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Executive summery 

Performance persistence has long been a subject of interest for academics and investors alike. 

Is it possible to beat the marked?  

This article examines if performance persistence is an identifiable phenomenon among inter-

national equity mutual funds from January 2000 to December 2011. Data comprise of NAV 

adjusted returns for a randomly selected sample of mutual funds. 248 individual mutual funds 

comprise the data sample at the end of 2011.  

This article acknowledges the complexity involved when studying performance persistence, 

which is mitigated by combining several performance measurements with selected statistical 

methods to ensure robust conclusions.     

The Sharpe ratio, modified Sharpe ratio, Jensens alpha, Fama-French alpha and Carhart alpha 

are used to evaluate mutual fund performance. 

Randomly distributed ranking of mutual funds are rejected through Spearman rank rho corre-

lation test. Cross-sectional regression of past performance gives an indication of performance 

persistence, though not categorically significant. Both Spearman rank correlation test and 

cross sectional regressions are performed on 3 and 6 year horizons.  

To analyze 1 year performance persistence synthetic portfolios are constructed. The article 

groups’ mutual funds into 4 synthetic portfolios based on their 1 year lagged Sharpe ratio and 

momentum. Both grouping techniques clearly show that the top synthetic portfolios generate 

returns greater than the market portfolio. Times series regressions are performed using 

CAPM, Fama-French’s 3-factor model and Carhart’s 4-factor model. Although the results are 

only significant when analyzed via the CAPM universe, the results indicate performance per-

sistence. 

Box-Jenkins analysis shows that autocorrelation are detectable in the excess return of the top 

synthetic portfolios on lagged 6 and 12 months intervals. The top Sharpe portfolio generates 

an excess return of nearly 70 % relative to the marked portfolio. The top momentum portfolio 

generates almost 50 % relative to the marked portfolio.  

This article indicates that performance persistence is detectable for mutual funds.  
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1 Afhandlingens temaramme  

1.1 Indledning 

Historisk performance er ingen garanti for fremtidige resultater. Denne formulering er bredt 

anvendt blandt kapitalforvaltere verden over. Kapitalforvaltere vil gerne sikre, at deres inve-

storer forstår, at de ikke med sikkerhed kan levere merperformance, hvilket er forståeligt, idet 

ingen kan spå om fremtiden. Kapitalforvaltere argumenterer typisk for, at deres evner, inve-

steringsfilosofi, interne processer og porteføljedynamik kan outperforme markedet over en 

konjunkturcyklus, i hvert fald hvis de er aktive forvaltere. Hvis de er passive forvaltere, vil de 

argumentere for, at det ikke er muligt at levere merafkast, og at det bedste alternativ er at få 

markedsafkastet. Ser man bort fra transaktionsomkostninger er aktiespekulation et nulsums-

spil. Hvis én investor holder aktier der giver en større gevinst end markedet, er der ligeledes 

én investor der holder aktier, der ikke klarer sig bedre end markedet (Sharpe W. , 1991). Som 

investor er man derfor interesseret i identificere dygtige forvaltere.  

Hvorvidt forvalterne er dygtige er svært at vurdere. Der findes en række kvantitative og kvali-

tative metodikker, der forsøger at vurdere, hvorvidt forvaltere er gode. En række rating bu-

reauer indsamler afkastdata, analysere og fortolker disse i forsøget på at identificere gode for-

valtere.  

Morningstar er en international uafhængig udbyder af investeringsanalyser og har formentligt 

et af de bedst brandede rating systemer på verdensplan. Morningstar har udviklet et 5-stjernet 

rating system, hvis formål er at kvantificere hvordan en investeringsforening har klaret sig i 

forhold til sammenlignelige investeringsforeninger. Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) 

påviser at Morningstars rating system kan påvise performance vedholdenhed for dårligt ratede 

investeringsforeninger, mens vedholdenheden for højt ratede investeringsforeninger er stati-

stisk insignifikant. Til trods for at der ikke er signifikant vedholdenhed for Morningstars ra-

ting system, har systemet en påviselig effekt på in-flows i investeringsforeninger, der opnår 

høj rating (Del Guercio & Tkac, 2001). 

Spørgsmålet er, i hvilken grad rating metodikker kan anvendes til at investere ud fra. Hvis 

investeringsforeningerne ikke fremadrettet kan fastholde deres performance, og dermed også 

deres ranking, er performance ratingen af investeringsforeningen ubrugelig set ud fra et nyt-

temaksimerende synspunkt .  
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Set ud fra en investors synspunkt, er det naturligvis interessant at vide, i hvilken grad perfor-

mance rating kan forudsige vedholdenheden i performance. Der findes en lang række forskel-

lige metodikker til at analysere performance vedholdenhed. Såfremt performance vedholden-

hed kan identificeres, er det muligt, via aktiv udvælgelse af investeringsforeninger, at opnå 

højere forventede afkast.  

 

1.2 Problemformulering 

Afhandlingen vil søge at analysere investeringsforeningers historiske performance ud fra en 

række metodikker til rating og ranking af investeringsforeningers performance samt dennes 

vedholdenhed over tid. Formålet med afhandlingen, er ikke at identificere en ideel performan-

ce rating model, der over tid og konsistent kan forudsige performance, da dette er uhyre kom-

plekst og kræve væsentligt mere tid, end der er stillet til rådighed for afhandlingen. Formålet 

er derfor, at vurdere om kvantitativ performance rating kan forudsige fremtidig performance.    

 HOVEDSPØRGSMÅL: I hvilken grad kan performancerating, og ranking af inve-

steringsforeninger anvendes til at forudsige performance vedholdenhed og/eller for-

klare den?  

Problemformuleringen søges afklaret med udgangspunkt i følgende underspørgsmål. 

Teoretisk relaterede underspørgsmål: 

 Hvilke performancemål egner sig bedst til rating af investeringsforeninger? 

 Hvilke ranking metodikker egner sig bedst til ranking af investeringsforeninger? 

 Hvilke statistiske analysemetodikker egner sig bedst til at vurdere vedholdenheden af 

performance? 

Empirisk relaterede underspørgsmål: 

 Hvilken grad af performance vedholdenhed kan identificeres blandt globale investe-

ringsforeninger?  

 Hvis performance vedholdenhed kan identificeres, kan denne forklares teoretisk?  

Empirisk analyse og forklaring af performance vedholdenhed vil indebære en række forskel-

lige aspekter af porteføljeforvaltning. Her vil være fokus på, omkostninger og forvaltningsstil, 

dvs. bias mod value, growth, momentum og lignende faktorer, der kan måles pålideligt. For-
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klaringen af performance vedholdenhed kræver, at der kan påvises en statistisk sammenhæng 

over tid eller mellem perioder i analysen.  

Performance rating er en relativ vurdering af investeringsforeningers afkast. Den relative vur-

dering foretages, alt efter performancemålet, ud fra afkast og risiko. En forståelse af afkast, 

risiko og risikojusteret afkast er derfor nødvendig for at vurdere forskellige performancemål. 

Afhandlingen er ikke en teoretisk diskussion, men en empirisk analyse af globale aktie inve-

steringsforeningers performance og vedholdenheden af denne. Ved besvarelse af problem-

formuleringen vil der dog blive foretaget en kritisk vurdering af teoretiske performancemål 

samt metodikker til vurdering af vedholdenhed i performance for at sikre validiteten af deres 

praktiske anvendelse. 

Målet med afhandlingen er at foretage en stikprøveanalyse af globale aktie investeringsfor-

eninger, og give et kvalificeret bud på om rating og ranking af porteføljer kan identificere 

performance vedholdenhed. Validiteten af afhandlingens konklusioner, hviler på datagrundla-

get, der beskrives i afsnit 1.5. Afhandlingen vil ikke endegyldigt kunne besvare problemfor-

muleringen, men målet er at komme så tæt på sandheden som muligt. 

 

1.3 Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænser sig til at vurdere performance vedholdenhed ud fra CAPM universet 

og udvidelser heraf, jf. Fama-Franch’s 3-faktor model og Carharts 4-faktor model. Studier af 

performance vedholdenhed skal vurdere performance ud fra en række performancemål 

og/eller prissætningsmodeller. Afhandlingen tager ligesom tidligere studier afsæt i CAPM 

med inddragelse af nyere prissætningsmodeller. 

Afhandlingen vil koncentrere sig om analysen af globale aktie investeringsforeningers per-

formance. En inkludering af flere aktivklasser ville uden tvivl styrke konklusionerne af under-

søgelserne. Af tidsmæssige årsager har det dog været nødvendigt at afgrænse afhandlingen til 

globale aktie investeringsforeninger.  

Der er valgt at fokusere på investeringsforeninger i perioden fra januar 2000 til december 

2011. Dette skyldes primært udvælgelsesprocessen af data. Antallet af investeringsstrategier 

med lang performance historik er begrænset, og for at sikre tilstrækkeligt mange investerings-

foreninger ved analysens start, har det været nødvendigt, at afgrænse sig til denne periode.  



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 8 af 114 

Omkostninger i forbindelse med kapitalforvaltning medtages i nogen grad. Administrations-

omkostninger forbundet med kapitalforvaltningen inkluderes direkte ved at vurdere perfor-

mance ud fra en net of fees betragtning. Emissions- og indløsningsomkostninger er ikke med-

taget i opgørelsen af afkast. Det har ikke været muligt at indsamle omkostningsstrukturer for 

investeringsforeningerne
1
, og afhandlingen medtager derfor ikke disse omkostninger, til trods 

for at det påvirker afkastet. Konstruktionen af porteføljer, hvor investeringer udskiftes over 

tid, vil som følge heraf have overvurderede afkastudvikling. Transaktionsomkostninger ved 

udskiftningen af investeringsforeninger vil påvirke afkastudviklingen i negativ retning.  

Vurderingen af performance tager ikke hensyn til skatter, juridiske forhold, fondsstruktur, 

udstedelsessted mv. af tidsmæssige årsager.  

En decideret analyse af risiko og estimationen af denne anses for at være uden for afhandlin-

gen temaramme.  

I afhandlingen anvendes der flere risikojusterede performancemål, men der vil ikke blive dis-

kuteret, hvorvidt forskelle i performance vedholdenhed skyldes, at performancemålene an-

vender forskellige estimater af risiko.  Afhandlingen afgrænser sig fra at undersøge, hvorvidt 

varians, semivarians, downside deviation risiko m.fl. giver bedre estimater for risiko og derfor 

forbedrer vedholdenheden i performancemålene. Hvis der identificeres performance vedhol-

denhed ved specifikke performancemål antages det implicit at være hele nøgletallets kompo-

sition der medvirker til dette.  

 

1.4 Metode og undersøgelsesdesign 

Afhandlingen forsøger at besvare problemformuleringen via en abduktiv analytisk metode. 

Den abduktive metodik anvender skiftevis en deduktiv og induktiv tilgang.  

Citat: ”Deduktive slutninger er, når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slut-

ninger om enkelte hændelser[…] Induktion er, når vi med udgangspunkt i en enkelt hændelse 

slutter os til et princip eller en generel lovmæssighed.”(Andersen, 2005)s. 32.      

En række videnskabelige artikler danner teoretisk ramme og opstiller generelle principper 

omkring performance rating og hvorvidt denne er vedholdende. Den deduktive tilgang anven-

                                                 
1
 Det er langt fra alle investeringsforeninger, der via CAMRADATA uploader deres nuværende omkostninger 

for emissioner og/eller indløsning. 
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des således til at identificere de bedst egnede performancemål og rankingen af disse samt vur-

dering af metodikker til vurdering af performance vedholdenhed. 

Resultaterne af den empiriske analyse antages induktivt at kunne generaliseres for globale 

aktie investeringsforeninger. Denne slutning er naturligvis baseret på afhandlingens stikprøve 

af globale aktie investeringsforeninger på verdensplan. 

Investeringsforeninger forsøger at levere relativ merperformance over tid, og deres relative 

performance og ratingen af denne over tid, er afgørende for at forstå, hvorvidt en forvalter har 

været god. Undersøgelsesdesignet er derfor et tidsserie studie af, hvordan investeringsfor-

eningers performance kan forklares over tid.     

Antallet af globale aktieforvaltede investeringsforeninger er voluminøst, og som følge af dette 

har det været nødvendigt at foretage en stikprøveundersøgelse. De enkelte globale aktieforval-

tere og deres investeringsforeninger, er tilfældigt udvalgt. Investeringsforeningerne skal op-

fylde en række udvælgelseskriterier, der beskrives nærmere i afsnit 0.   

Afhandlingen anvender udelukkende sekundære data dvs. data fra databaser mv. Det er ikke 

direkte muligt, at kontrollere validiteten af datagrundlaget. Dataleverandørernes virke som 

leverandører anvendes som proxy for validiteten af data.   

 

1.5 Validitet og reliabilitet 

Afhandlingens resultater hviler på kvaliteten af datagrundlaget og størrelsen på stikprøven. 

Følgende vil beskrive troværdigheden og korrektheden af de anvendte data i afhandlingen. 

Survivorship bias er et grundlæggende problem i datamaterialet for afhandlingen. Investe-

ringsforeninger der er fusioneret, eller lukket er ikke inkluderet og som følge af dette vil vali-

diteten af resultaterne være forringet. Dette skyldes, at analysen kun indeholder de investe-

ringsforeninger, der har gjort det godt. Hvis det er muligt at påvise performance vedholden-

hed kan det ikke udelukkes, at data med suvivorship fri bias potentielt kan forklare svage gra-

der af performancevedholdenhed (Brown, Goetzmann, Ibbotson, & Ross, 1992).  

Afhandlingen anvender en række performancemål til at vurdere globale aktie investeringsfor-

eningers performance. Disse operationaliserede begreber skal fange teoretiske begreber, men 

der foretages ikke en vurdering af i hvilken grad dette er tilfældet. Der foretages således ikke 

en teoretisk diskussion af, hvorvidt de enkelte performancemål operationelt måler deres bag-
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vedliggende teoretiske begreb. De enkelte performancemål vurderes indbyrdes for at søge at 

identificere deres potentielle operationelle færdigheder. Figur 1 viser grafisk sammenhængen 

mellem et teoretisk defineret begreb, en operationaliseret variabel og de registrere-

de/tabulerede data.  

Figur 1. Sammenhængen mellem validitet og reliabilitet 

 

Kilde: (Hellevik, Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, 1980) s. 158 

De registrerede og tabulerede data, der er indhentet fra sekundære datakilder, og kvaliteten af 

disse kan påvirke pålideligheden af resultaterne. CAMRADATA har været leverandør af data. 

CAMRADATA sælger distribution af forvalteres information, herunder afkasthistorik. For-

valterne rapporterer selv deres informationer. Det kan ikke udelukkes, at afkastdataene inde-

holder fejl, men forvalterne har incitament for at sikre, at deres informationer er korrekte. Det 

vurderes generelt, at de indhentede data har høj kvalitet, og derved vurderes reliabiliteten af 

data som høj. 

Afhandlingen anvender afkastdata til en række faktormodeller. Disse er hentet via Kenneth 

Frenchs hjemmeside, og er direkte sammenlignelige med andre studier af prissætningsmodel-

ler eller performance vedholdenhed. Disse faktordata vurderes til at være af forskningsmæssig 

kvalitet, hvis udbyderens forskningsmæssige erhverv tages i betragtning. 

 

1.6 Begrebsdefinition 

Blandt både finansielle teoretikere og finansfolk findes et hav af begreber, der anvendes i for-

bindelse med performancemåling, risikomåling, og dertil kommer en lang række teoretiske 

modeller med tilhørende forkortelser. Appendiks 8210.1 indeholder en opgørelse over begre-

bernes betydning, de teoretiske modellers fulde navne, samt en kort beskrivelse af de teoreti-

ske forhold, som begreberne modellerer. 

Definitionsvaliditet

Reliabilitet

Teoretisk defineret begreb

Operationelt defineret begreb

Registrerede/tabulerede data

Datas validitet (kvalitet)
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Performance vedholdenhed er igennem afhandlingen defineret som en teknisk analyse af hi-

storiske afkast, der med en hvis sandsynlighed kan forudsige fremtidig performance.  

   

1.7 Afhandlingens struktur 

Både finansielle teoretikere, praktikere og investorer, har længe interesseret sig for perfor-

mance vedholdenhed. Der er ikke konsensus omkring hvilken analysemetodik, der egner sig 

bedst til at identificere performance vedholdenhed. I kapitel 2 og 5 gennemgås de teoretiske 

og statistiske problemstillinger, der er forbundet med forskellige metodikker til analyse af 

performance vedholdenhed. Indledningsvis vurderes den førnævnte definition at være til-

strækkelig.   

Afhandlingen søger via en deduktiv analytisk tilgang at besvare de teoretisk relaterede under-

spørgsmål i kapitel 2,3 og 5. De empirisk relaterede spørgsmål søges besvaret via en abduktiv 

analytisk tilgang i kapital 6.  
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Figur 2. Oversigt over afhandlingens struktur. 

  

Kapitel 1: Afhandligens temaramme:

Indledende kapitel med 

problemformulering, afgrænsning og valg 

af undersøgelsesdesign

Kapitel 2: Teoretisk baggrund:

Afhandlingens teoretiske baggrund 

præsenteres og diskuteres

Kapitel 3: Tidligere studier:

Tidligere studier præsenteres til 

inspiration til valg af analytisk 

metodikken 

Kapitel 4: Data:

Genereringen og behandlingen af data 

præsenteres og diskuteres 

Kapitel 5: Analytisk metode:

Valget af analytisk metode fdirkuteres og 

astlægges på baggrund af kapitel 2,3 

underlagt begrænsende faktorer i kapitel 4

Kapitel 6: Empiriske resultater:

Resultaterne af performance analyserne 

diskuteres og eventuel vedholdenhed 

søges forklaret via teori og empiri

Kapitel 7: Konklusion:

Afsluttende kapitel med konklusion på 

afhandlingens problemformulering
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2 Teoretisk baggrund 

En forudsætning for at diskutere hvilke performancemål, der bedst egner sig til performance-

rating af investeringsforeninger, fordrer et grundlæggende kendskab til moderne porteføljete-

ori. Følgende afsnit gennemgår kort den moderne porteføljeteori, for at definere afhandlin-

gens teoretiske rammer. Initialt præsenteres hypotesen om efficiente markeder, herefter EMH, 

pga. teoriens kritik af afhandlingens problemstilling. Efterfølgende præsenteres udviklingen i 

moderne porteføljeteori kronologisk, hvilket giver et indblik i udviklingen af moderne porte-

føljeteori.    

Den teoretiske ramme beskæftiger sig ikke med ranking eller analysemetodikker af vedhol-

denhed, fordi dette ikke er teoretisk funderet, men i højere grad et valg af analytisk metode. 

Diskussion af metodikker til ranking og analyse af vedholdenhed bliver gennemgået i afsnit 0. 

 

2.1 Hypotesen om efficiente markeder 

Hypotesen omkring efficiente markeder (Fama E. , 1970) præsenteres som første teoretiske 

element i afhandlingen. Teorien er direkte modstridende med afhandlingens problemformule-

ring, og medtages for at illustrere den tvedeling der eksisterer i moderne porteføljeteori.  

Eugene Fama formuler i 1970 hypotesen omkring efficiente markeder. Han argumenterer for, 

at aktiver på et efficient marked, til enhver tid reflekterer al tilgængelig information. Ændrin-

ger i prisen på aktiver skyldes et resultat af nye informationer, der må formodes, ikke at kunne 

forudsiges. Fama opdeler de finansielle markeder i tre forskellige grader af efficiens; svag, 

semistærk og stærk forstand
2
.  

                                                 
2
 Et marked er;  

 Svagt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved at hjælp af teknisk analyse. Dvs. at analyse 

af historiske afkast ikke kan bidrage til overnormale afkast.  

 Semi-stærkt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved hjælp af hverken teknisk eller fun-

damental analyse. Dvs. at analyse af historiske afkast, samt analyse af regnskaber ikke kan bidrage til 

overnormale afkast.  

 Stærkt, når det ikke er muligt at opnå overnormale afkast ved hjælp af hverken teknisk analyse, funda-

mental analyse eller insider information. Al information er således indregnet i markedet. 
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I afhandlingen vil det ikke blive diskuteret, hvorvidt markederne er efficiente i svag, semi-

stærk eller stærk forstand. En sådan diskussion er uden for afhandlingens temaramme, og af-

handlingens forfatter vil blot konstatere, at teorien tilsiger, at investorer ikke kan opnå over-

normale afkast ved teknisk eller fundamentalanalyse, hvis markedet er efficient i semi-stærk 

forstand. Hvis den empiriske analyse skulle finde signifikant performance vedholdenhed, kan 

dette udlægges som indirekte kritik af EHM. 

Tilhængere af Famas teori vil argumentere for, at det ikke er muligt for porteføljeforvaltere at 

slå markedet, idet alle har adgang til samme information.  

Modstandere af EMH vil argumentere for, at investorer er irrationelle, hvilket kan bevises via 

en række markeds anomalier, herunder size (Banz, 1981), momentum (Jegadeesh & Titman, 

1993) og januar effekten (Rozeff & Kinney, 1976). En kritiker af EMH, der har modtaget 

stigende anerkendelse over de seneste år, er Robert Haugen. Han er faderen til principperne 

bag lav-volatilitets tilgangen til portefølje sammensætning. 

Haugen og Baker finder i deres studier (Haugen & Baker, 1996),(Haugen & Baker, 2009), at 

aktier med lav volatilitet giver det højeste risikojusteret afkast. Haugen og Baker udnytter 

markeds anomalier fra tidligere videnskabelige artikler til at opstille en multifaktor model. 

