoen i betaværdier på x-aksen og det forventet afkast ud af y-aksen. 

 

Sammensætningen af CAPM modellen er gældende under nogle forudsætninger, som vi dog 

ikke vil uddybe, da de ikke har relevans for opgaven.    

2.1.7 Arbitrage Pricing Theory  

Arbitrage Pricing Theory (APT) er en multifaktormodel, som i modsætning til CAPM 

inddrager flere af de makroøkonomiske aspekter til at prisfastsætte aktierne. Modellen blev 

udviklet af Stephen Ross i 1976, hvor han på baggrund af CAPM forsøgte, at implementere 
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flere risikobetonet faktorer, for bedre at beregne det forventede afkast på en portefølje eller 

aktie. 

 

Disse risikofaktorer kan inddeles i to grupper, hvor den ene er samfundsøkonomiskrelaterede 

og den anden er virksomheds- og brancherelaterede.  

  

Formlen til APT kan opstilles på følgende måde: 

 

RP = Rf + 11 + 22 + 33 + .......... + nn  18
  

Hvor: 

RP = afkastet på aktivet 

Rf = risikofri rente 

 = sensitivitet overfor faktoren 

 = faktor til aktivet 

 

Når man ser på den ovenstående formel er der visse ligheder mellem CAPM og APT, men 

APT-formlen har flere muligheder for at inddrage ønskede variabler. Formlens afkast er en 

funktion af forskellige betaværdier og deres tilhørende faktorer.   

Anvendelsen af APT modellen er mere krævende, da modellens betaer og faktorer ikke er 

givet på forhånd.  

I bund og grund tager APT modellen udgangspunkt i, at aktiverne muligvis er prissat forkert i 

forhold til markederne, hvorfor APT kan være et godt redskab til at skabe profit ved at finde 

og udnytte arbitragemuligheder.  

Arbitrage vil vi komme nærmere ind på i det senere afsnit om Behavioral Finance, hvor vi i 

underafsnittet Limits to Arbitrage beskriver kritikken af den moderne porteføljeteoris 

antagelse omkring arbitrage.  
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Del konklusion 

Til udregning af en aktie eller porteføljes afkast er det vigtigt at tage højde for hvilken metode 

man benytter, det geometriske og aritmetiske gennemsnit, alt efter om udviklingen i afkastet 

påvirkes af rentes rente eller ej. 

Med varians og standard afvigelsen kan man udregne aktien eller porteføljens risiko, som igen 

kan opdeles i systematisk og usystematisk risiko, hvor den usystematiske risiko kan 

minimeres med en veldiversificeret portefølje. 

Forholdet mellem afkast og risiko kan måles med Sharp ratio og vises med CML og den 

efficiente rand, for derved at vurdere en porteføljes præstation i forhold til andre porteføljer 

og markedet. 

APT og CAPM er begge modeller, som anvendes til at estimere afkastet for aktier og 

porteføljer, hvor forskellen imellem de to modeller er mængden af inputs, som indgår i deres 

respektive formler, og som begge har fordele og ulemper.  

2.2 Efficiente markedshypotese 

Mange økonomer betragter Eugene Fama som ophavsmanden bag Efficient Market 

Hypothesis (EMH), men tilbage i 1930´erne havde Alfred Cowles foretaget en empirisk 

undersøgelse omkring markedshypotesen. Han prøvede dengang at påvise, at anbefalingerne 

fra de daværende børmæglerhusene ikke entydigt var i stand til at outperforme markedet. I 

artiklen kunne Cowles påvise, at i perioden 1928 til 1933, havde størstedelen af de undersøgte 

finanshuse gennemsnitligt underperformet i forhold til markedet.
19

 Dette betød at 

børsmæglerne ikke sad med betydningsfulde informationer om markedet og de derved ikke 

skaber større profit end de almindelige investorer. Dette gav incitament til at foretage en 

nærmere undersøgelse af teorien, hvilket medførte at Fama i 1970 introducerede begrebet 

”Efficient Market Hypothesis”. 

Han definerede kapitalmarkedet i EMH som efficient og hvor al information er til gængelige 

og reflekteres i priserne, altså at ingen priser er under- eller overvurderede.  
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Variationen i informationsniveauet på et efficient marked havde Fama inddelt i følgende 

kategorier:
20

 

Svag information 

I den svage form for efficient definerer Fama et marked, hvor prisen på aktierne 

afspejler på al historiske information, som f.eks. priser, udbytte, salgsvolumen og 

renten. Disse informationer er forholdsvis lette og billige at anskaffe, hvilket betyder 

at man ud fra de forgående kursudviklinger ikke kan forudsige aktiens fremtidige pris.     

Semi-stærk information 

Fama definerer den semi-stærke form for efficient, som et marked, hvor priserne, 

udover historiske data, også afspejler på al offentlige til gængelig information, om eks. 

børsnoteret selskaber, virksomhedsstrategier, indtjening, ordrer, patenter osv.  Det 

betyder, at hvis et aktiemarked er efficient i semi-stærk form, vil nye 

regnskabsinformationer straks implementeres i aktiens pris. Dermed vil det ikke være 

muligt for investorer at skabe arbitrage, medmindre de besidder en anden form for 

information, eksempelvis insiderviden. 

Stærk information 

Den sidste form for efficient benævnes som stærk, hvilket betyder at både offentligt til 

gængelige informationer og insiderviden reflekteres på aktiens pris. Denne version for 

informationstilgængelighed er lidt ekstremt, bl.a. fordi enhver form for 

arbitragemulighed vil forsvinde. Det betyder at investorer eller insidere med 

betydningsfuld viden ikke vil kunne benytte informationen til at skabe overprofit, da 

aktiekursen straks tilpasses i forhold til den til gængelige information.     

 

Ud fra det teoretiske perspektiv er der generel enighed om at de finansielle markeder betragtes 

som efficiente i den semi-svage form, hvilket betyder at markedspriserne kun afspejler alle 

historiske informationer.  
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Desuden er informationsadgangen blevet let tilgængelig i det offentlige rum, pga. flere medier 

og Internettet, hvilket medfører at alle aktører i markedet har adgang til en stor mængde 

datamateriale. Dette er med til at underbygge begrebet at markedet er efficient, hvor 

aktiekurserne automatisk tilpasses de nye informationer. 
21

  

 

I sammenhæng med EMH har Warren Buffett en gang udtalt: 

 

”I’d be a bum on the street with a tin cup if the markets were always efficient.”
22

 

 

Er der medhold i denne udtalelse?  

 

Siden Eugene Fama introducerede begrebet EMH, har der været mange heftige diskussioner 

og debatter om teorien bag EMH og om den holder i praksis. Robert Shiller har bl.a. kritiseret 

EMH for at være en for firkantet og snæversynet teori, idet han mener, at der kan være andre 

faktorer, udover den eksisterende information, der kan påvirke aktiekurserne. I sin artikel fra 

år 2000 fremhæver han, at EMH til en vis grad ignorerer de menneskelige faktorer, som f.eks. 

effekten af de psykologiske påvirkninger i markedet.
23

 Robert Shiller er stor tilhænger af 

Behavioral Finance, som beskriver de menneskelige faktorer, som kan have indflydelse på 

aktiekurserne. Dette vil vi beskrive nærmere i afsnittet Behavioral Finance.    

Delkonklusion 

Som udgangspunkt er tankegangen bag EMH, at alle markedsdeltagere handler rationelt, 

hvorfor priserne automatisk vil justeres til de nye informationer. Fra et teoretisk perspektiv 

burde der derfor ikke kunne dannes ”bobler” i markedet, da alle besidder den samme viden 

om markedet. Derudover har EMH været en meget anvendt teori blandt økonomer, siden 

Eugene Fama publicerede sin artikel i 1970. Men teorien har også fået kritik, da andre 

økonomer mener at teorien kun vil fungere i en balanceret og rationel verden. Robert Shiller 

har publiceret artikler, hvor han hævde at EHM ikke altid kan benyttes i praksis, da teorien 

ikke medtager de menneskelige faktorer, såsom de psykologiske og sociologiske aspekter.   
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Betyder dette, at begrebet outperforme ikke kan eksistere i et rationelt marked, hvor prisen på 

en aktie konstant bliver justeret i forhold til de nye informationer? 

For at vende tilbage til Warren Buffetts citat, kan der derfor være meget, der tyder på at 

markedet ikke altid er i balance og efficient, i det han gennem tiden har spottet ubalancer i 

markedet og har tjent en formue på at outperforme.  

2.3 Behavioral Finance  

I dette afsnit præsenterer og beskriver vi Behavioral Finance teorien og for at gøre klar til den 

efterfølgende beskrivelse af Value Investment. Vi vil dog begrænse os til de dele, der har 

relevans for forståelse af vores emne og vores senere analyse.  

 

Benjamin Graham ses af mange som faderen til Value Investment, heriblandt investorerne 

Warren Buffett og Jason Zweig. De har begge udtalt, at Graham tænkte og så investering på 

en helt andet måde end andre før ham havde gjort.  

Behavioral Finance er en teoretisk retning indenfor finansiering, der går videre end den 

moderne porteføljeteori og den effektive markedshypotese gør, for at forklare bl.a. 

investorernes adfærd.  

Tilhængere af Behavioral Finance tror ikke på, at markedet altid har ret, at en aktiepris 

afspejler al tilgængelig information i markedet og at investorerne alle er rationelle. Derimod 

beskriver Behavioral Finance et marked med rig mulighed for at investorer kan være 

irrationelle og at antagelserne omkring bl.a. arbitrage er baseret på forkerte grundlag. 

Behavioral Finance kan derfor overordnet opdeles i to grundlæggende elementer, teorien 

”Limits to Arbitrage” og kognitiv psykologi. 

Overordnet handler Limits to Arbitrage om forhold, der muliggøre arbitrage, så som 

uregelmæssigheder i markedet og tilstedeværelsen af irrationelle investorer, samt at det også i 

længerevarende perioder er muligt for dem at agere i markedet. Den kognitive, altså adfærds- 

og følelsesmæssige psykologi forklarer de forskellige facetter af investorernes irrationelle 

adfærd.  
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2.3.1 Limits to Arbitrage 

Påstanden om, at investorer i længere tid kan agere irrationelt i markedet, findes der flere 

forskellige tegn på, og det til sammen kaldes Limits to Arbitrage, hvilket består af en række 

begreber, der her vil blive listet og forklaret. 

Implementation cost 

Tilhængerne af Behavioral Finance bruger udtrykket implementation cost til at forklare, at det 

ikke er uden risici eller omkostninger at foretage arbitrage. De mener, at der både er 

omkostninger ved at implementere en arbitragestrategi og ved at overvåge markedet, for at 

have muligheden for at lave arbitrage, så de forkert prissatte aktier kan identificeres.  

Det kræver konstant overvågning af markedet, at kunne slå til i det øjeblik en 

arbitragemulighed opstår. Overvågning er både tidskrævende og omkostningsfyldt.  

Derudover mener Behavioral Finance tilhængerne ikke, at en arbitrage mulighed er beskyttet 

mod yderligere prisændringer, hvorfor strategien heller ikke kan være risikofri.  

 

Når irrationelle investorer kan agere på markedet i længere tid uden, at rationelle investorer 

blander sig og laver arbitrage, kan det, i forlængelse af ovenstående, være tegn på manglende 

overvågning eller at det er for risikabelt eller omkostningsfyldt, at forsøge at udnytte 

muligheden for arbitrage. Sidstnævnte kan tyde på en for risikoavers adfærd blandt de 

rationelle investorer.
24

 

Noise traders 

Investorer, der ikke handler i markedet på baggrund af beregninger og fundamentalanalyser, 

kan betegnes som en noise trader. Udtrykket kan også gælde en investor, som forholder sig 

passivt uanset forskellige gode eller dårlige nyheder og udviklingen i markedet. Deres 

irrationelle og uforudsigelige adfærd skaber støj i aktiekurserne, ved at den manglende eller 

”forkerte” handel i en aktie, påvirker aktiens kurs til en ukorrekt pris i forhold til, hvad aktien 

burde handles til. Hvis andelen af irrationelle investorer i et selskab er tilstrækkelig stor, kan 
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de evt. påvirke et selskabets aktiepris på en måde, så de rationelle investorers 

fundamentalanalyse og værdiberegninger alligevel ikke afspejler aktiens kursudvikling. 

De irrationelle investorer kan f.eks. være befolkningen i et lokalområde, der føler et så nært 

tilhørsforhold til den lokale bank, at de ikke ser deres bankaktier som en investering på 

samme måde, som de ser deres andre investeringer i ikke lokale selskaber. Det kan evt. 

skyldes en misforstået kundeloyalitet, der også er blevet til en slags investorloyalitet eller de 

vil støtte lokalsamfundet. Den måde at tillægge sine investeringer og økonomiske 

engagementer forskellige grader af betydning og følelser kaldes for Mental Accounting, 

hvilket hører under den anden del af Behavioral Finance, kognitiv psykologi.
25

 

Model risk  

Model risk er den risiko, der er ved at anvende en finansiel model, der skal måle en 

virksomheds værdi, risiko eller lignende. Finansielle og økonomiske modeller kan ikke 

fortælle den fulde sandhed, men giver et tilnærmet bud på virkeligheden, baseret på en række 

antagelser og afgrænsninger. Hvis modellen bruges forkert eller antagelserne ikke tager højde 

for nye, uforudsete forhold, vil modellen fejle og investoren vil dermed træffe en beslutning 

på et forkert grundlag. Det vil derfor være fornuftigt som investor at have model risk i 

tankerne og forholde sig tilpas kritisk overfor resultaterne. 

Eksempler på modeller kan være CAPM og APT, der kræver forskellige antagelser opfyldt. 

Hvor CAPM dog er en forholdsvis simpel model at anvende, har APT modellen ikke en fast 

definition, hvilket medfører en større risiko for fejlagtig anvendelse og forkerte resultater.  

Uanset om en model bruges korrekt eller ej, vil især tilhængere af Behavioral Finance dog 

mene, at den ikke kan fortælle den fulde sandhed. Derfor skal modeller altid benyttes på en 

kritisk måde og sammenholdes med andre informationer for at minimere Model Risk.
 26

 

Fundamental risk 

Når investorer placere deres penge, skal de vurdere risikoen forbundet med investeringen, 

hvilket, som tidligere nævnt, består af systematisk og usystematisk risiko. Den usystematiske 

risiko kan man, ifølge den moderne porteføljeteori, bortdiversificere, ved at sprede sine 
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investeringer på forskellige selskabers aktier. Den systematiske risiko kan ikke minimeres på 

samme måde, da renteniveauet, politiske tiltag, natur- og menneskeskabte katastrofer og 

konjunkturudsving sjældent kun rammer ét selskab, men hele brancher og regioner. 

Systematisk risiko, også kaldet fundamental risk, vil påvirke hele investorens portefølje, nogle 

dele af porteføljen mere end andre, men eks. vil en renteændring ændre vilkårene for alle 

gældsfinansierede selskaber, hvorfor diversifikation ikke hjælper. Value-investorer tror ikke, 

på samme måde som tilhængere af moderne porteføljeteori, at risiko og afkast nødvendigvis 

er afhængige af hinanden.
27

  

2.3.2 Kognitiv psykologi  

Det andet grundlæggende element i Behavioral Finance er kognitiv psykologi eller 

adfærdspsykologi, der ser på måden mennesker bl.a. opfatter informationer og videregiver 

information til andre. Selv små ting kan være afgørende for, om en investors forventninger, 

adfærd og tankegang fører til den rette eller den forkerte beslutning. 

Det er en vigtig del af Behavioral Finance, hvor teorien ikke blot gør antagelser om 

investorens adfærd, men den forsøger, at forstå grunden for investorernes adfærd og forklare 

den fra et videnskabeligt synspunkt i de tilfælde, hvor investorerne er irrationelle.
28

 

Framing  

Framing er en samling af anekdoter og stereotyper, samt de følelsesmæssige filtre, som alle 

mennesker har, som følge af et liv med indtryk, lærdom og erfaringer. Disse filtre er 

afgørende for, hvordan det enkelte individ opfatter og oplever verden omkring sig og reagere 

på forskellige former for indtryk og informationer.  

To personer med ens uddannelse, samme alder og samme sociale baggrund, vil på forskellige 

punkter stadig have forskellige erfaringer og oplevelser, der danner individuelle 

følelsesmæssige filtre. Derfor reagerer investorer, selv de mest sammenlignelige, ikke 

nødvendigvis på samme måde overfor samme informationer. Når et marked dertil består af så 

mange forskellige investorer, med forskellige erfaringer og præferencer, samt adgang til 
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forskellig information, vil de ikke alle reagere ens eller komme til de samme konklusioner, 

eller ydermere kan forventes at opføre sig rationelt.  

Forskning i framing har vist, at menneskers opfattelse af beslutninger med positive udfald er 

mere risikoaverse end hvis udfaldet udtrykkes omvendt med fokus på det negative. Mere om 

dette i næste afsnit om prospect theory, der er udviklet på baggrund af teorien om framing.
29

 

Prospect theory 

Daniel Kahneman og Amos Tversky udviklede i 1979 prospect theory, eller prospekt teorien, 

som er opstillet ud fra teorien om framing og beskriver beslutningsprocessen ved valg mellem 

risikable alternativer. Prospekt teorien har tilknyttet en nyttefunktion, som udregner summen 

af forskellige, vægtede sandsynligheder for bestemte værdier af potentielle resultater. Det kan 

være en investeringsbeslutning med én sandsynlighed for tab og én sandsynlighed for gevinst. 

Udover at størrelsen af tab og gevinst kan være forskellige, kan de to sandsynligheder have 

forskellige vægte, samt at tab og gevinst kan have forskellige personlige værdier for 

beslutningstageren, også kaldt loss aversion.
30

 

Overconfidence, attribution bias og anchoring 

I 1985 lavede den svenske psykologi professor Ola Svenson et forsøg med en gruppe 

amerikanske og en gruppe svenske studerende, hvor forsøgspersoner blev bedt om at vurdere 

deres egne evner som bilister. I grove træk viste forsøget, at 70-90 % af forsøgspersonerne 

vurderede sig selv til at ligge blandt de 20-30 % bedst bilister.
31

  

Dette og andre lignende forsøg viser, at mennesker, i forskellige sammenhæng, har en tendens 

til at være overmodige og have en urealistisk holdning til egne evner og tro at de er bedre end 

gennemsnittet af andre mennesker.  

Indenfor Behaviroal Finance betyder overmodighed og en mangel på selverkendelse at visse 

investorer stoler på data, de selv har indsamlet, og mindre på udefrakommende informationer, 

nyheder og signaler. Sagt på en anden måde, vil sådan en investor overreagere på 
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informationer, der støtter dennes overbevisninger og undertrykke og underreagere på 

informationer, der går imod egne overbevisninger. 

En anden måde ikke at være åben nok overfor vigtige informationer er Anchoring. Det er et 

psykologisk begreb for situationer, hvor en person fokusere for meget på en begrænset 

mængde information i en beslutningssituation mellem forskellige valg og dermed forankre sig 

ved et ensidet syn på situationen.
 32

 

Herd Behavior  

I bestemte situationer, som under flugt, i aggression eller i panik, holder mange mennesker op 

med at træffe selvstædige beslutninger og vælger i stedet for, at følge flokken og derved 

tilegner de sig til sammen en flokadfærd. Denne primitive adfærd ses hos mennesker i 

paniksituationer, hvor der ikke er tid til at tænke sig om, men de blot handler per instinkt på 

grund af frygt og grådighed.  

Indenfor investering, er der i flere eksempler observeret tilfælde, hvor investorer har udvist 

flokadfærd. I en verden, hvor det ofte har stor betydning at handle hurtigt og hvor 

konkurrencen er stor, kan det være tiltrækkende og i nogle tilfælde måske synes nødvendigt, 

at reagere på begrænset information og gøre som alle andre gør. Flokadfærden kan dog 

medføre irrationelle handler og i særlige tilfælde føre til hysteri og dannelsen af bobler, samt 

frygt for at boblen sprænger.
33

  

Delkonklusion 

Opdelingen af Behavioral Finance i Limits to Arbitrage og kognitiv psykologi er det, der 

adskiller Behavioral Finance fra moderne porteføljeteori og Efficient Market Hypothesis. 

Behavioral Finance forsøger herved, at se mere nuanceret på investorernes adfærd, hvor 

allerede kendte videnskabelige begreber, fra især psykologiens verdens, bliver brugt til at 

begrunde, hvorfor den moderne porteføljeteori og EMH er for grove eller forkerte i deres 

antagelser om markedet. Behavioral Finance tager altså højde for den menneskelige faktor. 
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2.4 Value Investment 

I det følgende afsnit vil Value Investment blive beskrevet ud fra Benjamin Grahams teorier og 

ud fra eksempler og anbefalinger fra forskellige kendte value investorer. Især Warren Buffett, 

der med stor succes har været value investor over en lang årrække, har i praksis bevist 

effekten af Value Investment som strategi.  

Yderligere vil der blive inddraget eksempler fra tidligere beskrevet teori om bl.a. almindelig 

portefølje teori.  

Bargain issues 

Value Investment handler i korte træk om, at investere i selskaber, der er billige set i forhold 

til, hvad de rent faktisk er værd, altså en lav kurs i forhold til den indre værdi. I et selskab 

med lav kurs, men stor indre værdi, kan selskabets ledelse mangle ny kapital til at gennemføre 

de værdiskabende projekter, selskabet har potentiale til og derved skabe vækst og indtjening. 

En investor, der tror på selskabets store indre værdi på trods af den lave kurs, kan derved 

blive belønnet med et fornuftigt afkast i form af kursstigning og udbytte. 

En aktie i sådan billigt selskab, der viser sig at være en god handel, kaldes af Benjamin 

Graham for en Bargain Issue. Dog forudsætter han, at selskabet skal højest købes til ⅔ af det, 

man udregner den indre værdi til at være, for derved at ⅓ af værdien er Margin of Safety. Det 

vil vi komme nærmere ind på under afsnittet Margin of Safety. 

 

Det kan virke meget simpelt, da det meste handel bygger på at købe billigt og sælge dyrt, men 

et selskab, hvis aktie er i lav kurs, er ikke nødvendigvis billig bare fordi prisen er lav. Det kan 

også blot være, at aktien er faldet i værdi, eks. pga. dårlige nyheder om selskabet, eller anden 

frygt fra markedets side. I værste fald kan det være tegn på at virksomheden er på vej mod 

konkurs og så er aktien ikke billig, men muligvis ikke er noget værd. 

Dog kan en value investor ikke lide bull markets, da man her køber til en opadgående, høj 

pris. En value investor synes derfor godt om bear markets hvor priserne er lave og den 

generelle tilliden er i bund. Et investeringsråd Graham engang gav i et dameblad var, at aktier 

skal købes billige som dagligvarer og ikke som parfume, altså dyre luksusvarer.
34
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Den intelligente investor 

Der er gennem tiden blevet opstillet forskellige mere eller mindre konkrete definitioner på, 

hvad en value investor er og hvordan denne skal tænke og handle, for at få succes.  

I bogen ”Security Analysis” fra 1934 beskriver Benjamin Graham, sammen med David Dodd, 

forskellen på en intelligent investor og en spekulant, da det grundlæggende for at være value 

investor er, at tænke som en intelligent investor. Når Graham bruger ordet intelligent, skal det 

ikke forstås som almindelig intelligens, IQ, eller som høj uddannelse, men som nogle 

adfærdsmæssige karaktertræk, der er nødvendige hos en investor, for at investere på en 

intelligent måde. Det Graham mener med en intelligent investor er en person, der investere 

med tålmodighed og disciplin, og er ivrig efter at lære og forstå. Derudover skal investoren 

kunne styrer sine følelser og selvstændigt tænke og beslutte, da denne ellers vil risikere at 

påvirket af eks. Herd Behavior.  

Graham bruger bl.a. Isaac Newton som eksempel på en meget intelligent mand, der ved eget 

udsagn:  

 

“…could calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of the people.”
35

.  

 

Dette referere til at Isaac Newton i år 1720 tabte en stor sum penge på Sydhavsboblen, hvor 

han lod sig rive med af flokadfærden i markedet.  

Et andet nyere eksempel er den store succes fonden Long Term Capital Management 

oplevede især pga. den matematiske formel, som Myron Scholes og Robert C. Merton havde 

videre udarbejdet, til at prissætte optioner. Selvom formlen var matematisk korrekt og 

ledelsen i LTCM var intelligente, veluddannede mennesker, havde Scholes og Merton baseret 

den nye formel på en for kort historisk dataserie. Dette gjorde at der i formlens beregninger 

ikke var taget højde for pludselig nedgang i det finansielle marked, så som den russiske 

finansielle krise i slutningen af 1998, der næsten fik LTCM til at gå konkurs, for 2 år senere at 

lukke fonden. Den manglende forståelse for effekten af menneskelig adfærd på det finansielle 

marked syntes at være deres fejl. 
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Grahams definition af en investering:  

 

“An investment operation is one which, upon thorough analysis promises safety of principal 

and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative.”
36

  

 

Det Graham mener med dette er, at en investering skal baseres på en grundig analyse og ikke 

på løse rygter og mavefornemmelser og at selskabet, der investeres i, skal være solidt nok til 

ikke at være i fare for at gå konkurs og at det giver et fornuftigt afkast. De grundige analyser 

hjælper også investoren til at opnå den grundige, rationelle adfærd, som beskrevet under 

kognitiv psykologi og derved den rette tankegang.  

Spekulative investeringer derimod fokuserer på aktiekøb, der, ifølge Benjamin Graham, er 

risikable og visse tilfælde gøres for penge, spekulanten ikke har råd til at tabe. En volatil aktie 

kan på kort tid stige meget i pris og være indbringende, eller falde i pris og give store tab. Et 

stabilt, men lavt afkast er ikke attraktivt for en spekulant, da tidshorisonten er for lang i 

forhold til afkastet af de placerede penge. Derfor er aktiekursens høje niveau ikke 

nødvendigvis så afgørende for spekulanten, blot at kursen på kort sigt vil stige. Dog vil det for 

en spekulant stadig være vigtigt med en god baggrundsviden, for at vurdere om bestemte 

nyheder vil betyde kursstigninger eller – fald, altså om spekulanten skal holde aktien eller 

omgående købe eller sælge.  