Modellen søger at estimere den enkelte akties forventede afkast, og gør dette med stor sikker-

hed.  

Haugen og Bakers studier kan perspektiveres til Fisher Black, Michael Jensen og Myron 

Scholes (Black, Jensen, & Scholes, 1972) studie af empiriske test af CAPM.  Forfatterne på-

viser, at den observerede Security Market Line, afveg fra den CAPM. Risikopræmien for sik-

re aktiver var større end CAPM foreskrev, og risikopræmien for meget usikre aktiver var 

mindre end CAPM foreskrev. 

Haugen og Barkers resultater underminerer EMH, fordi en række markeds anomalier tilsam-

men har givet empiriske resultater, der peger på, at en teoretisk linear sammenhæng mellem 

markedsrisiko og afkast er misvisende. De empiriske resultater stiller spørgsmålstegn ved 

EMH, og en række af de grundlæggende antagelser, der ligger til grund for moderne porteføl-

jeteori.         

Tilhængere af EMH påstår, at identifikationen af markeds anomalier blot er en misspecifika-

tion af prisfastsætningsmodellen. Dette skaber en cirkulær diskussion omkring identifikation 

af anomalier og misspecifikation af prisfastsætningsmodel.  
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Denne diskussion vil formentligt fortsætte i mange år endnu. Afhandlingen vil antage det 

synspunkt, at irrationel adfærd forekommer, og at tilgangen til information ikke er tilstrække-

ligt til at sikre rationelle priser. Hvis dette var tilfældet, ville alle studerende få samme karak-

ter ved eksamener. Ingen vil betvivle, at studerende opnår forskellige karakterer til trods for, 

at de om nogen har adgang til identisk information. Forskelle i karakterer skyldes formentligt 

primært, at studerende ikke tolker informationerne ens, hvilket sandsynligvis er en kombina-

tion af evner, flid etc. 

Citat: …the stock owner should not be too concerned with erratic fluctuations in stock prices, 

since in the short term, the stock market behaves like a voting machine, but in the long term it 

acts like a weighing machine. Benjamin Graham  

 

2.2 Mean Variance Model 

Moderne portefølje teori blev uofficielt grundlagt af Harry Markowitz, da han i 1952 publice-

rede sin artikel Portfolio Selection (Markowitz, Portfolio Selection, 1952). Markowitz anfæg-

ter i sin artikel, den daværende tankegang, hvor investorer ønsker at maksimere deres afkast 

ved at påtage sig maksimal risiko. Markowitz antager, at investor er risikoavers, hvilket vil 

sige, at investor optimerer porteføljesammensætningen ud fra middelværdien og variansen af 

porteføljes forventede afkast.  

Han argumenterede for, at maksimere afkastet ved en given varians, eller minimere variansen 

ved et givent afkast, og dermed vælge mellem såkaldte mean variance efficient portfolios 

(Markowitz, 1952), (Markowitz, 1959). Porteføljesammensætning kan optimeres ud fra akti-

vers forventede afkast, og deres indbyrdes kovarians, og dermed opnå en efficient portefølje. 

Afkastet for en portefølje beregnes som den vægtede sum af de forventede afkast på de indi-

viduelle aktiver. Risiko (standardafvigelsen) på en portefølje beregnes typisk efter principper-

ne Markowitz opstiller i sit studie (Portfolio Selection, 1952). Notation er anført nedenunder 

(Elton, Gruber, & Brown, 2007). 

(1)  (  )  ∑    (  )  

Hvor: 
E(Rp) er porteføljens forventet afkast 

E(Ri) er afkastet for aktiv i 

wi er porteføljevægten af aktiv i 
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(2)   
  ∑   

   
   ∑ ∑                 

Hvor: 
σi er standardafvigelsen for aktiv i  

wi er vægten i aktiv i 

ρji er korrelationskoefficienten mellem aktiv i og j   

 

En portefølje er efficient, hvis dens forventede afkast er maksimeret, ud fra porteføljens risi-

ko, der måles ved porteføljens standardafvigelse. For ethvert risikoniveau vil der således være 

en optimal sammensætning af aktiver, der giver højest muligt afkast. Kombination af efficien-

te porteføljer giver den såkaldte efficient rand (Portfolio Selection, 1952). Markedsporteføljen 

betegnes som den kombination af risikofyldte aktiver, der giver det højeste afkast per enhed 

af risiko. 

Figur 3. Den efficiente rand og Capital Allocation Line 

 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Den efficiente rand optimerer kun risikofyldte aktiver. James Tobin (Tobin, 1958) foreslog i 

1958 en separation af risikofyldte og risikofri aktiver, det såkaldte separations teorem. Ved at 

konstruere lineare kombinationer af det risikofri aktiv og markedsporteføljen, er det muligt at 

sammensætte porteføljer, der giver et bedre afkast risikoforhold end mange porteføljer, der 
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kun er sammensat af risikofyldte aktiver. Dette er illustreret ved den lyseblå linje i Figur 3. 

Den efficiente rand og Capital Allocation Line 

Markowitz antager i sin artikel, at afkast er normalfordelt. Dette er en essentiel antagelse som 

følger den moderne porteføljeteori gennem tiderne. Afkast er ikke normalfordelt, hvilket er 

almen kendt i den finansielle verden (Officer, 1972). Afhandlingen vil kort diskutere, hvilke 

konsekvenser dette har for analyse af performance rating senere i afsnittet. Markowitz kon-

kluderer, at afkast, der tilnærmelsesvis er normalfordelt, giver retvisende konklusioner 

(Portfolio Selection, 1952). 

En test af hvorvidt afkast er normalfordelte foretages typisk ved en histografisk fremstilling 

eller et fraktildiagram. Et fraktildiagram illustrerer et X-Y diagram over fraktilfordelingen for 

en dataserie i forhold til fraktilfordelingen for normalfordelingen. Et normalfordelt data har en 

linear sammenhæng, der skærer 0,0. Det kan observeres at dataserien, der her består af en 

markedsportefølje
3
, ikke er normalfordelt, men tilnærmelsesvis normalfordelt. Markedsporte-

føljen er approksimeret ud fra MSCI World.     

Figur 4. Fraktildiagram af MSCI World, målt i USD ift. normalfordelingen 

 

Kilde: MSCI, egen tilvirkning 

 

                                                 
3
 Markedsporteføljen er konstrueret af Fama-French og tilgængeligt via Kenneth French hjemmeside 

y = 22,697x - 0,1779
R² = 0,9773
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2.3 Capital Asset Pricing Model  

Portfolio Selection (Markowitz, Portfolio Selection, 1952) blev en hjørnesten i det arbejde 

Jack Treynor (1961), (1962), William Sharpe (1964), John Lintner (1965) og Jan Mossin 

(1966) sideløbende foretog, og som resulterede i formuleringen af Capital Asset Pricing Mo-

del, herefter CAPM. Modellen, der er en enkelt-faktor model, var revolutionerende, idet den 

præsenterede en teoretisk ligevægtssammenhæng mellem afkast og risiko. Ligevægtssam-

menhængen mellem forventet afkast og risiko er udtrykt som en linear sammenhæng mellem 

aktivers følsomhed med markedet. Markedsrisikoen (herefter beta), eller beta som risikokoef-

ficienten populært kaldes, er blevet en fast del af analytikers vurdering af aktiers afkast-risiko 

forhold. 

CAPM tilskrives i dens nuværende form Sharpe (1964), Lintner (1965) og Black (1972), hvor 

Black bidrog med restriktioner omkring låntagning til den risikofri rente.     

Ethvert kapitalaktiv eller portefølje kan efter CAPM forventes at give følgende afkast (Elton, 

Gruber, & Brown, 2007). 

(3)  (  )       ( (  )    ) 

Hvor: 

E(Ri) er aktivets forventede afkast 

Rf er afkastet for det risikofri aktiv, såsom statsobligationer 

E(Rm) er det forventede afkast for markedsporteføljen 

βi markedsbeta er følsomheden af aktivets E(Ri) i forhold til E(Rm) (Elton, Gruber, & Brown, 2007) 

 

(4)    
   (     )

   (  )
 

Der findes en række antagelser omkring CAPM modellen, som ikke vil blive diskuteret ind-

gående, men brugt som inspiration og reference for diskussionen af performancemål, da disse 

i et vist omfang forsøger at udbedre nogle af de problemstillinger, der findes i CAPM univer-

set. CAPM antager at alle investorer;  

 Vil maksimere nytte 

 Er rationelle og risikoavers 

 Er veldiversificeret  

 Er pristagere 

 Kan låne ubegrænset i den risikofri rente. 
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 Ikke er pålagt transaktionsomkostninger eller skat 

 Kan handle med aktiver der kan deles i små dele 

 Har adgang til information på samme tidspunkt 

CAPM har været genstand for en lang række akademiske studier, der empirisk har testet mo-

dellens robusthed. Black, Jensen og Scholes (1972) påviser en positiv relation mellem gen-

nemsnitlig afkast og markedsbeta i data fra 1929 til 1963, der dog afviger fra CAPM’s lige-

vægtsprincipper. Fama-French (1992) påviser en væsentligt mindre stærk linear sammenhæng 

mellem afkast og risiko i data fra 1963-1990.  

Roll (1977) argumenterer for, at empiriske test af CAPM er svære at foretage, fordi markeds-

porteføljen er svær at estimere, og som følge af dette vurderer Roll, at test af CAPM kan være 

misvisende. På trods af kritikken af CAPM er den stadig udbredt inden for den akademiske og 

finansielle verden som prissætningsmodel. Modellens simplicitet er formentligt medvirkende 

til, at den stadig er så udbredt. 

CAPM universet har affødt en række performancemål, der anvendes til at vurdere investe-

ringsforeninger mv. Udvalgte performancemål vil kort blive præsenteret og diskuteret med 

henblik på at udvælge en række performancemål, der skal danne grundlag for ratingen af glo-

bale investeringsforeninger. Der præsenteres flere performancemål, for at diskutere perfor-

mancemålenes fordele og ulemper, herunder problemer med specifikation af prissætningsmo-

dellen.  

 

2.4 Endimensionelle performancemål  

Endimensionelle performancemål bliver præsenteret før multi-dimensionale performancemål.  

Struktureringen giver både et kronologisk overblik over performancemålenes udvikling, og en 

minimering af redundans i afhandlingen, idet flere multi-dimensionale performancemål drager 

inspiration fra endimensionelle performancemål.  

En række nøgletal er af redaktionelle årsager ikke inkluderet i følgende afsnit. Treynor ratio-

nen og information ratioen er ikke medtaget i afhandlingen, idet det ikke vurderes, at de kan 

bidrage med yderligere information. Nøgletallene anvendes praktisk talt ikke i studier af per-

formance vedholdenhed, fordi valg af referencebenchmark giver en række analytiske pro-

blemstillinger.  
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Performancemålene vil blive præsenteret i følgende form. Initialt vil forfatteren af performan-

cemålet blive præsenteret samt en kort beskrivelse af hvad nøgletallet måler. Herefter vil per-

formancemålets aritmetik blive præsenteret. Slutteligt vil en kort diskussion af målets fordele 

og ulemper, i relation til performance vedholdenhed, blive foretaget.   

2.4.1 Sharpe ratio 

I 1966 formulerede William Sharpe (Sharpe W. F., 1966) et performance mål, der angiver 

graden af merafkast investor opnår i forhold til risikoen (standardafvigelse). Nøgletallet er 

formentligt et af de mest anvendte i den finansielle verden, hvilket til dels skyldes dets kom-

munikative egenskaber. Eller sagt på en anden måde, personer uden økonomisk uddannelse 

kan forstå performancemålet.  

(5)   
     

  
 

Hvor: 

S er Sharpe ratioen 

Rp er porteføljens afkast 

Rf er det risikofri afkast 

σp er standardafvigelsen for porteføljen i forhold til den risikofri rente 

 

(6)    √
∑ (     ̅)
 
   

   
 

Hvor: 

Rpt er afkastet for porteføljen på tidspunkt t 

 ̅ er det gennemsnitlige afkast for porteføljen i perioden 
n er antallet af observationer 

 

Det skal bemærkes, at Sharpe ratioen anvender standardafvigelsen som mål for risiko. Nøgle-

tallet måler således både den systematiske
4
 og usystematiske

5
 risiko. Ratioen vurderer kun i 

hvilken grad man er blevet belønnet ud fra den risiko man har påtaget sig, og ikke hvorvidt 

investeringsforeningen er veldiversificeret. Man kan således argumentere for, at Sharpe ratio-

en vurderer performance ud fra investors synspunkt.  

Sharpe argumenterer for, at forskelle i forholdet Sharpe ratioen kan skyldes to underliggende 

faktorer i forvaltningen af aktiver (Sharpe W. F., Mutual fund performance, 1966). For det 

                                                 
4
 Den systematiske risiko er en risiko, som ikke kan diversificeres bort. Den systematiske risiko kvantificeres 

ved beta. 
5
 Den usystematiske risiko betegner en risiko, som er specifik for det enkelte selskab, og dermed en risiko, som 

ikke kan diversificeres bort. Usystematisk risiko er altså en virksomhedsspecifik risiko 
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første kan forskelle skyldes, at forvalteren har påtaget sig forskellige grader af risiko, og/eller 

forvalteren har undervurderet (overvurderet) risikoen ved et aktiv, og derfor købt (solgt) akti-

vet for dyrt (billigt). For det andet kan porteføljer med samme risiko afvige i afkast, som følge 

af forvalterens manglende evne til at diversificere porteføljen. Tilhængere af denne argumen-

tation betragter Sharpe ratioen som et redskab til at vurdere forvalterens evner.     

Sharpe ratioen antager, at afkastet for aktier er normalfordelt jf. Markowitz og CAPM. Pro-

blematikken omkring normalfordelte afkast vil blive gennemgået i afsnit 0. Den faktiske for-

deling af historiske afkast har tykke haler, hvilket vil sige, at der er flere observationer i eks-

tremerne end normalfordelingen foreskriver. Den klassiske Sharpe ratioen fanger ikke dette 

perspektiv. 

Det er en absolut vurdering af det historiske afkast i forhold til den påtaget risiko. I perioder 

hvor afkastet for porteføljen har leveret et afkast, der er lavere end den risikofri rente bliver 

ratioen negativ. Negative Sharpe ratios kan give problemer med tolkningen af nøgletallet. 

Porteføljer med lav varians vil blive uforholdsmæssigt hårdere ramt end porteføljer med høje-

re varians. Set ud fra en investors synspunkt, kan dette imidlertid anses for at være fair, idet 

porteføljen har påtaget sig forholdsmæssig mindre risiko, og relativt set har leveret et dårlige-

re resultat. (Elton, Gruber, & Brown, 2007). 

Sharpe ratioen er grafisk identisk med Capital Allocation Line
6
, og i tilfælde hvor Sharpe ra-

tioen er maksimeret, er den grafisk identisk med Capital Market Line
7
.  

 

2.4.2 Modificeret Sharpe ratio 

Favre og Signer (2002) opstiller en modificeret version af Sharpe ration, der søger at forbedre 

risikojusteringen af porteføljen. Studiet tager udgangspunkt i hvordan performance kan vurde-

res for hedgefonde. Afkastet for hedgefonde er typisk langt fra normalfordelt, hvilket giver 

problemstillinger med anvendelsen af Sharpe ratioen. Den klassiske Sharpe ratio, antager 

normalfordelte afkast, hvilket er en simplificering af virkeligheden. Historiske afkast har 

overrepræsentation af ekstreme tilfælde, hvilket giver fede haler. Favre og Signer (2002) in-

                                                 
6
 Capital Allocation Line; CAL er en grafisk illustration over de kombinationer af det risikofyldte aktiv og det 

risikofri aktiv 
7
 Capital Market Line; CML er en grafisk illustration over de kombinationer af markedsporteføljen (den porteføl-

je hvor man opnår højest muligt Sharpe ratio) og det risikofri aktiv. 
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korporerer den såkaldte Cornish-Fisher ekspansion af VaR-nøgletallet, der justerer afkastfor-

delingen således, at den bedre afspejler de empiriske observationer.  

(7)    Mod-  
     

√       
 

Hvor: 

Mod-S er den modificerede Sharpe ratio 

Rp er porteføljen afkast 

Rf er det risikofri afkast 

√        er den modificerede standardafvigelse for porteføljen i forhold til den risikofri rente 

 

(8)    √        
    

  
    

 

 

(9)        
 

 
(  
   )  

 

  
(  
     )  

 

  
(   

     ) 
  

Hvor: 

ZCF er den kritiske t-værdi justeret for skævhed og kurtosis  

ZC er den kritiske t-værdi for en normalfordeling ved 99 % sandsynlighed 

S er skævheden  

K er kurtosis 

 

(10)   
 

 
∑ (

    ̅

 
 
   )  

(11)   
 

 
∑ (

    ̅

 
 
   )    

 



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 23 af 114 

Figur 5. Histografisk fordeling af mdr. afkast 1970 – 2012 ift. normalfordelingen 

 

Kilde: MSCI, egen tilvirkning 

 

Figur 5 viser den histografiske fordeling over MSCI World, målt i USD, viser tydeligt, at de 

historiske afkast afviger fra normalfordelingen.  

Den modificerede Sharpe ratio medtager tredje og fjerde moment også kendt som skævhed
8
 

og kurtosis
9
. Kurtosis og skævhed er for Figur 5 er henholdsvis 1,6 og -0,6, hvilket vil sige, at 

fordelingen er mere spids og højreskæv end normalfordelingen. Den røde cirkel viser, hvor-

dan den empiriske fordeling er for tynd i siderne, men mere spids i toppen. Overrepræsentati-

onen af observationer i halerne er markeret med røde pile. 

Fordelen ved at justere for skævhed og kurtosis i fordelingerne er, at nøgletallet mere korrekt 

gengiver den historiske afkastfordeling, hvilket potentielt giver en mere præcis måling af per-

formance, og dermed en mere korrekt vurdering af performance vedholdenhed. Ulempen er, 

at nøgletallet er væsentligt mere kompliceret at anvende. 

 

                                                 
8
 Skævhed angiver hvor meget en fordeling hælder til venstre eller højre. 

9
 Kurtosis angiver spidsheden af en fordeling.  
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2.4.3 Jensens alfa 

Michael Jensen formulerer i 1968 (Jensen, 1968) et performancemål, der senere bliver kendt 

som Jensen alfa eller Jensens indeks. Jensens alfa måler forskellen på, det historiske afkast i 

forhold til det, der teoretisk kunne forventes ud fra CAMP. Forskellen i performance opgøres 

som Jensens alfa.  

Enhver forskel mellem det forventede afkast, i forhold til CAPM univers, og det leverede af-

kast kan måles ved hjælp af nedenstående formel: (Elton, Gruber, & Brown, 2007).  

(12)       (     (     )) 

Hvor: 

αi = Jensens alfa 

Ri er porteføljens historiske afkast 

Rf er afkastet for det risikofri aktiv, såsom statsobligationer 

Rm er det historiske afkast for markedsporteføljen 

βi markedsbeta er følsomheden af aktivets Ri i forhold til Rm (Elton, Gruber, & Brown, 2007) 

 

Et positivt alfa betyder, at investeringsforeningen har leveret bedre performance end CAPM 

teoretisk foreskriver. Graden af positivt alfa indikerer, hvor godt investeringsforeningen har 

klaret sig i forhold til CAPM. Tilsvarende betyder et negativt alfa, at investeringsforeningen 

har underperformet i forhold til en teoretisk risikoækvivalent portefølje.      

Jensens alfa er en single-indeks model i CAPM regi. En single-indeks model betegner en mo-

del, der måler performance baseres på ét indeks eller benchmark. Jensens traditionelle alfa 

anvender markedsbeta som indeks.  

Ved hjælp af linear regression af nedenstående formel, hvor    er interceptet i regressionen, 

kan alfa-skabelsen for investeringsforeninger estimeres.   

(13)             (     )     

Et grundlæggende problem med Jensens alfa er problematikken vedrørende misspecifikatio-

ner med prissætningsmodellen og estimationsproblemer med markedsporteføljen (Roll, 1977). 

Empiriske test af CAPM har vist, at modellen ikke kan forklare den samlede varians i afkastet 

for aktier (Black, Jensen, & Scholes, 1972)(Fama & French, 2004). Dette betyder, at såfremt 

man anvender Jensens alfa, bør der udvises forsigtighed med fortolkningerne af resultaterne. 

Positive alfa-estimater kan skyldes problemer med prisætningsmodellen og/eller valg af mar-



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 25 af 114 

kedsporteføljen, der danner grundlag for beta-koefficienterne for risikable aktiver. Resultater-

ne skal vurderes i forhold til forklaringsgraden af prissætningsmodellen. 

  

2.4.4 Kritik af endimensionelle performancemål 

Endimensionelle performancemål anvendes stadigt i stor udstrækning i den finansielle verden. 

Grundlæggende kan man opdele endimensionelle performancemål i to grupper. De absolutte 

og relative performancemål. De absolutte performancemål vurderer performance i forhold til 

risiko, uden hensyntagen til et benchmark. De relative vurderer performance i forhold til ét 

givent benchmark. Begge metodikker har problemstillinger, der kan give analytisk støj. 

Absolutte performancemål, Sharpe ratioen og den modificeret Sharpe ratio, vurderer ikke per-

formance i forhold til et benchmark. Ved anvendelse og tolkning af absolutte performancemål 

er det nødvendigt, at sikre at investeringsstrategierne er sammenlignelige
10

.  