Det er altså forskellige ting, der karakterisere en investor og en spekulant, samt deres måder at 

tænke og agere på. Derfor gør Graham også meget ud af at beskrive forskellen mellem en 

spekulant og det han kalder en intelligent investor, der også er forskellige typer af.  

En intelligent investor foretager derfor investeringer som beskrevet ovenfor og en spekulant 

nærmest lige modsat investoren, hvorfor typen af selskaber og værdipapirer, de to typer 

aktiehandlende er interesseret i, umiddelbart er meget forskellige.
37

  

Et råd fra Warran Buffetts er at begrænse sig til 6 forskellige selskaber, hvis man vil være 

value invester og forsøge at tjene et ”bedre end gennemsnittet” afkast, som en professionel 

invester gør. Han mener, at hvis man blot vil investere nogle penge som privat investor, uden 

et ønske om at nødvendigvis at slå markedet, bør man til gengæld diversificere mest muligt.
38
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Den defensive investor lægger ikke samme tid og energi i sine investeringer, som de to andre, 

aktive typer gør, men bør altså diversificere mest muligt og ikke konkurrere med markedet.  

Margin of Safety 

For en value investor er en grundig analyse af selskabets indre værdi et af de aspekter, der 

adskiller denne fra andre investorer og spekulanter. Det er vigtigt, at value investoren 

engagere sig i selskabet og tilegner sig en stor viden og forståelse for branchen og dets 

produkter m.v., for på forhånd at vide mest muligt om, hvad investoren binder sine penge i, i 

en længere periode. Investeringen behøver dog ikke at være mere langsigtet end, at investoren 

kan trække sine penge ud af selskabet og investere i et andet selskab, hvis det andet selskab 

viser sig at være mere profitabelt.
39

  

Selvom om at value investoren er grundig i sine undersøgelser og i beregningen af selskabets 

indre værdi, er der endnu en vigtig fordel ved at købe en billig aktie og gøre en god handel, 

nemlig at sikre value investoren en margin of safety. En margin of safety er forskellen eller 

afstanden fra den vurderede indre værdi af et selskab og ned til den pris, man skal betale for 

en aktie i selskabet. Denne forskel, eller buffer, kan beskytte value investoren mod uforudsete 

faktorer og evt. fejl i beregningen af selskabets værdi, og sikre at handlen stadig er god.
40

 

Value investorer som Warran Buffett og Whitney Tilson går endnu længere og siger, at 

grundige undersøgelser og analyser ikke kan matche lang erfaring og en indgående forståelse 

for en branche, dets selskaber og værdien af deres produkter. Erfaring er i de fleste 

arbejdsfelter næsten en uvurderlig kvalitet og lige så gælder det value investment, hvorfor 

bl.a. Whitney Tilson ligefrem anbefaler at stå i lære hos en erfaren value investor og forstå 

value tankegangen. Derudover er value investment ikke en eksakt videnskab, hvor man opnår 

succes ved blot at følge en filosofi og handle efter nogle anbefalede nøgletal, da det flere 

gange er gået galt for selv erfarne og dygtige value investorer.
41
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Selskabets indre værdi 

For at finde et selskab, andre ikke har opdaget den sande værdi af, kan det være nødvendigt at 

følge nogle bestemte selskaber for at spotte muligheder i markedet, og her kan det være 

nyttigt med en stor baggrundsviden og erfaring med value investment. En investor, der forstår 

et selskab, dets forretning og produkter, har en større chance for at identificere de hændelser 

og potentielle muligheder, der kan skabe værdi for selskabet. Et eksempel herpå er Warren 

Buffetts køb af bl.a. Coca Cola aktier, som har et produkt han forstår og tror på, samt han kan 

se vækstmuligheder i selskabet.
42

  

Derimod deltog Buffett ikke i It-bølgen omkring årtusindskiftet. Mange investorer kritiserede 

ham for denne beslutning, men da han ikke kunne identificere, hvordan It-selskaberne skabte 

den megen værdi, holdte han sig væk fra It-aktierne. Det viste sig efterfølgende at være en 

god beslutning, da boblen sprang.
43

  

En for høj efterspørgsel for en aktie vil presse prisen op på et overvurderet niveau, hvor aktien 

ligefrem kan være for dyr i forhold til den indre værdi. Dette kan på sigt føre til grådighed og 

en boble i markedet, især hvor det er en hel branche, hvor priserne er for høje, eks. It-

branchen i år 2001. Det sker gerne når investorer undlader at tænke rationelt og ukritisk 

foretager investeringer, der er støt stigende i pris, og investorerne derved adoptere flokadfærd. 

Hysteri, grådighed og flokadfærden, herd behavior, hos investorerne kan føre til et yderligere 

pres på konkurrencen blandt investorerne for at slå markedet.  

 

Den store viden om selskabet skal man bruge til at vurdere selskabets indre værdi og til at 

sætte sig ind i og forstå forskellige sider og dele af selskabet, der kan påvirke fremtidige 

indtjeningsmuligheder, eksempelvis kvaliteten af ledelsen, pålideligheden af leverandørerne 

og produkternes konkurrencedygtighed, altså en fundamentalanalyse. Derudover bruger 

mange value investorer også tid på at følge branchens udvikling, virksomhedens konkurrenter 

og andre informationer, der kan påvirke virksomhedens præstation og værdi.  

Uden et ordenligt kendskab til det enkelte selskab, vil det være sværere løbende at vurdere 

udviklingen i dets indtjeningsmuligheder og dermed følge selskabets værdi. Man er i stedet 

for nød til at bero sig på, at markedet og aktiekursen giver tilstrækkeligt med oplysninger til at 

man som investor kan træffe en sikker og fornuftig beslutning. 
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For at lette processen med at spotte muligheder i markedet, altså at identificere typiske value-

selskaber, kan en investorer med fordel bruge en nøgletalsanalyse. Formålet med denne 

analyse er at isolere selskaber, som har lave P/E og PtBV multipler, høje Dividend Yields, 

god soliditet og andre tegn på et sundt selskab, samt en god ledelse. Med denne mindre 

gruppering af selskaber, kan man yderligere indsnævre antallet af selskaber og finde de få, 

egentlige value-selskaber ved at foretage fundamentalanalyse.  

 

Mængden af tid og ressourcer, investoren skal bruge på fundamentalanalyse, på at studere 

stakeholdere og på at holde sig opdateret i selskabets udvikling, begrænser antallet af 

selskaber, investorens kan have i sin portefølje. Derfor forsøger en value investor ikke 

nødvendigvis at minimere risikoen med en diversificeret portefølje, men forsøger derimod at 

minimere risikoen ved at bruge ekstra meget energi på at finde frem til de få, rigtig gode 

selskaber med en høj margin of safety. En value investors risiko er på denne måde ikke 

aktiekursernes volatilitet, men at selskabets indre værdi falder, evt. permanent.
44

 

En almindelig, defensiv investor, der ikke har tiden eller kompetencerne til at fordybe sig i 

selskaberne, skal ikke satse på en håndfuld af aktier, der kan slå markedet, men anbefales 

derimod at investere i flest mulige selskaber og kun sjældent handle dem, altså at diversificere 

og holde sin portefølje.
45

 

 

For når investoren køber, hvad denne mener, er en billig aktie, har markedet, med de mange 

andre professionelle investorer, vurderet selskabet til en lavere værdi fordi markedet ikke har 

identificeret fremtidsmulighederne og indre værdi. Derfor skal value have meget selvtillid og 

mod, da denne står helt alene ved at gå imod alle andres holdning til det mulige value selskabs 

indre værdi. 

En value investoren skal derfor være grundige i sine beregninger af den indre værdi, besidde 

selvtilliden til at købe en aktie, som andre investorer holder sig fra, og have tålmodigheden til 

at holde aktien indtil selskabet på lang sigt viser sit værd.
46

 Det er dog risikabelt for 

                                                 

44
 Five keys to value investing, J. Dennis Jean-Jacques, 2002 

45
 The Intelligent Investor, Benjamin Graham (og Jason Zweig), 2003 

46
 http://www.youtube.com/watch?v=VAW3gC6AsAo&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=VAW3gC6AsAo&feature=related


35 

 

investoren pga. overconfidence, da det som tidligere nævnt er gået galt for flere gode value 

investorer.
47

 

 

Benjamin Graham skriver i sin bog The Intelligent Investor, at en rigtig investor aldrig bør 

bringer sig i en situation, hvor denne kan være tvunget til at sælge nogle af sine aktier. Kun 

hvis prisen og tidspunktet for en evt. bedre investering passer, bør en investor sælge ud af sin 

portefølje. En rigtig investor engagerer sig ikke i en investering, hvor denne ikke blot kan 

vente til bedre tider, før aktien sælges.
48

  

Derimod udsætter netop spekulanter sig for risikoen for tab pga. et kursfald på den korte sigt. 

De kan være nød til at gå ud af en investering med tab, da spekulanter muligvis ikke har tid og 

råd til at vente. Spekulanter, der investere på kortsigt, er ikke på samme måde direkte 

interesseret i om et selskab har gode fremtidsmuligheder, men nærmere i de nyheder, der på 

kort sigt kan få aktiekursen til at stige.  

 

Benjamin Graham anså den konstante handel med aktier for spekulativ, hvilket i sidste ende 

kun gør børsmæglerne rige og ikke investorerne og spekulanterne. Da børsmæglerne tjener 

penge hver gang, der handles, og de handlende kun tjener på at handle, så længe det går godt. 

På grund af den generelle volatilitet på aktier, vil konstant aktiehandel på lang sigt 

umiddelbart være et nulsumsspil. Yderligere skal der kun en stor, dårlig handel til at det går 

galt, især hvis der er foretaget en gearet investering, har den handlende ikke kun mistet penge, 

men står nu tilbage kun med gælden fra gearingen. 

Hvis aktierne derimod fastholdes, i stedet for at forsøge at skifte mellem forskellige volatile 

aktier, vil investoren nøjes med et jævnt positivt afkast og forgylder heller ikke 

børsmægleren, samt løber heller ikke samme risiko med et volatilt marked. 
49

 

 

Dog kan jagten på undervurderede aktier føre investoren i en fælde, en såkaldt ”Value 

Trap”
50

. Det kan være en aktie, der fornyeligt er faldet i kurs og ligner en billig aktie, men i 

virkeligheden er dårlig aktie, som med rette har fået en lavere kurs eller værste fald er på vej 

mod konkurs. Aktien er i så fald korrekt prissat og er ikke et godt køb. 

                                                 

47
 http://www.youtube.com/watch?v=VAW3gC6AsAo&feature=related 

48
 The Intelligent Investor, Benjamin Graham (og Jason Zweig), 2003 

49
 The Intelligent Investor, Benjamin Graham (og Jason Zweig), 2003 

50
 Investments, eighth edition, Bodie et al., 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=VAW3gC6AsAo&feature=related


36 

 

Delkonklusion 

Tilhængere af Behavioral Finance kritiserer den effektive markeds hypotese og den moderne 

porteføljeteori for at undervurdere betydningen af forskellige faktorer, så som forskellen i 

investorernes adfærd. EMH og den moderne porteføljeteori  har i forhold til Behavioral 

Finance et forenklet syn på virkeligheden, ifølge tilhængerne af Behavioral Finance. 

 

En af de største forskelle fra EMH og almindelig porteføljeteori i forhold til Behavioral 

Finance er, at investorerne ikke nødvendigvis er rationelle, men ofte det modsatte, hvorfor 

kognitiv psykologi spiller en væsentlig rolle i at forklare investorernes adfærd. 

 

En intelligent investor vil med beregninger og en rationel adfærd forsøge at finde de få, reelt 

billige selskaber med fremtidspotentiale, samt opnå en Margin of Safety, der til en vis grad 

kan beskytte investoren mod evt. fejlvurderinger af den indre værdi.  

 

Aktiekursen er en meget offentlig anvendt information om et selskab, men til at finde frem til 

selskaber med de rette kvaliteter kan en række nøgletal, der bl.a. er baseret på aktiekursen, så 

som Price to Book og Price Earnings, med fordel bruges.  

Det vil vi nu uddybe i det følgende afsnit. 

 

2.5 Nøgletal 

I det følgende vil finansielle nøgletal, der benyttes til forskellige analyseformål, blive 

beskrevet. Dog vil kun de nøgletal, vi benytter i vores dataanalyse, bliver beskrevet i detaljer i 

sidste del af afsnittet.  

  

Nøgletal er en måde at trække yderligere information ud af et selskabs regnskab på, bl.a. for 

at kunne skabe et mere retvisende sammenligningsgrundlag med andre selskaber. De kan også 

bruges til at skabe en større forståelse for det enkelte selskabs tilstand og ledelsens måde at 

drive forretning. Nøgletal kan altså gøre investeringsprocessen mere overskuelig og effektiv, 

ved at selskaberne lettere kan rangeres i forhold til hinanden og man derved kan finde frem til 

selskaber med de ønskelige kvaliteter.  
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Dog kan intet nøgletal stå alene, men skal bruges sammen med andre nøgletal for at skabe et 

mere nuanceret billede af et selskab, da ét nøgletal alene, blot viser ét ensidet billede af 

selskabet. 

2.5.1 Nøgletalsanalyse  

Der er basalt set tre områder, hvor finansielle nøgletal kan bruges til at analysere en 

virksomhed: rentabilitet, vækst og risiko.  

Rentabilitet 

En virksomheds rentabilitet eller lønsomhed kan måles ved at se på selskabets resultat og 

indtjening i forhold til andre regnskabstal.  

Til at vise driftens rentabilitet kan man bruge afkastningsgraden, der måler forrentningen af 

den investerede kapital i selskabet ud fra overskuddet fra driften, og som udregnes derfor på 

følgende måde: 

 

     
                         (          )

                  
 

 

Afkastningsgraden ser overordnet på udviklingen i selskabet og jo større dette nøgletal er, 

desto bedre er det for selskabets rentabilitet.  

Afkastningsgraden kan igen opdeles i overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed, der 

hhv. måler resultatet af den primære drift i forhold til omsætningen og omsætningen i forhold 

til den investerede kapital i selskabet. Overskudsgraden måler, hvor stor en del af 

omsætningen, der bliver til overskud og omsætningshastigheden måler, hvor hurtigt selskabet 

er i stand til at omsætte dets varelager eller produktion. Jo højere overskudsgraden og 

omsætningshastigheden er, desto bedre er det, men især omsætningshastigheden afhænger af 

branchen og dets produktion af varer og ydelser. Eks. har et skibsværft naturligt en lavere 

omsætningshastighed end en detailforretning. Derfor skal nøgletal ikke bruges alene og uden 

at sammenholdes med typen af selskab. Dertil kan enkeltstående nøgletal påvirkes positivt 

ved ikke værdiskabende handlinger, så som salg af dele af produktionsapparatet. Det vil på 

kort sigt forøge afkastgraden og indtjeningen, men vil på lang sigt skade selskabet og dets 

fremtidige konkurrenceevne.  
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Et selskabs indtjening og rentabilitet påvirkes også af kapitalstrukturen, der finansierer driften 

af selskabet. Egenkapitalforrentningen måler forrentning af ejernes del af kapitalen i 

selskabet, ved at sætte nettoresultatet i forhold til egenkapitalen. Egenkapitalforrentningen 

kan bruges til at sammenligne et selskabs aktie med andre investeringsmuligheder og – 

papirer, og vise om aktien giver en god rente i forhold til de andre muligheder.
 51

 

Vækst 

Som tidligere nævnt er det essentielt for et selskab at have en løbende drift og på samme 

måde er det vigtigt med vækst. Begge dele finansieres enten ved ejernes indskud og aktiesalg, 

ved gæld eller som den nok vigtigste finansieringskilde, selvfinansiering gennem 

omsætningen og overskud fra driften. Vækst kan være vigtig både for selskabets 

konkurrenceevne og overlevelse, men kan også være skadeligt og omkostningsfyldt for 

selskabet, hvis der ikke er grundlag for væksten og den derfor sker uden den rette årsag. 

 

Et selskab kan som sagt selvfinansiere væksten gennem driften ved at bruge en del af 

overskuddet. Dette kan dog sammenlignes med at ejerne indskyder yderligere penge i 

selskabet, da den del af overskuddet, der bruges til vækst i selskabet, i stedet for kunne være 

udbetalt som udbytte til ejerne. Ved at det eventuelle udbytte holdes i selskabet, som overført 

resultat, stiger værdien af selskabet omtrent tilsvarende. Når det overførte resultat tilmed 

anvendes til at skabe vækst kan det, hvis det går vel, medføre en yderligere forrentning af 

ejernes værdi i selskabet. Den højere værdi skabt af væksten kan i eftertiden give et endnu 

højere udbytte. 

Hvis et selskab i en periode har været i stand til at skabe eller holde et bestemt vækstniveau, 

som skaber en kapitalværditilvækst i selskabet, er væksten et signal om at selskabets ledelse 

kan formidle og forrente ejernes investeringer fornuftigt og forstår at drive forretningen. Det 

giver både investorerne sikkerhed for en investering i selskabet og et løfte eller bud på den 

værdi selskabets fremtid.
 52
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Risiko (likviditet) 

Den tredje type nøgletal måler selskabets risiko, hvilket er interessant for en række 

interessenter i og udenfor selskabet. På investorsiden har ejerne, potentielle ejere og 

bestyrelsen interesse i overskuddet fra driften til at skabe et merafkast, som er deres 

fortjeneste og mål. På samme måde har de en interesse i at selskabet ikke forfølger et for højt 

merafkast i en sådan grad at selskabet kommer i likviditets problemer. Det kan enten ske ved 

at selskabets ikke følger udviklingen i branchen og tager nok forretningsmæssige risici eller at 

selskabet overinvesterer og vokser for meget eller for hurtigt. Begge scenarier vil skade 

efterspørgslen efter selskabets produkter og ydelser, og dermed også omsætningen. Hvis 

sådanne problemer ikke tages alvorligt, kommer selskabet i likviditetsproblemer, der i sidste 

ende kan føre til konkurs. 

På kreditorsiden er der næsten kun en interesse i selskabet drift og overskud, for at sikre en 

sund og rentabel going concern, der kan hindre likviditetsproblemer. Så længe selskabet har 

tilstrækkeligt med likviditet til også at betale de faste udgifter til kreditorerne, er risikoen for 

at engagere sig i selskabet alt andet lige lav for banker, leverandører og ansatte i selskabet. 

Risiko kan, som tidligere nævnt, måles på forskellige måder med eks. standardafvigelse, 

CAPM eller β, der hver især viser et aktivs bestemte risiko. 
53

 

2.5.2 De analyserede nøgletal 

Vi har valgt at anvende nøgletallene Dividend Yield (DY), Price Earnings (P/E) og Price to 

Book Value (PtBV) til at sortere aktierne i value og growth aktier. Med denne sortering kan 

man bl.a. finde en evt. value-premium, hvilket er den præmie eller merafkast, der er ved at 

investere i value-aktier frem for i growth-aktier.
54

 

Dividend yield 

Dividend Yield (DY) er et nøgletal, der måler hvor meget et selskab betaler i udbytte set i 

forhold til prisen på dets aktier. Eller sagt med andre ord viser DY, hvor mange penge, man 

får i udbytte pr. krone investeret i selskabet.  
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Dividend Yield er en måde for investorer at overskue og sammenligne selskaber med 

hinanden på, for at se hvilket selskab, der udbyttemæssigt, giver det bedste afkast ud fra et 

fast beløb til at investere for, alt andet lige.  

Visse investorer foretrækker det sikre udbytte, fremfor den mere usikre kapitalgevinst, ud fra 

devisen ”en fugl i hånden er bedre end ti på taget”, da investoren på den måde har mere 

selvbestemmelse over dennes del i overskuddet.
55

 Geninvestere man sit udbytte i samme 

selskab, går det dog ud på et. Det vigtige for en investor er dog at selskabet skaber værdi, der 

får investeringen til at stige i værdi. Hvis selskabet oveni købet har udbetalt et stabilt udbytte 

over en årrække, er det et signal til investorer om at selskabet er i stand til at levere overskud 

til ejerne år efter år. Denne form sikkerhed i afkastet og investeringen er værdifuldt for en 

investor, da en høj Dividend Yield på kort sigt kan være påvirket af andre faktorer. Hvis eks. 

aktiekursen falder samtidig, men at udbytte er uændret eller endda forhøjes, forhøjes DY på 

kort sigt, men på længere sigt tømmer det alt andet lige selskabet for værdi og likviditet, og 

ultimativt fører selskabet mod konkurs. 
56

 

Price Earnings 

Price Earnings (P/E) sammenholder et selskabs markedspris med dets indtjening målt pr. 

aktie, hvorved investorer får et billede af selskabets position i forhold til andre selskaber. 

Nøgletallet fortæller noget om, hvad markedet mener om selskabets indtjeningsmuligheder i 

fremtiden, udtryk i aktiekursen, i forhold til det nuværende eller seneste mål for selskabets 

indtjening. Det er altså markedet syn på selskabet i forhold til selskabets tal, eller det reelle tal 

for hvad selskab er i stand til. 
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Hvis P/E er højt, er prisen, markedets mening om selskabet, høj i forhold til indtjeningen, 

uden dog at sige noget om hvilket prisleje aktiekursen eller indtjeningen pr. aktie ligger på. Et 

højt P/E, der udtrykker høje forventninger til selskabets fremtid, er samtidig et signal om at 

selskabet er forholdsvist dyrt at købe sig en del af, bl.a. fordi den høje pris skyldes 

forventninger fra markedet til høj fremtidig vækst. Dog kan disse forventninger være falske 

eller den høje pris skyldes hysteri eller en boble i markedet, hvilket får P/E til at give det 

forkerte signal om fremtidig vækst. 

Omvendt gælder det med et lavt P/E, hvor prisen er lav i forhold til indtjeningen. Der er 

muligvis ikke de store forventninger til selskabet og dets fremtidige vækstmuligheder, hvis 

selskabet er i en branche, hvor der ikke sker en hurtig udvikling og vækst, sammenlignet med 

andre brancher. Derfor er aktien fra et selskab med lav P/E også billigere, men ikke 

nødvendigvis en god investering, hvis aktiekursen og indtjeningen fortsat falder.  

Den lave P/E eller lave pris kan som tidligere nævnt også være en følge af manglende 

opmærksomhed fra investorerne og markedet, hvilket ikke har drevet aktieprisen op, som i 

andre brancher med større bevågenhed. Dertil er det også kendetegnende for store, modne 

selskaber at have en lav P/E, grundet deres næsten manglende eller træge vækst. Dog er 

modne selskaber ikke nødvendigvis dårlige investeringer, da de, trods deres evt. lave 

værditilvækst, til gengæld er stabile.
 57

 

Price to Book Value 

Hvor de to ovenfor nævnte nøgletal, Dividend Yield og Price Earnings fortæller noget om et 

selskabs profitabilitet, fortæller Price to Book Value (PtBV) om markedets vurdering af 

selskabets værdi set i forhold til selskabets egen vurdering, ud fra den bogførte værdi. 

 

     
                        

                        
 

 

Om man sætter den samlede markedspris i forhold til den samlede bogførte værdi af selskabet 

eller man bruger pris pr. aktie i forhold til den bogførte værdi pr. aktie er underordnet. 
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En akties pris er et udtryk for hvad markedet og alle dets forskellige investorer har vurderet at 

selskabet har potentiale til i fremtiden at indtjene til investorerne. Denne vurdering afhænger 

af den information investorerne har adgang til. Derfor kan en akties pris stige og falde uden at 

selskabet som sådan er blevet mere eller mindre værd. Omvendt kan et selskab også stige og 

især falde i værdi uden at investorerne ved det, hvorved prisen ikke påvirkes før denne viden 

kommer ud. I virkeligheden har ledelsen i et børsnoteret selskab dog pligt til at offentliggøre 

begivenheder, der kan påvirke værdien. 

Book Value eller selskabets bogførte værdi er den værdi selskabet har vurderet sig selv til og 

er udtrykt bl.a. gennem balancen i regnskabet og evt. gennem pressemeddelelser. Den 

bogførte værdien afhænger derfor af interne forhold, da den opgøres ved at trække gælden fra 

aktiverne og med visse metoder også fratrækker immaterielle aktiver. Typen af selskab har 

også en påvirkning, da aktivtunge selskaber vil have en større bogført værdi end videnstunge 

selskaber, da de videnstunge selskabers værdi består i knowhow, goodwill og andre 

immaterielle aktiver. Den store forskel fra aktiekursen er at den bogførte værdi ikke beror på 

markedets forventninger og vurderinger, men påvirkes af selskabets præstation og 

indtjeningsevne. 

Hvis investorerne i høj grad tror på at selskabet i fremtiden kan skabe dem værdi, fører det til 

at aktiekursen stiger forholdsvist mere end den bogførte værdi og derved giver en Price to 

Book Value over 1. Så hvis nøgletallet er under 1 betyder det at markedet generelt ikke har 

stor interesse eller tillid til selskabet, og er påvirket af frygt. En ratio under 1 kan dog også 

indikere at selskabet har en grund til at tro mere på sin egen fremtid end markedet gør, og der 

derved ligger en skjult value-premium gemt i selskabet. Markedets mistillid til selskabet kan 

dog også være velbegrundet og, som tidligere nævnt under afsnittet om Value Investment, kan 

en umiddelbar billig aktie blot være en aktie, der i værste fald er på vej mod konkurs. Price to 

Book Value ratioen kan også blive direkte negativ hvis indtjeningen i selskabet bliver 

tilstrækkelig dårlig. Ratioer under 1 og under 0 er ikke nødvendigvis tegn på at selskabet er 

ved at gå konkurs, hvilket vil vise sig med flere af de selskaber, vi har medtaget i vores 

datamateriale. For eksempel har både Lastas A/S og Brøndby IF A/S, hhv. lastbil- og 

trailerforhandler og fodboldklub, negative Price to Book Value ratioer i starten af vores 15 års 

måleperiode, men er derfor ikke gået konkurs af den grund.
 58
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3.1 Empirisk analyse 

I dette kapitel vil vi beskrive forskellige porteføljesammensætninger på baggrund af de 

dataindsamlinger, vi har foretaget via Datastream.  

Vi har valgt, at foretage analysen ved at opstille nøgletallene hver for sig, for at danne et 

overblik over, hvorvidt de kan benyttes til at finde value-selskaber på det danske aktiemarked. 

Vores resultater er blevet beregnet på baggrund af nogle opstillede betingelser såsom at 

porteføljerne har samme start- og sluttidspunkter. Derudover ændres porteføljerne ikke i den 

respektive investeringshorisont, i det vi benytter en passiv investeringsstrategi og derfor 

udskifter negative eller dårligt afkastgivende aktier.  

Dog vil vi påpege at disse investeringsscenerier er kunstigt sammensat, da man i 

virkeligheden ikke vil foretage sådan form for investeringsstrategi. Betingelserne har 

udelukkende til formål, at sikre sammenligneligheden mellem de forskellige sammensatte 

porteføljer. 

De nøgletal, vi har valgt at analysere, er Price to Book Value (PtBV), Price-to-Earnings(P/E) 

og Dividend Yield (DY). 

 

I første afsnit gennemgår og analyserer vi data for de tre nøgletal i hver deres underafsnit. 

Først vises en oversigt for et nøgletals porteføljer, hvor de gennemsnitlige årlige afkast for 

hele måleperioden er opstillet i en tabel. Derefter præsenteres porteføljernes udvikling i afkast 

og risici i perioder på 3, 5, 10 og 15 år. Vi slutter hver af de tre underafsnit af med en kort 

opsamling i en graf over value-premium over forskellige perioder, samt en delkonklusion. 

 

Andet afsnit er grundlæggende opbygget på samme måde som første afsnit, men med 

porteføljerne inddelt i kvintiler i stedet for deciler. Derudover sammenligner vi løbende 

forskellen mellem de to måder at inddele porteføljer på. 

 

I tredje afsnit opstiller vi data på en ny måde, hvor de, i det foregående afsnit, fundne 

resultater  anvendes til at opstille og teste buy-and-hold strategien på en hhv. 1, 3, og 5 årige 

investeringshorisont. Fremgangsmåden er at vi kun fokuserer og sammenligner de to ydre 

kvintil-porteføljer P1 og P5 i forhold til de tilhørende nøgletal. Derefter vil vi foretage en 

signifikans t-test, hvilket er for se hvorvidt deres gennemsnitlige årlige value-premium er 

statistiske signifikante.  
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3.1.1 Price to Book Value (PtBV) 

Vi har trukket nøgletallet Price to Book, som er markedsprisen eller aktiekursen sat i forhold 

til den bogførte værdi af et selskabs egenkapital, fra Datastream, hvilket her har navnet Price 

to Book Value. 

Price to Book Value (PtBV) er af Datastream defineret som aktieprisen divideret med den 

bogførte værdi per aktie, som er værdien af et selskabs almindelige, udestående aktier. I 

tilfælde af præferenceaktier, måles de almindelige aktiers værdi i forhold til præferenceaktiers 

andel. I visse tilfælde er præferenceaktier dog en del af den bogførte værdi. For selskaber med 

flere aktietyper er den bogførte værdi en kombination af aktietyperne, som er justeret i 

forhold til deres pålydende værdi.
59

 

Fra Datastream har vi trukket 189 danske selskaber, hvoraf vi kun kunne bruge 94 af 

selskaberne i vores 15 årige måleperiode. De resterende selskaber op til de i alt 189 selskaber 

manglede data i dele af måleperioden og er derfor udeladt. Markedet observeres på sidste 

handelsdato i hver måned. Observationerne er sorteret på deres nøgletal på datoen 31. januar 

1996, hvilket er startdatoen for den 15 årige måleperiode, som slutter i starten af 2011. Første 

måledato er derfor torsdag d. 29. februar, en måned efter startdatoen, og sidste måledato er d. 

31. januar 2011. 

Vi har målt selskabernes gennemsnitlige årlige afkast, ved at tage det årlige gennemsnit af 

hver af de 15 årlige perioders total afkast, fra det 1. til det 15. år. Derudover har vi målt 

selskabernes total afkast og risiko for de 4 perioder på 3, 5, 10 og 15 år.  

, samt at P1-P3 er de tre value-porteføljer og P8-P10 er de tre growth-porteføljer. 

Vi har inddelt de 94 selskaber i deciler, så der er 10 selskaber i hver af de tre value-

porteføljer, P1-P3, og i de tre growth-porteføljer P8-P10. Ydreporteføljen P1 kalder vi en 

deep value-portefølje og P10 kalder vi en deep growth-portefølje. Blandt porteføljerne med 

middelværdier har P4 og P7 9 selskaber og P5 og P6 har 8 selskaber.  

De 94 selskaber er som sagt sorteret på deres Price to Book Value værdier i januar 1996, fra 

lave PtBV værdier, for value-selskaberne, til høje PtBV værdier, for growth-selskaberne. Som 

beskrevet i afsnittet om nøgletal, skyldes dette at value investorer søger selskaber, der er 

undervurderede og indeholder en, for markedet og over tid, skjult value-premium, samt den 

lave pris fungere som en Margin of Safety. Almindelige investorer og spekulanter søger 
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derimod growth-selskaber, hvis aktiepris er høj som udtryk for at markedet mener at 

selskaberne i fremtiden vil blive pengene værd. 

Det skal bemærkes, at da vi har valgt at medtage alle danske selskaber, inklusiv finansielle 

selskaber, og grundet måden vi har sorteret selskaberne på, er 20 ud de 30 selskaber i vores 

tre value-porteføljer finansielle selskaber. De resterende 10 selskaber, er i forskellige 

brancher, så som sport, transport og byggeri. Hvorimod de 30 selskaber i de tre growth-

porteføljer er i vidt forskellige brancher som eks. bryggeri, medicin, energi, forlag og 

elektronik. Finansielle selskaber skiller sig ud pga. deres høje gearing, hvorfor de i visse 

andre undersøgelser er undladt, som eks. af Fama og French, som fokuserede på industrielle 

aktier. 
60

 

Nedenfor er vist en oversigt over 10 porteføljer, sorteret på 94 underliggende aktiers Price to 

Book Value nøgletal, gående fra lav PtBV, for value-selskaber, til høj PtBV, for growth-

selskaberne, i 15 år. Resultaterne i Tabel 3.1.1.1 er de gennemsnitlige årlige afkast siden 

begyndelsen, altså startdatoen. Eks. er afkastet på 27,05 % for P1 i år 1998 et årligt 

gennemsnit af afkastene i de tre første år. 

 

Tabel 3.1.1.1 PtBV decil porteføljeudvikling i 15 år 

  Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1996 114,26% 40,40% 28,79% 34,61% 14,51% 53,75% 27,05% 46,94% 32,47% 39,74% 

1997 54,04% 36,85% 27,14% 34,01% 12,77% 26,35% 9,34% 26,19% 22,71% 19,80% 

1998 27,05% 18,20% 12,29% 11,19% 3,91% 7,79% -2,79% 4,00% 6,02% 11,50% 

1999 18,82% 15,79% 9,08% 6,07% -0,37% 7,36% 1,38% 3,03% 12,07% 10,14% 

2000 13,26% 15,99% 9,40% 13,22% 3,60% 10,72% 0,97% 0,11% 13,52% 15,74% 

2001 12,84% 15,90% 10,57% 5,23% 2,47% 5,52% -2,83% -1,94% 2,45% 6,83% 

2002 9,69% 16,99% 11,58% 5,14% 2,81% -2,33% -3,27% -4,56% -1,41% 2,75% 

2003  14,49% 22,83% 16,30% 14,30% 5,68% -0,26% 2,49% 2,54% 2,67% 7,30% 

2004 15,81% 23,36% 18,65% 17,00% 8,02% 2,44% 6,59% 4,60% 5,31% 10,73% 

2005 18,46% 26,04% 20,73% 18,61% 9,50% 11,65% 10,15% 8,93% 8,46% 13,65% 

2006 20,86% 26,56% 21,80% 20,12% 12,68% 14,81% 13,38% 11,28% 8,27% 15,37% 

2007 17,13% 20,29% 18,69% 17,87% 10,77% 12,68% 11,07% 8,94% 3,51% 10,66% 

2008 6,46% 10,19% 9,17% 8,62% 3,89% 3,84% 3,29% 4,24% -2,84% 4,82% 

2009 6,39% 12,01% 9,22% 10,59% 3,58% 4,37% 4,26% 6,00% -1,81% 7,01% 

2010 5,65% 10,41% 7,88% 8,69% 2,83% 3,15% 4,72% 6,45% -1,82% 7,65% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden begyndelsen, og 

med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

                                                 

60
 The Cross-Section of Expected Stock Return, Fama og French, 1992 
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I hvert af de 15 år, PtBV perioden løber, er det value-porteføljerne, der giver det højeste 

gennemsnitlige afkast, hvor de første 4 år er P1 og de resterende 11 år er P2, som er markeret 

med grønt. De tre value-porteføljer ligger generelt blandt de fem bedste porteføljer gennem 

hele den 15 årige periode. 

 

De højt prissatte porteføljer klarer sig derimod dårligt og halvdelen af perioden er det en 

growth-portefølje, der har det laveste gennemsnitlige afkast, hvor P9 er markeret med rødt i 

de sidste 6 år og tidligere har P8 i 2 år det laveste gennemsnitlige afkast. 

P10 er det meste af tiden blandt de fem bedste porteføljer og derfor også den bedste growth-

portefølje. 

Blandt de midterste porteføljer, har P5-P7 et par år hver det laveste gennemsnitlige afkast. 

3 års periode 

De 10 porteføljer starter det første år med høje gennemsnitlige afkast, hvor 8 af porteføljernes 

afkast ligger mellem 27 % og 54 %, og det gennemsnitlige afkast for P11år er hele 114,26 %.  

De efterfølgende to år falder samtlige porteføljers gennemsnitlige årlige afkast, hvor kun P1 

har et afkast over 20 % og P73år har endda et negativt afkast. 

 

Tabel 3.1.1.2 PtBV decil porteføljeudvikling 3. år 

 

De tre value-porteføljer har i det 3. år gennemsnitlige årlige afkast på 19,2 % og de tre 

growth-porteføljer har et tilsvarende afkast på ca. 7,2 %. Som strategi klarer value-

porteføljerne sig altså godt 3 gange bedre end growth-porteføljerne med en value-premium på 

12 % efter de første 3 år. Ser man udelukkende på de to yderste value- og growth-porteføljer, 

altså deep value og growth, som har årlige afkast på hhv. 27,1 % og 11,5 % får man en deep 

value-premium på 15,6 %. 

  Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1996 114,3% 40,4% 28,8% 34,6% 14,5% 53,8% 27,0% 46,9% 32,5% 39,7% 

1997 54,0% 36,8% 27,1% 34,0% 12,8% 26,4% 9,3% 26,2% 22,7% 19,8% 

1998  27,1% 18,2% 12,3% 11,2% 3,9% 7,8% -2,8% 4,0% 6,0% 11,5% 

 

Totalt afkast 
efter 3 år 153,9% 67,4% 44,1% 51,9% 16,9% 40,0% -5,6% 34,7% 32,9% 54,0% 

Standard afv. 
efter 3 år 23,4% 11,8% 9,3% 15,2% 9,6% 18,1% 13,9% 16,1% 14,2% 12,5% 
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Efter 3 år har P13år og P23år total afkast på hhv. 153,9 % og 67,4 %, hvilket er de to højeste 

total afkast. P33år har et total afkast på 44,1 %, som er det femte bedste, bl.a. overgået af 

P103år med 54,0 % i total afkast. De to andre growth-porteføljer, P83år og P93år, har væsentlig 

lavere total afkast på hhv. 34,7 % og 32,9 %. 

 

De 10 porteføljers risici gennem de første 3 år ligger på et lavt til middelhøjt niveau, hvor 8 af 

porteføljernes standardafvigelser ligger i et mellem højt spænd fra 9,3 % til 15,2 %. P13år har 

en meget høj risiko på 23,4 % som modsætning til P23år og P33år, hvis risici er hhv. 11,8 % og 

9,3 %. Growth-porteføljernes risici er tættere på hinanden med standardafvigelser på hhv. 

16,1 %, 14,2 % og 12,5 %.  

5 års periode 

For de fleste porteføljer fortsætter faldet i det gennemsnitlige årlige afkast siden år 1 i det 4. 

år. 

Fra det 4. til det 5. år er det kun P1, P7 og P8, hvis gennemsnitlige årlige afkast forsætter med 

at falde og P15år er på 4 år, siden år 1, faldet med over 100 procentpoint i det årlige afkast. 

Resten af porteføljerne udover P15år, P75år og P85år har stigende afkast i år 5.  

 

Tabel 3.1.1.3 PtBV decil porteføljeudvikling 5. år 

  Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1999 18,8% 15,8% 9,1% 6,1% -0,4% 7,4% 1,4% 3,0% 12,1% 10,1% 

2000 13,3% 16,0% 9,4% 13,2% 3,6% 10,7% 1,0% 0,1% 13,5% 15,7% 

 

Totalt afkast 
efter 5 år 117,9% 111,4% 68,1% 150,4% 31,4% 94,0% 16,3% 66,1% 181,1% 248,2% 

Standard afv. 
efter 5 år 19,4% 10,3% 8,1% 15,7% 9,4% 17,5% 13,6% 35,7% 14,7% 13,1% 

 

Det er dog kun P85år, hvis gennemsnitlige årlige afkast efter 5 år nærmer sig 0 %, mens de 5 

andre value og growth-porteføljer efter samme periode er 9,4 % til 16,0 % i afkast.  

Måler man kun på hver af de to yderste value og growth-porteføljer, P15år og P25år i forhold til 

P95år og P105år, er middelværdien af deres gennemsnitlige årlige afkast næsten lig hinanden, 

altså ca. 14,6 % og derved ingen premium. Medtager man P35år og P85år i denne 

sammenligning, er der for value-strategien en premium på 3,1 % i forhold til growth. 
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Fokusere man igen på P15år og P105år med deres hhv. 13,3 % og 15,7% i årligt afkast giver det 

en deep value-premium på -2,4 %, hvilket betyder deep growth-premium. 

 

Billedet er dog væsentlig anderledes når man ser på value-porteføljernes og growth-

porteføljernes total afkast, hvor P35år og P85år begge er på næsten 70 %. P15år og P25år ligger 

lidt over 100 % med hhv. 117,9 % og 111,4 % i total afkast, hvorimod P95år og P105år har 

omkring det dobbelte med total afkast på hhv. 181,1% og 248,2 %. Den store forskel i total 

afkastene på de to yderste hhv. value- og growth-porteføljer, når de samme porteføljers 

gennemsnitlige årlige afkast er næsten lig hinanden, skyldes nogle enkelte growth-selskabers 

høje total afkast, der trækker det vægtede gennemsnit af porteføljens total afkast op.  

Som tidligere beskrevet, skal man for at finde det 5. års gennemsnitlige årlige afkast tage den 

5. rod af total afkast i år 5. På denne måde bliver store total afkast gjort forholdsvist væsentlig 

mindre i forhold til små total afkast, pga. eksponentielle potenseffekten af især størrelsen af 

grundtallet, da eksponenten ens indenfor det samme år.  

 

Se nedenstående eksempel:  

 

De store growth-selskaber, der er tale om er for P10 William Demant Holding og GN Store 

Nord, der efter 5. år har total afkast på hhv. 922,6 % og 1284,4 %, og i P9 er det selskaberne 

Newcap Holding og Novo Nordisk med total afkast på hhv. 1134,1 % og 365,2 %.  

Hvis man fjerner William Demant Holding og GN Store Nord fra P10, har porteføljen, med 

sine 8 resterende selskaber, et 5. årigt total afkast på 34,4 %. De to selskaber bidrager altså 

med 213,8 procentpoint til porteføljens total afkast. Gentages øvelsen for P9, giver de 

tilsvarende 8 selskaber i P9 38,9 %, så Newcap Holding og Novo Nordisk altså bidrager med 

142,1 procentpoint til porteføljens total afkast i år 5. 

I statistisk analyse udelukker man ofte ekstreme grænseværdier i en normalfordelt 

datamængde. Selvom dette er at manipulere med data, så kan de ekstreme værdier være 

meningsforstyrrende. 

 

Hvis samme fremgangsmåde benyttes på det gennemsnitlige årlige afkast, finder man frem til 

at de fire ovenfor nævnte selskaber bidrager med hhv. 9,28 % og 12,11 % til P9 og P10, som 

tilsammen efterfølgende har et gennemsnitlig årlige afkast på 3,93 %. Det er altså et fald på 

ca. 10,7 procentpoint fra de ca. 14,6 %. 
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For igen at gøre growth- og value-porteføljerne sammenlignelige, forsøger vi nu at få det 

gennemsnitlige årlige afkast for P1 og P2 ned på sammen niveau, altså ca. 3,93 %, ved at 

fjerne selskaber i de to porteføljer, som trækker gennemsnittet op på de ca. 14,6 %.  

Da de fleste af selskaberne i P1 og P2 har årlige afkast på 10-20 %, et selskab med et stort 

årligt afkast på 45,4 % og kun et selskab med et negativt årligt afkast på -16,7 %, var det 

nødvendigt at fjerne 17 selskaber i alt, for at det gennemsnitlige årlige afkast kom ned på 3,95 

%. Det er så tæt på det ovenfor nævnte afkast på 3,93 %, som er muligt. Derved falder total 

afkastene for P1 og P2 til hhv. 6,5 % og 64,6 %, hvilket er fald på 111,4 % for P1 og 46,8 % 

for P2.  

Niveauet i total afkastene for value på 6,5 % og 64,6 % er væsentlige tættere på det i total 

afkastet for growth på 38,9 % og 34,4 %, end de er med alle 2 gange 20 selskaber i 

porteføljerne. 

Selvom dette eksempel er lidt kunstigt opstillet, viser det alligevel betydningen af nogle få 

selskaber med meget store afkast for en porteføljes total afkast og gennemsnitlige årlige 

afkast. 

 

 

For ved et kig på selskaberne i P1 og P2, er der kun ét selskab, der har et stort 5 årigt total 

afkast på 550 %, hvor 17 af de øvrige selskaber har total afkast mellem 65 % og 150 %, og to 

selskaber har total afkast på hhv. 42,3 % og -60 %. Value-selskaberne har altså kun et selskab 

med et stort total afkast og kun et med negativt total afkast, men de har til gengæld 18 andre 

selskaber, der giver nogle fornuftigt samlet, gode total afkast. Growth-porteføljerne har 

derimod 4 selskaber med store og meget store total afkast og 16 selskaber med total afkast 

bredt fordelt mellem -42,2 % og 157,5 %, heraf 7 selskaber med negative total afkast, altså 

spredte gode og dårlige total afkast.  

Så da total afkastene er eksponentielt større i forhold til de årlige afkast med en faktor af 

femte potens, bliver store årlige afkast forholdsvist meget større som total afkast end mindre 

årlige afkast gør. Omvendt bliver total afkast, der er taget den femte rod af, gjort forholdsvist 

meget mindre end små total afkast bliver.  

Af samme årsag har visse af selskaberne både et lille negativt årligt afkast, men et stort 

positivt total afkast, da vi som beskrevet i starten af dette kapitel, først beregner hhv. 

gennemsnitlige årlige afkast og total afkast for de enkelte selskaber, før vi tager porteføljens 

vægtede gennemsnit af selskaberne.  Se P915år i tabellen for de 15 årige resultater. 
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Vender man tilbage til den 5 årige tabel og ser på porteføljernes risici, sker der generelt et fald 

eller en stagnation i standardafvigelserne, bortset fra P8, som har en særdeles høj risiko på 

35,7 %, fra 16,1 % to år tidligere. Denne usædvanlige stigning på kun to år skyldes ét 

gammelt selskab, Solar Danmark, der på 12 måneder efter årtusindskiftet, det 5 år i 

måleperioden, har en standardafvigelse på næste 200 %, pga. ekstreme udsving i de 

månedlige afkast over nogle få måneder. 

Risiciene for P95år og P105år er hhv. 14,7 % og 13,1 %, altså et mere almindeligt, mellemhøjt 

niveau for risiko. Value-porteføljernes risici er hhv. 19,4 %, 10,3 % og 8,1 %, så P15år har en 

høj risiko og P25år og P35år har risici i den lave ende.   

10 års periode 

Fra det 5. til det 6. og 7. år sker der et generelt fald i de gennemsnitlige årlige afkast, hvor i 

det 7. år er fire porteføljer, som endda får et negativt afkast. Kun P2 og P3 oplever en stigning 

i afkastet i de 2 år. 

Resten af perioden frem til og med det 10. år stiger de gennemsnitlige årlige afkast igen for 

alle porteføljer. 

Porteføljerne P110år-P410år har gennemsnitlige årlige afkast på over 18 %, helt op på 26,0 % 

for P210år. Resten af porteføljernes årlige afkast er omkring 10 %, dog 13,7 % for P1010år. 

 

Tabel 3.1.1.4 PtBV decil porteføljeudvikling 10. år 

 

De tre porteføljer i value-strategiens årlige afkast i de første 10 år er til sammen 21,7 %, mod 

growth-porteføljernes tilsvarende afkast på 10,4 %, hvilket er mindre end halvt så meget og 

  Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2001 12,8% 15,9% 10,6% 5,2% 2,5% 5,5% -2,8% -1,9% 2,5% 6,8% 

2002 9,7% 17,0% 11,6% 5,1% 2,8% -2,3% -3,3% -4,6% -1,4% 2,8% 

2003 14,5% 22,8% 16,3% 14,3% 5,7% -0,3% 2,5% 2,5% 2,7% 7,3% 

2004 15,8% 23,4% 18,6% 17,0% 8,0% 2,4% 6,6% 4,6% 5,3% 10,7% 

2005  18,5% 26,0% 20,7% 18,6% 9,5% 11,7% 10,1% 8,9% 8,5% 13,6% 

 

Totalt afkast 
efter 10 år 679,9% 974,7% 655,2% 747,8% 232,4% 221,0% 210,2% 436,4% 216,5% 328,8% 

Standard afv. 
efter 10 år 17,9% 11,2% 9,8% 16,9% 10,6% 29,7% 14,6% 27,8% 18,1% 14,2% 
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giver en value-premium på 11,3 % efter 10 år. Deep value- og growth-porteføljerne har efter 

10 hhv. 18,5 % og 13,6 % i årlige afkast, hvilket giver en deep value-premium på 4,9 %. 

 

Total afkastene gennemgår, på de seneste 5 år, en meget stor udvikling hos de første 8 

porteføljer, hvor flere af dem stiger 5-10 gange i værdi i denne 5 årige periode. Total afkastet 

for P910år og P1010år stiger også, men kun med 20-30 %. For de tre value-porteføljerne betyder 

dette, at deres total afkast i det 10. år er på hhv. 679,9 %, 974,7, % og 655,2 %, og de tre 

growth-porteføljers total afkast er på hhv. 436,4 %, 216,5% og 328,8 %. Forskellen på et 

gennemsnit af value og growth er 442,7 procentpoint, hvilket også gør gennemsnittet af 

value-porteføljerne mere end dobbelt så højt som growth-porteføljernes gennemsnit. 

 

Fra det 5. til det 10. år stiger porteføljernes risici generelt, dog er det mest små stigninger i 

standardafvigelserne, der er tale om. P110år og P810år oplever begge fald i deres risici henover 

de 10 år og mest markant er det for P810år, der falder fra 35,7 % til 27,8 %, hvilket dog stadig 

er en meget høj risiko. P610år har efter en stigning fra 17,5 % til 29,7 %, også en meget høj 

risiko.  

Ser man på niveauerne for value- og growth-porteføljernes standardafvigelser er de for P110år-

P310år på hhv. 17,9 %, 11,2% og 9,8 % og for P810år-P1010år på 27,8 %, 18,1 % og 14,2 %. Så 

value-porteføljernes risici ligger på den 10 årige sigt i det mellem høje niveau og growth-

porteføljernes risici ligger på et højt niveau. 

15 års periode 

Alle porteføljerne oplever fra det 10. til det 11. år stigninger i det gennemsnitlige årlige afkast 

på nogle få procentpoint, med undtagelse af P9, der oplever et lille fald mellem de to perioder. 

Det lille fald, P9 oplever, tager til i det 12. år, hvor finanskrisen så småt begynder og i det 15. 

og sidste år i perioden ender porteføljen på et gennemsnitligt årligt afkast på -1,82 %.  

Finanskrisen får også resten af porteføljernes gennemsnitlige årlige afkast til i år 12 og 13 at 

falde med omkring 10 procentpoint og P2 falder endda mere end 15 procentpoint på de to år 

efter år 11. 

I det 13. år, hvor de fleste af porteføljerne har på et gennemsnitligt årligt afkast, der er det 

laveste i godt 10 år, klarer value-porteføljerne sig stadig væsentlig bedre end growth-

porteføljerne. I det 13. år er der en value-premium på 6,5 %, hvilket næsten er en halvering på 



52 

 

fem år. Sætter man det i forhold til at gennemsnittet for de tre growth-porteføljer er 2,1 %, er 

den 13 årige value-premium alligevel af en væsentlig størrelse. 

 

 

Tabel 3.1.1.5 PtBV decil porteføljeudvikling 15. år 

 

I det 14. og 15. år stiger og falder de gennemsnitlige årlige afkast i porteføljerne nogle få 

procentpoint og da growth-porteføljerne oplever små stigninger og value-porteføljerne små 

fald udlignes forskellen mellem value og growth. Dog er der i år 15 en value-premium på 

3,89%, hvilket betyder at for hele den 15 årige periode, samt hvert eneste af de tidligere år, 

har der været en større eller mindre value-premium, bortset fra deep value-premium. For da 

P115år og P1015år har årlige afkast på hhv. 5,7 % og 7,6 %, bliver deep value-premium negativ 

og derved en deep growth-premium på -1,9 %. 

  

Blandt total afkastene har især P415år klaret sig godt med 753,0 %, bl.a. i forhold til den anden 

og tredje bedste, hhv. P815år med 564,0 % og P215år med 490,8 %. Beregner man en premium 

på value- og growth-porteføljernes total afkastene, er growth 45,2 procentpoint bedre, altså er 

der en growth-premium i det 15. års total afkast. 

 

Risiciene de sidste 5 år stiger for alle porteføljer, undtagen for P8, som dog stadig har en 

meget høj risiko på 26,5 %, kun overgået af P6 med 30,0 % i standardafvigelse. Det får 

risiciene for hele perioden på 15 år til alle at være høje til meget høje. Value-porteføljer er 

dog mindre risikobetonede og ligger alle tre omkring 19 % i forhold til de højere growth 

risici, der alle tre ligger omkring 22 %.  

  Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2006 20,9% 26,6% 21,8% 20,1% 12,7% 14,8% 13,4% 11,3% 8,3% 15,4% 

2007 17,1% 20,3% 18,7% 17,9% 10,8% 12,7% 11,1% 8,9% 3,5% 10,7% 

2008 6,5% 10,2% 9,2% 8,6% 3,9% 3,8% 3,3% 4,2% -2,8% 4,8% 

2009 6,4% 12,0% 9,2% 10,6% 3,6% 4,4% 4,3% 6,0% -1,8% 7,0% 

2010  5,7% 10,4% 7,9% 8,7% 2,8% 3,2% 4,7% 6,5% -1,8% 7,6% 

 

Totalt afkast 
efter 15 år 265,8% 490,8% 277,3% 753,0% 214,3% 117,6% 195,1% 564,0% 241,5% 364,0% 

Standard afv. 
efter 15 år 22,1% 18,1% 17,1% 20,7% 16,1% 30,0% 19,3% 26,5% 23,9% 17,0% 



53 

 

Decil PtBV value-premium oversigt 

På den nedenstående graf 3.1.1.6 over value-premium, er med en gul, prikket linje vist det 15 

årige gennemsnit, med 5 mørkeblå linjer er vist det årlige gennemsnit i en 3 årig periode og de 

15 røde punkter viser hvert års et-årige value-premium, altså 15 12-måneders gennemsnit, 

uafhængige af hinanden.  

Da disse gennemsnit er blandinger af geometriske og aritmetiske gennemsnit, er det vigtigt at 

huske på, at de 3 forskellige perioders gennemsnit ikke kan sammenlignes direkte, men viser 

niveauet for hver deres periode. 

 

Graf 3.1.1.6 Value-premium udviklingen for decil PtBV (P1,P2,P3 kontra P8,P9,P10)  

 

 

Den 15 årige value-premium på 3,89 %, et gennemsnit af hele den 15 årige periode, viser at 

der generelt har været en value-premium. De første fire 3-årige gennemsnit af ligger også den 

positive, value-premium side af X-aksen. Efter det tredje 3-årige gennemsnit kan man se det 

kraftige fald i value-premium, der slutter med et 3 årigt gennemsnit på -16,65 %.  

Ser man på den et-årige value-premium kan man se den nedadgående tendens fra lige efter 

årtusindskiftet og ind og med 2010, hvilket støtter den samme nedadgående tendens i de 3 

årige gennemsnit.  
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Delkonklusion for PtBV 

Som man kan se på oversigtstabellen i starten af afsnittet er porteføljen med det højeste 

gennemsnitlige årlige afkast en value-portefølje, hvor det de første fire år er P1 og fra 

årtusindskiftet og resten af den 15 årige måleperiode er P2. Porteføljer med middel og høj 

PtBV skiftes til at have det laveste årlige afkast, hvilket i den sidste halvdel af måleperioden 

er growth-porteføljen P9, som har det laveste afkast. Så allerede på det overordnede niveau 

kan man fornemme, at porteføljer med selskaber, der har lave Price to Book Value, har 

outperformet dem med de høje PtBV-værdier. Da deep value-porteføljen P1 og value-

porteføljen P2 skiftes til at have det højeste gennemsnit, kan det virke som en god ide, at se på 

mere end blot den yderste, deep value-portefølje. Altså bør man enten brede sin investering til 

mere end selskaberne i deep value-porteføljen eller skifte væk fra denne portefølje. 

I år 2007 begynder Finanskrisen at tage fart og får året efter ordentlig fat i markedet, hvilket 

man tydeligt kan se på de faldende årlige afkast og selv i den efterfølgende del af den 15 årige 

periode ser markedet ikke ud til ordentlig at komme sig over dette fald.  

Total afkastet varierer mellem at være højest for både value- og growth-strategien. Slutteligt 

er det dog P415år, der tydeligt outperformer alle de andre porteføljer 

Risiciene ved value-porteføljerne har generelt været lavere end for growth-porteføljerne, men 

for de to deep value- og growth-porteføljer, er det growth-porteføljen, der alle årene har været 

mindre risikobetonet, selvom der har været en generelt stigende tendens i risiko henover de 15 

år. 

3.1.2 Price-to-Earnings (P/E) 

P/E-ratio er et nøgletal som oftest benyttes blandt value-investorer, da P/E giver en indikation 

af hvor meget man skal betale for hver krone som virksomheden indtjener. 

Definitionen fra Datastream er ganske kort prisen divideret med earnings per share.
61

 I de 

enkelte tidsperioder har vi sammensat porteføljerne, så de består af 1/10 af det samlede 

observation. Ved at sortere data på P/E, har vi fra starttidspunktet af porteføljesammensætning 

fået 93 selskaber data i hele måleperioden. Dette medfører at mængden af selskaber variere 

fra portefølje til portefølje. Vi fandt derudover frem til, at value-porteføljerne P1, P2 og P3 er 

domineret af finansielle selskaber. Af de i alt 28 selskaber, der tilsammen danner 
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porteføljerne P1, P2 og P3, består 25 af dem af finansielle institutter såsom banker, 

sparekasser, investeringsselskaber. 

 

Vi har fordelt dem jævn på tværs, således at porteføljerne P1, P5 og P10 hver har 10 selskaber 

og de resterende porteføljer har 9 selskaber.   

 

Tabel 3.1.2.1. P/E decil porteføljeudvikling i 15 år 

  Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1996 66,96% 42,17% 46,56% 72,57% 28,46% 52,46% 21,07% 25,90% 30,15% 42,62% 

1997 41,09% 32,01% 25,20% 27,40% 26,82% 34,03% 8,51% 16,99% 17,99% 30,51% 

1998 19,76% 17,44% 9,88% 8,23% 3,16% 16,93% 2,84% 2,93% 6,31% 13,55% 

1999 16,78% 15,59% 7,10% 12,53% 12,20% 15,15% 2,13% 4,69% 10,01% 14,04% 

2000 16,41% 17,03% 6,53% 7,28% 8,60% 14,63% 2,64% 9,46% 10,09% 9,49% 

2001 15,79% 16,84% 7,90% 2,13% 2,52% 9,32% 1,32% 6,16% 6,49% 4,94% 

2002 18,06% 18,75% 8,39% 2,75% 5,24% 2,98% 1,79% 3,29% 4,33% 3,28% 

2003 21,65% 21,78% 12,92% 6,28% 11,36% 6,14% 4,59% 5,42% 7,85% 5,90% 

2004 22,48% 22,89% 14,54% 10,23% 14,96% 10,36% 9,44% 10,29% 12,35% 9,58% 

2005 25,99% 25,36% 17,51% 15,04% 18,94% 16,23% 12,00% 12,19% 15,13% 12,32% 

2006 25,84% 25,78% 17,55% 15,35% 21,53% 18,58% 13,34% 12,12% 16,26% 15,12% 

2007 19,45% 17,84% 12,83% 11,63% 18,56% 13,44% 10,45% 9,10% 11,86% 11,69% 

2008 8,41% 11,48% 6,59% 3,56% 9,23% 6,45% 3,33% 2,09% 7,36% 4,23% 

2009 7,41% 10,51% 6,06% 1,78% 8,98% 6,47% 4,17% 2,65% 7,83% 4,61% 

2010 6,33% 8,21% 4,57% 0,59% 7,34% 6,80% 4,33% 2,85% 7,69% 3,85% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden begyndelsen, og 

med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

 

Ved at observere Tabel 3.1.2.1 kan man hurtig få en fornemmelse af, at de højeste afkast 

findes hos porteføljerne med de lave P/E. Value-porteføljerne P1 og P2 skiftes ca. hvert 3. år 

til at have det højeste afkast, dog er der en periode fra det 5. til 9. år, hvor P2 har det i 5 år i 

træk.   

På den modsatte side af tabellen, kan man se at P7, der én af porteføljerne med middel P/E, 

har klaret sig dårligste 10 år i træk. Derefter skifter det over til P8, hvor den portefølje 

gennem 3 år giver det laveste afkast, mens de sidste 2 år af udviklingen er P4, der har det 

laveste afkast.      
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3 års periode 

Tabel 3.1.2.2 P/E decil porteføljeudvikling 3. år 

 
Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1996 67,0% 42,2% 46,6% 72,6% 28,5% 52,5% 21,1% 25,9% 30,2% 42,6% 

1997 41,1% 32,0% 25,2% 27,4% 26,8% 34,0% 8,5% 17,0% 18,0% 30,5% 

1998 19,8% 17,4% 9,9% 8,2% 3,2% 16,9% 2,8% 2,9% 6,3% 13,6% 

           Totalt afkast 
 efter 3 år 81,9% 63,8% 37,1% 38,1% 24,0% 71,7% 12,0% 13,5% 29,9% 52,7% 

Standard afv.  
efter 3 år 12,2% 10,7% 12,4% 31,4% 16,7% 11,8% 10,1% 13,5% 11,5% 16,5% 

 

I den kortere investeringsperiode på 3 år kan man ifølge Tabel 3.1.2.2 se, at value-porteføljen 

P13år har givet et årligt afkast på 19,8 %, hvilket er det højeste afkast iblandt de 10 porteføljer. 

Hvorimod growth-porteføljen P103år, som er parallelportefølje til P13år har i den samme 

periode genereret et lavere afkast på 13,6 % pr år.  

Hvis man kun fokuserer på de to yderste porteføljer P13år og P103år, så vil man kunne opnå en 

gennemsnitlige deep value-premium på 6,2 % pr. år.  

Generelt kan man se udviklingen i det omfang, at value-strategien, P1, P2 og P3, i gennemsnit 

har  opnået en value-premium på 8,1 % årligt og dermed har outperformet Growth-startegien, 

P8, P9 og P10.  

Ved at kigge på porteføljernes totale afkast, får man et billede af hvor værditilvæksten er 

størst blandt de 10 porteføljer. P13år og P23år har i den 3 årige periode skabt nogle høje værdier 

på henholdsvis 81,9 % og 63,8 %, hvilket er nok til at rangordne dem som de to porteføljer  

med det største vækst. I bunden ligger P73år og P83år, med beskedne vækstprocent på hhv. 

12,0% og 13,4 %.  

Udover den afkastmæssige forskel mellem value- og growth-porteføljerne, er der også en 

risiko forbundet med de enkelte porteføljer. Her kommer vi nærmere ind på deres respektive 

standardafvigelser, hvor det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at sammenligne 

porteføljernes performance med deres risici, hvis eks. deres afkast er tilnærmelsesvis ens.  

Ved en risikovurdering på tværs af porteføljerne kan man se, at value-porteføljerne P13år, 

P23år og P33år har nogle lave standardafvigelser til sammenligning med growth-porteføljerne 

P83år, P93år og P103år. Det betyder, at value-porteføljerne er mindre volatile og dermed ikke er 

så risikobetonet som growth-porteføljerne.    
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Det skal ikke glemmes, at udover value- og growth-porteføljerne, er der andre porteføljer, der 

er interessante i forhold til deres afkastudvikling. Her hentyder vi til de porteføljer, som har 

middelværdier af P/E, som eks. portefølje P63år, der i denne periode har genereret et årligt 

afkast på 16,9 %, hvilket er det tredje højeste afkast blandt de 10 porteføljer.  

5 års periode 

Tabel 3.1.2.3 P/E decil porteføljeudvikling 5. år 

  Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1999 16,8% 15,6% 7,1% 12,5% 12,2% 15,2% 2,1% 4,7% 10,0% 14,0% 

2000 16,4% 17,0% 6,5% 7,3% 8,6% 14,6% 2,6% 9,5% 10,1% 9,5% 

 

Total afkast 
efter 5 år 117,7% 127,2% 55,9% 102,3% 49,5% 101,4% 19,6% 89,8% 143,2% 86,8% 

Standard afv. 
efter 5 år 10,0% 8,8% 11,3% 25,6% 16,6% 13,6% 10,5% 14,0% 13,5% 15,3% 

 

Ved at forlænge investeringshorisonten fra 3 til 5 år, ser man at selskaberne med de lave P/E-

værdier i gennemsnit har outperformet selskaberne med de høje P/E-værdier. Selvom P35år har 

performet dårligt med et årligt afkast på 6,5 %, så skyldes den gode samlede performance 

bl.a. jf. tabel 3.1.2.3, at Value-porteføljerne P15år og P25år i perioden har givet gennemsnitlige 

årlige afkast på hhv. 16,4 % og 17,0 %, hvilket er de to højeste afkast iblandt de 10 

porteføljer. 

Til sammenligning med den 3 årige periode har porteføljerne P85år, P95år og P105år alle 

forbedret deres performance.  Især P85år med et årlige afkast på 9,5 % har haft en stigning på 

hele 6,5 procentpoint fra det 3. til det 5. år.  

Det ændre dog ikke på resultatet, at man på den 5 årige investeringshorisont, vil kunne opnå 

følgende gennemsnitlige årlige value-premium (P15år – P105år) = 6,9 % og samlede 

(P1,P2,P3)5år – (P8,P9,P10)5år = 3,7 %. 

En enkelt value-portefølje, P35år, har underperformet i forhold til dens parallel growth-

portefølje P85år. Der er en afkastmæssigt forskel på 3 procentpoint pr. år mellem P35år og 

P85år, hvilket er den første growth-premium for P/E, der er blevet observeret indtil videre.   

En gennemgang af porteføljernes totale afkast, kan man observere at værditilvæksten nu er 

størst hos growth-porteføljerne. P95år har, med et total afkast på 143,2 % i perioden, formået 

at skabe den højeste værditilvækst. I bunden finder man igen P75år med det laveste totale 
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afkast på 19,6 %, hvilket ikke er specielt overraskende idet porteføljens lave afkastudvikling 

afspejler dens samlede performance. 

Endnu en gang kan man se, jf. Tabel 3.1.2.3, at standardafvigelserne på value-porteføljerne 

ligger i den lave ende sammenlignet med growth-porteføljernes høje risici. Den mest 

opsigtsvækkende portefølje er P25år, idet den udover at genererer det højeste årlige afkast på 

17 %, også har den lavest standardafvigelse på 8,8 %.      

Selvom at value-porteføljerne i den korte periode på 5 år i gennemsnit har givet et bedre 

afkast end growth-porteføljerne, kan vi ikke undlade at kommentere på growth-porteføljernes 

samlede udvikling fra den 3 årige til den 5 årige periode. Især growth-porteføljerne i P85år og 

P95år har formået at skabe gode afkastudvikling i forhold til deres parallelporteføljer P25år og 

P35år. Dette har reduceret afkastdifferencen og dermed minimeret value-premium.     

10 års periode 

Ved at fremskyde investeringerne i yderligere 5år, kan man se betydelige forandringer 

mellem de forskellige porteføljer, og de har alle formået at skabe et markant højere afkast i 

forhold til 5 års perioden. Dette er gældende for både value- og growth-porteføljer, hvor 

value-porteføljerne har haft det største momentum.   

 

Tabel 3.1.2.4 P/E decil porteføljeudvikling 10. år 

 
Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2001 15,8% 16,8% 7,9% 2,1% 2,5% 9,3% 1,3% 6,2% 6,5% 4,9% 

2002 18,1% 18,7% 8,4% 2,7% 5,2% 3,0% 1,8% 3,3% 4,3% 3,3% 

2003 21,6% 21,8% 12,9% 6,3% 11,4% 6,1% 4,6% 5,4% 7,8% 5,9% 

2004 22,5% 22,9% 14,5% 10,2% 15,0% 10,4% 9,4% 10,3% 12,3% 9,6% 

2005 26,0% 25,4% 17,5% 15,0% 18,9% 16,2% 12,0% 12,2% 15,1% 12,3% 

           Total Afkast 
efter 10 år 1041,3% 901,7% 596,4% 362,2% 706,9% 602,7% 264,1% 466,6% 480,2% 354,6% 

Std.afvigelse 
efter 10 år 14,2% 9,7% 12,7% 22,2% 17,3% 18,4% 14,0% 13,8% 13,8% 20,7% 

 

Dog er udviklingen for 10 års perioden således, at value-porteføljen P110år har genereret et 

årligt afkast på 26,0 %, hvilket er en markant forbedring i forhold til 5 års perioden. P1010år 

har ligeledes forbedret sit afkast med 12,3 % pr år, men ikke tilstrækkeligt til at outperforme 

value-porteføljen P110år. Dette medfører at hvis man har benyttet value-strategien og holdt 

investeringen i 10 år, så vil man kunne opnå en årlige deep value-premium på 13,7 %.  
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Den positive udvikling kan også ses på total afkastene, idet P110år, P210år og P310år  har formået 

skabe imponerende værditilvækster på henholdsvis 1041 %, 902 % og 596 %.  Dette er nogle 

særligt høje vækstrater i sammenligning med den tidligere perioden, hvor P1 og P2  havde 

nogle total afkast, der i gennemsnit lå på omkring 120 %. Blandt de laveste total afkast finder 

man P710år med 264 % og P1010år med 355 %. 

Ved en gennemgang af porteføljernes risikoniveau kan man observere, at value-porteføljerne 

generelt har mindre udsving, dvs. de er mindre risikabel i forhold til growth-porteføljerne. Ud 

fra en risikovurdering er den mest iøjefaldende porteføljeperformance endnu en gang P210år, 

hvor den har formået skabe det næsthøjeste afkast, men samtidig bevare den laveste 

standardafvigelse af alle porteføljerne.  

Vi har tidligere fremhævede den høje andel af finansielle selskaber i value-porteføljerne. Som 

beskrevet i teorikapitlet kan det forøge den samlede usystematisk risiko ved høj eksponering 

overfor én bestemt branche.  

Ind til videre har vores data dog vist, at value-aktierne og deres respektive porteføljer samlede 

set har klaret sig bedre end growth-aktierne porteføljerne.  

15 års periode 

Tabel 3.1.2.5 P/E decil porteføljeudvikling 15. år 

  Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2006 25,8% 25,8% 17,6% 15,3% 21,5% 18,6% 13,3% 12,1% 16,3% 15,1% 

2007 19,4% 17,8% 12,8% 11,6% 18,6% 13,4% 10,5% 9,1% 11,9% 11,7% 

2008 8,4% 11,5% 6,6% 3,6% 9,2% 6,5% 3,3% 2,1% 7,4% 4,2% 

2009 7,4% 10,5% 6,1% 1,8% 9,0% 6,5% 4,2% 2,7% 7,8% 4,6% 

2010 6,3% 8,2% 4,6% 0,6% 7,3% 6,8% 4,3% 2,8% 7,7% 3,8% 

                      

Total afkast 
efter 15 år 260,8% 396,1% 185,1% 37,7% 611,7% 653,8% 214,9% 409,0% 408,7% 244,0% 

Standard.afv 
efter 15 år 22,3% 15,7% 17,7% 23,4% 20,8% 21,3% 18,4% 20,8% 16,8% 23,9% 

 

Deep value-porteføljen P115år har gennem perioden genereret et gennemsnitlig årlige afkast på 

6,3 %, og deep growth-porteføljen P1015år her ligeledes givet et positivt årligt afkast på 3,9 %. 

Det betyder at i en investeringsperiode på 15 år, vil man kunne opnå en deep value-premium 

på 2,4 % årligt    
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Når man følger udviklingen på de ovennævnte porteføljer, skal det bemærkes at P215år, P5 15år 

og P915år har formået at skabe et højere gennemsnitligt årligt afkast end P115år og P1015år.  Det 

største afkast finder man blandt porteføljerne med lave P/E ratios, hvilket er P215år med et 

gennemsnitlige afkast på 8,2 % pr år.  Derefter følger P915år med 7,7% og P515år med 7,3%, 

med hhv. det anden og tredje højeste afkast. De laveste gennemsnitlige afkast findes i 

porteføljerne P415år og P815år med henholdsvis 0,6 % og 2,9 % årligt. 

Hidtil har vi set at deep value-porteføljen har haft en afkastperformance, der lå i top 3, men i 

den 15 årige periode ligger den kun som det fjerde højeste afkast. 

 

Ved at tage gennemsnittet af value-porteføljerne, P1, P2 og P3, og growth-porteføljerne P8, 

P9 og P10, finder vi at forskellen mellem de lave P/E-porteføljer og høje P/E-porteføljer er 

forholdsvis lille. Value-premium er kun på 1,6 procentpoint, hvilket medfører at value-

strategien marginalt har outperformet growth-strategien i den lange periode.   

 

Den negative udvikling på det danske aktiemarked er delvis smittet af på porteføljernes total 

afkast, hvor de største værdireduceringer findes blandt value-porteføljerne. Derimod er P615år 

og P715år med 654 % og 612 % som de eneste porteføljer, der har formået at få værditilvækst i 

periodens total afkast.   

 

Selvom at value-aktierne har fået en stor nedgang i deres respektive afkast, må man ud fra 

deres performance se, at de på trods af den finansielle krise har formået, at outperforme deres 

parallelporteføljer og dermed opnået value-premium i alle tre value-porteføljer. Dog er value-

premium noget reduceret i forhold til den 10 årige periode, men ifølge vores undersøgelse har 

den finansielle uro på aktiemarkedet haft indflydelse på alle vores P/E-rangeret selskaber.  

 

Udover den afkastmæssige påvirkning, som den finansielle krise har haft på selskaberne, så 

skal value-porteføljernes standardafvigelser bemærkes, hvilke tidligere var mindre risikable, 

er de, i den 15 årige periode, blevet mere volatile. Dette har resulteret i at deres respektive 

standardafvigelser er steget til et niveau på højde med growth-aktierne. 

  



61 

 

Decil P/E value-premium oversigt 

Graf 3.1.2.6 Value-premium udviklingen for decil P/E (P1,P2,P3 kontra P8,P9,P10) 

 

Udviklingen for de P/E-inddelte porteføljer er, jf. graf 3.1.2.6, at Value-porteføljerne, P1-P3, 

har i 6 ud af 15 perioder outperformet growth-porteføljerne, P8-P10.  

Men det er nok til at value-strategien i den lange investeringsperiode på 15 år, at outperforme 

growth-strategien, samt opnår en gennemsnitlige value-premium på 1,58 % pr år.    

Delkonklusion for P/E 

Efter vi har brugt P/E ratio som screeningsfaktor for value-premium på det danske 

aktiemarked, er vi kommet frem til det resultat, at value-porteføljerne har outperformet 

growth-porteføljerne i hhv. 3, 5, 10, 15 år. Den bedste periode at søge efter value-premium, er 

i det første år af investeringsperioden, idet man opnår den højeste deep value-premium på 

24,3 %.   

Det er bemærkelsesværdigt at sammensætningen af value-porteføljerne, P1-P3, er meget 

eksponeret for markedsrisiko pga. af den høje andel af finansielle selskaber. Alligevel er 

value-premium i løbet af de 15 år blevet væsentlig reduceret og på trods af den finansielle uro 

i perioden fra 2007 til 2010, så har value-porteføljerne stadig klaret sig bedre end growth-

porteføljerne.   
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3.1.3 Dividend-Yield (DY) 

I dette afsnit vil vi kigge på nøgletallet Dividende Yield (DY), som screeningsfaktor for 

value-premium på det danske aktiemarked.  

Dividend Yield udtrykker, ifølge Datastream, dividend eller udbytte per aktie som en 

procentdel af aktieprisen.  Det underliggende udbytte er beregnet på et forventet årlig udbytte 

og udelader særlige udbyttebetalinger.
62

  

I vores dataudtræk har vi, ud fra porteføljernes starttidspunkt, observeret 74 aktier med 

tilstrækkelig mængde data. Vi har efterfølgende sorteret de 74 aktier så selskaber med høje 

DY-ratio bliver kategoriserede som value-selskaber og dem med lave DY-ratio som growth- 

selskaber. 

Inddelingen af aktier er foretaget på følgende måde, at P1, P2, P9 og P10 hver indeholder 8 

selskaber og de resterende porteføljer, P3-P8, har 7 selskaber. Dette opfylder efter vores 

mening bedst, at hver portefølje er symmetrisk inddelt i deciler.  

Ved at anvende DY-ratio som screeningsfaktor har vi fået nogle nye sammensætninger af 

selskaber i porteføljerne, hvor især sammensætningen af selskaber i value-porteføljerne er 

blevet lidt bredere i forhold til de forskellige brancher.  

I det forgående afsnit om P/E-ratio har vi observeret, at der var en stor koncentration af 

finansielle selskaber i de tre value-porteføljer. Koncentrationen af disse selskaber er dog 

stadig fremtrædende i de DY-inddelte value-porteføljer, men på et lavere niveau end for P/E-

ratio. Af de 23 selskaber, der udgør de tre value-porteføljer, er 17 af dem finansielle 

institutioner, hvor P3 med sine 7 selskaber udelukkende består af finansielle selskaber.  

Ved at danne porteføljerne ud fra virksomhedens DY-ratio, har vi fået følgende årlige afkast. 
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Tabel 3.1.3.1 DY decil porteføljeudvikling i 15 år 

  Høj DY Middel DY Lav DY 

år P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1996 101,31% 35,76% 40,88% 27,19% 48,96% 35,53% 22,39% 30,35% 39,07% 51,32% 

1997 54,73% 25,32% 29,88% 18,34% 34,15% 22,87% 7,96% 12,54% 23,98% 35,78% 

1998 23,31% 14,06% 17,99% 6,82% 16,35% 2,98% -5,35% -1,18% 5,57% 20,17% 

1999 20,68% 16,62% 15,97% 7,85% 20,25% 5,17% 1,10% 1,67% 4,64% 19,42% 

2000 13,67% 16,43% 16,71% 10,37% 20,54% 7,93% 0,39% 1,03% 2,09% 17,26% 

2001 10,84% 12,79% 16,26% 9,89% 12,11% 4,67% 1,05% 1,79% 2,08% 12,71% 

2002 14,83% 13,63% 18,09% 12,85% 8,26% 8,99% -0,95% 1,83% -1,63% 8,92% 

2003 19,30% 15,64% 21,26% 16,45% 10,96% 17,51% 0,61% 5,92% 1,96% 12,52% 

2004 20,38% 17,73% 22,11% 17,30% 14,10% 22,80% 6,83% 10,09% 7,63% 15,06% 

2005 25,30% 20,09% 25,18% 20,34% 20,50% 21,00% 9,70% 10,94% 11,21% 16,89% 

2006 26,25% 20,65% 26,00% 20,49% 22,02% 23,56% 9,11% 11,02% 13,74% 18,47% 

2007 20,59% 15,35% 16,62% 15,06% 17,39% 21,60% 6,33% 5,63% 10,91% 13,58% 

2008 7,26% 10,08% 9,83% 7,41% 9,12% 11,36% 1,74% -1,23% 5,47% 8,46% 

2009 6,08% 10,20% 8,18% 5,50% 11,82% 11,55% 3,80% -2,37% 6,41% 10,67% 

2010 5,61% 8,51% 5,27% 4,94% 10,63% 10,74% 4,70% -2,70% 7,11% 10,93% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden begyndelsen, og 

med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

 

Der tegner dog ikke en tilsvarende tydelig tendens, som man kunne se i de to forgående afsnit, 

hvor de højeste afkastgivende porteføljer befandt sig blandt value-porteføljerne P1 og P2.  