Relative performancemål vurdere performance ud fra en referencebenchmark, men det har en 

række grundlæggende problemstillinger. Misspecifikation af prissætningsmodellen og estima-

tion af markedsporteføljen kan give væsentlige støjkilder i resultaterne. Ved kun at anvende ét 

indeks eller benchmark er det vigtigt at sikre, at prissætningsmodellen forklarer langt største-

delen af variansen i afkast.  

Et eksempel på problemer med prissætningsmodellen er bl.a. et studie af Ippolito fra 1989 

(Ippolito, 1989). Ippolito undersøger en række amerikanske investeringsforeninger, og kon-

kluderer at investeringsforeningerne leverede positive alfa skabelse på 0,4 % p.a. i perioden 

1965-1984 i forhold til S&P 500.  

Elton et al.(1993) foretog et lignende studie, der, med udgangspunkt i Ippolitos data, analyse-

rede de amerikanske investeringsforeninger i forhold til et benchmark, som inkluderede small 

cap-aktier. Undersøgelsen fandt, at de amerikanske investeringsforeninger havde allokeringer 

i small cap-segmentet, og en korrektion for small cap-eksponeringen i benchmarket betød, at 

de amerikanske investeringsforeninger havde leveret en negativ alfa-skabelse på ca. 1,6 % 

p.a.   

                                                 
10

 Sammenlignelige investeringsstrategier er naturligvis en vag definition, idet der ikke defineres et univers, 

stilkarakteristika, markedseksponering mv. Dette vil blive behandlet dybere i afhandlingens analysemetode i 

afsnit 5.  
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Såfremt man anvender endimensionelle performancemål der baseres på rating i forhold til et 

benchmark bør konklusionerne vurderes med skepsis. Jensens alfa, Treynor ratioen og Infor-

mation ratioen har alle denne ulempe. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio er ikke 

underlagt denne problematik idet performancemålene kun vurderer performance ud fra stan-

dardafvigelsen eller modifikationer efter. Misspecifikationer med prissætningsmodellen er 

derfor ikke et problem med netop disse performancemål.  

 

2.5 Multi-dimensionale performancemål 

Multi-dimensionale performancemål er typisk en udvidelse af mere traditionelle endimensio-

nale performancemål. Nyere akademiske studier har i stigende grad anvendt multi-

dimensionale performancemål, fordi disse typisk bygger på prissætningsmodeller, der forkla-

rer større andele af variansen i afkastet fra aktier, og derfor anses at være mere præcise pris-

sætningsmodeller.  

 

2.5.1 Multi-faktor modeller 

CAPM er en enkelt-faktor model, der tilskriver, at afkastet for et kapitalaktiv kan forklares ud 

fra én faktor. Fama-Macbeth (1973) foretager empiriske test af CAPM, og finder i perioden 

1926-1968 en positiv sammenhæng mellem afkast og markedsbeta. Lakonishok og Shapiro 

påviser, at markedsbeta i den sidste del af 1900’tallet forklarer en mindre del af afkastet 

(Lakonishok & Shapiro, 1986).  

Denne problemstilling gav anledning til, at akademikere, indenfor den finansielle verden, be-

gyndte at undersøge, hvilke andre faktorer, der kunne bidrage til at forklare den resterende 

varians for udviklingen i afkast over tid. Siden starten af 1990’serne har multi-faktor modeller 

gjort deres indtog i den finansielle verden. En myriade af modeller er blevet opstillet for at 

forsøge at forbedre forklaringen af afkast over tid. Et udvalg af disse modeller vil blive be-

skrevet i følgende afsnit.  

Multi-faktor modeller bygger på Arbitrage Pricing Teorien, herefter APT. APT blev formule-

ret af Stephen Ross (1976), der argumenterer for, at prissætningen på aktiver var afhængig af 

flere aktiv-specifikke faktorer. Ved at vurdere enkelt aktiver ud fra en række faktorer, kunne 

investorer vurdere om aktiver var højt eller lavt prissat i forhold til deres teoretiske pris. Ved 
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afvigelser fra den teoretiske pris ville arbitrage sikre, at prisen blev handlet til et ligevægts-

punkt.  

Ethvert aktiv kan ifølge APT forventes at have følgende afkast. 

(14)       ∑         
 
    

Hvor: 

Ri er aktivets afkast 

αi er en konstant for aktivet 

βij er aktivets følsomhed overfor ændringer i faktor j  

xj er koefficienten af faktor j som aktivet afkast ændres med 

   er aktivets idiosynkratiske risiko
11

, dvs. et fejlled, der per definition har en middelværdi på 0    

 

2.5.2 Multi-indeks modeller 

Multi-indeks modeller er en generaliseret metodik til at måle performance for prissætnings-

modeller med flere faktorer, dvs. multi-faktor modeller. Typisk anvendes en udvidelse af Jen-

sens alfa. Følgende formel kan anvendes til, at estimere alfa i multi-indeks modeller. Forme-

len er en generel udvidelse af formel (12). 

(15)        (      (     )     (     )     (     ))     

Hvor: 

αi er Jensens alfa 

Ri er aktivets afkast 

Rf er det risikofri afkast 

Rj er aktivets afkast for indeks j 

βij er aktivets følsomhed overfor ændringer i faktor j  

   er aktivets idiosynkratiske risiko, dvs. et fejlled, der per definition har en middelværdi på 0    

 

Tilsvarende kan formel (13) udvides således, at en multipel linear regression kan foretages for 

at estimere Jensens alfa. 

(16)             (     )     (     )     (     )     

Hvor: 

αi er Jensens alfa 

Ri er aktivets afkast 

Rf er det risikofri afkast 

Rj er aktivets afkast for indeks j 

βij er aktivets følsomhed overfor ændringer i faktor j  

                                                 
11

 Den idiosynkratiske risiko er identisk med den usystematiske risiko, dvs. risiko der ikke kan bortdiversificeres. 
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   er aktivets idiosynkratiske risiko, dvs. et fejlled, der per definition har en middelværdi på 0    

 

Multi-indeks modeller giver mulighed for at vurdere performance, ud fra faktor modeller ved 

hjælp af regressions analyse. En fordel ved regressions analyse, uanset og det er ved anven-

delse af en single-indeks model eller multi-indeks modeller, er muligheden for at vurdere, 

hvorvidt alfa-skabelsen er signifikant. Dette kræver en række statistiske test af data og dets 

karakteristika for at sikre, at regressionsmetodikken antagelser opfyldes. Såfremt dette ikke er 

tilfældet vil alfa-estimaterne være misvisende.  En diskussion af dette vil blive gennemgået i 

dybden i afsnit 5.1. 

  

2.5.3 Fama-French 3-faktor model  

Eugene Fama og Kenneth French offentliggjorde i 1992 en videnskabelig artikel (Fama & 

French, 1992), hvor de opstillede en 3-faktor model for at forklare amerikanske aktiers for-

ventede afkast. Formålet var at identificere flere faktorer, der kunne forbedre forklaringsgra-

den af CAPM.  

Fama-French medtog ud over virksomhedernes markedsbeta, virksomhedernes kapitalise-

ring
12

, herefter size, samt deres stilkarakteristika
13

, herefter B/M (book-to-market). Denne 3-

faktor model kunne forklare ca. 90 % af variansen i afkast for enkeltaktier.  

Fama-French fandt i deres studie i 1992, at small cap-aktier med value karakteristika havde 

givet et større afkast end small cap-aktier med growth karakteristika, selv når der var taget 

højde for forskelle i markedsrisiko (Fama & French, 1992). Forklaringsgraden af Fama-

French’s model var højere end CAPM, hvilket formentligt har været medvirkende til, at aktier 

i stigende grad vurderes ud fra deres markedsrisiko, kapitalisering og stilkarakteristika
14

.  

Konkret konstruerede Fama-French deres kapitaliserings variabel ved at ranke alle aktier i en 

udvælgelsesperiode efter de forskellige variable. Forfatterne konstruerede en portefølje med 

lange positioner i de 30 % aktier, der har den mindste size, og en kort position i de 30 % akti-

er der har den største size. Eller afkastudviklingen på de 30 % mindste selskaber minus af-

                                                 
12

 Kapitalisering defineres af Fama og French til at være markedsværdien af virksomheden. 
13

 Stilkarakteristika defineres af Fama og French til at være forholdet mellem den bogførte værdi af virksomhe-

den i forhold til markedsværdien af virksomheden.  
14

 Morningstar anvender bl.a. en kategorisering ud fra value-growth karakteristika og størrelse. 
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kastudviklingen på de 30 % største selskaber: En variable de benævnte SMB (Small Minus 

Big)
15

. 

Stilkarakteristika variablen konstrueres ved at tage lange positioner i 30 % aktier med det la-

veste B/M og korte positioner i de 30 % aktier med den højeste B/M. Eller afkastudviklingen 

på de 30 % selskaber med den laveste B/M minus afkastudviklingen på de 30 % selskaber 

med den højeste B/M: En variable de benævnte HML (High Minus Low).     

Fama og Frenchs 3-faktor model formuleres via følgende formel: 

(17)  (  )       ( (  )    )                    

Hvor: 
E(Ri) er aktivets forventede afkast 

Rf er afkastet for det risikofri aktiv 

E(Rm) er det forventede afkast for markedsporteføljen 

βi,, si og hi er aktivets følsomhed overfor de 3 faktorer 

SMBt er forskellen i afkast mellem porteføljer bestående af store og små selskaber i tidspunkt t 

HMLt er forskellen i afkast mellem porteføljer bestående af value og growth selskaber i tidspunkt t 

   er aktivets idiosynkratiske risiko, dvs. et fejlled, der per definition har en middelværdi på 0    

 

2.5.4 Carharts 4-faktor model  

Fama-Frenchs 3-faktor model blev startskuddet på multifaktormodellernes indtog i den finan-

sielle verden. Carhart (Carhart M. , 1997) kombinerede i sit studie af performance vedholden-

hed i investeringsforeninger Fama-Frenchs 3-faktor model, og en momentum strategi præsen-

teret af Jegadeesh og Titman (Jegadeesh & Titman, 1993). Modellen havde således 4-faktorer 

og kan generelt formuleres efter nedenstående formel.  

(18)  (  )       ( (  )    )                           

Hvor: 
E(Ri) er aktivets forventede afkast 

Rf er afkastet for det risikofri aktiv 

E(Rm) er det forventede afkast for markedsporteføljen 

βi,, si, hi og mi er aktivets følsomhed overfor de 4 faktorer 

SMBt er forskellen i afkast mellem porteføljer bestående af store og små selskaber i tidspunkt t 

HMLt er forskellen i afkast mellem porteføljer bestående af value og growth selskaber i tidspunkt t 

WMLt er forskellen i afkast mellem porteføljer bestående af vinder- og taberselskaber i tidspunkt t 

   er aktivets idiosynkratiske risiko, dvs. et fejlled, der per definition har en middelværdi på 0    

 

                                                 
15

 Der er en dybdegående beskrivelse af konstruktion af Fama og Frenchs faktorer i appendiks. 
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Carhart operationaliserer momentum-faktoren ved at konstruere en portefølje bestående af en 

ligevægtet lang position i de 30 % selskaber, der de sidste 11 måneder har leveret det højeste 

afkast, og en tilsvarende kort position i de 30 % selskaber, der de sidste 11 måneder har leve-

ret det laveste afkast. Der er en måneds lag
16

 på de 11 måneders observationer i afkast. Car-

hart konkluderede, at modellen ikke lider under nævneværdi multikollinearitet, idet den ind-

byrdes korrelation imellem faktorerne er lille. Korrelationen mellem nogle af faktorerne, der 

har størst korrelation ligger på ca. 0,4 mens den mest negative korrelation ligger på ca. -0,4 

(Carhart M. , 1997).    

Statistisk påviser Carhart, at 4-faktor modellen kan forklare en større del af variansen i afka-

stet på investeringsforeninger end CAPM og Fama-Frenchs 3-faktor model. Ifølge hans resul-

tater giver 4-faktor modellen en månedlig residualvarians på 0,14 % af afkastet, hvorimod 

CAPM og Fama-Frenchs 3-faktor model giver en månedlig residualvarians på henholdsvis 

0,35 % og 0,31 % (Carhart M. , 1997). 

Carharts 4-faktor model forklarer den største del af variansen, og alfa-estimation via multipel 

linear regression vil give mere præcise estimater
17

. Spørgsmålet er nu, hvorvidt performance 

vedholdenhed er nemmere at identificere via Carharts 4-faktor model i stedet for andre per-

formancemål. 

  

2.5.5 Kritik af multi-dimensionale performancemål  

En grundlæggende problematik ved anvendelsen af multi-faktor modeller er risikoen for mul-

tikollinearitet mellem de anvendte faktorer. Ved anvendelsen af multi-dimensionale perfor-

mancemål er det essentielt, at teste korrelationen mellem variablene. Hvis en eller flere fakto-

rer udviser høj korrelation, vil dette give en kunstig høj forklaringsgrad for modellen og for-

kerte alfa-estimater.  

Spørgsmålet er, i hvilken grad man kan tillade korrelation mellem faktorerne. Både Fama-

Frenchs 3-faktor model og Carharts 4-faktor model har korrelation mellem de anvendte fakto-

rer, men fælles for studierne er, at korrelationen ligger numerisk under ca. 0,4. 

                                                 
16

 Lag er et finansielt udtryk for observationer, der registreres med forsinket effekt.   
17

 Såfremt datasættet opfylder de antagelser regressions metodikken foreskriver 
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Der findes en række statistiske test, der vurderer graden af multikollinearitet samt en række 

metodikker til at imødegå eventuelle problemer med fænomenet. Dette vil blive uddybet i 

afsnit 5. 

Prissætningsmodellen skal være repræsentativ for strategien for investeringsforeningerne. 

Markedsporteføljen skal dække det marked investeringsforeningen investerer i. Er dette ikke 

tilfældet vil forklaringsgraden af afkastet blive reduceret, hvilket kan give støj i analyserne. 

Dette vil blive diskuteret yderligere i afsnit 4. 

  

2.6 Delkonklusion: Teoretisk baggrund 

Performancemåling er kompleks. Der findes et hav af forskellige performancemål alle med 

deres fordele og ulemper. Sharpe ratioen og permutationer af denne har en mere absolut til-

gang til performancemåling, hvilket kan give tolkningsmæssige problemstillinger ved afkast 

mindre end den risikofri rente. Jensens alfa og multi-indeksmodeller har en relativ tilgang, 

hvilket vurderer performance ud fra en prissætningsmodel.  

Der er ikke konsensus blandt finansielle akademikere om, hvilken prissætningsmodel perfor-

mance skal vurderes ud fra. CAPM var tidligere den dominerende teori, men er sidenhen ble-

vet suppleret/udskiftet af multi-faktor modeller, der forklarer en større del af variansen i afka-

stet. Teoretisk bør de performancemål, der er baseret på prissætningsmodeller, som forklare 

den største del af variansen i afkast være at foretrække. 4-indeks alfa baseret på Carharts 4-

faktor model synes derfor teoretisk mest retvisende for performancemåling, hvis indeks mo-

deller anvendes. 

For at kunne besvare problemformuleringen er det nødvendigt at foretage empirisk analyse af, 

hvilke performancemål, der bedst egner sig til retvisende at identificere performance vedhol-

denhed.  

Samspillet mellem performance rating, ranking metodik samt metodik til analyse af vedhol-

denhed er ikke mulig at fastligge på nuværende tidspunkt. En kombinatorisk tilgang til analy-

sen af performance vedholdenhed, hvor flere performancemål testes vil give robuste konklu-

sioner. De performancemål, der er præsenteret som en del af det teoretiske fundament for af-

handlingen, vil således fungere som brutto-liste for de empiriske analyser, der skal søge at 

identificere performance vedholdenhed.   
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3 Akademiske studier af performance vedholdenhed  

I følgende afsnit vil både tidlige og nyere studier af performance vedholdenhed blive præsen-

teret. Tidligere studier præsenteres både pga. deres analytiske relevans, og til at illustrere ud-

viklingen i analyse af performance vedholdenhed gennem de sidste 50 år. Følgende afsnit har 

fokus på de udvalgte studiers analytiske metodikker, samt væsentlige resultater. Studierne er 

specifikt valgt, fordi de generelt repræsenterer forskellige analytiske tilgange til analyse af 

performance vedholdenhed. Fokus vil ligge på nyere studier af performance vedholdenhed og 

metodikkerne i disse, da disse i dag anses for mere teoretisk korrekte. 

 

3.1 Tidlige studier af performance vedholdenhed 

William Sharpe foretog i 1966 (Sharpe W. F., 1966) en af de første analyser af performance 

vedholdenhed. Han analyserede 34 open-ended
18

 amerikanske investeringsforeninger. Sharpe 

analyserede afkastdata fra perioden 1944-1963, hvor forfatteren anvendte udvælgelses
19

- og 

holdingperioder
20

 med 10 års historik. Forfatteren foretog en vurdering af investeringsfor-

eningernes performance ud fra Sharpe ratioen, Treynor ratioen og omkostningerne i investe-

ringsforeningerne for at søge at påvise vedholdenhed i performance.  

Investeringsforeningerne blev ranket ud fra deres placering i udvælgelsesperioden, og sam-

menholdt med deres ranking i holdingperioden. William Sharpe finder en mindre positiv kor-

relation mellem udvælgelsesperioden og holdingperioden. Hverken Sharpe ratioen, Treynor 

ratioen eller omkostningerne kan signifikant forklare performance vedholdenheden eller man-

gel på samme. 

I 1968 foretager Jensen (Jensen, 1968) et studie af amerikanske investeringsforeningers per-

formance vedholdenhed. Forfatteren undersøger 115 investeringsforeninger i årene 1945-

1964 med udvælgelses- og holdingperioder med 10 års historik. Tidshorisonten for analysen 

er således tilnærmelsesvis identisk med Sharpe studie fra 1966.  

Jensen vurderer imidlertid investeringsforeningernes performance ud fra Jensens alfa, og fin-

der en mindre positiv korrelation mellem investeringsforeningernes ranking fra udvælgelses-

                                                 
18

 Open-ended fonde indikere, at fonden er mulig at investere i. Dvs. nye indbetalinger kan forekomme. 
19

 Udvælgelsesperioden er den periode, hvor analytikeren måler en række aktier eller porteføljer, ud fra et eller 

flere performancemål eller andre kriterier.   
20

 Holdingperioden er den periode, hvor analytikeren tester i hvilken grad performancemålene eller kriterierne, 

der er opstillet i udvægelsesperioden, har en forklarings grad på afkastet.  
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perioden til holdingperioden. Forfatteren vurderer, at performance vedholdenheden kan skyl-

des konsistens blandt dårligt forvaltede investeringsforeninger. 

Robert Carlson (Carlson, 1970) undersøger 57 amerikanske investeringsforeninger i perioden 

1948-1967. Forfatteren anvender ligesom Sharpe (Sharpe W. F., 1966) og Jensen (Jensen, 

1968) udvælgelses- og holdingperioder med 10 års historik. Rankingen foretages ud fra Shar-

pe ratioen, men resulterer ikke i en signifikant positiv korrelation mellem perioderne. Carlson 

undersøger endvidere, hvordan kortere udvælgelses- og holdingperioder kan påvirke perfor-

mance vedholdenheden. Ved anvendelse af perioder med 5 års historik identificerer forfatte-

ren større positiv korrelation mellem perioderne.  

Carlsons studie af kortere perioder kommer til at danne præcedens for senere studier. Generelt 

sker der et skift i analysemetodikken af performance vedholdenhed. Kortere analyseperioder 

bliver mere almindelige.  

 

3.2 Nyere studier af performance vedholdenhed 

Mark Grinblatt og Sheridan Titman (Grinblatt & Titman, 1992) undersøgte 279 amerikanske 

investeringsforeninger i perioden 1975-1984. De foretager en analyse af investeringsforenin-

gernes performance ud fra en variation af Jensens alfa. Jensen alfa måler traditionelt merafka-

stet i forhold til CAPM, hvor markedsporteføljen definerer benchmarket. Forfatterne konstru-

erer i stedet et benchmark bestående af 8 faktorer. Benchmarket, der reelt kan opfattes som en 

faktor-model, er baseret på forskellige aktiekarakteristika. Denne variation af Jensens alfa 

anvendes til at analysere investeringsforeningernes alfa-skabelse i forhold til faktorernes indi-

viduelle risikopræmier. 

Grinblatt og Titman fastsætter udvælgelses- og holdingperioderne til 5 år, og foretager via 

cross-sectional regressioner analyse af performance vedholdenheden. Cross-sectional regres-

sionen søger at forklare alfa-skabelsen i holdingperioden ud fra alfa-skabelsen i udvælgelses-

perioden. En positiv regressions koefficient indikerer, at der tidligere alfa-skabelse kan forud-

sige fremtidig alfa-skabelse. Negativ regressions koefficienter indikerer, at historisk alfa-

skabelse ikke kan forklare fremtidig alfa-skabelse. 

Forfatterne finder en signifikant positiv performance vedholdenhed fra udvælgelse- til hol-

dingperioden. Endvidere konkluderer forfatterne, at performance vedholdenheden ikke kan 

tilskrives markeds inefficiens i faktorerne i benchmarket. 
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Mark Carhart (Carhart M. , 1997) udgiver en omfattende artikel af performance vedholden-

hed. Artiklen er interessant fordi, den kombinerer mange analytiske metodikker til analyse af 

performance vedholdenhed, der på udgivelsestidspunktet var innovativt. Carhart undersøger 

1892 investeringsforeninger i perioden 1962-1993. Data er suvivorship bias fri, hvilket vil 

sige, at data både indeholder investeringsforeninger, der ikke eksisterer mere, og investerings-

foreninger, der har eksisteret i hele afhandlingens analyseperiode. 