For de DY-inddelte porteføljer ligger de højeste afkast spredt på skift mellem 5 af 

porteføljerne. Der er dog en periode fra 1996 til 2006, hvor P1 og P3 skiftes til at have den 

højeste årlige afkast, med undtagelse af årene 2000 og 2005, hvor P5 og P6 er markeret med 

grønt. Efter 2006 kan man observere, at aktierne i de midterste porteføljer afkastmæssigt 

performer bedre end både value- og growth-porteføljerne. I 2010 er det growth-porteføljen, 

P10, der med et gennemsnitligt årligt afkast på 10,9 % har det højeste årlige afkast. 

Når man derimod kigger på de dårligste afkastgivende portefølje, er der en portefølje, der er 

især er iøjefaldende, nemlig P7, der gennem 10 perioder har det laveste afkast blandt de 10 

porteføljer. I de sidste 4 år af den 15 årige periode er det P8, der har det laveste afkast. 
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3 års periode 

Tabel 3.1.3.2 DY decil porteføljeudvikling 3. år 

 

  Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 101,3% 35,8% 40,9% 27,2% 49,0% 35,5% 22,4% 30,3% 39,1% 51,3% 

2 54,7% 25,3% 29,9% 18,3% 34,1% 22,9% 8,0% 12,5% 24,0% 35,8% 

3 23,3% 14,1% 18,0% 6,8% 16,4% 3,0% -5,4% -1,2% 5,6% 20,2% 

                      

Total afkast 
efter 3 år 96,0% 52,0% 65,2% 24,1% 60,6% 17,4% 1,4% 1,4% 28,5% 84,6% 

Standard afv. 
efter 3 år 35,7% 9,4% 9,6% 11,2% 16,2% 14,1% 14,8% 12,6% 12,5% 14,2% 

 

Ifølge Tabel 3.1.3.2 starter deep value-portefølje P13år meget godt ved at præstere et årligt 

afkast på hele 101,3 %. Dette høje afkast har medført, at porteføljen har opnå en meget høj 

value-premium på 50,0% i det første år. Derefter taber den momentum og mister 78 

procentpoint af sin oprindelige værdi, så den i slutningen af denne 3 årsperioden genererer et 

gennemsnitligt afkast på 23,3 % pr år.   

Deep growth-porteføljen P103år har i slutningen af perioden ligeledes givet et højt 

gennemsnitligt afkast på 20,2 % pr år. Mellem de to yderste porteføljer, P13år og P103år, er der 

dermed en deep value-premium på 3,1 %, hvilket betyder at value-porteføljen har 

outperformet growth-porteføljen i den korte investeringsperiode på 3 år.   

Udviklingen i porteføljernes total afkast er at de tilnærmelsesvis følger udviklingen med 

porteføljernes gennemsnitlige årlige afkast. I toppen finder man value-porteføljen P13år med et 

total afkast på 96,0 % og bundplaceringen har P73år og P83år, der begge har haft en meget lille 

værditilvækst på 1,4 %. 

Selvom at value-porteføljen P1år har den bedste afkast-performance, har den til gengæld en 

utrolig høj standardafvigelse på 35,7 %, hvilket er det største udsving blandt de 10 porteføljer. 

Value-porteføljen P33år, som har den største andel af finansielle selskaber, har i perioden 

genereret det tredje højeste afkast på 18,0 % pr år.  
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5års periode 

Tabel 3.1.3.3 DY decil porteføljeudvikling 5. år 

  Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1998 23,3% 14,1% 18,0% 6,8% 16,4% 3,0% -5,4% -1,2% 5,6% 20,2% 

1999 20,7% 16,6% 16,0% 7,8% 20,3% 5,2% 1,1% 1,7% 4,6% 19,4% 

2000 13,7% 16,4% 16,7% 10,4% 20,5% 7,9% 0,4% 1,0% 2,1% 17,3% 

 

Total afkast 

efter 5 år 97,1% 148,1% 119,0% 67,1% 173,4% 53,2% 17,6% 17,6% 57,0% 190,3% 

Std. Afvigelse 

efter 5 år 29,2% 11,6% 8,1% 9,5% 15,9% 13,2% 16,8% 10,7% 42,2% 16,0% 

           

I den 5 årige periode er udviklingen således, at P25år og P35år har begge outperformet deres 

respektive parallelporteføljer P85år og P95år med hhv. 14,3 og 15,6 procentpoint, men ikke 

deep growth-porteføljen P105år. 

Med en value-premium på 15,6 procentpoint, er det endnu en gang P310år der opnår det 

højeste premium iblandt value-porteføljerne i forhold P810år. 

Derudover bevarer de stadig de lave udsving, hvilket kan ses på deres standardafvigelser.  

Deep value-porteføljen P15år har i perioden genereret et årlige afkast på 13,7 %, hvor deep 

growth-portefølje P105år derimod har genereret et lidt højere afkast på 17,3% pr år. Det 

betyder at growth-porteføljen har outperformet value-porteføljen, og har opnået en growth-

premium på 3,6 % i år 5. 

 

Ved en gennemgang af porteføljernes total afkast kan man observere, at der er to porteføljer, 

som er meget iøjefaldende med hensyn til værditilvæksten, hvilket er P105år med 190,3 % og 

P55år med 173,4 %, idet begge har formået at skabe en høj tilvækstrate fra 1998 til 2000. I 

bunden finder man P75år og P85år, begge med en værditilvækst på 17,6 % i total afkast. 

 

Blandt porteføljerne med middel DY-værdi kan man observere, at portefølje P55år har givet et 

afkast på 20,5 % pr år, hvilket er det højeste gennemsnitlige årlige afkast blandt de 10 

porteføljer.  Hvis man ser bort fra value-premium og alene fokuserer på de enkelte porteføljes 

afkast, vil man, ud fra et neutralt porteføljevalg, kunne opnå et bedre årligt afkast ved at 

investere i P55år.   
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10 års periode 

Tabel 3.1.3.4 DY decil porteføljeudvikling 10. år 

  Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2002 14,8% 13,6% 18,1% 12,9% 8,3% 9,0% -1,0% 1,8% -1,6% 8,9% 

2003 19,3% 15,6% 21,3% 16,5% 11,0% 17,5% 0,6% 5,9% 2,0% 12,5% 

2004 20,4% 17,7% 22,1% 17,3% 14,1% 22,8% 6,8% 10,1% 7,6% 15,1% 

2005 25,3% 20,1% 25,2% 20,3% 20,5% 21,0% 9,7% 10,9% 11,2% 16,9% 

                      

Total Afkast 
efter 10 år 1020,5% 614,7% 853,2% 621,1% 697,5% 749,3% 367,7% 367,7% 457,6% 433,6% 

Std.afvigelse 
efter 10 år 25,2% 11,0% 10,2% 10,9% 10,9% 17,0% 18,0% 13,2% 31,8% 16,9% 

 

Ved at forlænge investeringsperioden fra 5 til 10 år, kan man tydeligvis se at der er sket 

væsentlige forbedringer på alle porteføljernes årlige afkast.  

Endnu en gang er det P310år, der har opnået den højeste value-premium, som i perioderne på 3 

og 5 år. Det interessante ved at kigge nærmere på P310år, er dens sammensætning af selskaber, 

idet vi tidligere har nævnt at porteføljen P3 er meget eksponeret overfor brancherisikoen pga. 

den kun består af finansielle selskaber. Men indtil videre har den både udvist høje 

gennemsnitlige årlige afkast og lave standardafvigelser.      

 Den generelt positive udvikling, har også haft sin indflydelse på porteføljernes samlede 

værdi. Den mest imponerende stigning er sket hos de to porteføljer med lavest total afkast, 

P710år og P810år, da de i løbet af 5 år, fra 2000 til 2005, har formået at stige fra 17,6 % til 

368%, hvilket er en forbedring på omkring 20 gange deres oprindelige værdi. Den store 

stigning er dog ikke nok til at rangordne dem som de bedste, idet P110år kunne præstere et total 

afkast på 1020 %,  hvilket er det højeste i blandt de 10 porteføljer 
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15 års periode 

Tabel 3.1.3.5 DY decil porteføljeudvikling 15. år 

  Høj DY Middel DY Lav DY 

år P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

2006 26,2% 20,6% 26,0% 20,5% 22,0% 23,6% 9,1% 11,0% 13,7% 18,5% 

2007 20,6% 15,3% 16,6% 15,1% 17,4% 21,6% 6,3% 5,6% 10,9% 13,6% 

2008 7,3% 10,1% 9,8% 7,4% 9,1% 11,4% 1,7% -1,2% 5,5% 8,5% 

2009 6,1% 10,2% 8,2% 5,5% 11,8% 11,5% 3,8% -2,4% 6,4% 10,7% 

2010 5,6% 8,5% 5,3% 4,9% 10,6% 10,7% 4,7% -2,7% 7,1% 10,9% 

                      

Total afkast 
efter 15 år 216,6% 349,9% 266,5% 143,0% 411,3% 805,7% 219,9% 219,9% 584,8% 632,4% 

Standard.afv 
efter 15 år 29,1% 16,4% 18,1% 16,0% 21,9% 20,4% 19,3% 21,9% 30,4% 18,6% 

 

I den lange investeringsperiode på 15 år, kan man se at de DY-inddelte porteføljer har mistet 

momentum i forhold til den 10 årige periode, hvor man kan se den negative indflydelse på 

alle porteføljer som en følge af finanskrisen.  

P115 år har i perioden givet et årligt afkast på 5,6 %, hvilket er en forringelse på ca. 20 

procentpoint sammenlignet med den 10 årige periode. P1015år derimod har i den samme 

periode genereret et næsten dobbelt så højt afkast på 10,9 % pr år.   

Det betyder at ved at sammenholde P115år med P1015år, vil man opnå en deep growth-premium 

på 5,3 %.  

Derudover har der generelt været fald i de fleste porteføljerene total afkast, hvor den største 

værdiforringelse findes hos P115år, som er faldet fra 1020 % til 217 %, altså et samlet værditab 

på 803 procentpoint.  Udviklingen er nogenlunde den samme for næsten alle porteføljer, dog 

med undtagelse af P615år, P915år og P1015år, der på trods af uroen på det finansielle marked har 

formået at skabe mere værdi.  

For nogle value-porteføljer er størrelsen på value-premium blevet væsentligt reduceret eller 

delvis forsvundet i forhold til tidligere perioder. Tallene viser at alle porteføljer i mere eller 

mindre grad er blevet påvirket af krisen, hvilket har medført at selskaberne er blevet mere 

volatile.  

Udover de yderste porteføljer er der to af de midterste porteføljer, som man skal være 

opmærksomme på, nemlig P515år og P615år, der hver har genereret et gennemsnitligt årligt 

afkast på 10,6 % og 10,7 %, hvilket er nok til at rangordne dem som det anden og tredje 

højeste afkast.  
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Decil DY value-premium oversigt 

Graf 3.1.3.6 Value-premium udviklingen for decil DY (P1,P2,P3 kontra P8,P9,P10)  

 

 

 

Grafen viser at med 9 ud af 15 punkter, samt deres høje positive værdier, har value-

porteføljerne outperformet growth-strategien. Selvom der er 8 perioder i træk med value-

premium, så er den samlede value-performance kun marginalt bedre end growth-performance. 

I den lange investeringsperiode på 15 år, har value-porteføljerne i opnået en value-premium 

på 1,35 % pr år.  

 

Dette skyldes at value-selskaberne mistede momentum efter 2003, hvilket efterfølgende 

medførte en reducering af value-premium. I 2005 er der value-premium og i de resterende 4 

år er der growth-premium.    

Delkonklusion for DY 

Ved at fokusere på de to yderste porteføljer, P1 og P10, kan man konkludere at deep value-

premium opnås kun i den 3 årige og 10 årige investeringsperiode. I de resterende to perioder 

på 5 og 15 år, har growth-porteføljen P10 et højere afkast end P1 og har dermed opnået 

growth-premium.  

Med disse resultater vil man få et indtryk af, at effekten ved at benytte DY-ratio som 

screeningsfaktor til value-søgningen er meget begrænset.  
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Ved at sammenligne value-strategien med growth-strategien, vil man straks få et andet billede 

af value-premium udviklingen. På trods af den svingende afkast hos P1, har de andre to value-

porteføljer P2 og P3 klaret sig overraskende godt, især i forhold til growth-porteføljerne P8 og 

P9.  

Begge value-porteføljer har formået at outperforme growth-porteføljer i alle 4 perioder. Med 

disse gode afkast for porteføljerne P2 og P3, har value-strategien på sigt klaret sig bedre end 

growth-strategien. En forklaring på hvorfor P1 har klaret sig væsentlige dårligere, er at den 

har haft den højeste standardafvigelse i alle 4 perioder. 
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3.2 Opdeling af porteføljer i kvintiler 

I dette afsnit har vi begrænset antallet af porteføljer fra 10 til 5, da vi her har ladet os 

inspirerer af en anden fremgangsmåde benyttet af Fama og French. Ved at fokusere på 5 store 

porteføljer, i stedet for 10 mindre, opnår vi nogle mere veldiversificerede porteføljer og 

derved muligvis nogle bedre og mere sikre value-premium.
 63

 

3.2.1 PtBV kvintil-opdeling 

Som vi tidligere har nævnt i afsnittet om moderne porteføljeteori, kan en forøgelse af 

aktiemængden nedbringe porteføljernes risici.  

Udregningen af porteføljernes total afkast og det gennemsnitlige årlige afkast, er udført på 

samme måde som vi gjorde i det første afsnit med decile-inddelingen. 

Inddelingen af kvintil-porteføljerne for PtBV er som følger: 20 selskaber for hver af value- og 

growth-porteføljerne, 19 selskaber i hver af de næste porteføljer mod midten og 16 selskaber i 

den midterste portefølje. 

Vi vil i dette afsnit i større grad fokusere på effekten af en kvintil-inddeling i stedet for en 

decil-inddeling. Under kvintil-inddeling bliver de tre hhv. value- og growth-porteføljer 

formindsket til to porteføljer, som bliver samlet til en value-portefølje og en growth-

portefølje. Den tredje portefølje fra decil-inddelingen for hhv. value og growth bliver en del af 

porteføljerne med middel nøgletalsværdier, som ikke er en del af hovedfokus i vores opgave. 

Med en kvintil-portefølje, i stedet for tre deciler med hver 10 selskaber, fokusere vi på 20 

selskaber, hvilket som investeringsstrategi er mere deep value- og growth og vi samler dem til 

hver deres uadskillelige portefølje. 

 

Herunder er hele periodens gennemsnitlige årlige afkast pr. kvintil og den årlige value-

premium. 
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Tabel 3.2.1.1 PtBV kvintil porteføljeudvikling i 15 år 

 Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV  Value-premium 

År P1 P2 P3 P4 P5  P1 – P5 

1996 77,33% 31,70% 34,13% 37,00% 36,11% 41,23% 

1997 45,44% 30,57% 19,56% 17,76% 21,25% 24,19% 

1998 22,63% 11,74% 5,85% 0,61% 8,76% 13,86% 

1999 17,30% 7,57% 3,50% 2,21% 11,11% 6,20% 

2000 14,62% 11,31% 7,16% 0,54% 14,63% -0,01% 

2001 14,37% 7,90% 4,00% -2,38% 4,64% 9,73% 

2002 13,34% 8,36% 0,24% -3,91% 0,67% 12,67% 

2003 18,66% 15,30% 2,71% 2,52% 4,99% 13,67% 

2004 19,58% 17,82% 5,23% 5,60% 8,02% 11,56% 

2005 22,25% 19,67% 10,58% 9,54% 11,06% 11,19% 

2006 23,71% 20,96% 13,74% 12,33% 11,82% 11,89% 

2007 18,71% 18,28% 11,72% 10,00% 7,09% 11,63% 

2008 8,33% 8,90% 3,87% 3,77% 0,99% 7,34% 

2009 9,20% 9,91% 3,97% 5,13% 2,60% 6,60% 

2010 8,03% 8,28% 2,99% 5,59% 2,91% 5,12% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden 

begyndelsen, og med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

 

I kvintil-inddelingen er det stadig value-porteføljen, der giver det højeste gennemsnitlige 

årlige afkast det meste af perioden på 15 år. Dog er det growth-porteføljen, som i år 2000 har 

det højeste gennemsnitlige årlige afkast, men med en så marginal forskel til value-porteføljen, 

at de, som beskrevet i sidste afsnit under beskrivelsen af PtBV i det 5. år, er nærmest lig med 

hinanden og der derfor dårligt er tale om en premium. 

 

P2 starter med det laveste gennemsnitlige årlige afkast, men har de sidst tre år det højeste. 

De midterste porteføljer har på skift det laveste gennemsnitlige årlige afkast, men de sidste 

fem år er det growth-porteføljen, som er markeret med rødt. 

Vi har i øvrigt medtaget en kolonne til at vise den årlige value-premium i kvintil-oversigten. 
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3 års periode 

Som det indledningsvis er beskrevet, er det P13år, der i de første tre år har det højeste årlige 

afkast, hvilket dog falder fra 77,3 % til 22,6 %, altså til mindre end en tredjedel på to år. 

Selvom det årlige afkast for P53år falder til mindre end en fjerdedel på samme periode, bliver 

value-premium også mindre på disse tre år og falder fra 41,2 % til 13,9 %. Denne kvintil 

value-premium er 1,9 procentpoint højere end den tilsvarende for den 3 årige decil-strategi 

med de tre porteføljer, hvor decil deep value-premium til gengæld er 1,7 procentpoint højere 

kvintil-premium for det 3. år. 

 

Tabel 3.2.1.2 PtBV kvintil porteføljeudvikling 3. år 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total afkastet for P13år på 110,7 % er mere end dobbelt så højt som det for P53år og heller ikke 

nogen af de midterste porteføljer kommer i nærheden af det store value total afkast, hvilket er 

det samme generelle billede af hos decil-total afkastene. 

 

Risikoen for P13år ligger derimod i den i høje ende med en standardafvigelse på 16,1 %, hvor 

de fire andre porteføljers risiko er alle under 15 % og standardafvigelsen for P53år er 11,5 %, 

altså næsten en tredjedel mindre. Det er en forbedring for især kvintil value-porteføljen P13år 

fra decilerne, hvis niveauer lå på hhv. 23,4 %, 11,8 % og 9,3 %. For growth-porteføljen P53år 

er der tale om et klart fald i risiko fra de tre decil standardafvigelser i niveauet 12,5 % - 

16,1%. 

  

 Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1996 77,3% 31,7% 34,1% 37,0% 36,1% 

1997 45,4% 30,6% 19,6% 17,8% 21,3% 

1998 22,6% 11,7% 5,9% 0,6% 8,8% 

 

Totalt afkast 
efter 3 år 110,7% 48,0% 28,4% 14,6% 43,4% 

Standard afv. 
efter 3 år 16,1% 10,7% 12,2% 14,0% 11,5% 
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5 års periode 

Mens det gennemsnitlige årlige afkast bliver ved med at falde for P15år til og med det 5. år, 

stiger det for P55år og i det 5. år er de to afkast næsten lig med hinanden, men med en 

marginal growth-premium på 0,01 %, som tidligere beskrevet decilerne. Så modsat den 3 

årige kvintil periode, er dette i forhold til decilerne en forværring for på value-strategi 

niveauet og en forbedring for deep value-premium. 

 

Tabel 3.2.1.3 PtBV kvintil porteføljeudvikling 5. år 

 Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1999 17,3% 7,6% 3,5% 2,2% 11,1% 

2000 14,6% 11,3% 7,2% 0,5% 14,6% 

 

Totalt afkast 
efter 5 år 114,6% 109,2% 62,7% 41,2% 214,7% 

Standard afv. 
efter 5 år 13,2% 9,9% 11,6% 22,4% 11,4% 

 

Mens total afkastet for P15år kun stiger marginale 3,9 procentpoint fra det 3. til det 5. år, stiger 

total afkastet for P55år med godt 5 gange i værdi i samme periode. Total afkastet for P25år 

stiger også i en væsentlig grad og nærmer sig total afkastet for P15år med 109,2 %.     

 

Risiciene for P15år og P55år hhv. falder og stiger og nærmer sig hinanden i det mellem høje 

niveau, men standardafvigelen for P15år er stadig 1,8 procentpoint højere end den for P55år. 

Derudover er risikoen for P45år steget kraftigt og med 22,4 % i standardafvigelse er risikoen 

for porteføljen meget høj, hvilket, som vi beskrev under decilerne, skyldes decil-portefølje 

P85år med en standardafvigelse på 35,7 %. Kvintil value- og growth-porteføljernes risici er 

også faldet i forhold til niveauet fra decil-strategierne.  
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10 års periode 

Fra det 5. til det 6. år forbliver det gennemsnitlige årlige afkast for P110år i det niveau og 

oplever kun et lille fald, hvorimod P510år falder til 4,6 %, hvilket er omkring en tredjedel af 

afkastet fra det 5. år.   

Tabel 3.2.1.4 PtBV kvintil porteføljeudvikling 10. år 

 Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2001 14,4% 7,9% 4,0% -2,4% 4,6% 

2002 13,3% 8,4% 0,2% -3,9% 0,7% 

2003 18,7% 15,3% 2,7% 2,5% 5,0% 

2004 19,6% 17,8% 5,2% 5,6% 8,0% 

2005 22,3% 19,7% 10,6% 9,5% 11,1% 

 

Totalt afkast 
efter 10 år 827,3% 701,5% 226,7% 323,3% 272,6% 

Standard afv. 
efter 10 år 13,2% 11,5% 16,8% 18,8% 14,3% 

 

Det generelle fald i de 5 porteføljers gennemsnitlige årlige afkast forsætter i det 7. år, for året 

efter at stige igen, hele vejen frem til det 10. år, hvor P110år ender med et gennemsnitligt årligt 

afkast, som er dobbelt så højt som det for P510år, på 22,25 %, altså en value-premium på 

11,2%. Dette er samme premium-niveau som for decil-strategier på 11,3 % og en forbedring i 

forhold til decil deep value-premium på 4,9 %, altså 6,3 procentpoint er kvintil value-

premium bedre. 

 

P1 har de seneste 5 år en massiv stigning i total afkastet fra 114,6 % for P15år til 827,3 % for 

P110år, hvor P510år har haft en beskeden stigning på ca. 60 procentpoint til 272,6 % i samme 5 

årige periode. P310år og P410år har total afkast på niveau med P510år, hvor P210år er på niveau 

med P110år med 701,5 %. 

 

Risikoen for P110år er helt uændret i forhold til P15år på 13,2 %, hvorimod den for P510år er 

steget 2,9 procentpoint til 14,3 %, mens P310år og P410år har begge høje standardafvigelser på 

hhv. 16,8 % og 18,8 %.        
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15 års periode 

Som beskrevet i det første afsnit, sker der en stigning i alle porteføljernes årlige afkast fra det 

10. til det 11. år, hvilket med finanskrisen vender til store fald frem til og med det 13. år, 

ligeledes for alle porteføljerne. Dog har P213år det højeste årlige afkast på 8,90 % i år 13, hvor 

P113år er tæt på med 8,33 %. P213år ligger helt i bunden med kun 0,99 % i årligt afkast. Så midt 

i finanskrisen er der for kvintilerne en value-premium på 7,34 %, sammenlignet med den 

tilsvarende for decilerne på 6,56 %.    

 
Tabel 3.2.1.5 PtBV kvintil porteføljeudvikling 15. år 

 
 Lav PtBV Middel PtBV Høj PtBV 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2006 23,7% 21,0% 13,7% 12,3% 11,8% 

2007 18,7% 18,3% 11,7% 10,0% 7,1% 

2008 8,3% 8,9% 3,9% 3,8% 1,0% 

2009 9,2% 9,9% 4,0% 5,1% 2,6% 

2010 8,0% 8,3% 3,0% 5,6% 2,9% 

 

Totalt afkast 
efter 15 år 378,3% 515,1% 166,0% 379,5% 302,8% 

Standard afv. 
efter 15 år 18,7% 17,4% 19,8% 20,3% 18,3% 

 

Porteføljerne P1-P3 oplever første stigning i det årlige afkast i år 14, efterfugt af fald i år 15, 

mens de årlige afkast for P4 og P5 stiger i begge af de sidste to år i perioden. P115år ender på 

8,03 % og P515år på 2,91 %, hvilket giver en value-premium på 5,12 %. Igen er value-

premium for kvintilerne højere end den for decilerne, som endte på 3,89 %. 

En tilsvarende opdeling af porteføljerne, som for de to sidste års årlige afkast, kan ses i total 

afkastene fra år 10 til år 15, hvor P115år, P215år og P315år har haft fald siden år 10, mens P415år 

og P515år i samme periode stigninger. P1 har over den 15 årige periode givet et total afkast på 

378,3 %, et betydeligt fald fra 827,3 % for P110år på mere end en halvering. Dog giver value-

porteføljen slutteligt stadig et højere total afkast end growth-porteføljen, der med den 

beskedne stigning fra 272,6 % i år 10 til 302,8 % for P515år er 75,5 % procentpoint lavere end 

value-porteføljens total afkast. 

Det skal dog bemærkes at de midterste porteføljer P215år og P415år, på trods af faldet i total 

afkastet over de sidste fem år for P2, efter 15 år har de to højeste total afkast på hhv. 515,1 % 

og 379,5 %. 
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Porteføljerne oplever alle stigninger i deres risici fra et generelt mellemhøjt risiko niveau til et 

generelt højt risiko niveau. P115år og P515år er nu efter 15 tættere på hinanden risikomæssigt end 

tidligere med risici på hhv. 18,7 % og 18,3 %. Igen er P215år bemærkelsesværdi med den 

laveste risiko på 17,4 %, i forhold til at denne portefølje samtidig har det højeste årlige afkast 

og højeste total afkast efter 15 år. Altså en klar ændring på de sidst 5 år, hvor P110år ellers var 

den bedste portefølje målt på de to versioner af afkastet. 

Kvintil PtBV premium oversigt 

Grafen for Price to Book Value kvintil-inddeling, Graf 3.2.1.6, viser generelt den samme 

udvikling som for PtBV decil-inddelingen, Graf 3.1.1.6, dog er gennemsnittet af den 15 årige 

value-premium 1,23 procentpoint højere, hvilket et stort, da der er tale om gennemsnittet for 

hele perioden. 

 

Graf 3.2.1.6 Value-premium udviklingen for kvintil PtBV (P1 kontra P5) 

 

 

Den generelt højere value-premium for kvintilerne kan også ses i punkterne for de etårige 

value-premium, hvor de positive punkter, value, ligger højere placeret i grafen. De negative 

punkter, growth, ligger dog også lavere i Graf 3.2.1.6 end i Graf 3.1.1.6, men ikke nok til at 

skabe fald i den generelle value-premium. 

Udover de 3 årige gennemsnit også alle ligger lidt højere placeret i Graf 3.2.1.6 end i Graf 

3.1.1.6 er det tydeligt, at især de to sidste 3 årige gennemsnit er højere placeret, dog er det 

sidste gennemsnit stadig negativt. 
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Delkonklusion for PtBV 

Da det eneste vi har ændret fra decil-afsnittet til kvintil-afsnittet er antallet af selskaber og 

deres inddeling i de færre porteføljer, er de forskellige tendenser og udviklingen i afkastene i 

de 4 perioder, 3, 5, 10 og 15 år, meget lig den for decilerne. Den største ændring er sket i de 

enkelte porteføljers risici, da vi breder porteføljernes varians ud på flere selskaber, hvilket 

tydeligst kan ses på decil growth-porteføljerne, hvis risici falder fra nogle høje og meget høje 

niveauer i standardafvigelserne til nogle mellemhøje standardafvigelser for kvintil growth-

porteføljen. Dog kan ser man også både forbedringer og forværring i kvintil porteføljernes 

forskellige afkast i forhold til decil-porteføljernes afkast. 

Value-premium for kvintil-inddelingen er også forbedret i forhold til decil-inddelingen, både 

når man ser på det 15 årige gennemsnit og på gennemsnittet for de kortere perioder. 

3.2.2 P/E kvintil-opdeling 

I dette afsnit ser vi på de P/E kvintil-inddelte porteføljer, hvor vi, for at få en jævn fordeling af 

de i alt 93 selskaber, har formet porteføljerne P1, P3 og P5 med hver 19 selskaber, og de to 

resterende porteføljer, P2 og P4, har hver fået 18 selskaber.  
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Tabel 3.2.2.1 P/E kvintil porteføljeudvikling i 15 år 

 
Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

 
Value-premium 

År P1 P2 P3 P4 P5 

 

P1 – P5 

1996 55,22% 59,56% 39,83% 23,48% 36,71% 18,50% 

1997 36,79% 26,30% 30,24% 12,75% 24,58% 12,21% 

1998 18,66% 9,06% 9,68% 2,88% 10,12% 8,54% 

1999 16,22% 9,81% 13,60% 3,41% 12,13% 4,08% 

2000 16,71% 6,91% 11,46% 6,05% 9,77% 6,93% 

2001 16,29% 5,01% 5,74% 3,74% 5,67% 10,61% 

2002 18,38% 5,57% 4,17% 2,54% 3,78% 14,61% 

2003 21,71% 9,60% 8,89% 5,01% 6,82% 14,88% 

2004 22,67% 12,39% 12,78% 9,86% 10,89% 11,78% 

2005 25,70% 16,27% 17,66% 12,10% 13,65% 12,05% 

2006 25,81% 16,45% 20,13% 12,73% 15,66% 10,15% 

2007 18,69% 12,23% 16,13% 9,78% 11,77% 6,91% 

2008 9,86% 5,08% 7,91% 2,71% 5,71% 4,15% 

2009 8,88% 3,92% 7,79% 3,41% 6,13% 2,74% 

2010 7,22% 2,58% 7,08% 3,59% 5,67% 1,55% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden 

begyndelsen, og med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

3 års periode 

Tabel 3.2.2.2 P/E kvintil porteføljeudvikling 3. år 

 Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1996 55,2% 59,6% 39,8% 23,5% 36,7% 

1997 36,8% 26,3% 30,2% 12,8% 24,6% 

1998 18,7% 9,1% 9,7% 2,9% 10,1% 

 

Total afkast  
efter 3 år 73,3% 37,6% 46,6% 12,7% 41,9% 

Standard afv. 
efter 3 år 10,9% 18,6% 12,7% 10,1% 13,0% 

 

Ifølge Tabel 3.2.2.2 genererer kvintil value-porteføljen P13år  et gennemsnitlig afkast på 

18,7% pr år, hvilket er en reduktion på 1,1 procentpoint til sammenligning med den decile 

deep value-portefølje. Derudover har forøgelsen i mængden af selskaber medført en 

udjævning af kvintil porteføljens P13år varians, hvilket kan ses på dens lave standardafvigelse 

på 10,9 %, sammenlignet med decil value-porteføljernes risici på 12,2 %, 10,7 % og 12,4 %. 



79 

 

Udviklingen er den samme for kvintil growth-portefølje P53år, hvor i forhold til decil growth–

portefølje er det gennemsnitlige årlige afkast faldet fra 13,6% til 10,1%, og kvintil 

standardafvigelsen er ligeledes blevet reduceret til 12,97 %, hvor standardafvigelserne for 

deciler var 13,5 %, 11,5 % og 16,5 %. 

Med disse dataoutput for kvintilerne betyder det at P13år har outperformet P53år og dermed i 

snit opnået en value-premium på 8,5 % pr år, hvilket er en forbedring på 2,3 % i forhold til 

decil deep value-premium på 6,2 %. Kigger man på decil value-premium, for de tre value- og 

growth-porteføljer, på 8,1 % er det en forbedringen på kun 0,4 %.  

Derudover skal man også bemærke at det totale afkast for de to kvintil value- og growth-

porteføljer ligger på et lavere niveau i forhold til decil porteføljerne P13år og P103år.  Det er en 

reducering fra 81,9 % til 73,3 % for kvintil value-portefølje P13år og fra 52,7% til 41,91% for 

kvintil growth-portefølje P53år.  

5 års periode 

Tabel 3.2.2.3 P/E kvintil porteføljeudvikling 5. år 

 Lav P/E Middel P/E Høj P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1999 16,2% 9,8% 13,6% 3,4% 12,1% 

2000 16,7% 6,9% 11,5% 6,0% 9,8% 

 

Total afkast 
efter 5 år 122,2% 79,1% 107,9% 54,7% 113,5% 

Standard afv.  
efter 5 år 8,8% 15,3% 12,9% 9,5% 12,7% 

 

I den 5 årige investeringsperiode har P15år, på trods af den faldende afkastudvikling, givet det 

højeste gennemsnitlige afkast på 16,7 % pr årligt og P55år har i den samme periode kun 

genereret et afkast på 9,8 % pr. år. Til sammenligning med decil deep value- og growth-

porteføljerne, har begge ydre kvintil-porteføljer opnået en forbedring af deres gennemsnitlig 

årlige afkast på 0,3 procentpoint. Sammenligner man de ydre kvintil-porteføljerne med de tre 

value- og growth-porteføljer på hhv. 13,3 % og 9,7 %, er det forbedringer for P15år og P55år på 

hhv. 3,4 og 0,1 procentpoint.     

Dog har value-porteføljen P15år endnu en gang outperformet growth-portefølje P55år og 

dermed opnået en kvintil value-premium  på 6,9 % pr år, som det også var tilfældet med decil 

deep value-premium.  
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Kvintil-inddelingens ydre porteføljerne, P15år og P55år, har fået reduceret eller minimeret deres 

standardafvigelser i forhold de 2 gange 3 decil-porteføljers. Kvintil-risikoen for P15år er på 

8,8% i forhold til decil value-risiciene på hhv. 10,0 %, 8,8 % og 11,3 %. For kvintil P55år er 

risikoen på 12,7 % i forhold til decil growth-risiciene på hhv. 14,0 %, 13,5 % og 15,3 %. 

Derudover har de to ydre kvintile porteføljer også forbedret deres total afkast og er hhv. 

122,2% for P15år og 113,5 % for P55år. 

10 års periode 

Tabel 3.2.2.4 P/E kvintil porteføljeudvikling 10. år 

 
Høj P/E Middel P/E Lav P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2001 16,3% 5,0% 5,7% 3,7% 5,7% 

2002 18,4% 5,6% 4,2% 2,5% 3,8% 

2003 21,7% 9,6% 8,9% 5,0% 6,8% 

2004 22,7% 12,4% 12,8% 9,9% 10,9% 

2005 25,7% 16,3% 17,7% 12,1% 13,6% 

      
Total Afkast 
efter 10 år 975,2% 479,3% 657,6% 365,3% 414,1% 

Std.afvigelse 
efter 10 år 11,3% 14,6% 15,8% 11,9% 14,9% 

 

I perioden på 10 år kan man observere den positive udvikling for porteføljerne og især for 

value-porteføljerne. Value-porteføljen P110år har i perioden givet et gennemsnit afkast på 

25,7% pr år, hvilket er lille reducering på 0,3 procentpoint i forhold til decil deep value-

porteføljen.  

Growth-porteføljen P510år har i samme periode ligeledes givet et positivt afkast på 13,7 % pr. 

år, altså en forbedring på 1,3 procentpoint sammenlignet med decil-porteføljen P1010år. 

Med disse dataoutput kan man tydeligt se, at der er fortsat en klar forskel mellem de to kvintil 

porteføljerne P110år og P510år med en value-premium på 12,1 %. Til sammenligning med de to 

decil-porteføljerne, P110år og P1010år, så er det en reducering i value-premium på 1,6 

procentpoint mellem de to ekstremme porteføljer. Sammenlignet med decil value-premium 

for alle tre hhv. value- og growth-porteføljer er det derimod en stigning på 2,4 procentpoint. 

En risikovurdering af de to ydre kvintil porteføljer, kan man se at deres respektive udsving er 

steget fra 2001 til 2005.  
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Derudover er der også sket forandring ved kvintil porteføljernes totale afkast, hvor man i 

perioden fra 2001 til 2005 har fået en stor værditilvækst. Især for value-porteføljen P110år, 

hvis total afkast er steget fra 122,2 % til 975,2 %, hvorimod P510år har fået en mere moderat 

stigning fra 113,5 % til 414,1 %. Til sammenligning med decil-porteføljerne, så er det for 

kvintiler et værdifald for P110år og omvendt en værdistigning for P510år.  

15 års periode 

Tabel 3.2.2.5 P/E kvintil porteføljeudvikling 15. år 

 
Høj P/E Middel P/E Lav P/E 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2006 25,8% 16,4% 20,1% 12,7% 15,7% 

2007 18,7% 12,2% 16,1% 9,8% 11,8% 

2008 9,9% 5,1% 7,9% 2,7% 5,7% 

2009 8,9% 3,9% 7,8% 3,4% 6,1% 

2010 7,2% 2,6% 7,1% 3,6% 5,7% 

      Total afkast 
efter 15 år 324,9% 111,4% 631,6% 311,9% 322,0% 

Standard.afv 
efter 15 år 17,9% 18,0% 19,4% 17,2% 18,5% 

 

For den 15 årige periode har den finansielle uro på aktiemarkedet ligeledes påvirket de 

kvantil-inddelte porteføljer i negativ retning. I perioden fra 2006 til 2010 kan man se den 

nedadgående udvikling for alle porteføljer. Value-porteføljen P115år har afkastmæssigt haft 

den værste tilbagegang, hvor den i 2005 havde et årligt afkast 25,7 %, ender den i 2010 med 

et årligt afkast på 7,2 %, hvilket er den højeste afkastgivende portefølje i perioden og en 

forbedring i forhold til decil porteføljen P115år. 

Udviklingen for growth-porteføljen P515år har ligeledes været faldende, men ikke i samme 

grad som P115år.  Den går fra at have et årligt afkast på 13,7 % i 2005 til 5,7 % i 2010, hvilket 

kun er et samlede fald på 8,0 procentpoint i forhold til P115år, hvis fald i samme 6 årige 

periode var på 18,5 procentpoint. 

Selvom at value-porteføljen P115år blev hårdt ramt af den finansielle krise, så har den formået 

at outperforme den growth-porteføljen P515år, hvilket betyder at man i den 15 årige periode vil 

kunne opnå en årlige value-premium på 1,6 %. Til sammenligning med decil porteføljerne vil 

man i den samme investeringsperiode på 15 år opnå en årlig deep value-premium på 2,5 %, 

hvilket er en marginal forskel på 0,8 procentpoint.       
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Derudover har kvintil porteføljernes total afkast også haft et stort tilbagegang, hvilket betyder 

at P115år  og P515år har værdier på hhv.  324,9 % og 322,0 %. Til gengæld er det en forbedring 

i forhold til deep decil-porteføljerne P115år og P1015år. 

Ved en risikovurdering af de to ydre kvintil-porteføljer kan man se at de ligger forholdsvis tæt 

op af hinanden. Meget tyder på at uroen på aktiemarkedet har medført, at value-selskabernes 

aktier i perioden 2007 til 2010 er blevet mere volatile end growth-selskaberne. Derimod er 

decil-porteføljens P115år standardafvigelse, blevet reduceret fra 22,3 % til 17,9 %. Dette er 

også gældende for kvintil-porteføljen P515år, der ligeledes har fået reduceret dens 

standardafvigelse fra 18,5 % til 23,9 % i forhold til decilen P1015år.  

Kvintil P/E premium oversigt 

Graf 3.2.2.6 Value-premium udviklingen for kvintil P/E (P1 kontra P5) 

  

Den ovenstående Graf 3.2.2.6 giver os en illustration af, hvordan value-strategien har klaret 

sig overfor growth-strategien. En gennemgang af den et årige value-premium, kan man 

observere at value-porteføljen har outperformet growth-porteføljen i 7 ud af 15 perioder, 

hvilket er en periode mere end decil-porteføljer. 

Man ser den samme tendens at value-premium kun forekommer i de først 8 perioder, hvor de 

sidste 7 perioder er det growth-premium, der dominerer.  

I den samlede 15 årige investeringsperiode vil man kunne opnå en value-premium på 1,5 % 

pr. år, hvilket er en reducering på 0,08 procentpoint i forhold til decilerne. Den marginale 

tilbagegang skyldes tre perioder, hvor den value-porteføljen har mistet momentum og dermed 

har klaret sig ringere end growth-porteføljen.   
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Delkonklusion for P/E 

Ved at ændre på portefølje-inddelingen har det vist sig, at der er både positive og negative 

effekter af kvintile-inddelingerne.  

Fordelen er at porteføljernes risici, målt på standardafvigelse, er reduceret. Det skyldes, som 

tidligere nævnt, at ved at inddrage flere aktier i porteføljerne opnår vi en større diversifikation 

over flere brancher og selskaber.  

Ulempen ved kvintil-inddelingen af porteføljerne er en forringelse af afkastet. Vi har 

observeret, at man i 2 ud af 4 tidsperioder har reduceret det årlige afkast og total afkastet. 

Specifikt er det i de 3 årige og 10 årige investeringsperioder, hvor man opnår bedre årligt 

afkast og total afkast, ved at investere i decil-inddelte deep value-porteføljer. Det betyder dog 

ikke at man helt skal afvise kvintile-porteføljerne, for den mindre risiko er stadig en stor 

fordel i valget af forskellige investeringsmuligheder. Generelt er der mindre risici ved 

porteføljerne i kvintil-inddelingen, hvilket betyder, at hvis man ønsker en mindre 

risikobetonet investering, så er kvintil-porteføljerne det bedre valg. 

3.2.3 DY kvintil-opdeling 

For at få en lige fordelt porteføljesammensætning i kvintil-opdelingen, har vi valgt at forme 

de to ydre porteføljer, P1 og P5, med 16 aktier hver. De resterende aktier bliver jævn fordelt 

mellem P2, P3 og P4 med 14 aktier i hver portefølje, da vi i starttidspunktet har 74 selskaber 

med brugbar DY ratio.  
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Tabel 3.2.3.1 DY kvintil porteføljeudvikling i 15 år 

 
Høj DY Middel DY Lav DY 

 
Value-

premium 

År P1 P2 P3 P4 P5 

 

P1 – P5 

1996 68,53% 30,97% 42,25% 26,37% 45,19% 23,34% 

1997 40,03% 22,58% 28,51% 10,25% 29,88% 10,14% 

1998 18,68% 11,55% 9,67% -3,26% 12,87% 5,81% 

1999 18,65% 11,46% 12,71% 1,38% 12,03% 6,62% 

2000 15,05% 13,03% 14,23% 0,71% 9,67% 5,38% 

2001 11,81% 12,38% 8,39% 1,42% 7,40% 4,41% 

2002 14,23% 14,33% 8,62% 0,44% 3,64% 10,59% 

2003 17,47% 17,63% 14,23% 3,26% 7,24% 10,23% 

2004 19,05% 18,66% 18,45% 8,46% 11,35% 7,71% 

2005 22,69% 21,73% 20,75% 10,32% 14,05% 8,65% 

2006 23,45% 22,60% 22,79% 10,07% 16,11% 7,34% 

2007 17,97% 15,07% 19,50% 5,98% 12,25% 5,72% 

2008 8,67% 8,33% 10,24% 0,26% 6,96% 1,71% 

2009 8,14% 6,75% 11,68% 0,71% 8,54% -0,40% 

2010 7,06% 4,92% 10,69% 1,00% 9,02% -1,96% 

For hvert år er med grønt markeret hvilken portefølje, der har det højeste gennemsnitlige årlige afkast siden 

begyndelsen, og med rødt markeret, hvilken portefølje, der modsat har det laveste gennemsnitlige årlige afkast. 

3 års periode 

Tabel 3.2.3.2 DY kvintil porteføljeudvikling 3. år 

 Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1996 68,5% 31,0% 42,3% 26,4% 46,2% 

1997 40,0% 22,6% 28,5% 10,3% 29,9% 

1998 18,7% 11,6% 9,7% -3,3% 12,9% 

 

Total afkast 
efter 3 år 74,0% 44,7% 39,0% -6,2% 56,5% 

Standard afv. 
efter 3 år 19,3% 9,5% 12,9% 12,0% 12,2% 

 

Den kvintile-inddelte DY value-portefølje, P13år, har genereret et årlig afkast på 68,5 % i det 

første år. Derefter får den dog en negativ udvikling og ender med at give et årlig afkast på 

18,7 %. For kvintil growth-portefølje P53år er tendensen den samme, hvor den starter med et 

højt årlige afkast på 45,2 %, og slutter ligeledes med et lavere årlige afkast på 12,9 %.  

Til sammenligning med de to ydre decil porteføljer P13år og P103år, betyder det for vores 

kvintil porteføljer P13år og P53år en reducering i afkastet på hhv. -4,6 og -8 procentpoint. 
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Derudover er der også en tilbagegang på kvintil porteføljernes total afkast, hvor P13år og P53år 

samlet har en værdi på 74,0 % og 56,5%. 

Selvom begge ydre kvintil porteføljer P13år og P53år har fået reduceret deres årlige afkast, er 

differencen mellem dem til gengæld blevet større.   

Dette betyder at man kan opnå en deep value-premium på 7,2 % årligt, hvilket i forhold til 

decil porteføljerne er det en premium-forøgelse på 4,0 procentpoint.  

En risikovurdering af de to ydre kvintil porteføljer, så kan man se at P13år har en 

standardafvigelse på 19,3 % og P53år  en standardafvigelse på 12,2%. Det interessante ved at 

denne udvikling er de først og fremmest har formået at reducere deres samlede risiko. 

Derudover er udsvinget størst hos value-aktier, hvilket vi også tidligere har observeret hos de 

decil-inddelte porteføljer. 

5 års periode 

Tabel 3.2.3.3 DY kvintil porteføljeudvikling 5. år 

 Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 

1999 18,7% 11,5% 12,7% 1,4% 12,0% 

2000 15,0% 13,0% 14,2% 0,7% 9,7% 

 

Total afkast 
efter 5 år   

122,6% 93,1% 113,3% 12,4% 123,7% 

Standard.afv 
efter 5 år 

16,3% 7,8% 12,1% 12,0% 24,1% 

 

I den 5 årige periode ser man stadig den udvikling, hvor aktierne med de høje DY-ratios har 

performet bedre end dem med lave DY-ratios. Kvintil value-porteføljen P15år fremstår igen 

som den portefølje, der har den bedste årlige afkast på 15,1 %. Desuden er det også en 

forbedring i forhold til decil P110år, som gav et årlige afkast på 13,7 %. Kvintil growth-

portefølje P55år har i samme periode kun givet et årlig afkast på 9,7 %, hvilket er en 

reducering på 7,6 procentpoint i forhold til decil P105år.  

En sammenligning af de to yderste kvintil porteføljer, P15år og P55år, har givet en difference 

på 5,38 procentpoint. Det betyder at value-porteføljen har outperformet growth-porteføljen, 

og har dermed opnået en value-premium i den 5 årige periode. I modsætning til decil 

porteføljerne i den samme periode, var der en anderledes value-udvikling, idet deep growth-

porteføljen P105år har haft et bedre årlig afkast end deep value-porteføljen P15år.  
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Derudover har de to ydre porteføljer byttet plads med hensyn til deres respektive 

aktieudsving, idet vi i den 3 årige periode kunne observere, at kvintil value-porteføljen havde 

en højere standardafvigelse i forhold til growth-porteføljen. P15år har altså minimeret risikoen 

og dermed opnået en mindre standardafvigelse end P55år. 

10 års periode.       

Tabel 3.2.3.4 DY kvintil porteføljeudvikling 10. år 

 Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2001 11,8% 12,4% 8,4% 1,4% 7,4% 

2002 14,2% 14,3% 8,6% 0,4% 3,7% 

2003 17,5% 17,6% 14,2% 3,3% 7,2% 

2004 19,1% 18,7% 18,5% 8,5% 11,4% 

2005 22,7% 21,7% 20,8% 10,3% 14,1% 

 

Total afkast 
efter 10 år 818% 737% 723% 322% 446% 

Standard.afv 
efter 10 år  15,3% 9,6% 14,1% 14,0% 20,2% 

 

Ved at forlænge investeringsperioden i yderligere 5 år, får man en bedre afkastudvikling i alle 

porteføljer. Bemærkelsesværdig i denne periode er forholdet mellem de høje DY-ratios og de 

lave DY-ratios, da det ifølge Tabel 3.2.3.4 kan observeres, at value-porteføljen P110år har fra 

2001 til 2005 generelt klaret sig bedre end growth-porteføljen. Sammenlignet med decil-

porteføljerne, så er det en reducering af den årlige afkast på 2,6 procentpoint for kvintil P110år 

og 2,8 procentpoint for kvintil P510år. Set fra et value-premium perspektiv er det en 

forbedring, da forskellen mellem P110år og P510år er på 8,6 procentpoint, hvilket er en 

forøgelse på 0,2 procentpoint i forhold til decilerne. 

Selvom der opnås en høj value-premium i slutning af perioden, så finder man den største 

value-premium i år 2002 og 2003, med hhv. 10,6 % og 10,2 %.  

 

Vi har bl.a. observeret den positive udvikling i total afkast, som decil-porteføljerne havde på 

total afkastene i den samme periode. Decil-porteføljen P110år havde en værdi på over 1000%. 

For kvintil-porteføljen P110år  er værdien faldet til 818 %, men til gengæld har kvintil-

porteføljen P510år fået en lille værdiforøgelse på 12 procentpoint i forhold til decil-porteføljen, 

så P510år ender med at have et total afkast på  446 %. 
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Risikovurderingen for de to ydre porteføljer har begge formået at reducere deres risici, hvilket 

man også kan observere på deres respektive lave standardafvigelser.   

15 års periode 

Tabel 3.2.3.5 DY kvintil porteføljeudvikling 15. år 

 Høj DY Middel DY Lav DY 

År P1 P2 P3 P4 P5 

2006 23,5% 22,6% 22,8% 10,1% 16,1% 

2007 18,0% 15,1% 19,5% 6,0% 12,3% 

2008 8,7% 8,3% 10,2% 0,3% 7,0% 

2009 8,1% 6,8% 11,7% 0,7% 8,5% 

2010 7,1% 4,9% 10,7% 1,0% 9,0% 

 

Total afkast 
efter 15 år 283% 205% 608% 230% 609% 

Standard.afv 
efter 15 år 20,4% 16,0% 19,0% 18,2% 21,2% 

 

I den 15 årige periode kan det observeres at selskaberne i value-porteføljen P115år, har en 

nedadgående afkastudvikling og ender med at generere et årlig afkast på 7,1 %. Til 

sammenligning med decil-porteføljen er det en forøgelse på 1,5 procentpoint. 

Tendensen er nogenlunde det samme for growth-porteføljen i de første 3 år af perioden, men 

growth-porteføljen bevæger sig i den positive retning, hvilket har medført en stigning i dens 

årlige afkast i både år 2009 og 2010 på hhv. 8,5 % og 9,0 %. 

Dette betyder at i en 15 årige investeringsperiode vil growth-porteføljen outperforme value-

porteføljen og dermed opnå en growth-premium på 1,96 %. I forhold til decilerne er det en 

reduceret growth-premium på 3,7 procentpoint. Selvom udviklingen for value-porteføljen 

isoleret set har været dårlig, så har effekten af kvintil-inddelingen været at growth-premium 

mellem P115år og P515år er minimeret. 

Derudover har der været en stigning i deres standardafvigelser i forhold til den 10 årige 

periode. Den største stigning finder man hos value-porteføljen på 20,4 %, hvilket er cirka på 

samme niveau som P515år med 21,2 %.  

P315år er, med et årlig afkast på 10,7%, den portefølje, der har genereret det højeste afkast i 

perioden, altså kan man, ved at investere i P315år, opnå et højere afkast end P115år eller P515år. 
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Kvintil DYpremium oversigt 

Graf 3.2.3.6 Value-premium udviklingen for kvintil DY (P1 kontra P5) 

 

Ifølge den overstående Graf 3.2.3.6, kan man se at value-strategien har outperformet growth-

strategien i 8 ud af 15 perioder. Dette er en periode mindre end for de decil-porteføljer, men 

dette alene gør ikke udfaldet for, at value-strategien i den 15 årige periode underperformer. 