Grundlæggende benytter Carhart sig af 2 metodikker til analyse af performance vedholden-

hed. Forfatteren anvender grupperingsteknikker til at konstruere porteføljer. Tidsserie regres-

sion og cross-sectional regression af disse porteføljer giver mulighed for at vurdere perfor-

mance vedholdenheden. Begge regressions metodikker drager inspiration fra Fama-Macbeth 

(1973) empiriske studie af CAPM fra 1973.    

Initialt foretager forfatteren en Spearman Rank rho korrelationstest. Denne påviser, selvom 

forfatteren ikke viser resultaterne, at rankingen af investeringsforeningerne ikke er tilfældigt 

fra periode til periode.  

For at vurdere vedholdenheden af performance over tid foretager Carhart grupperinger af in-

vesteringsforeningerne. Carhart anvender 2 grupperingstekniker for at konstruerer syntetiske 

porteføljer. Den ene grupperingsteknik tager udgangspunkt i investeringsforeningernes lagede 

momentum, mens den anden tager udgangspunkt i alfa-skabelse over 36 måneder. For at vur-

dere alfa-skabelsen, udvider forfatteren Fama-French's 3-faktormodel med en ekstra faktor for 

at forbedre forklaringsgraden af prissætningsmodellen. Den 4. faktor er en momentum faktor 

som Jegadeesh og Titman (1993) dokumenterede havde signifikant forklaringsgrad af perfor-

mance.  

Investeringsforeningerne grupperes i deciler
21

 og derved konstrueres syntetiske porteføljer. 

Porteføljerne kan analyseres ved hjælp tidsserie regression. Grupperinger af investeringsfor-

eninger i porteføljer, følger den metodik Fama-Macbeth (Fama & Macbeth, 1973) udviklede 

til empirisk at teste CAPM. Metodikken skal søge at minimere Errors In Variables, herefter 

EIV. EIV dækker over estimationsproblemer i tidsserie dimensionen
22

. Aktiers eller investe-

ringsforeningernes beta-koefficienter, i forhold til risikofaktorer, ændres over tid. For at mi-

nimere fejlkilder i forbindelse med estimationen af beta-koefficienterne grupperes aktier eller 

investeringsforeningerne i porteføljer.  

                                                 
21

 Populationen opdeles i tiendedele. 
22

 Denne problematik uddybes i afsnit 5.3.1. 
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Carhart søger endvidere via cross-sectional regression af expence ratio turnover ratio, m.fl. at 

vurdere graden af forklaring på performance vedholdenhed. Metodikken er identisk med Fa-

ma-Macbeths fra 1973, og giver mulighed for empirisk at vurdere størrelsen af risikopræmier, 

for forskellige faktorer. Expence ratio og turnover ratio m.fl. har ikke overraskende negative 

risikopræmier. Carhart finder, at flere af omkostningsnøgletallene har signifikante risikopræ-

mier for forklaringen af performance.    

Carhart finder signifikante forskelle i performance på årlige horisonter, ved ranking og grup-

pering ud fra investeringsforeningernes lagede momentum. Effekten er mindre tydelig, hvis 

investeringsforeningerne rankes over flere år. De porteføljer, der ranker bedst, har ikke kunne 

leverer signifikant positiv alfa over tid. Generelt konkluderer Carhart, at resultaterne er i over-

ensstemmelse med EMH.    

Christopher Blake og Matthew Morey (Blake & Morey, 2000) foretager en analyse af perfor-

mance vedholdenheden af Morningstars rating-metodik i forhold til ”naive” performancemål 

som Sharpe ratioen, Jensens alfa, 4-index alfa og rå afkast.  

Forfatterne baserer deres analyse på 635 investeringsforeninger, der har modtaget Mornings-

tars rating i ultimo 1993, og har mindst 10 års historik. Forfatterne vælger 10 år som mini-

mum idet Morningstar sammenvægter investeringsforeningen samlede rating ud fra deres 

respektive rating for 10, 5, og 3 års analyseperioder. Perioderne vægtes med 50 %, 30 % og 

20 % for henholdsvis 10, 5 og 3 år.    

Blake og Morey anvender en række forskellige analysemetodikker til at vurdere performance 

vedholdenhed over tid. Forfatterne foretager Spearman Rho rank korrelation, dummy variabel 

og cross-sectional regression. Analyserne foretages på baggrund af grupperinger af investe-

ringsforeningerne, der varierer fra analysemetodik til analysemetodik. Spearman Rho korrela-

tions analysen baseres på gruppering ud fra deciler, mens dummy variable regressionen base-

res ud fra en gruppering, der er identisk med Morningstars.  

Begge analysemetodikker viser en sammengæng i performancevedholdenhed for dårlige inve-

steringsforeninger, hvorimod vedholdenheden af performance for højt-ratede investeringsfor-

eninger er mindre tydelig.  

Joop Huij og Marno Verbeek (2007) analyserer 6400 amerikanske investeringsforeninger i 

perioden 1984-2003. Forfatterne anvender Carharts 4-faktor model til at estimere investe-

ringsforeningernes performance. Investeringsforeningerne rankes efterfølgende i deciler, og 
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der foretages cross-sectional regression fra udvælgelses- til holdingperioden for at vurdere 

vedholdenheden.  

Forfatternes undersøgelse indikerer, at investeringsforeninger, der i udvælgelsesperioden er 

ranket i øverste decil signifikant outperformer investeringsforeninger ranket i nederste decil. 

Resultaterne er konsistente på både 1 og 3 års sigt.  

Huij og Verbeek undersøger endvidere, hvilken indflydelse valget af statistisk tilgang har på 

robustheden af parameter estimation. Analyse af korte horisonter har typisk få dataobservati-

oner i tidsserie dimensionen. Performance ratingen foretages ud fra alfa estimater baseret på 

OLS regression og Bayesian alfa estimation
23

.  Forfatternes undersøgelser viser, at med korte 

tidshorisonter kan Bayesiansk alfa estimation være op til 40 % mere præcis end traditionel 

OLS regression. Huij og Verbeek anvender en konservativ tilgang til Bayesiansk alfa estima-

tion. Ved anvendelse af Bayesiansk alfa estimation skal analytikeren tildele sandsynligheder 

for udfaldet af afkast, i forhold til en passiv investering, baseret på tidligere afkast. Huij og 

Verbeek er konservative i den forstand, at forfatterne estimerer sandsynligheden for afkast ud 

fra cross-sectional afkastet for alle investeringsforeningerne. Tidligere studier har tildelt en 

sandsynlighed baseret på investors forventninger, hvilket har givet anledning til kritik om-

kring retro-fittede analyser fra bl.a. Huij og Verbeek.    

 

3.3 Sammenfatning af analysemetodikker af performance vedholdenhed 

Grundlæggende findes der to typer af metodikker til at vurdere performance vedholdenhed; 

periodiske studier og tidsserie studier
24

.  

Tidligere studier opdelte data i perioder, og forfatterne forsøgte via rating og ranking af for-

skellige performancemål at vurdere graden af performance vedholdenhed. Korrelationsanaly-

se og cross-sectional regressionen var ofte anvendt til at analyse performance vedholdenhed. 

Grundlæggende har der været en tendens til at anvende flere og mere komplicerede perfor-

mancenøgletal og analysemetodikker af vedholdenhed til måling af performance vedholden-

                                                 
23

 Bayesian statistik er et område af statistik, der foretager estimation af parametre ud fra graderne af sandsynlig-

hed. OLS regression hører til den del af statistik, der foretager estimation af parametre ud fra frekvensen af sand-

synligheder. OLS regressioner har traditionelt været branchestandard, men Bayesiansk estimation har vundet 

indpas de seneste år. Software applikationer til Bayesiansk estimation er ikke udbredt, og det har ikke været 

muligt i denne afhandling at identificere software, der kan imødekomme analyse af afhandlingens datasæt.  
24

 Afhandlingen tillader sig at benævne studierne som periodiske og tidsserie givet deres underliggende behand-

ling af data. Denne benævnelse er ikke anvendt i den finansielle litteratur, men skal anskues som et forsøg på at 

opdele analysemetodikkerne.   
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hed. Større kompleksitet kombineret med flere nøgletal, giver forfatterne mulighed for at vur-

dere vedholdenheden i performance fra flere perspektiver.  

Tidsserie studier er en alternativ metode til analyse af performance vedholdenhed. Denne ana-

lysemetodik benytter gruppering af investeringsforeninger i syntetiske porteføljer. Carhart 

fortager bl.a. gruppering ud fra investeringsforeningernes momentum eksponering. 

Jensen alfa, Fama-Frenchs alfa og Carharts alfa har været udbredt i analyse af performance 

vedholdenhed blandt de senere studier. Sharpe ratioen, Treynor ratioen var de dominerende 

performancemål i tidligere studier. Typisk anvendes flere performancemål for at give robuste 

konklusioner. 

Tidlige studier var fokuseret på lange udvælgelses- og holdingperioder med teoretisk bag-

grund i CAPM universet. Nyere studier har tendens til kortere udvælgelses- og holdingperio-

der samt anvendelsen af multi-faktor modeller til at vurdere performance. Blandt nyere studier 

er der typisk holdingperioder på 1,3 og 5 år, hvor størstedelen anvender årlige udvælgelses- 

og holdingperioder.  

Studierne af performance vedholdenhed anvender cross-sectional regression for at vurdere 

hvilken forklaringsgrad forskellige faktorer har i forbindelse med performance vedholdenhed. 

Metodikken er typisk baseret på Fama-Macbeth metodik fra deres studie fra 1973 (Fama & 

Macbeth, 1973). Carhart anvender denne teknik til at vurdere hvilken grad omkostninger kan 

forklare forskelle i performance og performance vedholdenhed. Grupperingsteknikken er spe-

cielt interessant set ud fra et forskningsmæssigt synspunkt, idet effekten af specifikke gruppe-

ringer kan analyseres over tid. Det bliver derved muligt at forklare hvilken grad specielle por-

teføljemæssige karakteristika historisk har medvirket til vedholdenheden i performance. 

Cross-sectional regression, dummy variable regression og Spearman rank korrelation er min-

dre udbredt, men interessante ud fra et mere investorbaseret synspunkt. Individuelle investe-

ringsforeninger kan rates og rankes for at vurdere om gode forvaltere statistisk kan identifice-

res.  
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4 Data 

Følgende afsnit beskriver datagrundlaget for analysen af performance og vedholdenheden af 

denne, samt de analytiske overvejelser der har ligget til grund for de datamæssige til- og fra-

valg. 

 

4.1  Data generering 

Afkasthistorikken for investeringsforeningerne er sikret via CAMRADATA, der er en leve-

randør af data. CAMRADATA indsamler ikke selv data fra de enkelte forvaltere, men funge-

rer som platform, hvor forvalterne selv rapporterer deres afkasthistorik og yderligere informa-

tion omkring investeringsforeningen eller strategien. Via screeningsværktøjer er det muligt at 

foretage udtræk efter specifikke klassificeringer, herunder aktivklasse, valuta og forvaltnings-

stil. Konkret er der foretaget et udtræk af investeringsforeninger for globale aktier, globale 

aktier i udviklede lande. Både aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger er valgt 

medtaget i afhandlingen.  

Afkasthistorik for faktorer til analyse via multifaktor modeller er hentet via Kenneth French 

hjemmeside
25

.  

 

4.2 Udvælgelse og strukturering af data  

Følgende afsnit beskriver udvælgelsen af afkastdata for investeringsforeninger og faktormo-

deller og de analytiske overvejelser, der ligger bag udvælgelseskriterierne. Alle data er op-

gjort på månedlig basis og i US dollar (USD) for at undgå fejlkilder i analysen som følge af 

udsving i valutakurser.  

 

4.2.1 Udvælgelse og strukturering af investeringsforeningernes afkastdata  

Et udtræk af både aktivt og passivt forvaltede globale aktiestrategier giver henholdsvis 514 og 

36 investeringsforeninger. Det totale udtræk består således af 550 investeringsforeninger. Af 

disse 550 investeringsforeninger mangler en række forvaltere at rapportere afkasthistorik for 

2010-2011, og som følge heraf medgår de ikke i brutto universet.  

                                                 
25

 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/
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Andelen af passivt forvaltede investeringsforeninger er betydeligt mindre end aktivt forvalte-

de produkter, hvilket skal ses i lyset af CAMRADATAs forretningsmodel. Passivt forvaltede 

produkter vil typisk ikke uploade deres produkter, idet investorer, der søger passivt forvaltede 

produkter, grundet deres investeringsmæssige overbevisning, ikke har behov for et stort uni-

vers.  

Afhandlingen medtager kun afkast efter omkostninger for at vurdere hvorvidt investeringsfor-

eninger efter omkostninger er i stand til at generer et merafkast. Ved at foretage en fra sorte-

ring af afkast, der er opgjort gross of fees minimeres datamængden. Minimeringen af data 

vurderes ikke at have nævneværdi indflydelse på afhandlingens konklusioner, hvis analyse-

metodikkerne afspejler antallet af observationer i både tidsserie og cross-sectional dimensio-

nen. Her tænkes specielt på hypotesetest af regressioner og valg af statistisk fordeling. Ap-

pendiks 10.4.7 indeholder en beskrivelse af problematikken omkring hypotesetest. Følgende 

kriterier skal opfyldes for, at investeringsforeningerne medtages i netto universet. 

 Afkast skal opgøres efter omkostninger (net of fees)
26

 

 Afkasthistorikken skal være komplet for perioden og indtil ultimo 2011  

Udtrækket af data er blevet sorteret via en række iterative VBA koder
27

. Disse har sikret, at 

afkasthistorikken opfylder førnævnte kriterier. Disse iterative VBA koder sikre imidlertid 

ikke at investeringsforeningerne har en global investeringsstrategi i samtlige sektorer. Investe-

ringsforeninger med Japanske, Europæiske eller lignede strategier er frasorteret for at give et 

homogent data, hvor det er muligt at identificere faktorer, der pålideligt afspejler investerings-

foreningernes investeringsstrategi. Dvs. det tredje og manuelle udvælgelseskriterier er;    

 Investeringsforeningen skal have en global investeringsstrategi 

Tabel 1 viser antallet af investeringsforeninger, der opfylder førnævnte udvælgelseskriterier.  

Tabel 1. Oversigt over brutto og netto univers 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Brutto univers28 130 201 219 249 277 319 358 408 448 470 492 488 

Aktive foreninger 59 73 95 108 122 139 154 180 209 236 243 243 

Passive foreninger 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 

Netto univers29 60 75 98 111 125 142 157 183 212 240 248 248 

                                                 
26

 Net of fees er afkastet på investeringsforeningen fratrukket omkostninger til forvaltning af investeringsfor-

eningen mv. Emissionsomkostninger og indløsningsomkostninger forbundet med køb og salg af investeringsfor-

eningen er ikke medtaget i net of fees opgørelsen. 
27

 Manuelle sorteringskriterier giver operationelle fejlkilder, hvilket VBA koderne minimerer. 
28

 Investeringsforeninger der har afkasthistorik ultimo 2012 
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4.2.1.1 Investeringsforeningernes karakteristika 

Afhandlingens konklusioner hviler på kvaliteten af data og stikprøvens størrelse. Høj kvalitet 

kombineret med en stor stikprøve giver robusthed til afhandlingens resultater og tilhørende 

konklusioner. Følgende afsnit søger at afdække det anvendte datas primære karakteristika. 

4.2.1.1.1 Asset Under Management 

Et mål for størrelsen af afhandlingens stikprøve kan være Asset Under Management
30

, heref-

ter AUM. Afhandlingen har AUM opgørelser for størstedelen af de investeringsforeninger, 

der danner afhandlingens data. Den totale AUM for 2010 vil blive anvendt som proxy for at 

vurdere hvor stor en del af markedet for globale aktie investeringsforeninger afhandlingen 

medtager.  

Spørgsmålet er nu, hvordan markedet skal defineres. En metode er at anvende AUM for 

UCITS fonde
31

. UCITS fonde har oplevet en stor tilgang over de sidste par år (Westbrook, 

2011). Dette tilskrives, bl.a. den finansielle krise, der begyndte i 2008. Opgørelsen af investe-

ringer i UCITS fonde anslås til ca. EUR 90 billioner (Westbrook, 2011). Det har ikke været 

muligt at identificere hvilken andel, der er investeret i globale aktiestrategier, dvs. obligati-

onsstrategier er medtaget i denne opgørelse.   

Investment Company Institute, herefter ICI, er den nationale forening for amerikanske inve-

sterings virksomheder. ICI udarbejder årligt en rapport, der giver et overblik over fordelingen 

af amerikanske og globale investeringer for bl.a. mutual fonde
32

. På verdensplan androg inve-

steringer i mutual fonde ultimo 2010 USD 24,7 billioner. Af disse var USD 13,1 billion inve-

steret i amerikanske mutual fonde, og af disse var 27 % investeret i aktiefonde. Antages det, 

at fordelingen er tilnærmelsesvis identisk for de samlede investeringer i mutual fonde på ver-

densplan, vil ca. USD 6 billioner være investeret i aktiefonde. Ca. 70 % af de investeringsfor-

eninger, der opfylder afhandlingens udvælgelseskriterier, oplyser AUM ultimo 2010. Disse 70 

                                                                                                                                                         
29

 Investeringsforeninger der opfylder udvælgelseskriterierne  
30

 AUM er en opgørelse over hvor mange midler investeringsforeningen forvalter.  
31

UCITS er en forkortelse af Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives. Di-

rektiv 2001/107/EF og 2001/108/EF er et sæt af EU-direktiver, der har til formål at give kollektive investerings-

ordninger mulighed for at operere frit i hele EU på grundlag af en enkelt tilladelse fra en medlemsstat. I praksis 

er mange EU-medlemslande har pålagt yderligere reguleringsmæssige krav, der har hæmmet drift med den virk-

ning at beskytte de lokale forvaltere. 
32

 En mutual fond kan løst oversættes til en investeringsforening. En mutual fond er en type af professionelt 

forvaltet kollektiv investeringsordning, der puljer penge fra mange investorer til at købe værdipapirer. Der er 

ingen juridisk definition af mutual fonde, men udtrykket anvendes oftest kun til de kollektive investeringsord-

ninger, der er reguleret, til rådighed for offentligheden og åben i naturen. Hedgefonde ikke betragtes som en 

form for mutual fond. Investeringsforeninger, som de er defineret under dansk lovgivning, skal udstede investe-

ringsandele. Definitionen af mutual fonde er bredere, og medtager også kontoførende investeringsforeninger, der 

også eksisterer i dansk lovgivning.  
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% har tilsammen AUM for lidt over USD 1 billion, svarende til ca. 20 % af de samlede globa-

le aktie aktiver, der forvaltes gennem mutual fonde eller investeringsforeninger jf. ICI’s 2010 

rapport. Antages det, at de 30 % af afhandlingens data, der ikke oplyser deres AUM ultimo 

2010, gennemsnitligt administrerer AUM svarende til de 70 %, der oplyser deres AUM, ville 

afhandlingens data afdække ca. USD 1,5 billion svarende til ca. 25 % af de globale investe-

ringer i aktie investeringsforeninger. ICI opgørelser udspecificerer ikke, hvilken andel af aktie 

investeringer, der specifikt er investeret i globale aktiestrategier. Dvs. nationale, regionale og 

sektormæssige investeringsforeninger er også medtaget. De 20-25 % anslås at være et forsig-

tigt, om end konservativt estimat for, hvilken andel afhandlingens data afdækker af det sam-

lede marked ultimo 2010.   

Overordnet vurderes det, at afhandlingens stikprøve giver et retvisende billede af globale ak-

tieinvesteringer.   

4.2.1.1.2 Benchmark 

Investeringsforeningerne oplyser via CAMRADATA hvilket benchmark de anvender. Figur 6 

viser fordelingen af benchmark på afhandlingens data ultimo 2011. Forvaltere, der har rappor-

teret afkastoplysninger for composite produkter har generelt ikke an anført et benchmark. 

Langt hovedparten af investeringsforeningerne anvender MSCI World. En mindre andel an-

vender MCSI AC World, mens en lille andel bruger FTSE World som benchmark.  

Figur 6. Oversigt over de anvendte benchmark i afhandlingen ultimo 2011 

 
MSCI World MSCI AC World FTSE World Ikke oplyst
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Relationen mellem investeringsforeningernes benchmark og analyse af performance vedhol-

denheds diskuteres yderligere i afsnit 4.2.2. En geografisk distribution af investeringsforenin-

gernes registreringsland er fravalgt. Forfatteren har vurderet dette til at have utilstrækkelig 

analytisk relevans og bidrag for afhandlingen. 

 

4.2.2 Udvælgelse og strukturering af afkastdata til indeksmodeller 

Alle udgaverne af Jensens alfa kræver afkastdata for de faktorer, der indgår i faktormodeller-

ne. Dvs. en operationalisering af de teoretiske begreber prissætningsmodellerne baseres på. 

  

4.2.2.1 Jensens alfa 

Jensens alfa baseres på CAPM, men som Roll pointerer i sit studie (Roll, 1977), er det svært 

at operationalisere markedsporteføljen. Ippolitos’ (1989) resultater er, som påpeget af Elton et 

al. (1993), behæftet med fejl af netop denne årsag. En mulighed er at anvende de benchmark, 

som forvalterne selv opgiver som markedsporteføljen. En anden mulighed er at vælge en fæl-

les proxy for markedsporteføljen, og måle alle investeringsforeningernes performance i for-

hold til dette referencebenchmark.  