Ved at fokusere på de enkelte perioder, kan man se at growth-porteføljen i perioden år 2006 

til 2010 har performet lidt bedre end value-porteføljen. Slutteligt forøger growth-strategien 

differencen til value-strategien, hvorfor den i den 15 årige periode opnår en gennemsnitlige 

årlig growth-premium på 1,96%.   

Delkonklusion for DY 

Ved DY kvintil-inddelingen har vi observeret value-premium i 3, 5 og 10 årige perioder. Det 

er kun i den 15 årige investeringsperiode at growth-porteføljen marginalt har outperformet 

value-porteføljen.  

Selvom at kvintil-porteføljerne har fået reduceret deres afkastudvikling i forhold til decilerne, 

så har de formået at øge value-premium i de første 10 år. Den største difference findes i år 

2002 med 10,59 %, hvilket er en value premium forbedring på 4,68 procentpoint i forhold til 

decil-porteføljerne, P1 og P10, i samme periode.    

Fra 2006 til 2010 mister value-selskaber deres momentum, hvilket medfører den negative 

udvikling for både value-porteføljernes årlige afkast og total afkastet. Sammenlignet med 

decil-porteføljerne, har det resulteret i en growth-premium i 15 års perioden. Derved har 
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kvintil-porteføljen P515år formået at forøge differencen de sidste 7 år, så den 15 årige 

gennemsnitlige value-premium ender på -1,96 % pr. år, altså samlet set en growth-premium.  

Derudover er kvintil-porteføljernes samlede risiko generelt reduceret, derved er deres 

standardafvigelse blevet mindre i forhold til decil-porteføljernes.        
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3.3 Vurdering af performance med Sharp-ratio 

Efter analysen af de tre sorteringer i deciler og kvintiler, fandt vi bl.a. value- og growth-

porteføljernes afkast og risici, som vi nu vil bruge til, at udregne Sharp-ratioer for de tre 

nøgletal. 

Som beskrevet i teorikapitlet, under afsnittet Den efficiente rand, er formlen for Sharp-ratio: 

 

        
 ( )    

 
 

 

Hvor E(r), i vores efterfølgende udregninger, er porteføljernes gennemsnitlige afkast, 

risikoen, σ, er vores porteføljers standardafvigelser og rf, den risikofri rente, er vist her: 

 

Tabel 3.3  Den risikofrie rente: 

Risikofri rente 
(Statsobligation 10 årige med startsår 1996 ) 

3 årige 5,50% 

5 årige 5,47% 

10 årige 4,86% 

15 årige 4,46% 

 

Den risikofrie rente for de fire perioder er et simpelt gennemsnit af de hhv. 3, 5, 10 og 15 

årlige 10-årige stående statsobligationsrenter siden år 1996. 

3.3.1 Præstationerne 

Herefter opstiller vi skemaer for hver sortering, der med grønt er markeret hver periodes 

højeste Sharp-ratio og evt. negative ratioer er markeret med rødt. 

Price to Book Value 

Tabel 3.3.1.1 Sharp-ratioer for Price to Book Value deciler 

Sharp-ratio (PtBV) P1 P2 P3 
 

P8 P9 P10 

3år 0,9201 1,0726 0,7285   -0,0928 0,0370 0,4794 

5år 0,4006 1,0213 0,4841 

 

-0,1500 0,5468 0,7820 

10år 0,7578 1,8925 1,6217 

 

0,1464 0,1992 0,6193 

15år 0,0540 0,3286 0,1999   0,0751 -0,2622 0,1870 
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I de fire perioder har enten en, to eller alle tre value-porteføljerne outperformer den growth-

portefølje med højeste sharp-ratio, samt i tre tilfælde har en growth-portefølje et negativt 

ratio. Så der er en generel tendens blandt porteføljer, der er sorteret på PtBV-nøgletal, at 

value-porteføljerne vil give det bedste afkast i forhold til den tilhørende risiko.  

 

Tabel 3.3.1.2 Sharp-ratioer for Price to Book Value kvintiler 

Sharp-ratio (PtBV) P1   P5 

3år 1,0618   0,2843 

5år 0,6917   0,8028 

10år 1,3176   0,4325 

15år 0,1912   -0,0843 

 

For kvintil-inddelingen klarer value-porteføljen sig væsentlig bedre end growth-porteføljen i 

perioderne på 3, 10 og 15 år. I det 5. år klarer growth-porteføljen sig lidt bedre end value-

porteføljen, dog udvikler P5 sig i en negativ retning i den sidste periode. 

Price Earnings 

Tabel 3.3.1.3 Sharp-ratioer for Price Earnings deciler 

Sharp-ratio (P/E) P1 P2 P3   P8 P9 P10 

3år 1,1645 1,1145 0,3537   -0,1906 0,0703 0,4883 

5år 1,0942 1,3171 0,0941   0,2848 0,3428 0,2634 

10år 1,4872 2,1044 0,9989   0,5319 0,7423 0,3611 

15år 0,0837 0,2382 0,0064   -0,0775 0,1925 -0,0257 

 

Som med PtBV, gælder det for sortering på P/E, at value-porteføljerne igen klarer sig bedst, 

men for dette nøgletal observeres den bedste performance både for decil- og kvintil-

inddelingen. Dertil er der for decil-inddelingen igen tre tilfælde af negative præstationer 

blandt growth-porteføljerne i de fire perioder, og to af dem finder tilmed begge sted i den 15 

årige periode. 

 

Tabel 3.3.1.4 Sharp-ratioer for Price Earnings kvintiler 

Sharp-ratio (P/E) P1   P5 

3år 1,2045   0,3562 

5år 1,2786   0,3378 

10år 1,8417   0,5906 

15år 0,1543   0,0653 
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Dividend Yield 

I DY-sorteringen starter value-porteføljerne med at outperforme growth-porteføljerne i 

perioderne 3, 5 og 10 år, hvor growth-porteføljerne har en negativ sharp-ratio i første periode 

og to i anden periode. Så indenfor de første 10 år klarer value-porteføljerne sig bedst ved en 

DY-sortering.  

I den sidste periode har growth-porteføljerne både den højeste sharp-ratio og en negativ ratio. 

Det er derfor svært entydigt at afgøre om value- eller growth-strategien i den 15 årige periode 

har det bedste afkast i forhold til risikoen. 

 

Tabel 3.3.1.5 Sharp-ratioer for Dividend Yield deciler 

Sharp-ratio (DY) P1 P2 P3   P8 P9 P10 

3år 0,4989 0,9120 1,3025   -0,5297 0,0057 1,0316 

5år 0,2808 0,9492 1,3880 

 

-0,4137 -0,0801 0,7378 

10år 0,8125 1,3870 2,0013 

 

0,4618 0,1994 0,7124 

15år 0,0395 0,2466 0,0446   -0,3271 0,0873 0,3476 

 

Det samme overordnede billede er gældende for kvintil-inddelingen, at value-porteføljen 

outperformer growth-porteføljen i de tre første perioder og omvendt i den sidste periode. 

 

Tabel 3.3.1.6 Sharp-ratioer for Dividend Yield kvintiler 

Sharp-ratio (DY) P1   P5 

3år 0,6818   0,6051 

5år 0,5865 

 

0,1742 

10år 1,1677 

 

0,4546 

15år 0,1272   0,2146 

Delkonklusion 

De to nøgletal, der klarer sig bedst er Price to Book Value og Price Earnings, der i begge 

tilfælde og i næsten alle perioder for både decil- og kvintil-inddelingerne outperformer 

growth-porteføljerne. Så value-strategien performer bedst målt på PtBV og P/E. 

Sorteringen på Dividend Yield giver value-porteføljerne den bedste performance de første 10 

år, men på lang sigt, 15 år, performer growth-porteføljen P10 bedst. Dog er det igen kun 

growth-porteføljerne i decil-inddelingen, der har negative sharp-ratioer, hvilket viser value-

porteføljernes stabilitet og gør det svært på lang sigt at afgøre en klar vinder blandt de to 
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value- og growth-strategier. I kvintil-inddelingen er tendensen den samme, men i den sidste 

periode er det growth-porteføljen, der er den tydelige vinder med den bedste performance. 
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4.1 Porteføljeperformance med aktiv investeringsstrategi 

Med den nye, aktive investeringsstrategi har vi sammensat porteføljerne i tre forskellige 

tidsserie på hhv. 1, 3 og 5 år.  Sorteringen af nøgletallene PtBV, P/E og DY er foretaget på 

den samme måde, som tidligere.  

Forskellen ved den nye strategi er, at man har mulighed for at sælge og forme nye porteføljer i 

hver af de specifikke investerings år. På samme måde som i Sharp-ratio afsnittet, har vi kun 

fokus på de yderste kvintil-porteføljer P1 og P5.  

 

Vi starter med at foretage en analyse af value kontra growth performance, hvor vi for hvert 

nøgletal giver en grafiske illustration af, hvordan de hver især har klaret sig. 

Graferne er opstillet på sådan en måde, at positive afkast indikeres en value-premium og 

negative afkast indikeres en growth-premium.  

4.1.1 Aktiv porteføljestrategi med PtBV ratio 

Graf 4.1.1.1 PtBV value-premium udvikling for d. 1 årige investeringsstrategi 

 

 

Ved at se på den overstående Graf 4.1.1.1 kan man følge value kontra growth udviklingen for 

PtBV med en ”buy and hold” strategi på 1 år over tidsperioden på i alt 15 år. Som man kan 

observere så har value selskaberne outperformet growth-selskaberne i 12 af de i alt 15 

perioder. Den mest iøjefaldende periode er fra  år 2000 til år 2005, hvor value-premium kan 

opnås 6 år i træk, samt at perioden har geneneret nogle af de højeste value-premium på hhv. 

58,7 % og 61,8 % i år 2001 og 2002. 
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I år 2007 performer value-selskaberne igen bedst og outperformer growth-selskaberne i de 

efterfølgende 4 år. Dette betyder at value-premuim opnås fra år 2007 til 2010, dog ikke på 

samme stabile niveau, som i perioden fra år 2000 til år 2005. 

 

Graf 4.1.1.2 PtBV value-premium udvikling for d. 3 årige investeringsstrategi 

 

 

I den 3 årige investeringsstrategi kan man iflg. Graf 4.1.1.2 se, at value selskaberne tilsammen 

outperformer growth-selskaberne i 11 ud af i alt 13 perioder. Her kan man observere 7 

sammenhængende value-premium perioder fra år 1999 til år 2005, hvilket er en periode mere 

end den 1 årige investeringsstrategi. De to perioder, hvor der opnås growth-premium, er i år 

1998 og år 2006, men de er forholdsvis lave sammenlignet med value-premium i perioden år 

1999 til år 2005.  

 

Graf 4.1.1.3 PtBV value-premium udvikling for d. 5 årige investeringsstrategi 
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Med  en ”buy and hold” strategi på den 5 årige investeringsperiode, kan man iflg. Graf 4.1.1.3 

se at growth-premium kun opnås i år 1996 og år 2006. Value-selskaberne dominerer derfor de 

resterende perioder, hvor value-premium opnås i 9 år i træk fra år 1997 til år 2005.   

 4.1.2 Aktiv porteføljestrategi med P/E ratio.  

Graf 4.1.2.1 P/E value-premium udvikling for d. 1 årige investeringsstrategi 

 

  

Ved en gennemgang af de 15 perioder kan man se, at value-porteføljerne har outperformet 

growth-porteføljerne i 8 ud af de i alt 15 år. Det er bemærkelsesværdig at value-selskaberne 

har formået, at skabe høje, positive årlige afkast 3 år i træk på hhv. 36,5 %, 33,1 % og 35,5 %. 

Til gengæld performer growth-porteføljen bedst i den sidste halvdel af perioden, idet growth-

premium opnås i perioden år 2004 til år 2009.    

 

Graf 4.1.2.2 P/E value-premium udvikling for d. 3 årige investeringsstrategi 

 

 

Graf 4.1.2.2 viser at den 3 årige investeringsstrategi har gjort små forbedring af P/E value-
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den 1 årige investeringsstrategi. Selvom man i den 3 årige investeringsstrategi kan opnå flere 

sammenhængende value perioder, findes den største value-premium, stadig hos den 1 årige 

investeringsstrategi, på 36,5 %. Den samme udvikling ser man efter år 2004, hvor growth-

porteføljen outperformer value-porteføljen, hvilket er i de sidste 5 år af den 3 årige 

investeringshorisont fra år 2004 til år 2008.   

 

Graf 4.1.2.3 P/E value-premium udvikling for d. 5 årige investeringsstrategi 

 

 

Jf. Graf 4.1.2.3 vil man med den 5 årige investeringsperiode opnå value-premium i 8 

sammenhængende år fra år 1996 til år 2003, hvilket er en klar forbedring i forhold til den 1 

årige og  3 årige investeringsperiode. Den bedste periode med hensyn til størrelsen af value-

premium er år 2001 med 28,5 %, hvilket til sammenligning med den 1 årige højeste value-

premuim, er en difference på 8 procentpoint. I slutningen af perioden fra år 2004 til år 2006, 

har vi observeret at growth-selskaberne generelt performer bedre end value-selskaberne.  

4.1.3 Aktiv porteføljestrategi med DY ratio. 

Graf 4.1.3.1 DY value-premium udvikling for d. 1 årige investeringsstrategi 
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For nøgletallet DY ser value kontra growth udviklingen for den 1 årige investeringshorisont  

således ud, at value-premium opnås i 12 ud af 15 perioder. Derudover har value-selskaberne 

formået at outperforme growth-selskaberne 9 år i træk fra år 2000 til år 2008. I forhold til de 

andre nøgletal, er det den bedste performance med hensyn til antallet af sammenhængende 

value-premium perioder, samt man kan observere den hidtil største growth-premium på 

33,1% i år 2010.  

 

Graf 4.1.3.2 DY value-premium udvikling for d. 3 årige investeringsstrategi 

 

 

Iflg. Graf 4.1.3.2 ses en tydelig forbedring af value-premium udviklingen i forhold til den 1 

årige investeringshorisont. Her opnår man value-premium i 12 ud af i alt 13 perioder, hvor 

den eneste growth-premium opnås i år 2005. Desuden kan man observere, at i den 3 årige 

investeringsperiode fremkommer value-premium i 9 sammenhængende perioder fra år 1996 

til år 2004 og den højste value-premium findes i år 2000 på 25,9 %. 

 

Graf 4.1.3.3 DY value-premium udvikling for d. 5 årige investeringsstrategi 
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perioder. Derudover er der 7 perioder i træk med value-premium fra år 1996 til år 2002, hvor 

den største value-premium på 19,9 % findes i år 2000.  

Delkonklusion 

Efter at have gennemgået den 1, 3 og 5 årige investeringshorisont for nøgletallet PtBV, er der 

en tendens i de tre investeringsperioder, til at de opnår value-premium mellem år 2000 og år 

2005. Derudover har de også det tilfælles at value-selskaberne underperformer growth-

selskaberne i år 2006. 

Desuden kan man observere en tendens hos de 1, 3 og 5 årige investeringsperioder for P/E, at 

value-porteføljen underperformer i forhold til growth-porteføljen efter år 2003. Til gengæld 

performer value-selskaberne bedre end growth-selskaberne i perioden år 2000 til år 2003, 

hvor den højeste value-premium opnås i år 2001 for alle tre investeringsperioder. 

De 1, 3 og 5 årige investeringsperioder for DY viser en tendensen til at value-premium opnås 

i perioden  år 2000 til 2002, og den højeste value-premium på 34,2 % findes hos den 1 årige 

investeringsperiode i år 2001. 

Vi kan hermed konkludere at på tværs af nøgletallene er perioden år 2000 til år 2002 den 

bedste periode til at opnå value-premium i, desuden er de højeste værdier for deres value-

premium observeret i år 2000 og år 2001.  
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4.2 T-test af nøgletal i aktivstrategien 

Vi vil vi i dette afsnit fremvise de endelig dataoutput i forhold til en signifikans t-test.  

 

I de efterfølgende opstillet tabeller har vi benyttet forskellige definitioner, hvilket vi har 

beskrevet i Bilag 4: Definition for T-test. 

Tabellerne  er i øvrigt uddrag af den samlede udvikling af nøgletallenes kvintil-inddelte aktiv-

porteføljestrategi. Det betyder, at vi i vores tabeller har valgt kun at medtage de observationer, 

som har givet value-premium og at deres respektive p-værdier ligger indenfor 

signifikansniveauet  < 0,1. Dataresultaterne for nøgletallene er ligeledes lagt som bilag. 

4.2.1 Signifikanstest af PtBV 

 

Tabel 4.2.1.1 PtBV kvintil-inddelte porteføljer (value kontra growth) 

  1. År 2. År H3-1996 H3-1997 H5-1997 H5-1998 

Value-premium 0,1665 0,0801 0,1530 0,1485 0,1492 0,1697 

N 15 14 5 4 2 2 

STD 0,236 0,210 0,135 0,175 0,067 0,013 

T-stat 2,732 1,425 2,534 1,697 3,169 18,854 

P-værdi 0,008 0,088 0,026 0,082 0,043 0,001 

Kilde: uddrag taget ud fra bilag 5 

 

Med en aktiv-porteføljestrategi for PtBV, er vi kommet frem til seks forskellige resultater, 

som har givet value-premium, hvor deres værdier er statistisk signifikante indenfor et niveau 

på  < 0,1.  

Ifølge Tabel 4.2.1.1 kan man observere at den 1 årige investeringshorisont, kolonne ”1. År”, 

har givet en value-premium på 16,7 %. Det andet år, 2. År, har også genereret et signifikant 

afkast, dog kun på 8 % pr år. 

Hos de 3 årige porteføljestrategier med start i 1996 og 1997 vil man kunne ligeledes opnå 

signifikante afkast på hhv. 15,3 % og 14,9 %.  

De sidste to kolonner viser den lange investeringshorisont på 5 år, hvor man med 

signifikansniveauet  < 0,1 vil kunne opnå årlige gennemsnitlige value-premium på 14,9 %  

for H5-1997 og 17,0 % for H5-1998. Netop porteføljen med den 5 årige investeringshorisont 

og startsår i 1998 har generet det højeste afkast blandt de 6 signifikante kolonner.     
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4.2.2 Signifikanstest af P/E 

Tabel 4.2.2.1 P/E kvintile inddelte porteføljer (Value kontra growth) 

 
4. År H3-1997 H5-1997 H5-1998 

Value- premium 0,112 0,131 0,134 0,169 

N 12 4 2 2 

STD 0,236 0,159 0,073 0,014 

T-stat 1,639 1,654 2,593 17,038 

P-værdi 0,064 0,087 0,061 0,002 

Kilde: uddrag taget ud fra bilag 6 

 

Med P/E aktiv-porteføljestrategi har vi fire kolonner, hvis gennemsnitlige årlige value-

premium er statistisk signifikante.  

Den første kolonne, som ligger indenfor signifikansniveauet  < 0,1, er det 4. år efter 

investeringens startsår, hvor der opnås value-premium på 11,2  % pr. år.  

Derefter er det kolonnen med den 3 årige investeringsstrategi med startsår 1997, man finder 

en gennemsnitlig value-premium på 13,1 % pr. år.  

De to sidste kolonner er investeringshorisonten på 5 år, som har genereret nogle høje 

gennemsnitlige afkast på 13,4 % for H5-1997 og 16,9 % for H5-1998. Endnu en gang kan 

man observere, at den 5 årige investeringsstrategi med startsår i 1998 har givet den højeste 

value-premium.  

4.2.3 Signifikanstest af DY 

 

Tabel 4.2.3.1 DY kvintile inddelte porteføljer (Value kontra growth) 

  1. År 2. År 3. År 4. År H3-1996 H3-1997 H3-1998 H5-1996 H5-1997 

Value-

premium 0,083 0,076 0,103 0,041 0,090 0,126 0,099 0,077 0,070 

N 15 14 13 12 5 4 4 3 2 

STD 0,177 0,126 0,151 0,098 0,079 0,098 0,089 0,055 0,015 

T-stat 1,818 2,266 2,461 1,451 2,521 2,572 2,214 2,419 6,600 

P-værdi 0,045 0,020 0,014 0,086 0,027 0,031 0,046 0,047 0,011 

Kilde: uddrag taget ud fra bilag 7 
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DY har en interessant value-premium udviklingen, da man i Tabel 4.2.3.1 kan se, at der er 9 

kolonner med signifikante resultater.  

Den 1 årige investeringsperiode har, for kolonnerne 1. År, 2. År, 3. År og 4. År, formået at 

generere statistisk signifikante value-premium indenfor niveauet 4,1 – 10,3 % pr. år. I den 3 

årige investeringsstrategi har kolonnerne H3-1996, H3-1997 og H3-1998 givet value-

premium, indenfor en signifikansniveauet  < 0,1. H3-1997 er den kvintil-inddelte DY 

porteføljer, der har givet den højeste value-premium på 12,6 % pr. år.  

For den 5 årige strategi har porteføljerne med startsårene 1996 og 1997, kolonnerne H5-1996 

og H5-1997, haft value-premium på hhv. 7,7 % og 7,0 %, og er statistiske signifikante. 

Delkonklusion 

De forskellige kvintil-porteføljer har givet nogle statistiske signifikante resultater, hvor højere 

value-premium kunne opnås ved, at skifte fra en passiv investeringsstrategi til aktiv 

investeringsstrategi.  

Den 1 årige investeringsperiode har genereret signifikante value-premium hos både PtBV og 

DY på hhv. 16,7 % og 8,3 % i gennemsnit pr. år.  

Desuden fandt vi frem til, at hvis man vælger at holde porteføljerne over en længere periode 

på eks. 3 eller 5 år, vil man kunne opnå marginalt forbedret value-premium. 

Ved den 3 årige investeringshorisont kunne vi bl.a. se at nøgletallene PtBV, P/E og DY viste 

nogle value-premium, der lå indenfor 90 % sandsynligheden, dvs.  < 0,1. Den højeste 

signifikante value-premium indenfor den 3 årige investeringsstrategi, findes hos PtBV-

porteføljen med startsår 1996 og er på 15,3 %. 

Den sidste strategi, hvor man holder porteføljerne i 5 år, har givet det højeste value-premium, 

både for PtBV og P/E sorteret porteføljer, på hver ca. 17 %. For DY har den 5 årige 

investeringsstrategi kun formået at generere to signifikante value-premium på hhv. 8 % og 

7%, hvilket kan betragtes som en af de dårligste DY value-porteføljer.  

Derudover fandt vi frem til, at en forskydning af starttidspunktet for de forskellige porteføljer 

kan have afgørende betydning for udviklingen af value-premium og hvorvidt de giver 

signifikante resultater.       
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5.1 Konklusion 

Vi har i vores afhandling gennemgået både den grundlæggende teori, som Bahavioral Finance 

og Value Investment bygger på, samt den moderne porteføljeteori og Efficient Market 

Hypothesis, for at skabe et fundament og en forståelse for analysen. 

 

Den moderne porteføljeteori og EMH beskriver et effektivt marked, hvor den tilgængelige 

information er udtrykt i markedets aktiepriser, så markedet derved sørger for, at hver aktie har 

den rette pris. Derfor er bl.a. arbitrage stort set ikke en mulighed, kun som et redskab til at 

korrigere en aktiepris tilbage på det rette niveau, hvis der mod forventning opstår en ulighed i 

forhold til den reelle værdi. 

Eugene F. Fama og Kenneth R. French, der bl.a. har lavet Three Factor Model fra 1992, som 

en udvidelse af CAPM, er fortalere for den moderne porteføljeteori  og EMH, og er kritisk 

overfor Behavioral Finance. 

 

Behavioral Finance er som finansiel teori en modsætning til moderne porteføljeteori og EMH, 

ved bl.a. ikke at betragte markedet som værende efficient. Denne teori beskriver at ineffektive 

markeder kan eksistere i kortere eller længere tid pga. irrationelle aktører, hvis uberegnelige 

adfærd kan tilskrives forskellige aspekter indenfor kognitiv psykologi. En anden stor del af 

Behavioral Finance er Limits to Arbitrage, som beskriver at i tilfælde af en ulighed i en akties 

pris i forhold til den reelle værdi, vil denne ulighed ikke nødvendigvis blive opdaget og rettet 

af en arbitragør. Dette skyldes de høje omkostninger bl.a. overvågning kan have.  

 

Benjamin Graham beskriver i begyndelsen af sin bog ”The Intelligent Investor” forskellen på 

en spekulant og en investor. Investoren kan igen opdeles i to typer, den defensive og den 

entreprenante eller flittige investor. tænke selvstændigt, altså 

Den defensive og den flittige investor har, ifølge Graham, det til fælles, at de foretager deres 

investeringer på en intelligent måde, hvilket ikke har noget med IQ eller uddannelse at gøre. 

Det er derimod almindelige karaktertræk som tålmodighed, disciplin og at være ivrig efter at 

lære, samt at kunne styre sine følelser og ikke lade sig styrer af andre.  

Graham nævner som eks. Isaac Newton, et af de klogeste og mest anerkendte mennesker 

indenfor videnskaben, der på trods af sin høje intelligens tabte en stor sum penge på en 

aktieboble og lod sig altså påvirke af hysteriet og flokadfærden i aktiemarkedet.  
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Et moderne eksempel er Long Term Capital Management, der havde stor succes pga. en 

prisbelønnet finansiel formel, der siden hen viste sig at have væsentlige mangler i 

antagelserne om konjunkturer i markedet. Derudover havde de i LTCM også gearet deres 

investeringer i meget høj grad. Så da markedet oplevede en mindre nedtur pga. økonomisk 

uro i Rusland, påvirkede det LTCM i ekstrem grad, som resulterede i at fonden lukkede. Dette 

kan ses som tegn på overconfidence hos ledelsen i LTCM, ved ikke at være kritiske nok 

overfor deres formel og dens antagelser.  

Warren Buffett har begrundet sin succes med at han blot arbejder med det han holder af og 

derfor har en naturlig interesse i at lære om enkelte selskaber, hvilket han bruger, når han 

foretager investeringsbeslutninger som value investor. Omvendt anbefaler Buffett, at hvis 

man ikke besidder en sådan viden om det finansielle marked til at blive professionel investor, 

bør man diversificere mest muligt.  