4.2.2.1.1 Udvælgelse og markedsporteføljen 

Markedsporteføljen er et teoretisk fænomen, der ikke er til at måle (Roll, 1977). Der er en 

række problemstiller ved potentielt at anvende investeringsforeningernes eget benchmark. Det 

er svært at vurdere i hvilken grad disse benchmark rent faktisk repræsenterer investeringsfor-

eningerne univers. Metodikken er ikke anvendt i studier af performance vedholdenhed 

(Carhart M. M., 1997)(Grinblatt & Titman, 1992). I den finansielle litteratur er der ikke præ-

cedens for at anvende investeringsforeningernes eget benchmark. 

Operationelt er det yderst komplekst at opstille matrixbaseret beregninger af alfa-estimaterne, 

hvilket giver uforholdsmæssigt mange manuelle estimationsprocessor. Operationelle fejlkilder 

bliver dermed et potentielt element i resultaterne. Det er ikke en hensigtsmæssig at anvende 

investeringsforeningernes eget benchmark.  

Alternativt kunne markedsporteføljen estimeres ud fra MSCI World IMI
33

. Problemet med 

MSCI World IMI er, at størstedelen af investeringsforeningerne angiver large cap-indeks som 

                                                 
33

 MSCI World IMI indeholder både large, mid og small cap-aktier. 
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deres reference indeks, hvilket potentielt inddrager en større del af small cap-aktier end inve-

steringsforeningen reelt investerer i.  

MSCI AC World har eksisteret siden 2001. Dette skyldes primært, at retvisende data for 

emerging markets-lande først blev tilgængelige for samtlige lande på dette tidspunkt. Det har 

endvidere ikke været muligt at identificere faktorer, der inkluderede emerging markets-lande.   

Alle investeringsforeninger vil have direkte eller indirekte eksponering mod emerging mar-

kets-lande, afhængigt af om selskaberne er registreret i emerging markets-lande eller udvikle-

de lande. Graden af off benchmark bets som investeringsforeninger foretager, vil påvirke va-

liditeten af resultaterne. 

Pointen er, at uanset hvilken markedsportefølje, der anvendes, vil denne ikke være retvisende 

for nogle af de globale investeringsstrategier, der anvendes som datagrundlag for afhandlin-

gen. Afhandlingen vil fokusere på, at vælge en markedsportefølje, der fokuserer på at investe-

ringsforeningerne påvirkes ligeligt
34

.  

Fama-French estimerer en markedsfaktor på det internationale marked. Tabel 2 angiver en 

tilnærmelsesvis identisk korrelation med MSCI World
35

. Det vurderes, at Fama-Frenchs mar-

kedsfaktor giver et retvisende billede af investeringsforeningernes eksponering i forhold til 

det globale aktiemarked. Markedsfaktoren danner præcedens for de resterende faktorer, idet 

inkonsistens mellem faktorerne kan give forkerte estimater i regressionsanalyserne.  

På trods af problemstillingerne med off benchmark bets i small cap-aktier og/eller emerging 

markets-lande, vurderes det, at analyse af performance vedholdenhed for globale investerings-

foreninger giver mest retvisende resultater ved anvendelse Fama-Frenchs faktorer, herunder 

markedsfaktoren.   

 

4.2.2.2 Jensen 3-alfa og Jensens 4-alfa  

Multi-faktor modeller kræver naturligvis afkasthistorik for hver enkel af faktorerne. Kenneth 

French har via sin hjemmeside offentliggjort en lang række af de data, der anvendes i en lang 

                                                 
34

 Morningstar foretager regressioner af investeringsforeningernes afkast i forhold til en række forskellige 

benchmark. En vurdering af R
2
 giver en indikation af hvilken type benchmark fonden reelt er investeret i. Denne 

metodik kræver et omfattende data arbejde, men det er svært at vurdere i hvilken grad dette påvirker resultaterne. 

Blake og Morey (Blake & Morey, 2000)finder ikke signifikant bedre performance vedholdenhed af deres studie 

af Morningstars rating system.  
35

 MSCI World er det dominerende benchmark for investeringsforeningerne i afhandlingen. 
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række studier, herunder Fama-French’s egne. Følgende faktorer er tilgængelige for internatio-

nale studier af udviklende lande
36

. Faktorerne anvender forkortelserne fra afsnit 2.5.3 afsnit 

2.5.4, der beskriver henholdsvis Fama-French 3-faktor model og Carharts 4-faktor model
37

.  

 Mkt-RF 

 SMB  

 HML  

 WML 

Mkt-RF er merafkastet for den markedsvægtede portefølje af udviklede lande, hvor RF er den 

risikofri rente amerikanske 1 måneders T-bill
38

 rente. Faktorerne er konstrueret ud fra aktier i 

lande, der geografisk stemmer overens med investeringsforeningernes investerbare univers.  

Tabel 2 viser faktorernes indbyrdes korrelation fra januar 2000 til december 2011. Det kan 

observeres, at faktorerne ikke har høj indbyrdes korrelation, og holder sig indenfor grænserne 

af tidligere studier. MSCI World målt i USD er medtaget idet dette benchmark typisk anven-

des som referencebenchmark af globale aktie strategier. Korrelationen med Mkt-RF faktorer 

er 0,99, hvilket skyldes at MSCI definition af den udviklede verden er næsten identisk med 

den Fama-French anvender. Der er analytisk overensstemmelse mellem de faktorer Fama-

French genererer, og de benchmark investeringsforeningerne selv oplyser jf. afsnit 4.2.1.1.2. 

Tabel 2. Oversigt over faktorernes indbyrdes korrelation i perioden 2000-2011 

  Mkt-RF SMB HML WML RF MSCI World 

Mkt-RF 1,00      

SMB 0,08 1,00     

HML -0,12 -0,30 1,00    

WML -0,32 0,35 -0,16 1,00   

RF -0,10 -0,15 0,27 -0,01 1,00  

MSCI World 0,99 -0,01 -0,09 -0,36 -0,06 1,00 

 

Det vurderes generelt, at de afkastdata der anvendes i afhandlingen er af samme kvalitet som 

lignende studier af performance vedholdenhed.  

  

                                                 
36

 De globale faktorer inkluderer 23 lande i 4 regioner: Australien, Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Finland, 

Frankrig, Tyskland, Grækenland, Hong Kong, Irland, Italien, Japan, Holland, New Zealand, Norge, Portugal, 

Singapore, Spanien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, USA. 
37

WML er en momentum faktor. SMB er size faktoren HML er value/growth faktoren Appendiks 10.3.1 giver en 

uddybende forklaring på faktorernes konstruktion. 
38

 T-bill eller treasury bill er en kortfristet gældsforpligtelse bakket op af den amerikanske regering med en løbe-

tid på mindre end et år. 
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5 Analysemetodik 

Følgende afsnit vil fastligge hvilke analysemetodikker afhandlingen vil anvende til at vurdere 

performance vedholdenhed. Grundlæggende anvendes periodiske og tidsserie studier til ana-

lyse af performance vedholdenhed. Begge metodikker anvender performancemål til at rate og 

ranke investeringsforeninger ud fra. Teoretisk har det ikke været muligt at identificere ét per-

formancemål, der entydigt egner sig bedre til måling af performance end andre. Som følge 

heraf anvendes et udvalg af performancemål for at styrke robustheden i afhandlingens resulta-

ter.  

Udvælgelses- og holdingperioder vil blive fastlagt under hensyntagen til metodiske og data-

mæssige begrænsninger og med inspiration fra tidligere studier.   

Afhandlingen vil endvidere kort gennemgå nogle af de problemstillinger, der er ved indeks-

modellernes anvendelse af alfa-estimater.   

Alle analyser af performance vedholdenhed er baseret på merafkastet for investeringsforenin-

gerne i forhold til den risikofri rente (Carhart M. M., 1997). 

 

5.1 Ordinary least squares 

3 af de performance mål, der anvendes i afhandlingen er baseret på alfa-estimater udledt via 

tidsserie regressionsanalyse. Ordinary lest square, herefter OLS, metodikken
39

 er den mest 

anvendte i moderne økonometri (Verbeek, 2008). OLS regressioner bygger på en række anta-

gelser, der skal opfyldes for, at estimaterne er retvisende. Der er en uddybende gennemgang 

af forudsætningerne for unbias efficient OLS regression i appendiks.  

Følgende antagelser ligger til grund for linear regression. 

1. Linearity - modellen har lineare parametre 

2. Zero Conditional Mean Error - fejlleddet har en forventet middelværdi af 0. 

3. Homoskedasticity - variansen for fejlleddet er konstant over tid for alle variable. 

4. Zero Covariance Among Errors - ingen autocorrelation i fejlleddet.    

5. Full Rank - de uafhængige variable er ikke perfekt korrelerede. 

                                                 
39

 OLS regression minimerer de kvadrerede afvigelser for en given regression hvor hver kvadreret afvigelse har 

samme vægt.  
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Ovenstående antagelser er det såkaldte Gauss Markow teorem. Er antagelserne opfyldt, vil 

OLS regressionerne være Best Linear Unbiased Estimate, herefter BLUE. 

Hvis hypotesetest via statistiske fordelinger skal foretages, er det nødvendigt at påvise, at fejl-

leddet i regressionen er normalfordelt.  

6.  Normality - fejlleddet antager en normalfordeling 

SAS 9.2 og SAS Enterprise 4.3 er anvendt som analytisk redskab for at foretage statistiske 

test af Gauss Markow antagelserne. Alle test af Gauss Markow antagelserne er baseret på 

Carharts 4-faktor model som proxy for investeringsforeningernes statistiske karakteristika
40

. 

Appendiks 10.4.1 indeholder en generel beskrivelse af antagelserne bag OLS regression, og 

afhandlingens statiske test samt beskrivelse af, hvordan statistikkerne skal fortolkes. For yder-

ligere information omkring regressionsanalyse henvises til A Guide to Modern Econometrics 

(Verbeek, 2008).  

Antagelse 1 vil ikke nærmere blive diskuteret, idet det kan konstateres, at afhandlingen an-

vender faktormodeller, der til stadighed har anvendelse i den finansielle verden. Lineariteten 

vurderes at være tilstrækkelig.  

Appendiks 10.4.2 viser grafisk fordelingen af fejlleddet. Fejlleddet har en forventet værdi af 

0, og opfylder dermed Gauss Markow antagelsen. Brud på denne antagelse kan give forkerte 

estimater af interceptet, hvilket er essentielt for analysen af performance vedholdenhed, idet 

alfa-estimater er interceptet i en regressionsanalyse.  

Whites test for heteroskedasticitet påviser, at variansen i fejlleddet ikke er konstant over tid. 

En korrektion af fejlleddet er foretaget via Whites korrektion
41

. Ved analyse af 60 investe-

ringsforeninger i med udvælgelsesperiode fra 2000-2005 og holdingperiode fra 2006-2011 

vurderes graden af heteroskedasticitet for investeringsforeningerne. Uden korrektion for hete-

roskedasticitet opnår 4 investeringsforeninger signifikante alfa-koefficienter. Ved Whites kor-

rektion af standard fejlleddet opnår 3 investeringsforeninger signifikante alfa-estimater. Som 

følge heraf vurderes det, at heteroskedasticitet ikke giver nævneværdig støj i analyserne.  

                                                 
40

 Carhart 4 faktor model er anvendt som proxy fordi potentielle problemstiller med Gauss Markow antagelserne 

er størst ved denne prissætningsmodel.  
41

 Whites korrektion justerer standard fejlleddet, hvilket giver ændringer i t-statistikken. Koefficienterne for alfa-

estimaterne og betakoefficienter for investeringsforeningernes eksponering mod faktorerne ændres ikke. Cross-

sectional regression og non-peramectric Spearman rank rho korrelation påvirkes derfor ikke af heteroskedastici-

tet i resudual variansen.  
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Der er foretaget Durbin-Watson test for at vurdere graden af autokorrelation blandt investe-

ringsforeningerne. Durbin-Watson statistikken varierer i værdi fra 0 til 4. En værdi i nærhe-

den af 2 angiver ikke-autokorrelation. En værdi tæt på 0 indikerer positiv autokorrelation, 

mens en værdi mod 4 angiver negative autokorrelation. En test af autokorrelationen af de 60 

investeringsforeninger med 12 års historik påviser en Durbin-Watson statistik på 1,9, hvilket 

indikerer, at der ikke er autokorrelation blandt investeringsforeningerne afkast.  

Tabel 2 påviser, at korrelationen faktorerne imellem er tilnærmelsesvis identisk med lignende 

studier af performancevedholdenhed og ikke høj, hvorved multikollinearitet ikke er medvir-

kende til fejl i estimaterne. Analyse af de forklarende variables Variance Inflation Faktor, 

herefter VIF, påviser definitivt, at multikollinearitet ikke er et problem. 

Hvorvidt fejlleddet er normalfordelte undersøges via flere statiske test; Kolmogorov-Smirnov, 

Cramer-von Mises og Anderson-Darling. Alle test påviser, at fejlleddet ikke er normalfordelt. 

Fejlleddet har negativ kurtosis, hvilket betyder, at test via normalfordelingen kan give misvi-

sende resultater. Den observerede sandsynlighedsmasse i halerne, for fordelingen af fejlleddet 

blandt investeringsforeningerne, er større end den sandsynlighedsmasse, der observeres i 

normalfordelingen. Anvendelse af hypotesetest kan føre til type II fejl
42

, fordi den observere-

de sandsynlighedsmasse i halerne for investeringsforeningerne er større end i normalfordelin-

gen. Denne problematik er identisk for alle studier af performance vedholdenhed, og vurderes 

ikke til at påvirke afhandlingens resultater eller konklusioner i nævneværdi grad.  

       

5.2 Periodiske studier - fastlæggelse af analysemetodikker og perioder 

Periodiske studier af performance vedholdenhed foretages på baggrund af rating ud fra per-

formancemål. Statiske analysemetodikker anvendes til at vurdere graden af performance ved-

holdenhed fra udvælgelses- til holdingperioden. En teoretisk gennemgang af de enkelte stati-

stiske metodikker er voluminøs, og ligger uden for afhandlingens temaramme. Nyere studier 

af performance vedholdenhed anvender typisk periodiske studier som kompliment til tidsserie 

studier. Periodiske analysemetodikker af performance vedholdenhed har styrker og svaghe-

der, men alle viser de et perspektiv af sandheden. Carhart (Carhart M. M., 1997) anvender 

non-parametric Spearman rho rank korrelationstest til at forkaste hypotesen om tilfældigt ran-

                                                 
42

 Type I fejl og type II fejl er tekniske termer, der anvendes i statistik til at beskrive bestemte fejl i en test pro-

ces, hvor en sand nulhypotese fejlagtigt blev afvist (Type I fejl) eller hvor man undlader at afvise en falsk nulhy-

potese (Type II fejl). 
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king over tid. Analytisk er det fornuftigt at vurdere om investeringsforeningernes performance 

er tilfældig eller forudsigelig. Hvis nulhypotesen kan forkastes kan supplerende studier efter-

følgende søge at identificere årsagerne til vedholdenheden i performance. 

 

5.2.1 Non-Parametric Spearman rank korrelationstest 

David Allen og Michael Tan (Allen & Tan, 1999) krediteres for at være de første, der foreta-

ger non-parametric Spearman rank korrelationstest af performance vedholdenhed. Spearman 

rank korrelationstesten er en variant af Pearsons korrelationskoefficient. Spearman rank korre-

lationstesten udtrykker sammenhængen mellem numerisk rankede værdier frem for variable-

nes faktiske værdier.  

Rankingen kan foretages på enkelt investeringsforeninger, eller på baggrund af numeriske 

grupperinger. Blake og Morey (2000) grupperer investeringsforeningerne i deciler i deres 

analyse, og får høje Spearman rank koefficienter på 0,6-0,8, men identificere også performan-

ce reversal ved koefficienter på -0,6. En problem ved at anvende cross-sectional regression på 

grupperede porteføljer er reduktionen af residualvarians
43

. Spearman rank rho korrelationste-

sten afhænger af antallet af observationer
44

. 

(19)        
 ∑  

 

 (    )
 

Hvor: 
ρX,Y er Spearman rank korrelationen koefficient 

n er antallet af observationer  

  
  er de kvadrede afvigelserne mellem den numeriske ranking fra periode ét til to

 

 

 

 

 

 

                                                 
43

 Afhandlingen konstruerer 4 porteføljer, hvilket eliminerer store dele af residualvariansen ved Spearman rank 

rho korrelationstest. Tolkningen af resultaterne for disse analyser skal derfor vurderes med dette i mente. 
44

 T-statistikken for en Spearman rank rho korrelations test foretages ud fra formel.51  

                √
(   )

(      )
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Figur 7. Grafisk illustration over forskellen mellem Pearsons og Spearmans korrelation 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ved korrelationsanalyse af hypotetiske alfa estimater (markeret med mørkeblå) fra 2 perioder 

observeres en korrelation på 0,9. Ved ranking af hypotetiske alfa-estimater (markeret med 

lyseblå) observeres det, at afvigelserne skyldes, at de bedste (dårligste) investeringsforeninger 

har leveret et bedre (dårligere) afkast i periode 2, men har fastholdt deres ranking fra periode 

1 til 2.  

Carhart (1997) pointerer flere problemstillinger med anvendelsen af Spearman korrelationste-

sten. Rankede værdier vægtes ligeligt, og hypotesetest af korrelationstesten kan bekræftes 

hvis de bedste og dårligste investeringsforeningen udviser performance vedholdenhed, dvs. 

vedholdenhed i halerne af distributionen af investeringsforeninger. 

Korrelationstesten giver ikke information omkring forvalternes evner blot deres indbyrdes 

ranking of vedholdenheden af denne over tid. Rating af investeringsforeningernes kan reelt 

påvise at alle investeringsforeningerne har leveret relativt dårlig performance af varierende 

grad. Af netop denne grund bør Spearmans korrelationstest suppleres af alternative analyse-

metodikker af performance vedholdenhed.  
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5.2.2 Cross-sectional regression 

Nicolas Bollen og Jeffrey Busse (Bollen & Busse, 2005) foretager cross-sectional regression 

til analyse af performance vedholdenhed. Cross-sectional regressionen baseres på baggrund af 

alfa-skabelsen målt ud fra Carharts 4-faktor model. Metodikken har tidligere været anvendt af 

Grinblatt og Titman (1992). Grinblatt og Titman anvender en 8-faktor indeks til at vurdere 

alfa-skabelsen. Forskellen i de to studier er, at Bollen og Busse foretager cross-sectional re-

gression ud fra grupperede porteføljer, hvorimod Grinblatt og Titman foretager cross-

sectional regression ud fra de enkelte investeringsforeninger. Problematikken med reduktion i 

residualvariansen er også et problem ved anvendelsen af cross-sectional regression. 

Regressionen formuleres på følgende måde.  

(20)            (         )      

Hvor: 
Perfi,t er alfa-estimatet eller performancemålet fra holdingperioden  

Perfi,t-1 er alfa-estimatet eller performancemålet fra udvælgelsesperioden 

   er et fejlled  

 

Hvis performance rating fra udvælgelsesperioden er uafhængig af performance rating i hol-

dingperioden vil følgende hypotese kunne bekræftes.  

(21)        

Hvis der kan påvises en sammenhæng mellem performance ratingen fra udvælgelsesperioden 

og performance ratingen til holdingperioden kan følgende hypotese bekræftes.  

(22)        

Positive estimater for hældningskoefficienter med stor t-statistik indikerer, at tidligere per-

formance forudsiger performance i følgende periode. Negative koefficienter indikerer perfor-

mance reversal. Dvs. investeringsforeninger med god performance i udvælgelsesperioden 

efterfølgende har leveret dårlig performance i holdingperioden og vice versa. En høj justeret 

R
2
 indikerer stærk forklaringsgrad for fremtidig performance. Forklaringsgraden i tidligere 

studier har ikke været specielt høj. Grinblatt og Titman (Grinblatt & Titman, 1992) rapporte-

rer niveauer fra 0,00 til 0,15. 
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5.2.3 Periodiske analysemetodikker af performance vedholdenhed der er fravalgt 

Afhandlingen har vurderet en lang række forskellige analytiske metodikker til analyse af per-

formance vedholdenhed. Det er ikke alle metodikker der er fundet anvendelige. Følgende me-

toder er fravalgt af forskellige årsager. Primært er der foretaget en vurdering af den yderligere 

information analyserne kunne bidrage med. Hvis dette ikke har været tilstrækkeligt, er analy-

semetodikkerne blevet fravalgt. Sekundært har der skulle foretages en afvejning af antallet af 

analysemetodikker i afhandlingen, for at sikre den ønskede analytiske dybde. Følgende analy-

tiske metodikker er ikke medtager af ovenstående grunde.  

Dummy variable regression er en metodik Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) anvender 

til analyse af Morningstars rating system. Metodikken giver mulighed for at analysere hvor-

vidt grupperinger af investeringsforeninger performer relativt i forhold til hinanden. Selvom 

analyse metodikken kunne bidrage med yderligere information er det af analytiske årsager 

ikke medtaget i afhandlingen. Det er naturligvis interessant at analysere i hvilken grad mean 

reversion er et performance fænomen, men det vurderes mere relevant initialt at søge at påvise 

performance vedholdenhed. 

Fama-Macbeth regression anvendes i flere studier af performance vedholdenhed, herunder 

Carhart (Carhart M. M., 1997). Forfatteren foretager cross-sectional regression, hvor genera-

tes regressors anvendes til estimation af risikopræmierne for en række forskellige omkostnin-

ger, med spændende resultater til følge. Fama-Macbeths cross-sectional regression kræver 

informationer omkring en række faktorer, der ikke indgår i prissætningsmodellen før analy-

semetodikker bidrager med mere information end tidsserie regression af grupperede porteføl-

jer. Afhandlingen har ikke haft mulighed for at specificere omkostningssatser eller andre fak-

torer for størstedelen af investeringsforeningerne. Havde denne data været tilgængeligt ville 

det have været nærliggende at foretage analyse via Fama-Macbeths cross-sectional regressi-

on
45

. Som følge heraf er metodikken ikke medtaget. Appendiks indeholder SAS kode for den-

ne metodik, da anvendelsesmulighederne af denne analysemetodik har været undersøgt i vid 

                                                 
45

 Brugen af generated regressors i cross-sectional regressionen kan betyde, at de traditionelle OLS fejlled og t-

statistikker kan overvurdere estimaternes signifikans (Shanken, 1992). Biased β-estimater kan lede til fejlagtige 

konklusioner om eventuelle faktorer i modellen. Problemet minimeres når antallet af perioder i tidsserieregressi-

onen går mod uendelig, da det øger præcisionen i β-estimaterne. Shanken (Shanken, 1992) foreslår at korrigere 

estimaternes standardafvigelse for at minimere EIV problematikken. Denne korrektionsfaktor søger at forbedre t-

statistikken, og give unbiased inferens. 
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udstrækning. Overordnede beskrivelser af både Dummy variable regression og Fama-

Macbeth regression er inkluderet i appendiks.  

 

5.2.4 Fastlæggelse af horisonter for periodiske analyser 

Periodiske studier af performance vedholdenhed kræver fastlæggelse af perioder. En todeling 

af hele afhandlingens data giver mulighed for at vurdere, i hvilken grad performance vedhol-

denhed kan identificeres over lange analysehorisonter. Ydermere giver det en referenceramme 

som resultaterne af delperioder vurderes ud fra. De grupperede porteføljer inkluderes i de pe-

riodiske analyser. Bollen og Busse (Bollen & Busse, 2005) anvender cross-sectional regressi-

on af syntetiske porteføljer. Cross-sectional regression af syntetiske porteføljer giver mulig-

hed for at vurdere om performance vedholdenhed er mere tydelig ved anvendelse af gruppe-

ringstekniker jf. afsnit 5.3.   

 

5.2.4.1 Full-sample periode 

Afhandlingens data opdeles overordnet i 2 dele, dvs. udvælgelses- og holdingperioder med 6 

års historik. En udvælgelsesperiode fra primo 2000 til ultimo 2005, og en holdingperiode fra 

primo 2006 til ultimo 2011. Grinblatt og Titman (Grinblatt & Titman, 1992) foretager cross-

sectional ud fra udvælgelses- og holdingperioder med 5 års historik.  

 

5.2.4.2 Sub-sample perioder 

Effekten er rating og ranking af investeringsforeninger på korte perioder undersøges ved at 

opdele data i delperioder. Anvendelsen af flere horisonter giver mulighed for at nuancere re-

sultaterne, og vurdere metodikkernes identifikation af performance vedholdenhed på mellem-

lang sigt.  

Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) foretager Spearman rank rho korrelation test på 1, 3 

og 5 år. Det skal bemærkes at forfatternes beta-estimater var på baggrund af 10 års månedlige 

afkast observationer, hvilket er i overensstemmelse med minimering af EIV problematikken. 

Årlige analyseperioder ville give en voluminøst data behandling, der ligger ud over afhand-
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lingens forventede ressourceforbrug
46

. Performance vedholdenhed på korte horisonter afdæk-

kes ved tidsserie studier der bliver beskrevet i afsnit 5.3. 

 

5.3 Tidsserie studier - konstruktion af porteføljer 

Flere studier af performance vedholdenhed anvender konstruktionen af porteføljer til at isole-

re effekten af forskellige rating og ranking metodikker. En komplet analyse af hvilken grad 

performancemålene kan forudsige performance vedholdenhed fordrer, at der konstrueres por-

teføljer baseret på ranking af investeringsforeningerne for alle performancemålene. Det res-

sourcemæssige forbrug, der forudsætter ovenstående ranking ligger ud over det, der forventes 

i en afhandling.  

En pragmatisk løsning er at foretage ranking af yderpunkterne af performancemålene. Det 

vurderes, at rating, ranking og gruppering ud fra Sharpe ratioen og momentum effekten
47

 kan 

afdække performancemålenes potentielle identifikation af performance vedholdenhed. Per-

formancemål baseret på alfa-estimater, har en række analytiske EIV problemstillinger, der 

kræver en yderligere minimering af antallet af investeringsforeninger, hvilket ikke findes hen-

sigtsmæssigt
48

. EIV problematikken diskuteres yderligere i afsnit 5.3.1. 

Konkret konstrueres 4 porteføljer ud fra investeringsforeningernes rankede Sharpe ratio og 

momentum effekt det foregående år
49

. Porteføljernes afkast konstrueres ved at ligevægte af-

kast for de investeringsforeninger, der rankes og grupperes i de respektive porteføljer. Denne 

metodik er identisk med Carharts (Carhart M. M., 1997). Grupperingen i kvartiler, frem for 

deciler, der er traditionelt i studier af performance vedholdenhed, skyldes primært, at antallet 

af investeringsforeninger i de første år er begrænset. Ved at minimere antallet af porteføljer 

øges antallet af investeringsforeninger i den enkelte portefølje.  

 

                                                 
46

 Afhandlingen medtager 5 performancemål, 2 periodiske analysemetodikker, hver med 12 års historik og ana-

lyser foretages på både investeringsforeninger og 4 konstruerede porteføljer. Årlige periodiske analyser ville 

beløbe sig i 600 separate cross-sectional regressioner eller Spearman rank korrelations test. Dertil kommer ana-

lyser af længere perioder.     
47

 Momentum effekten defineres efter Carharts principper, dvs. det akkumulerede afkast det foregående år. 
48

 Ranking efter Jensens alfa, 3-indeks alfa og 4-indeks alfa kræver et minimum af observationer i tidsserie di-

mensionen for at give præcise beta-estimater, jf. EIV problematikken. Carhart (1997) foretager ranking ud fra 4-

indeks alfa, hvilket han argumenterer for kræver minimum 30 månedlige observationer og helst 36 månedlige 

observationer. Ved konstruktion af porteføljer baseret på rankede alfa-estimater, vil dette betyde at de første 3 

års data udelukkende kan anvendes til estimation af alfa-estimater. 
49

 Med undtagelse af år 2000 hvor rankingen det indeværende år anvendes til at grupperer investeringsforenin-

gerne. 
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 Portefølje 1: Indeholder den bedste kvartil  

 Portefølje 2: Indeholder den næstbedste kvartil 

 Portefølje 3: Indeholder den næst dårligste kvartil 

 Portefølje 4: Indeholder den dårligste kvartil 

Årlige grupperingsperioder giver mulighed for at relatere vedholdenheden af performance ud 

fra momentum faktoren, der på årlige horisonter er påvist signifikant (Jegadeesh & Titman, 

1993). 

 

5.3.1 Errors-In-Variable 

Errors-in-variables
50

 udtrykker problematikken omkring bias estimater af betakoefficienterne, 

fordi de estimeres (med fejl) i tidsserie regressionen.  

Fama-Macbeth (Fama & Macbeth, 1973) søger at minimere EIV problematikken ved at grup-

pere aktier i porteføljer. Aktier kan have varierende eksponering overfor forskellige risikofak-

torer over tid, hvilket kan give fejlagtige estimater. Dette minimeres ved at grupperer aktierne 

i porteføljer, og basere estimater over længere estimationsperioder. Fama-Macbeth gruppe-

ringsteknikken anvender en 3 trin estimationsprocedure. Ud fra 5 års historik grupperes aktier 

i porteføljer ud fra deres markedsbeta eksponering. Konstruktionen af porteføljeafkast består 

af at ligevægte afkastudviklingen for de enkelte aktier. Porteføljens afkastmæssige udvikling 

over de efterfølgende 5 år ligger til grund for betaestimaterne, der testes i de efterfølgende 5 

år, for at vurdere i hvilken grad betaestimaterne kan forklare afkastet for aktier. Konstruktion 

baseret på markedsvægte ville betyde, at store selskaber havde en større indflydelse på porte-

føljernes afkastudvikling.       

Carhart (Carhart M. M., 1997) anvender Fama-Macbeths metodik til at gruppere investerings-

foreninger i sit studie af performance vedholdenhed. Carhart anvender årlige grupperings ho-

risonter som det korteste. Det kan argumenteres, at kortere horisonter er acceptabelt ved ana-

lyse af investeringsforeninger, fordi investeringsforeningers betaeksponering er mindre volatil 

end enkelt aktier.  

                                                 
50

 I statistikken er Errors-In-Variables modeller eller measurement errors modeller regressionsmodeller, der tager 

højde for målefejl i de forklarende variable. I modsætning hertil antager standard regressionsmodeller, at disse 

regressorer er blevet målt præcist, eller observeret uden fejl, dvs. at disse modeller kun tager højde for fejlled i 

de afhængige variabler. 
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Konstrueres porteføljer efter f.eks. momentum faktoren (Carhart M. M., 1997), vil investe-

ringsforeningerne i hver enkelt portefølje udskiftes over tid i overensstemmelse med deres 

eksponering i forhold til momentumfaktoren. Carhart foretager regrupperinger på 1-5 år for at 

vurdere effekten af gruppering over tid. Afhandlingen vil kun foretage regrupperinger på årli-

ge horisonter. Dette skyldes primært, at Carhart finder størst performance vedholdenhed ved 

årlige regrupperinger. Regrupperingen af porteføljer på årlig basis komplimenteres af periodi-

ske analyser af performance vedholdenhed på mellemlang og lang sigt. Det vurderes, at af-

handlingen via begge analyser har mulighed for at vurdere performance vedholdenhed over 

kort, mellemlang og lang sigt.    

 

5.4 Delkonklusion: Analytisk metode 

Afhandlingen har præsenteret en række analytiske metoder, der kan anvendes til at analysere 

performance vedholdenhed over tid. De præsenterede metoder er ikke uudtømmelige, men 

repræsenterer de mest anerkendte og anvendte analysemetodikker.  

Ved at kombinere udvalgte nøgletal til performancerating med udvalgte statistiske metodikker 

til analyse af performance vedholdenhed forbedres grundlaget for, at give en veldokumenteret 

besvarelsen af problemformuleringen. 

Non-parametric Spearman rank rho korrelation anvendes til at foretage hypotesetest af, hvor-

vidt investeringsforeningers ranking er tilfældigt over tid. Metodikken er en variant af Pear-

sons korrelationskoefficient. Spearman rank korrelation foretages på rankede værdier fra ud-

vælgelsesperioden til holdingperioden. Positive koefficienter indikerer performance vedhol-

denhed, hvorimod negative koefficienter indikerer performance reversal. Metodikken vurde-

rer ikke hvorvidt investeringsforeningerne har klaret sig godt eller dårligt, og bør derfor sup-

pleres af andre analyser.  

Periodiske studier har flere forskellige statistiske metodikker til at analysere performance 

vedholdenhed. Grinblatt og Titman (1992) og Bollen og Busse (2005) anvender en cross-

sectional regression, der giver mulighed for at estimere koefficienten fra udvælgelsesperioden 

til holdingperioden. Metodikken er anvendelig for alle performancemål og uanfægtet af peri-

odernes horisont. Positive koefficienter indikerer, at der er positiv vedholdenhed i performan-

ce.  
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Konstruktion af syntetiske porteføljer ud fra rating og ranking af investeringsforeninger giver 

mulighed for at isolere effekten af rating og ranking af forskellige performancemål. Denne 

metodik kan via tidsserie regression, ud fra prissætningsmodeller, vurdere hvorvidt alfa-

skabelse er signifikant. Rating, ranking og gruppering via Sharpe ratioen og momentum fakto-

ren giver mulighed for at vurdere yderpunkterne af performancemålene, der anvendes i af-

handlingen, og deres potentielle identifikation af performance vedholdenhed. 

Tabel 3 giver en oversigt over, hvilke performancemål der analyseres via periodiske og grup-

peringsmæssige tekniker.    

      

Tabel 3. Oversigt over performancemål ved periodiske analyse af performance vedholdenhed 

  
Cross-sectional 

regression 
Spearman rank 

korrelation 
Portefølje     

konstruktion 

Sharpe ratio √ √ √ 

Modificeret Sharpe ratio √ √  

Jensens alfa √ √  

Fama-French alfa √ √  

Carhart alfa √ √ (√)51 
 

 

  

                                                 
51

 Der foretages ikke gruppering ud fra Carharts alfa, men mometum effekten 
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6 Empiriske resultater  

Følgende afsnit vil præsentere de empiriske resultater. Strukturen for præsentationen af de 

empiriske resultater vil følge præsentation af analysemetodikker i afsnit 5. 

De empiriske resultater skal tolkes i forhold til de underliggende faktorer, der driver perfor-

mancemålene og vedholdenhedsanalyserne. Indeks-modellerne medtager i varierende grad 

udviklingen af de enkelte faktorer. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio er meget 

påvirkelig af niveauet for den risikofri rente og afkastet for aktier.  

Figur 8 viser udviklingen af de faktorer, der anvendes til i faktormodellerne. HML faktoren 

har frem til 2008 haft markant større afkast end markedsporteføljen. En del af forklaringen på 

dette skyldes IT-boblen, hvor en række IT-selskaber var blevet handlet op i pris, dvs. lave 

B/M eller growth karakteristika. Selskaber med growth karakteristika taber under finanskrisen 

relativt mere end value selskaber, dvs. selskaber med høj B/M. 

Figur 8. Oversigt over den indekserede udvikling af faktorer anvendt i afhandlingen 

 

 

Figur 9 viser den rullende Sharpe ratio for annualiserede afkast og risiko jf. formel (5). Sharpe 

ratioen er negativ i de år hvor afkastet for aktier er mindre end den risikofri rente, er defineret 

som den månedlige rente for amerikanske T-bills jf. afsnit 4.  
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Markedsporteføljen har været meget volatil i afhandlingens analyseperiode. Fra 2000-2003 og 

fra 2008-2009 har aktiemarkedet oplevet fald på 40-50 %. Elroy Dimson, Paul Marsh, og Mi-

ke Staunton udgav i 2002 Triumph of the Optimists (Dimson, March, & Staunton, 2002). For-

fatterne undersøger forrentningen af forskellige aktivklasser i det 20’ende århundrede. Kon-

klusionen er, at aktier har haft en risikopræmie i forhold til lange statsobligation på ca. 4 %. 

Risikopræmierne varierer lidt fra land til land.  

Afhandlingens data dækker således over en periode, der er atypisk i forhold til de langsigtede 

tendenser.  

Figur 9. Oversigt over rullende Sharpe ratio på markedsporteføljen Mkt-RF 

 

 

6.1 Periodiske analyser 

Periodiske analyser af performance vedholdenhed tager udgangspunkt i prædefineret analyse-

horisonter. Jf. afsnit 5 vil performance vedholdenhed blive analyseret på 3 og 6 års historik. 

EIV problematikken betyder at analyse på årlige horisonter kan være misvisende, hvis estima-

terne ikke har tilstrækkelige observationer. Afsnittet vil være struktureret efter analytisk me-

tode, frem for perioden. En strukturering efter delperiode vil give redundans i afhandlingen. 
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6.1.1 Non-parametric Spearman rank korrelationstest 

Non-parametric Spearman rank korrelation er foretaget på afhandlingens data. Nulhypotesen 

antager tilfældig fordeling af investeringsforeningerne. Hvis nulhypotesen kan bekræftes, vil 

dette påvise, at investeringsforeningernes performance fra udvælgelsesperioden til holdingpe-

rioden er tilfældig.  

 

Tabel 4.  Spearman Rank korrelation for udvælgelses- og holdingperioder med 6 års historik 

Sharpe og Mom i Rank kolonnen udtrykker de rankede og grupperede porteføljer. Alle inv. er Spearman Rank korrelationen 

mellem alle investeringsforeningerne. N udtrykker antallet af investeringsforeninger i analyseperioden. UP og HP udtrykker 

henholdsvis udvælgelsesperioden og holdingperioden, dvs. primo 2000 til ultimo 2005, og primo 2006 til ultimo 2011. Kor-

relations-testen er foretaget på de rankede performancemål fra UP til HP. Ranking koefficienten er anført i første kolonne 

efterfulgt af t-statistikken for korrelationskoefficienten. 
Rank N UP HP Sharpe Mod. Sharpe Jensens α Fama-French α Carhart α 

        Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat 

Sharpe # 2000-2005 2006-2011 1.00 N/A 0.80 1.89 1.00 N/A 0.80 1.89 0.60 1.06 

          ***   

 

  ***   

 

  

 Mom # 2000-2005 2006-2011 0.40 0.62 0.20 0.29 0.80 1.89 0.80 1.89 0.80 1.89 

          

 

  

 

  

 

  

 

  

 Alle inv. 60 2000-2005 2006-2011 0.73 8.18 0.75 8.58 0.12 0.95 0.16 1.27 0.16 1.42 

          ***   ***   

 

  

 

  

 * Signifikant ved 90 % konfidensinterval 

** Signifikant ved 95 % konfidensinterval 

*** Signifikant ved 99 % konfidensinterval 

 

Det observeres, at alle korrelationskoefficienter har positive værdier. Dvs. der er positiv 

sammenhæng mellem udvælgelsesperioden og holdingperioden. Signifikant vedholdenhed er 

til stede i 4 tilfælde. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio er signifikant forskellig 

fra 0 ved analyse af alle investeringsforeningerne. Jensens alfa, Fama-French alfa og Carharts 

kan ikke forkaste nulhypotesen ved analyse af alle investeringsforeningerne. Carharts alfa er 

ikke signifikant, men har den største t-statistik af de tre indeks modeller. De konstruerede 

porteføljer skal være perfekt korrelerede for at være statistisk signifikant pga. det begrænsede 

antal af observationer, hvilket skyldes grupperingen. 

Resultaterne er ikke entydige. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio forkaster hy-

potesen omkring tilfældig ranking af investeringsforeninger. Den empiriske SML har histo-

risk afveget fra den teoretiske (Black, Jensen, & Scholes, 1972). Lav-volatilitets anomalier 

kan forklare hvorfor Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio i højere grad forkaster 

nulhypotesen. Analyse af performance vedholdenhed på kortere horisonter kan bidrage med 

yderligere information. 
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Tabel 5. Spearman Rank korrelation for udvælgelses- og holdingperioder med 3 års historik 

Sharpe og Mom i Rank kolonnen udtrykker de rankede og grupperede porteføljer. Alle inv. er Spearman Rank korrelationen 

mellem alle investeringsforeningerne. N udtrykker antallet af investeringsforeninger i analyseperioden. UP og HP udtrykker 

henholdsvis udvælgelsesperioden og holdingperioden, dvs. primo 2000 til ultimo 2005, og primo 2006 til ultimo 2011. Kor-

relations-testen er foretaget på de rankede performancemål fra UP til HP. Ranking koefficienten er anført i første kolonne 

efterfulgt af t-statistikken for korrelationskoefficienten. 
Rank N UP HP Sharpe Mod. Sharpe Jensens α Fama-French α Carhart α 

        Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat Kor. t-stat 

Sharpe # 2000-2002 2003-2005 0.80 1.89 0.80 1.89 0.40 0.62 -1.00 N/A -1.00 N/A 

               ***  *** 

Sharpe # 2003-2005 2006-2009 1.00 N/A -0.60 -1.06 0.20 0.29 0.80 1.89 0.20 0.29 

         ***         

Sharpe # 2006-2009 2009-2011 0.40 0.62 -1.00 N/A -0.20 -0.29 0.80 1.89 0.40 0.62 

           ***       

Mom # 2000-2002 2003-2005 0.20 0.29 -0.40 -0.62 1.00 N/A 0.40 0.62 0.40 0.62 

             ***     

Mom # 2003-2005 2006-2009 0.20 0.29 -0.40 -0.62 0.80 1.89 0.80 1.89 -0.40 -0.62 

                  

Mom # 2006-2009 2009-2011 -0.40 -0.62 0.40 0.62 0.40 0.62 -0.20 -0.29 0.00 0.00 

                  

Alle inv. 60 2000-2002 2003-2005 0.67 6.86 0.65 6.54 0.34 2.73 -0.02 -0.12 -0.03 -0.20 

       ***  ***  ***     

Alle inv. 111 2003-2005 2006-2009 0.54 6.68 0.59 7.53 0.16 1.65 0.15 1.55 0.33 3.61 

       ***  ***      *** 

Alle inv. 157 2006-2009 2009-2011 -0.15 -1.86 -0.32 -4.19 -0.08 -1.02 -0.14 -1.79 0.09 1.13 

       ***  ***    **   

* Signifikant ved 90 % konfidensinterval 

** Signifikant ved 95 % konfidensinterval 

*** Signifikant ved 99 % konfidensinterval 

 

Analysen af horisonter med 3 års historik giver ikke et entydigt billede af vedholdenheden i 

performance. Korrelationskoefficienterne er ikke kun positive på 3 års sigt. Der er flere ek-

sempler på performance reversal, dvs. investeringsforeninger der er ranket højt i udvælgelses-

perioden har en lavere ranking i holdingperioden og vice versa. 

Analyse af alle investeringsforeningerne forkaster generelt hypotesen om tilfældigt ranking af 

investeringsforeningerne. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio udviser den høje-

ste grad af performance vedholdenhed, eller performance reversal. Performance reversal kan 

potentielt tilskrives problematikken med negative Sharpe ratioen beskrevet i afsnit 2.4.1.  

De konstruerede porteføljer forkaster i mindre grad hypotesen om tilfældig ranking af investe-

ringsforeninger.  