 

Spekulanten kan, ifølge Graham, derimod være en risikovillig investor, der investere på kort 

sigt og ikke besidder den tålmodige disciplin eller bruger den samme mængde tid på at 

analysere det pågældende selskab. Spekulanten handler også ofte, hvilket ifølge Warren 

Buffett kun gør børsmægleren rig og ikke spekulanten, da det umiddelbart er et nulsumsspil. I 

de meget spekulative handler, investeres eller spekuleres der for penge, aktøren ikke har råd 

til at tabe, som det var tilfældet med LTCMs gearede investeringer.  

Warren Buffett fraråder ikke direkte, at man laver spekulative handler, så længe man gør det 

for penge man kan undvære. Hvis ikke man kan undvære pengene, mener han ikke, at man 

bliver et lykkeligere menneske af det merafkast en spekulativ handel giver i forhold til en 

mere sikker handel. 

 

Det tyder derfor på, at man ikke behøver at træffe en enten-eller-beslutning af, hvilken type 

investor, man ønsker at være. Man kan evt. være delvist defensiv investor og delvis 

entreprenant investor eller spekulant. Så længe man husker, hvor skillelinjen mellem de 

forskellige typer går og de dertilhørende krav og konsekvenser. Den entreprenante value 

investor bruger tid og energi på at vurdere et selskabs indre værdi, hvor spekulanten fokusere 

på selskabet potentielle høje, fremtidige vækst.  

Dette fører til at man som value investoren interesserer sig for selskaber med eks. lav kurs i 

forhold den bogførte værdi og man som spekulant interesserer sig for selskaber med høj kurs i 

forhold den bogførte værdi. 
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For at identificere value-selskaber på det danske aktiemarked, er der forskellige finansielle 

nøgletal, man kan benyttes.  

I forbindelse med vores analyse har vi brugt PtBV, P/E og DY til at sortere en række 

selskaber i bl.a. value- og growth-porteføljer. Disse tre nøgletal er hyppigt anvendte i andre 

undersøgelser af value-premium, bl.a. foretaget af Fama og French og af Ole Risager. 

 

Det første nøgletal, PtBV, viser et selskabs pris målt i forhold til dets bogførte værdi, hvor 

selskaber med lave PtBV-værdier anses for at være value-selskaber. Disse selskaber betragtes 

af value investorer som værende billige og kan indeholde en value-premium. Selskaber med 

negative PtBV-værdier kan også forekomme og er blot udtryk for af selskaberne i en periode 

har haft negativ indtjening.     

P/E ratio indikere hvor meget, man skal betale for hvert af selskabets indtjente kroner, altså at 

markedets vurdering af selskabet i forhold til selskabets indtjening. Value-investorer kigger 

efter selskaber med lave P/E ratioer, der betragtes som undervurderede i forhold indtjeningen.  

Det tredje nøgletal, vi har brugt til analysen er DY, der viser hvor meget man får udbetalt i 

udbytte i forhold til aktiens pris. En høj DY-ratio betyder enten at selskabet udbetaler et højt 

udbyttet relativt til aktieprisen eller at aktieprisen blot er meget lav, hvilket i så fald kan være 

en value trap. Derfor foretrækker value investorer et relativt højt udbytte.  

Nøgletallene kan dog ikke bruges alene, men kan anvendes til at spotte mulige value-

selskaber. En professionel value investor vil herfra forsætter med fundamentalanalyse, for at 

frasortere de få interessante selskaber, der besidder kvaliteterne af faktiske value-selskaber. 

  

  

I vores analyse er der flere tegn på, at de undervurderede selskaber ikke underperformer, men 

rent faktisk er i stand til at slå de selskaber, der i begyndelsen af vores måleperiode var 

forventet at have høj fremtidig vækst.  

 

Vi har, over den 15 årige måleperiode for de tre nøgletal, observeret en generel value-

premium. Denne gælder dog hovedsageligt for porteføljer sorteret på nøgletallet P/E, hvor der 

er value-premium i alle perioder, både for decil-inddelingens tre porteføljer i value-strategien 

og deep value-porteføljen, samt for kvintil-inddelingens value-portefølje..  

Nøgletallet PtBV, har ligeledes value-premium i alle 15 perioder af decil-inddelingen i value-

strategiens tre porteføljer.  
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Deep value-premium for PtBV observeres dog kun i 12 af de 15 år, hvorfor der i 3 perioder er 

deep growth-premium, som finder sted i år 2000, 2009 og 2010. Disse tre årstal passer 

sammen med IT-boblen i år 2000/2001 og Finanskrisen i år 2007 og frem. Dette kan tyde på 

at PtBV deep value-porteføljen er mere følsom overfor økonomiske kriser end deep growth-

porteføljen er. Set med en value investors øjne, kan netop denne risiko for deep growth-

premium bortdiversificeres, da der for PtBV kvintil-inddelingen kun er én, meget lille, 

negativ value-premium på -0,01% i år 2000.  

Porteføljer sorteret på DY minder om sorteringen på PtBV, da der ligeledes er value-premium 

i alle 15 år af decil-inddelingens value-strategi og 5 perioder med negative deep value-

premium. De 5 perioder med deep growth-premium for DY omkring IT-boblen og 

Finanskrisen er i årene 2000 og 2001, og i årene 2008-2010. Derimod er der to, lidt større 

growth-premium for kvintil-porteføljerne i årene 2009 og 2010, hvilket sammen med de 5 

perioder med deep growth-premium tyder på en endnu større følsomhed hos DY overfor 

økonomisk nedgang. 

Uanset hvilke af de tre nøgletal, man anvender til at sortere danske aktieselskaber med i 

perioden år 1996-2010, kan man det meste af perioden observere value-premium. Vores 

resultater kan dermed understøtte andre undersøgelse bl.a. foretaget af Ole Risager
64

, hvor 

han fremhæver at sorteret P/E og PtBV value-porteføljer har outperformet growth-

porteføljerne på forskellige aktiemarkeder.    

Vi har i vores undersøgelse fundet frem til, at porteføljesammensætningen, hvor man bedst 

finder value-premium, er sorteret på P/E-ratio, da vi opnår value-premium i alle vores 

kombinationer af value-porteføljer.   

 

 

Den moderne porteføljeteori og Fama og French beskriver, at der er en sammenhæng mellem 

afkast og risiko, hvor et højt afkast betyder en høj risiko og omvendt. Value-selskabers højere 

afkast skyldes derfor en højere risiko, så value-premium blot er en risikopræmie. 

I vores analyse af value- og growth-porteføljernes afkast og risiko er der dog indikationer på 

at det ikke hænger sådan sammen, da enkelte porteføljer i perioder både har højere afkast og 

lavere risiko.  

                                                 

64
 The Value Premium on the Danish Stock Market: 1950-2004, Ole Risager, 2008 
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Sharp-ratio er derfor en god måde at måle porteføljernes afkast-risiko præstationer, da deres 

merafkast indekseres i forhold til deres risici, som vi indtil nu har udregnet på baggrund af 

volatiliteten, altså standardafvigelsen på afkast over tid. 

Vores analyse viser at PtBV og P/E value-porteføljerne har de bedste Sharp-ratio performance 

i forhold til growth-porteføljerne. Dette er gældende for både de decil- og kvintil-inddelte 

porteføljer, samt i alle 4 tidsperioder på 3 , 5 , 10 og 15 år. Dog med undtagelse af en enkelt 

kvintil-periode for PtBV. 

For DY value-porteføljerne har de første 10 år haft de bedste Sharp-ratio performance i 

forhold til growth-porteføljerne. Dette ændre sig dog i de sidste 5 år af perioden, hvor man i 

det 15. år både finder den højeste og den laveste sharp-ratio blandt growth-porteføljerne. 

Denne udvikling ses både hos de decil- og kvintil-inddelte porteføljer.   

Der er en overordnet tendens ved de tre nøgletal for at value-porteføljerne har de bedste 

Sharp-ratio performance. Dette synes at være i strid med opfattelsen i den moderne 

porteføljeteori , hvor value-premium betragtes som en risikopræmie. 

Ud fra vores Sharp-ratio analyse af value- og growth-porteføljerne, kan vi konkludere at P/E 

value-porteføljerne har givet den bedste afkastbelønning i forhold til risiko.  

 

 

I den første del af vores analyse med hensyn til value-søgning på det danske aktie marked, fik 

vi opstillet de forskellige nøgletal i en passiv-porteføljestrategi.  

Set ud fra en value investors perspektiv er det interessant om et skift til en aktiv 

investeringsstrategien vil forbedre muligheden for opnå en højere value-premium.  

Resultatet af denne sidste del af analysen er, at man kan opnå nogle høje og statistisk 

signifikante value-premium, ved brugen af den aktive strategi. Man skal dog være 

opmærksom på at faktorer, såsom transaktionsomkostninger og skatter, kan indflydelse på 

afkastet ved brug af aktivstrategi.  

Yderligere fandt vi frem til at den aktive strategi har resulteret i, at PtBV og P/E igen er et af 

de nøgletal, som er bedst til at søge efter value-selskaber på det danske marked. Desuden 

fandt vi frem til, at der er forskel mellem value-porteføljernes udvikling afhængige af, hvor 

lang en tidsperiode, man vælger at holde porteføljerne. Den 5 årige investeringshorisont viste 

sig at være den bedste strategi, idet den har formået at generere signifikant høje value-

premium hos alle tre nøgletal. Netop med den 5 årige investeringshorisont sorteret på PtBV-
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ratio har det været den bedste kombination til at opnå value-premium, da den har genereret 

den højeste value-premium på 17 % pr. år.      

Desuden fandt vi frem til, at porteføljernes starttidspunkter, kan have betydning for 

porteføljernes afkast og om dens value-premium er statistiske signifikante eller ej.     

Vi kan ud fra vores undersøgelse konkludere, at ved at løbende revurdere sin value-portefølje, 

altså fører en aktiv investeringsstrategi, kan man opnå en højere value-premium end med en 

passiv strategi. Dette gælder især for nøgletallet PtBV, som opnåede et signifikant højt 

resultat.  

 

 

 

Med finansielle nøgletal kan man sortere aktieselskaber og derved opdele dem i value- og 

growth-selskaber, samt nogle selskaber derimellem med middelværdier af nøgletallene. 

Denne sortering er en hurtig og grov måde at finde frem til selskaber med value egenskaber. 

 

Vores analyse viser, at ved sortering på nøgletallene PtBV, P/E og DY opnås value-premium 

både på kort og på langt sigt. Ved dannelse af porteføljer af forskellig størrelse opnås 

ligeledes value-premium, som dog er mere sikker ved en veldiversificeret portefølje. Selvom 

sorteringen på DY i flere tilfælde havde negative value-premium, havde nøgletallet stadig 

flere perioder med value-premium end growth-premium. Vores analyse har derfor vist at der 

for passiv strategi generelt er value-premium på det danske aktiemarked. 

Påstanden om at value-premium er en risikopræmie er i vores afhandling blevet afvist, da 

value-porteføljerne i vores Sharp-ratio analyse outperformerede growth-porteføljerne, samt 

havde generelt lavere risici. Derudover er P/E det nøgletal, der har de bedste value-premium 

og Sharp-ratioer i alle perioder. 

For at opnå en højere value-premium kan man med fordel foretage en aktiv strategi. Dette er 

dog lidt i strid med Warren Buffetts holdning til value investment og hyppig aktiehandel.  

 

Det vigtigste som investor er dog at tilpasse investeringsadfærd og –strategi efter personlig 

interesse og evner. Hertil er value investment brugbart både for private og professionelle 

investorer på et finansielt marked, hvilket indbefatter Danmark. 
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6.1 Perspektivering 

I Fama og Frenchs artikel ”The Cross-Section of Expected Stock Return” fra 1992 fandt de 

frem til tre variabler, som er forklarende for porteføljens afkast. Disse variabler er 

markedsrisiko, value-premium og size-premium, hvor de sidst to også kaldes value-risk og 

size-risk. De tre variabler udgør, sammen med den risikofrie rente og markedets merafkast, 

Fama-French Three Factor Model: 

 

E(rA) = r(f) + βA(E(rm) - rf) + sASMB + hAHML 

 

β (Beta) måler et selskabs risiko i forhold til markedets risiko. 

HML (High Minus Low) måler den forventede ”Value-premium” ved at investere i selskaber 

med høj Book-to-market  

SMB (Small Minus Big) måler den forventede ”Size-premium” ved at investere i selskaber 

med small cap size. 

SMB måler afkastforskellen på små og store selskaber, hvis størrelser er målt på cap size eller 

markedsværdi. Fama og French viser at der er en generel premium ved at investere i små 

selskaber fremfor i store. 

Vi har i den forbindelse analyseret det danske aktiemarked for size-premium, på samme 

fremgangsmåde som i afhandlingens analyse med decil- og kvintil-inddelte porteføljer 

sorteret på selskabernes markedsværdier, Market Value Company (MVC). I perioden år 2001-

2010 var resultatet for de første 8 år, at der er size-premium ved selskaber med lav MVC, 

altså small cap selskaber. De sidste 2 år kan man observere negative size-premium, altså at de 

store selskaber outperformer de små, hvilket til dels skyldes Finanskrisen. Vores undersøgelse 

af size-premium understøtter Fama-French Three Factor Model. 

 

Cross sectional analysis eller tværsnitsanalyse kan, i stil med førnævnte tre-faktor model, 

foretages med forskellige variabler og med fordel udføres som en regressionsanalyse. Med 

denne kan man bl.a. teste forklaringsgraderne af variabler som eks. nøgletal eller β, eller finde 

lineære sammenhænge for nøgletallene og β. Dette kan bringe en anden dimension ind i en 

analyse af value-selskaber end at undersøge for value-premium.  
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Bilag 1: Def_ Book value per share 

Price to book value – datatype (PTBV) 

This is the share price divided by the book value per share. 

Worldscope items are:  

 05476 for ADRs and non-US companies 

 05491 for US companies 

 

05476 Book value per share 

Applies to: All Industries 

Description: 

BOOK VALUE PER SHARE represents the book value (proportioned common equity 

divided by outstanding shares) at the company's fiscal year end for non-U.S. corporations and 

at the end of the last calendar quarter for U.S. corporations. 

Preference stock has been included in equity and the calculation of book value per share 

where it participates with common/ordinary shares in the profits of the company. It is 

excluded in all other cases, deducted at liquidation value for U.S. companies and at par value 

for all others. In Germany, special (tax-allowed) reserves have been excluded. In Finland, 

100% of untaxed reserves are included prior to 1994 and are being phased out over 

subsequent years. Norway includes 100% of untaxed reserves prior to 1992. In Sweden, 

untaxed reserves adjusted by the reciprocal of the standard tax rate are included in the 

calculation of book value prior to 1991. 

For U.S. corporations, common and common equivalent and fully diluted book values are 

shown, when available. 

For companies with more than one type of common/ordinary share, the book value is based 

on combined shares adjusted for the par value of the share type identified in field 06005 -

Type of Share. 
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Bilag 2: Def_ Price Earnings 

Price/earnings ratio (PER) – datatype (PE) 

 

This is the price divided by the earnings rate per share at the required date. For full details of 

the price and earnings figures used in any particular case, see the Price and Earnings per share 

topics. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3: Def_ Dividend yield 

Dividend Yield – datatype (DY) 

The dividend yield expresses the dividend per share as a percentage of the share price. The 

underlying dividend is calculated according to the same principles as datatype DPSC 

(Dividend per share, current rate) in that it is based on an anticipated annual dividend and 

excludes special or once-off dividends. 

 

Dividend yield is calculated on gross dividends (including tax credits) where available. Note 

that dividend yield for UK, Irish and French stocks is calculated on gross dividends (including 

tax credits), although dividends per share for these countries are displayed net. 

 

 for Datastream users in Germany, the dividend yield includes the tax credit applicable 

to domestic investors only. 

 for Datastream users outside Germany, the dividend yield excludes the tax credit 

applicable to domestic investors only. 
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Bilag 4: Definitioner til T-test 

1. År, 2. År, 3. År, 4. År og 5. År.  

I hvert af de 15 år, fra år 1996 til år 2010, danner vi en ny value portefølje og en ny growth 

portefølje, dvs. at vi 15 gange danner to nye porteføljer, som vi udregner en value-premium 

for. Hver af de 15 hhv. value- og growth-porteføljer holder vi i 5 år, dog med undtagelse af de 

sidste 4, fra år 2007 til 2010, da de hver især udløber i år 2010. Det betyder at vi udregner 5 

årlige value-premium for hvert år i perioden år 1996 til år 2006. For år 2007 har vi kun 4 

årlige value-premium, for år 2008 har vi 3 årlige value-premium osv.  

Det vil sige at:  

Kolonne 1. År viser gennemsnittet af de 15 value-premium fra det første år.  

Kolonne 2. År viser gennemsnittet af de 14 value-premium fra det andet år, da år 2010 kun 

har én value-premium.  

Kolonne 5. År viser gennemsnittet af de 11 value-premium fra det femte år, da år 2007 til år 

2010 ikke har value-premium for det femte år. 

 

H3 og H5  

Disse kolonner viser de gennemsnitlige value-premium for hhv. den 3 årige og 5 årige 

investeringsstrategi. Disse kolonner indeholder overlapende data fra de forskellige perioder 

og er ikke justeret for autokorrelation. Det betyder at deres respektive T-værdi og P-værdi 

ikke kan bruges, idet de årlige observationer ikke kan fremstå som uafhængige af hinanden. 

 

H3-1996 og H5-1997 osv.  

Kolonnerne value-premium viser udviklingen i en bestemt investeringsperiode med det 

specifikke årstal, hvor porteføljerne er blevet formet.  

Eksempelvis viser H3-1996 en 3 årig investeringsstrrategi med start i år 1996 og H5-1997 

viser 5 årig investeringsstrrategi med start i år 1997. 

 

 

Value-premium  

Det aritmetiske gennemsnit af de årlige observationer, fra 1. År til 5. År.    
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n  

Antal af observationer. 

 

STD  

Standardafvigelsen af observationerne 

 

T-stat  

Students T-test, tester om den gennemsnitlige årlige value-premium er signifikant eller ej. 

 

P-værdi  

Sandsynligheden for at det gennemsnitlige årlige afkast skyldes tilfældigheder. Dertil har vi 

valgt et signifikansniveau på  < 0,1. 

  



        

 

 

Bilag 5: Aktivstrategi PtBV kvintil-inddelte porteføljer 

 
Bilag 5: PtBV kvintil-inddelte porteføljer (P1 kontra P5) 

Start År 1. År 2. År 3. År 4. År 5. År P3 

P3-

1996 

P3-

1997 

P3-

1998 P5 

P5-

1996 

P5-

1997 

P5-

1998 

P5-

1999 

P5-

2000 

1996 0,210 0,092 -0,086 -0,286 -0,316 0,030 0,030 

  

-0,058 -0,058 

    1997 0,083 -0,092 0,113 -0,174 0,368 0,041 

 

0,041 

 

0,102 

 

0,102 

   1998 -0,144 0,077 -0,123 0,385 0,461 -0,042 

  

-0,042 0,179 

  

0,179 

  1999 -0,079 -0,090 0,422 0,424 0,057 0,189 0,189 

  

0,264 

   

0,264 

 2000 0,184 0,403 0,414 0,035 0,100 0,348 

 

0,348 

 

0,348 

    

0,348 

2001 0,587 0,626 0,109 0,133 -0,235 0,570 

  

0,570 0,407 0,407 

    2002 0,618 0,045 0,120 0,196 -0,300 0,351 0,351 

  

0,196 

 

0,196 

   2003 0,228 0,201 0,365 0,085 0,049 0,237 

 

0,237 

 

0,161 

  

0,161 

  2004 0,230 -0,132 -0,134 0,041 0,067 0,072 

  

0,072 0,087 

   

0,087 

 2005 0,167 -0,008 0,187 0,004 -0,260 0,173 0,173 

  

0,083 

    

0,083 

2006 -0,202 0,106 -0,081 -0,464 -0,166 -0,032 

 

-0,032 

 

-0,086 -0,086 

    2007 0,172 -0,088 -0,182 0,044 

 

0,048 

  

0,048 

      2008 0,036 -0,027 -0,096 

  

0,022 0,022 

        2009 0,390 0,010 

             2010 0,018 

              Årlige value-

premium 0,1665 0,0801 0,0790 0,0353 

-

0,0160 0,1544 0,1530 0,1485 0,1620 0,1528 0,0873 0,1492 0,1697 0,1752 0,2153 

N 15 14 13 12 11 13 5 4 4 11 3 2 2 2 2 

STD 0,236 0,210 0,217 0,254 0,266 0,181 0,135 0,175 0,277 0,152 0,277 0,067 0,013 0,125 0,187 

T-værdi 2,732 1,425 1,313 0,481 -0,200 3,070 2,534 1,697 1,172 3,336 0,547 3,169 18,854 1,983 1,625 

P-værdi 0,008 0,088 0,106 0,320 0,422 0,004 0,026 0,082 0,153 0,003 0,311 0,043 0,001 0,093 0,123 

 



        

 

 

 

Bilag 6: Aktivstrategi P/E kvintil-inddelte porteføljer 

P/E kvintil-inddelte porteføljer (P1 kontra P5) 

Start År 1. År 2. År 3. År 4. År 5. År P3 

P3-

1996 

P3-

1997 

P3-

1998 P5 

P5-

1996 

P5-

1997 

P5-

1998 

P5-

1999 

P5-

2000 

1996 0,185 0,074 0,020 -0,147 0,148 0,085 0,085 

  

0,069 0,069 

    1997 0,082 0,041 -0,334 0,209 0,150 -0,008 

 

-0,008 

 

0,082 

 

0,082 

   1998 0,003 -0,315 0,224 0,360 0,424 0,036 

  

0,036 0,179 

  

0,179 

  1999 -0,300 0,157 0,353 0,380 0,022 0,128 0,128 

  

0,180 

   

0,180 

 2000 0,122 0,418 0,310 0,023 0,126 0,298 

 

0,298 

 

0,243 

    

0,243 

2001 0,365 0,355 0,316 0,185 -0,116 0,324 

  

0,324 0,285 0,285 

    2002 0,331 0,164 0,247 0,549 0,112 0,229 0,229 

  

0,185 

 

0,185 

   2003 0,355 0,385 0,019 0,190 -0,037 0,236 

 

0,236 

 

0,159 

  

0,159 

  2004 -0,290 -0,240 -0,202 -0,146 -0,144 -0,220 

  

-0,220 -0,178 

   

-0,178 

 2005 -0,029 -0,123 -0,070 -0,133 -0,171 -0,075 -0,075 

  

-0,103 

    

-0,103 

2006 0,000 -0,017 -0,018 -0,043 -0,100 0,000 

 

0,000 

 

-0,014 -0,014 

    2007 -0,077 -0,107 -0,005 -0,087 

 

-0,042 

  

-0,042 

      2008 -0,112 0,066 -0,238 

  

-0,104 -0,104 

        2009 -0,018 -0,013 

             2010 0,051 

              Årlige 

Value-premium 0,044 0,060 0,048 0,112 0,038 0,068 0,053 0,131 0,024 0,099 0,114 0,134 0,169 0,001 0,070 

N 15 14 13 12 11 13 5 4 4 11 3 2 2 2 2 

STD 0,206 0,223 0,227 0,236 0,177 0,167 0,140 0,159 0,227 0,145 0,154 0,073 0,014 0,253 0,245 

T-værdi 0,837 1,013 0,761 1,639 0,710 1,475 0,839 1,654 0,216 2,263 1,274 2,593 

17,03

8 0,007 0,407 

P-værdi 0,208 0,164 0,230 0,064 0,246 0,082 0,220 0,087 0,420 0,022 0,146 0,061 0,002 0,497 0,362 



        

 

 

Bilag 7: Aktivstrategi DY kvintil-inddelte porteføljer 

 
DY kvintil-inddelte porteføljer (P1 kontra P5) 

År 1. År 2. År 3. År 4. År 5. År P3 

P3-

1996 

P3-

1997 

P3-

1998 P5 

P5-

1996 

P5-

1997 

P5-

1998 

P5-

1999 

P5-

2000 

1996 0,245 0,086 0,019 0,085 0,011 0,060 0,060 

  

0,047 0,047 

    1997 0,066 0,093 -0,053 0,109 0,131 0,043 

 

0,043 

 

0,080 

 

0,080 

   1998 0,142 -0,048 0,048 0,130 0,219 0,068 

  

0,068 0,129 

  

0,129 

  1999 -0,162 0,200 0,222 0,224 -0,057 0,122 0,122 

  

0,124 

   

0,124 

 2000 0,241 0,229 0,323 0,027 0,065 0,259 

 

0,259 

 

0,199 

    

0,199 

2001 0,342 0,283 -0,004 0,050 -0,468 0,232 

  

0,232 0,140 0,140 

    2002 0,220 0,001 0,414 0,025 -0,247 0,187 0,187 

  

0,059 

 

0,059 

   2003 0,021 0,223 0,218 -0,084 -0,148 0,139 

 

0,139 

 

-0,018 

  

-0,018 

  2004 0,153 -0,140 0,098 -0,056 -0,154 0,046 

  

0,046 -0,043 

   

-0,043 

 2005 0,141 -0,071 -0,049 -0,127 0,057 -0,027 -0,027 

  

-0,042 

    

-0,042 

2006 0,155 0,135 -0,062 0,011 0,036 0,062 

 

0,062 

 

0,043 0,043 

    2007 0,092 0,017 0,031 0,099 

 

0,049 

  

0,049 

      2008 0,066 0,046 0,137 

  

0,107 0,107 

        2009 -0,142 0,011 

             2010 -0,331 

              Årlige 

Value-premium 0,083 0,076 0,103 0,041 -0,050 0,104 0,090 0,126 0,099 0,065 0,077 0,070 0,055 0,041 0,078 

N 15 14 13 12 11 13 5 4 4 11 3 2 2 2 2 

STD 0,177 0,126 0,151 0,098 0,194 0,082 0,079 0,098 0,089 0,079 0,055 0,015 0,104 0,118 0,171 

T-værdi 1,818 2,266 2,461 1,451 -0,863 4,547 2,521 2,572 2,214 2,743 2,419 6,600 0,749 0,490 0,649 

P-værdi 0,045 0,020 0,014 0,086 #NUM! 0,000 0,027 0,031 0,046 0,010 0,047 0,011 0,266 0,336 0,292 

 