Korrelationstesten viser grundlæggende, at performancemålene i forskellig grad kan identifi-

cere vedholdenheden i performance. Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio er gene-

relt bedre til at identificere vedholdenheden i performance. Carharts alfa udviser ikke generel 
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signifikant identifikation af performance vedholdenhed, men er det bedste af de 3 alfa-

estimater.  

Carhart (Carhart M. M., 1997) konkluderer, at hypotesetest af Spearman rank rho korrelation 

kan forkastes, hvis der er vedholdenhed blandt de dårligste og bedste investeringsforeninger, 

idet korrelationstesten vurdere de kvadrede afvigelser i rankingen fra udvælgelsesperioden til 

holdingperioden. Carhart foretager korrelationstesten ud fra ud fra 4-indeks alfa, men præsen-

terer ikke sin Spearman rank korrelation test i sin artikel.  

Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) foretager testen på Sharpe rationen, Jensens alfa og 

Carharts alfa. Deres resultater er tilnærmelsesvis identiske med afhandlingens. Forfatterne 

finder i overensstemmelse med Carhart at rankingen ikke er tilfældig. Blake og Morey finder 

en højere vedholdenhed ved rating og ranking af Sharpe rationen end Jensens alfa og Carharts 

alfa. Forfatterne oplyser p-værdierne for korrelationskoefficienten i stedet for t-statistikkerne. 

Tabel 12 i forfatternes studie viser resultaterne af deres korrelationstest. 

Blake og Morey finder mindre performance reversal end resultaterne, der er præsenteret i Ta-

bel 5. Tilstedeværelsen af mere performance reversal kan potentielt forklares ud fra volatilite-

ten i markedsporteføljen i afhandlingens analyseperiode. Der har været meget store fald i ak-

tiemarkedet. Diskussionen af Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio her netop en 

analytisk problemstilling ved negative afkast jf. afsnit 2.4.1.  

 

6.1.2 Cross-sectional regression 

Cross-sectional regression baseret på Bollen og Bussens metodik foretages, som anvist i Ta-

bel 3, på alle performancemålene. Tidsserie regressioner foretaget via SAS 9.2 er anvendt til 

at estimere alfa-estimaterne for Jensens alfa, Fama-French’s alfa og Carharts alfa. Appendiks 

indeholder en opgørelse af de matriceformler, der er anvendt til at beregne estimaterne, samt 

SAS koden der ligger til grund for regressionerne.   
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Tabel 6. Cross-sectional baseret for udvælgelses- og holdingperioder med 6 års historik 

Sharpe og Mom i Rank kolonnen udtrykker de rankede og grupperede porteføljer. Alle inv. er cross-sectional regressionen 

mellem alle investeringsforeningerne. N udtrykker antallet af investeringsforeninger i analyseperioden. UP og HP udtrykker 

henholdsvis udvælgelsesperioden og holdingperioden. Regressionen er foretaget på de rankede performancemål fra UP til 

HP. Hældningskoefficienten er anført i første kolonnen koeff. efterfulgt af t-statistikken for regressionen, med p-værdien i 

parentes. 
Rank N UP HP Sharpe Mod. Sharpe Jensens α Fama-French α Carhart α 

        Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat 

Sharpe # 2000-2005 2006-2011 0.33 1.34 0.38 1.07 0.55 3.29 -0.66 -0.59 -0.52 -0.57 

          (0.31)   (0.40)   (0.08)   (0.62)   (0.63) 

Mom # 2000-2005 2006-2011 -0.64 -0.32 1.08 0.59 4.28 1.33 -0.69 -0.75 0.62 1.92 

          (-0.32)   (0.62)   (0.05)   (0.53)   (0.19) 

Alle inv. 60 2000-2005 2006-2011 0.44 7.66 0.54 8.65 0.04 0.74 0.10 1.31 0.11 1.46 

          (0.00)   (0.00)   (0.46)   (0.19)   (0.15) 

 

Det observeres, at cross-sectional regression baseret på alle investeringsforeningerne har posi-

tiv sammenhæng uanset performancemål. De grupperede porteføljer har mere varierende ko-

efficienter. Grupperingen eliminerer en del residualvarians, og som følge heraf er resultaterne 

mindre pålidelige. Bollen og Busse anvender metodikken på grupperinger af 10 porteføljer, 

hvilket giver mere retvisende resultater, idet mindre residualvarians elimineres.  

Afhandlingens resultater er tilnærmelsesvis identiske med Grinblatt og Titmans (1992) analy-

se af investeringsforeninger. Både tendens og koefficienternes niveauer er i tråd med Grinblatt 

og Titmans analyse. Afhandlingens cross-sectional koefficienter er imidlertid ikke signifikan-

te i samme grad som Grinblatt og Titmans. Forfatterne anvender en variation af Jensens alfa 

til vurdering af performance. Forfatternes benchmark er konstrueret ud fra karakteristika for 

aktier. Det er muligt, at dette 8-faktors benchmark er forklaringen på forskellen i signifikans. 

Afhandlingens analyseperiode og investeringsforeninger er ikke direkte sammenlignelig med 

Grinblatt og Titmans, hvilket kan medvirke til forskelle i resultaterne.   

Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio påviser signifikant vedholdenhed i perfor-

mance ved analyse af alle investeringsforeningerne jf. Tabel 6. Haugen og Baker (Case 

Closed, 2009) påviser, at aktier med lav volatilitet historisk har givet et højere risikojusteret 

afkast, hvilket er i overensstemmelse med resultaterne af cross-sectional regressionerne i Ta-

bel 6. Både Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio ranker de investeringsforeninger, 

opnår de højeste risikojusteret afkast.  

Ingen af koefficienterne for de grupperede porteføljer er signifikante på et 95 % eller 99 % 

konfidensinterval. De grupperede porteføljer viser signifikans på et 90 % konfidensinterval, 

hvis cross-sectional regression er baseret på Jensens alfa.    
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Grundlæggende viser cross-sectional regression, at investeringsforeningerne kan fastholde 

deres performance over en horisont på 6 år. Dvs. investeringsforeninger, der historisk har le-

veret god performance forsætter med at levere god performance. 

Analyse af kortere perioder vil give et uddybende billede af vedholdenheden i performance. 

Tabel 7. Cross-sectional baseret på udvælgelses- og holdingperioder med 3 års historik 

Sharpe og Mom i Rank kolonnen udtrykker de rankede og grupperede porteføljer. Alle inv. er cross-sectional regressionen 

mellem alle investeringsforeningerne. N udtrykker antallet af investeringsforeninger i analyseperioden. UP og HP udtrykker 

henholdsvis udvælgelsesperioden og holdingperioden. Regressionen er foretaget på de rankede performancemål fra UP til 

HP. Hældningskoefficienten er anført i første kolonnen koeff. efterfulgt af t-statistikken for regressionen, med p-værdien i 

parentes. 
Rank N UP HP Sharpe Mod. Sharpe Jensens α Fama-French α Carhart α 

        Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat Koeff. t-stat 

Sharpe # 2000-2002 2003-2005 0.42 1.47 0.44 1.21 0.47 2.52 -0.51 -2.45 -0.54 -2.77 

         (0.28)  (0.35)  (0.13)  (0.13)  (0.11) 

Sharpe # 2003-2005 2006-2009 0.61 2.13 -0.78 -0.43 2.51 3.23 2.10 1.04 2.61 0.91 

         (0.17)  (0.71)  (0.08)  (0.41)  (0.46) 

Sharpe # 2006-2009 2009-2011 0.55 1.15 -0.22 -17.09 -0.17 -0.80 0.25 0.20 0.27 1.41 

         (0.37)  (0.00)  (0.51)  (0.86)  (0.29) 

Mom # 2000-2002 2003-2005 1.31 0.69 -3.36 -0.75 0.24 0.78 0.14 0.43 0.15 0.44 

         (0.56)  (0.53)  (0.52)  (0.71)  (0.70) 

Mom # 2003-2005 2006-2009 -0.64 -0.32 1.08 0.58 1.35 0.45 -1.20 -0.33 -0.87 -0.21 

         (0.78)  (0.62)  (0.70)  (0.77)  (0.85) 

Mom # 2006-2009 2009-2011 -0.28 -0.67 0.05 0.63 -0.21 -0.85 0.00 0.02 0.03 0.18 

         (0.57)  (0.59)  (0.49)  (0.99)  (0.88) 

Alle inv. 60 2000-2002 2003-2005 0.46 6.60 0.59 7.20 0.19 2.26 -0.15 -1.93 -0.15 -1.98 

       (0.00)  (0.00)  (0.03)  (0.06)  (0.05) 

Alle inv. 111 2003-2005 2006-2009 0.38 6.87 0.54 6.92 0.03 0.30 0.07 0.55 0.24 1.82 

       (0.00)  (0.00)  (0.76)  (0.59)  (0.07) 

Alle inv. 157 2006-2009 2009-2011 -0.10 -1.60 0.00 1.32 -1.18 -3.07 -0.23 -4.27 -0.09 -1.64 

       (0.11)  (0.19)  (0.00)  (0.00)  (0.10) 

 

Med 3 års analysehorisonter er der en marginal overvægt af positive koefficienter ved cross-

sectional regression. Det er imidlertid ikke muligt konsekvent at påvise, at investeringsfor-

eningerne kan fastholde deres performance over horisonter på 3 år. Sharpe ratioen og den mo-

dificerede Sharpe ratio påviser den højeste vedholdenhed i performance. Grundlæggende kan 

det observeres, at signifikansen af koefficienterne er større ved analyse af alle investeringsfor-

eningerne. Den modificerede Sharpe ratio påviser, både de mest positive og signifikante koef-

ficienter for 2 ud af 3 perioder. Det kunne indikere, at nøgletallets præcisering af den under-

liggende risiko forbedre identifikationen af performance vedholdenhed. 

Cross-sectional regression af performancemål baseret på alfa-estimater påviser performance 

reversal i flere tilfælde. Det er ikke et performancemål baseret på alfa-estimater, der skiller sig 

ud.  



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 64 af 114 

Overordnet set er koefficienterne hverken mere positive, mere signifikante, eller mere ensar-

tede ved kortere perioder. Resultaterne på 3 års horisont giver et mere mudret billede. Kon-

struktion af rankede porteføljer, der isolerer effekten af rating ranking, kan potentielt give 

mere statistisk valide resultater.  

 

6.2 Tidsserie analyser - konstruerede porteføljer 

Følgende afsnit viser de empiriske resultater ved konstruktion af porteføljer ud fra henholds-

vis det lagede momentum
52

 og Sharpe ratioen. 

 

6.2.1 Indekseret udvikling af de grupperede porteføljer 

En grafisk illustration af den indekserede udvikling af de rankede porteføljer giver et overblik 

af effekten af rating og ranking ud fra den enkelte grupperingsteknik. Illustrationen giver så-

ledes en referenceramme for diskussionen af de statistiske resultater.   

6.2.1.1 Porteføljer grupperet ud fra Sharpe ratioen 

Figur 10. Oversigt over den indekserede udvikling for porteføljer ranket og grupperet efter Sharpe ratioen 
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 Det pointeres, at momentum dækker over det lagede afkast, og ikke på eksponeringen mod momentum fakto-

ren.   
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Spreaded mellem portefølje 1 og portefølje 4 vises for at indikere afkastet ved en long-short 

strategi, hvor der foretages en lang position i portefølje 1 og en tilsvarende kort position i por-

tefølje 4.  

Markedsporteføljen følger tilnærmelsesvis afkastet for portefølje 2-4, mens afkastet for porte-

følje 1 performer væsentligt bedre end markedet. 

Det observeres, at der identificeres merperformance ved at foretage ranking ud fra Sharpe 

ratioen. Spreaded mellem portefølje 1 og portefølje 4 er ca. 60 % for 12 år. Rating, ranking og 

gruppering af investeringsforeninger, ud fra Sharpe ratioen, har leveret et væsentligt større 

afkast over afhandlingens analyseperiode.  

Tabel 8 viser resultaterne af regressionsanalyserne. Målt ud fra CAPM er alfa-skabelsen for 

portefølje 1 signifikant, hvorimod alfa-skabelsen målt via Fama-Frenchs 3-faktor model og 

Carharts 4-faktor model ikke kan påvise signifikant alfa-skabelse på månedlig frekvens. Por-

teføljer 2-4 udviser ingen signifikant positiv eller negativ alfa-skabelse.  

Sharpe (Sharpe W. F., 1991), argumenterer for at aktiv forvaltning ikke kan bidrage med 

overnormal performance efter omkostninger, som følge af, at aktiemarkedet er et nulsumsspil. 

Han anerkender dog, at overnormal performance kan forekomme som følge af flere faktorer. 

Investeringsforeninger kan have allokering til likvider. I krisetider hvor aktiemarkederne fal-

der, kan dette være medvirkende til overnormal performance. Endvidere kan investeringsfor-

eninger foretage allokeringer off benchmark, hvilket kan give en overnormal performance i 

forhold til referencebenchmarket. Udviklingen i porteføljerne understøtter ikke Sharpes ar-

gumentation. Hvis merperformance kun var muligt som følge af allokeringer til kontanter i 

perioder med faldende markeder ville merperformance kun forekomme i faldende markeder. 

Dette er ikke tilfældet. Off benchmark bets kan ikke udelukkes som en forklarende faktor for 

den observerede merperformance.    

Niveauet for overperformance skal tolkes med forsigtighed. Emerging markets-lande indgår 

ikke i markedsporteføljen, hvilket er medvirkende til at forklare niveauet af overperformance i 

forhold til markedsporteføljen. Figur 15 i appendiks 10.6 illustrerer, at emerging markets-

aktier har givet et væsentligt højere afkast i afhandlingens analyseperiode end udviklende 

lande. Investeringsforeninger med eksponering mod emerging markets-aktier vil potentielt 

kunne opnå større diversificering og højere afkast end investeringsforeninger, der kun er inve-

steret i udviklede lande. 
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Emerging markets-aktier har jf. Figur 15 et akkumuleret afkast på ca. 150 % fra 2000-2011, 

hvorimod aktier i udviklede lande har et akkumuleret afkast på ca. 0 %. Eksponering mod 

emerging markets-lande er en potentiel forklaring på den udprægede merperformance for por-

tefølje 1. Denne diskussion kan perspektiveres til Rolls (1977)  generelle kritisk af markeds-

porteføljen som proxy. 

Tendensen mellem porteføljerne er imidlertid indiskutabel i forhold til den anvendte analyse-

metodik. Ranking af investeringsforeninger ud fra deres Sharpe ratio, og efterfølgende kon-

struktion af porteføljer viser med al tydelighed, at vedholdenhed i performance er til stede.  

Tabel 8 viser en statistisk opgørelse af porteføljernes karakteristika mål ud fra CAPM, Fama-

Franchs 3-faktor model og Carharts 4-faktor model. 

 

Tabel 8. Statistisk oversigt over porteføljer grupperet ud fra Sharpe ratioen 

Model angiver den prissætningsmodel, der er anvendt til at analysere porteføljerne. Alfa 

udtrykker den månedlige alfa-skabelse og Alfa-t utrykker den heteroskedastiske robuste t-

værdi. Mkt-RF, SMB, HML og WML er de faktorer som indgår i de respektive prissæt-

ningsmodeller. Alle estimater er foretaget via OLS regression. 

Model Portefølje Alfa Alfa-t Mkt-RF SMB HML WML  Adj. R2 

C
A

P
M

 

1 0.35% 2.59 0.76       83.90% 

2 0.04% 0.39 0.93       92.38% 

3 0.00% 0.02 0.93       96.13% 

4 -0.02% -0.14 0.87       88.34% 

1-4 0.42% 2.41 -0.12       7.45% 

3
-f

ak
to

r 

1 0.17% 1.30 0.77 0.09 0.22   85.61% 

2 0.06% 0.58 0.92 0.26 -0.11   94.54% 

3 -0.02% -0.24 0.92 0.11 -0.01   96.37% 

4 0.02% 0.12 0.86 0.06 -0.07   88.48% 

1-4 0.20% 1.22 -0.11 0.04 0.28   17.85% 

4
-f

ak
to

r 

1 0.17% 1.27 0.77 0.10 0.22 0.00 85.51% 

2 0.05% 0.47 0.93 0.22 -0.10 0.04 94.64% 

3 -0.03% -0.35 0.93 0.09 0.00 0.03 96.41% 

4 0.03% 0.23 0.84 0.09 -0.08 -0.05 88.60% 

1-4 0.19% 1.12 -0.09 0.00 0.29 0.05 18.32% 

 

Den justerede R
2
 indikerer i hvilken grad variansen i porteføljerne kan forklares ud fra pris-

sætningsmodellen. Grundlæggende er den del af variansen, der kan forklares via de forskelli-

ge prissætningsmodeller tilnærmelsesvis identisk. Det kan observeres, at en mindre del af 

variansen i afkastet kan forklares for portefølje 1 og 4, hvilket potentielt kan forklares via 
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allokeringer off benchmark, illikvide aktiver eller likvider. Investeringer i illikvide aktiver 

ville give afkast, der er svær at forklare via prissætningsmodeller.   

Carharts 4-faktor model giver mulighed for at vurdere porteføljernes eksponering mod SMB, 

HML og WML. Portefølje 1 har den største eksponering mod HML faktoren, der jf. Figur 8 

har givet et væsentligt større afkast i afhandlingens analyseperiode. Performance vedholden-

heden kan således forklares via faktor eksponering. Hvorvidt forvalterne aktivt har søgt ek-

sponering mod disse faktorer er svært at påvise med afhandlingens datagrundlag.    

Performance vedholdenheden for portefølje 1 er kun statistisk signifikant målt ud fra CAPM. 

En metode til at vurdere stabiliteten i merafkastet i forhold til markedsporteføljen er Box-

Jenkins analyse. AutoRegressive Integrated Moving Average, herefter ARIMA, som er base-

ret på Box-Jenkins metodikken, er en analysemetodik til at vurdere graden af autokorrelation i 

tidsserier med varierende lag og glidende gennemsnit. ARIMA analysen foretages på bag-

grund af det indekserede merafkast
53

 for porteføljerne jf. Figur 11.  

Figur 11. Indekseret merafkast for porteføljer konstrueret ud fra Sharpe ratioen 
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 Merafkastet er udregnet som det geometriske merafkast. Dvs. (1+rp)/(1+rm)-1 hvor rp er det månedlige afkast 

for porteføljerne og rm er det månedlige afkast for markedsporteføljen. 
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Det er interessant at observere, at portefølje 1 ikke skaber signifikant merperformance i bull-

markedet fra 2003 til 2007. Dette kunne indikere, at den efficiente rand har en stejl hældning, 

hvilket potentielt ville udvande lav-volatilitets anomalien.  

SAS Enterprise 4.3 er anvendt til at analyse i hvilken grad der er autokorrelation i merafkastet 

for porteføljerne. Analysen baseres på differentiering af laggede effekter af 1,3,6 og 12 måne-

der indekseret merafkast.  

Tabel 9 viser identifikation af autokorrelation blandt flere af porteføljernes merafkast. Meraf-

kastet for portefølje 1 udviser ikke overraskende positiv autokorrelation. Ved 6 og 12 måne-

ders lag er der signifikant positiv autokorrelation. Estimater for middelværdien af ARIMA 

analysen for portefølje 1 er, som anført i appendiks 10.6.8, 5,7, hvilket indikerer at det indek-

serede merafkast gennemsnitligt har en positiv udvikling over de seneste 12 måneder på 5,7 

procent. Portefølje 2 udviser også signifikant autokorrelation ved 6 og 12 måneders lag. Mid-

delværdien for portefølje 2 er 0,3 procent p.a., hvilket er en markant mindre positiv perfor-

mance over 12 måneder.  

 

Tabel 9. Autokorrelation i merafkastet for porteføljer konstrueret ud fra Sharpe ratioen 

Tabellen viser de autokorrelationen for laggede effekter af merafkastet for porteføljerne. 

Autokorrelationen er baseret på differentieringen mellem det laggede indekserede merafkast 

og observationen i tidspunkt t. – indikerer ingen autokorrelation. + indikerer signifikant 

positiv autokorrelation, og (+) indikerer signifikant negativ autokorrelation. Signifikans er 

opgjort ved et 95% konfidensinterval. 

Portefølje 1 mdr. lag 3 mdr. lag 6 mdr. lag 12 mdr. lag 

Merafkast portefølje 1 - (+) + + 

Merafkast portefølje 2 - - + + 

Merafkast portefølje 3 - - - + 

Merafkast portefølje 4 - - - (+) 

 

Overordnet set har konstruktionen af porteføljer ud fra Sharpe ratioen haft interessante obser-

vationer. Tidsserie regression har ikke gennemgående kunne påvise signifikant månedlig alfa-

skabelse for portefølje 1. Portefølje 1 outperformer markedsporteføljen med ca. 70 % over 

afhandlingens analysehorisont, og vedholdenheden i performance udviser påviseligt autokor-

relation. Resultaterne er vel og mærket efter administrations omkostninger til investeringsfor-

eningerne. Dette have været en lukrativ investeringsstrategi over de seneste 12 år, hvis der ses 

bort fra transaktionsomkostninger.  
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6.2.1.2 Porteføljer grupperet ud fra momentum faktoren 

Figur 12. Oversigt over den indekserede udvikling for porteføljer ranket og grupperet efter momentum faktoren 

 

Porteføljer konstrueret efter momentum faktoren udviser også performance vedholdenhed. 

Portefølje 1, der har højest momentum det foregående år, leverer knap 50 % i merafkast i for-

hold til portefølje 4, der har lavest momentum det foregående år. Denne observation er i over-

ensstemmelse med porteføljerne ranket ud fra Sharpe ratioen.  Der er relativ stor forskel mel-

lem det indekseret afkastet for portefølje 1 og 2, mens afkastet for portefølje 3 og 4 er tilnær-

melsesvis identisk. Carhart (1997) argumenterer for, at performance vedholdenhed baseret på 

grupperinger efter korte horisonter kan skyldes momentum effekten.  

Det er interessant at observere, at portefølje 1 jf. Figur 11, der er konstrueret ud fra Sharpe 

ratioen, har højere akkumuleret afkast fra 2000-2011. Udviklingen i de underliggende faktorer 

underbygger denne udvikling. Momentum faktoren jf. Figur 8 har ikke leveret den bedste per-

formance i afhandlingens data. Dette er ikke tilfældet ved sammenligning af faktorerne over 

længere perioder
54

.  

Tabel 10 viser tidsserie regressioner af de 4 porteføljer grupperet ud fra investeringsforenin-

gernes lagede momentum. Portefølje 1 udviser ikke overraskende de højeste alfa-estimater 

uafhængigt af valget af prissætningsmodel.  

                                                 
54

 Kenneth Frenchs data bibliotek indeholder faktordata for det internationale marked siden 1990. Momentum 

faktoren performet bedre end alle andre faktorer hvis 1990’erne medtages i vurderingen. 
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Den justerede R
2
 er tilnærmelsesvis identisk for de forskellige prissætningsmodeller, hvilket 

er i overensstemmelse med analyse af porteføljer grupperet ud fra Sharpe ratioen. 

Alfa-estimatet for portefølje 1, målt ud fra CAPM, er signifikant ved et konfidensinterval på 

95 %. Hverken Fama-Frenchs 3-faktor model eller Carharts 4-faktor model kan signifikant 

påvise performance vedholdenhed over hele afhandlingens analyseperiode.  

Portefølje 1 har størst eksponering mod både SMB faktoren og HML faktoren, der jf. Figur 8 

har leveret de højeste afkast for analyseperioden. Performance vedholdenheden kan således 

forklares ud fra Carharts 4-faktor model. 

 

Tabel 10. Statistisk oversigt over porteføljer grupperet ud fra momentum faktoren 

Model angiver den prissætningsmodel, der er anvendt til at analysere porteføljerne. Alfa 

udtrykker den månedlige alfa-skabelse og Alfa-t utrykker den heteroskedastiske robuste t-

værdi. Mkt-RF, SMB, HML og WML er de faktorer som indgår i de respektive prissæt-

ningsmodeller. Alle estimater er foretaget via OLS regression. 

Model Portefølje Alfa Alfa-t Mkt-RF SMB HML WML  Adj. R2 

C
A

P
M

 

1 0.27% 1.94 0.85       86.43% 

2 0.14% 1.74 0.88       95.66% 

3 -0.02% -0.27 0.91       95.52% 

4 0.00% 0.00 0.83       87.50% 

1-4 0.29% 1.63 0.01       0.06% 

3
-f

ak
to

r 

1 0.17% 1.21 0.85 0.24 0.05   87.60% 

2 0.07% 0.85 0.88 0.10 0.06   95.89% 

3 -0.05% -0.63 0.91 0.10 0.01   95.69% 

4 0.03% 0.27 0.83 0.06 -0.01   87.69% 

1-4 0.16% 0.84 0.01 0.18 0.12   4.47% 

4
-f

ak
to

r 

1 0.16% 1.10 0.87 0.20 0.06 0.06 87.85% 

2 0.07% 0.85 0.88 0.10 0.06 0.00 95.86% 

3 -0.06% -0.74 0.92 0.08 0.01 0.03 95.72% 

4 0.05% 0.42 0.80 0.11 -0.08 -0.07 88.06% 

1-4 0.12% 0.67 0.06 0.08 0.14 0.13 9.14% 

 

Eksponeringen mod markedsporteføljen er generelt defensiv for porteføljerne ranket ud fra 

momentum faktoren. Dette er i overensstemmelse med porteføljerne ranket ud fra Sharpe rati-

oen. Portefølje 3 er gennemgående den portefølje, der har den største eksponering mod mar-

kedet, hvilket kan være medvirkende til at forklare den negative, men dog insignifikante alfa-

skabelse. 
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Merafkastet for porteføljerne i forhold til markedsporteføljen fremgår af Figur 13. Portefølje 1 

og 2 har performet bedre end markedsporteføljen, mens portefølje 3 og 4 har leveret afkast, 

der er tilnærmelsesvis identiske med markedsporteføljen. 

Figur 13. Indekseret merafkast for porteføljer konstrueret ud fra momentum faktoren 

 

 

Tabel 11 illustrerer autokorrelationen i merafkastet for porteføljerne konstrueret ud fra mo-

mentum faktoren. Der er påviselig autokorrelation for både portefølje 1 og 2 for 6 og 12 må-

neders lag. Deres respektive middelværdier for 12 måneders lag er henholdsvis 4,2 og 1,8. 

ARIMA analyserne viser grundlæggende at, der er autokorrelation i merafkastet ved gruppe-

ring af porteføljer ud fra momentum faktoren. Dette er i overensstemmelse med studier af 

momentum effekten af bl.a. Jegadeesh og Titman (1993). 

Overordnet set udviser porteføljerne, der er konstrueret ud fra momentum effekten, de samme 

tendenser som porteføljerne konstrueret ud fra Sharpe ratioen. En væsentlig del af merafkastet 

skabes over finanskrisen. Portefølje 1 konstrueret ud fra momentum effekten, leverer trods alt 

en merperformance på ca. 50 % over afhandlingen analyseperiode.        
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Tabel 11. Autokorrelation i merafkastet for porteføljer konstrueret ud fra momentum faktoren 

Tabellen viser de autokorrelationen for laggede effekter af merafkastet for porteføljerne. 

Autokorrelationen er baseret på differentieringen mellem det laggede indekserede merafkast 

og observationen i tidspunkt t. – indikerer ingen autokorrelation. + indikerer signifikant 

positiv autokorrelation, og (+) indikerer signifikant negativ autokorrelation. Signifikans er 

opgjort ved et 95% konfidensinterval. 

Portefølje 1 mdr. lag 3 mdr. lag 6 mdr. lag 12 mdr. lag 

Merafkast portefølje 1 - (+) + + 

Merafkast portefølje 2 - - + + 

Merafkast portefølje 3 - - - - 

Merafkast portefølje 4 - - - (+) 
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7 Konklusion 

Performance vedholdenhed har længe været analyseret af både akademikere og praktikere. 

Analyse af performance vedholdenhed er kompliceret, og metodikkerne har udviklet sig me-

get over de seneste 50 år.  

Der er ikke akademisk konsensus omkring, hvilke performancemål, ranking metodikker eller 

statistiske analysemetodikker, der egner sig bedst til identifikation af performance vedholden-

hed. Afhandlingen har søgt at afdække problematikken, via en kombinatorisk analytisk til-

gang, for derigennem at styrke robustheden i resultaterne.  

Der er foretaget en teoretisk vurdering af udvalgte performancemål, herunder Sharpe ratioen, 

den modificerede Sharpe ratio, samt 3 indeksmodeller. Disse udvalgte performancemål er 

anvendt til at vurdere investeringsforeningernes performance.  

Periodiske analysemetodikker og grupperingsteknikker implementeres til analyse af perfor-

mance vedholdenheden. Initialt analyseres, hvorvidt investeringsforeninger rankes tilfældig 

over tid. Spearman rank rho korrelationstesten forkaster generelt nulhypotesen, der tilsiger, at 

ranking af investeringsforeningerne er tilfældig over tid. Korrelationskoefficienterne er mest 

signifikante, hvis performance vurderes ud fra Sharpe ratioen eller den modificerede Sharpe 

ratio, og på baggrund af test af alle investeringsforeningerne.   

Cross-sectional regression påviser, at Sharpe ratioen og den modificerede Sharpe ratio samlet 

set er bedre til at identificere vedholdenheden i performance. Cross-sectional regression af de 

indeksbaserede performancemål giver mere blandede resultater.  

De mest interessante resultater findes ved konstruktionen af syntetiske porteføljer, hvis formål 

er at isolere effekten af specifikke karakteristika over tid. Der er foretaget konstruktion på 

baggrund af den årlige laggede Sharpe ratio og momentum effekten. Tidsserieregression af de 

syntetiske porteføljer påviser, at de porteføljer, der rankes og grupperes i den øverste kvartil 

har outperformet markedsporteføljen. Alfa-skabelsen er kun signifikant ved gruppering ud fra 

Sharpe ratioen og målt ud fra CAPM. Konstruktionen af syntetiske porteføljer indikerer at 

være den analysemetodik, der egner sig bedst til identifikation af performance vedholdenhed. 

Udviklingen i merafkastet analyseres via Box-Jenkins analyse. Der konstateres signifikant 

autokorrelationen i merafkastet for de porteføljer, der er konstrueret ud fra bedst rankede in-

vesteringsforeninger. 
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Samlet set konkluderes det;  

 At performancerating og ranking af investeringsforeninger kan identificere performance 

vedholdenhed,  

 At vedholdenheden tydeligst identificeres ved analysemetodikker, hvor investeringsfor-

eningerne rates, rankes og efterfølgende grupperes i porteføljer 

 At porteføljer konstrueret ud fra Sharpe ratioen udviser den højeste grad af performance 

vedholdenhed   

Teoretisk har det været muligt at påvise, at porteføljer konstrueret ud fra Sharpe ratioen har 

udvist en større eksponering mod HML, hvilket er den faktor i afhandlingens analyseperiode, 

der har givet det højeste afkast. En del af merafkastet i porteføljerne kan således teoretisk for-

klares ud fra faktoreksponering.  

Afhandlingens resultater indikerer, at de finansielle markeder ikke er efficiente, hvilket strider 

imod EMH. Der er indikationer på, at det er muligt at opnå overnormale afkast ved at udnytte 

markedsanomalier. Afhandlingens resultater er i overensstemmelse med Haugen og Bakers 

(2009) forskning. Sharpe ratioen eller den modificerede Sharpe ratio favoriserer netop inve-

steringsforeninger med bias mod lav-volatilitets strategier, hvis den empiriske SML linje er 

fladere end den teoretiske (Black, Jensen, & Scholes, 1972).  
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8 Perspektivering 

Nærværende afhandling har undersøgt performance vedholdenhed for globale aktieinveste-

ringsforeninger. Metodikkerne har deres fordele og ulemper og kan til stadighed diskuteres. 

Resultaterne af de konstruerede porteføljer viser imidlertid tendenser til performance vedhol-

denhed. Desværre medtager analyserne kun i nogen grad omkostningerne for investeringsfor-

eningerne. Indløsningsomkostninger og emissionsomkostninger medtages ikke. Hvis informa-

tioner omkring transaktionsomkostningerne kan indsamles, er det muligt at vurdere rentabili-

teten af den identificerede performance vedholdenhed. Såfremt performance vedholdenheden 

var rentabel efter transaktionsomkostninger, ville det være muligt at implementere afhandlin-

gens resultater som en reel investeringsstrategi. 

En række forvaltere udbyder såkaldte multi-manager produkter, dvs. investeringsforeninger 

der sammensættes af underliggende investeringsforeninger. Selectoren
55

 udvælger investe-

ringsforeninger via kvalitative eller kvantitative screeningsprocesser. 

Martijn Cremers og Antti Petajisto (Cremers & Petajisto, 2009) har foretaget en interessant 

analyse af performance vedholdenhed med udgangspunkt i investeringsforeningernes active 

share. Active share udtrykker i hvilken grad investeringsforeninger afviger fra benchmark. De 

påviser, at investeringsforeninger, der afviger fra benchmark har større sandsynlighed for at 

leverer højere afkast end benchmark. Forfatterne tager i deres analyse udgangspunkt i investe-

ringsforeningernes holdings. Forfatterne går således niveauet dybere rent datamæssigt. En 

kombination af afhandlingens kvantitative resultater kunne screenes yderligere med active 

share, og søge at påvise en større vedholdenhed i performance. 

Ud fra et investormæssigt synspunkt, er det interessant at vurdere, hvorvidt kvantitative 

screeningsprocesser kan identificere performance vedholdenhed, som historisk har kunnet 

levere merperformance, med signifikant autokorrelation. Det giver mulighed for, via aktiv 

udvælgelse at opnå afkast, der er større end markedsporteføljen. 

  

                                                 
55

 Dvs. en manager, der udvælger de investeringsforeninger, der skal medtages i multi-manager strategien 
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10 Appendiks  

10.1 Forkortelser og begrebsforklaring 

 

Forkortelse Begreb Beskrivelse 

APT Arbitrage Pricing Teori Teoretisk model til prissætning af aktiver. 

Modellen opstiller en linear sammenhæng 

mellem forventet afkast og forskellige risi-

kofaktorer.  

ARIMA AutoRegressive Integrated 

Moving Average  

Box_Jenkins analytisk tilgang, der analyse-

rer autokorrelationen i tidsserier med gliden-

de gennemsnit 

AUM Asset Under Management  Et brancheudtryk for hvor mange midler 

under forvaltning kapitalforvaltere admini-

strerer. 

Beta (β) Markedsbeta/markedsrisiko Risikomål i CAPM modellen der beskriver 

den risiko et givent aktiv har i forhold til 

markedsporteføljen. 

BLUE Best Linear Unbias Estimate Udtryk for linear regression, der opfylder 

Gauss Markow antagelserne  

CAL Capital Allocation Line En linear kombination af risikofri og risiko-

fyldte aktier i CAPM universet. 

CAPM Capital Asset Pricing Model Teoretisk model til prissætning af aktiver. 

Modellen opstiller en linear sammenhæng 

mellem forventet afkast og risiko Beta (β)  

CML Capital Market Line En optimal linear kombination af risikofri og 

risikofyldte aktier i CAPM universet. Dvs. 

det forventede afkast er maksimalt uanset 

hvilket punkt på CML investor befinder sig 

EIV Errors-In-Variables Problematik omkring fejl i estimation re-

gressionsanalyse, som følge af forskelle be-

taeksponering over tid.  

EMH  Efficient Market Hypothesis Teorien om efficiente markeder tilsiger, at 
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ingen investor kan opnå overnormale afkast, 

fordi alle tilgængelige informationer er ind-

handlet i prisen på finansielle aktiver. 

HML High Minus Low Fama-French faktor i deres 3-faktor model. 

Udtrykker forskellen i afkast mellem virk-

somheder med høj book-to-market værdi i 

forhold til virksomheder med lav book-to-

market værdi. 

MOM MOMentum Carhart faktor i hans 4-faktor model. Ud-

trykker forskellen mellem historiske vindere 

og tabere. 

OLS Ordinary Least Square Estimationsteknik, der minimerer de kvadre-

de afvigelser i observationerne i et datasæt 

SMB Small Minus Big Fama-French faktor i deres 3-faktor model. 

Udtrykker forskellen i afkast mellem små og 

store selskaber. 

VIF Variance Inflation Factor En statistisk metodik, der kan vurdere gra-

den af multikollinearitet mellem variable 
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10.3 Appendiks kapitel 4 

 

10.3.1 Beskrivelse af Fama-Frenchs faktorer for udviklede markeder 

Følgende beskrivelse er en oversat udgave af Fama-Frenchs egen forklaring på Kenneth 

French hjemmeside. 

Månedlige afkast: Juli 1990-April 2012 

Konstruktion: Alle afkast er i US dollars, omfatter udbytte og kapitalgevinster, og medtager 

ikke rentes rente effekten af disse. Markedsafkastet er afkastet på en markedsvægtet regional 

portefølje fratrukket den månedlige amerikanske T-bill rente.  

For at konstruere SMB og HML faktorer, sorteres bestandene i en region i to market-cap 

(size) og tre book-to-market (B/M) grupper i slutningen af juni hvert år. Store selskaber defi-

neres som de top 90% af markedsværdien i juni måned for regionen, og små selskaber define-

res som de nederste 10%. De B/M breakpoints for en region er den 30. og 70. fraktil af B/M 

for de store selskaber af regionen. 

De globale porteføljer bruger globale breakpoints, men anvender de B/M breakpoints for de 

fire regioner til at fordele selskaberne af disse regioner til de globale porteføljer. De uaf-

hængige 2x3 sorteringer på size og B/M producere seks markedsvægtet porteføljer, SG, SN, 

SV, BG, BN og BV, hvor S og B indikerer små eller store og G, N, og V indikerer growth 

(lav B/M), neutral, og value (høj B/M). 

SMB er det ligevægtet gennemsnit af afkastet for de tre små aktieporteføljer for regionen mi-

nus gennemsnittet af afkast for de tre store aktieporteføljer, 

SMB = 1/3 (lille value + lille neutral + lille vækst) - 1/3 (stor value + stor neutral + stor 

growth). 

HML er det ligevægtet gennemsnit af afkast for de to store B/M porteføljer for en region mi-

nus gennemsnittet af afkast for de to lave B/M porteføljer, 

HML = 1/2 (lille value + stor growth) - 1/2 (lille value + stor growth). 

Til at konstruere WML anvendes identisk metodik til at sortere 2x3 porteføljer baseret på size 

og forsinket momentum, men momentum porteføljer dannes månedligt. For porteføljer dannet 

i slutningen af måneden t-1, er det forsinkede momentum afkastet fra en aktie kumulativ gen-
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gæld for måned t-12 til måned t-2. Momentum breakpoints for en region er den 30. og 70. 

fraktil af de forsinkede bevægelsesmængde afkast af de store selskaber af regionen. 

De globale porteføljer bruger globale breakpoints, men der anvendes momentum breakpoints 

for de fire regioner til at afsætte de selskaber af disse regioner til de globale porteføljer. De 

uafhængige 2x3 sorteringer på size og momentum producerer seks markedsvægtet porteføljer, 

SL, SN, SW, BL, BN, og BW, hvor S og B angiver små og store og L, N, og W indikerer ta-

bere, neutrale, og vinderne (nederste 30%, midterste 40%, og top 30%). 

WML er det ligevægtet gennemsnit af afkastet for de to vinderporteføljer for en region minus 

gennemsnittet af de afkast for de to taberporteføljer, 

WML = 1/2 (lille vinder + stor vinder) - 1/2 (lille taber + stor taber). 

 Selskaber: Rm-Rf til juli i år t til juni t 1 omfatter alle selskaber, for hvilke der er aktier data 

for juni t. SMB og HML til juli i år t til juni t 1 omfatter alle selskaber for hvilke der er aktier 

data for december i t-1 og juni t, og (positive) bogførte egenkapital data for t-1. 

De seks porteføljer, der anvendes til at konstruere WML hver måned omfatter aktier med tid-

ligere afkastdata. For at blive optaget i en portefølje for måned t (dannet i slutningen af 

måneden t-1), skal et selskab have en pris i slutningen af måneden t-13 og et godt afkast for t-

2. 
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10.4 Appendiks kapitel 5 

 

10.4.1 Forudsætninger for OLS regression 

Forudsætninger for OLS regressioner vil kort blive gennemgået, da denne estimationsproce-

dure er anvendt i afhandlingens empiriske analyse. Verbeek (Verbeek, 2008) konstaterer, at 

OLS er den mest anvendte estimationsmetode i moderne økonometri. OLS estimationer kan 

siges at være unbiased, konsistent og efficient, hvis en række forudsætninger er opfyldt for en 

lineær regressionsmodel, der kan udtrykkes som nedenstående formel, der er en stokastisk 

proces. 

(23)       ∑         
 
    

 

Linearity: Modellen lineare parametre undersøges ikke. Afhandlingen anvender faktor-

modeller, der til stadighed anvendes i finansielle studier. 

Zero Conditional Mean Error: Den forventede værdi af fejlleddet ε, givet alle de forklarende 

variable skal være lig nul for, at estimaterne er unbias. Denne forudsætning udvides for tidsse-

rieregression, således, at forudsætningen skal være opfyldt for alle perioder, som illustreret i 

nedenstående formel. 

(24)  (   |    )                                   

 

Homoskedasticity: OLS estimatater er unbias og efficiente hvis variansen i fejlleddet er ho-

moskedastisk og uden autokorrelation. Homoskedasticitet vil sige, at variansen i fejlleddet er 

konstant over tid.  

(25)    (   |    )     (   )   
                                 

Zero Covariance Among Errors: Autokorrelation udtrykker covariansen mellem fejlledene, 

der skal være uafhængige over tid. 

(26)    (          )                         
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Full Rank: Multikollinearitet er et typisk problem med OLS regressioner i forbindelse med 

faktormodeller. Korrelationsanalyse af de forklarende faktorer er nødvendig for at udelukke 

multikollinearitet. Tabel 2 viser korrelationen blandt de anvendte forklarende faktorer. Korre-

lationen i analyseperioden er sammenlignelig med lignende studier af performance vedhol-

denhed. Appendiks indeholder en analyse af VIF. En VIF for en af de forklarende variable, 

der er over 10 indikerer multikollinearitet.  

Ovennævnte forudsætninger udtrykker matematisk Gauss Markov forudsætningerne, der sik-

rer, at OLS er unbias og efficiente. De fejlled, der estimeres ved traditionel OLS regression 

skal følge normalfordelingen, hvis hypotese test skal give retvisende konklusioner.  

(27)     (   
 ) 

Anvendes OLS regression i to trin, som beskrevet i afhandlingens kapitel 5, kan heteroskeda-

sticitet og autokorrelation i tidsseriedimensionen give forkerte estimater. Statistisk inferens på 

tidsserieregressionen kræver, at analysemetodikken afspejler datatets karakteristika. I cross-

sectional regression i trin 2, kan OLS fejlleddet yderligere overvurdere den statistiske signifi-

kans, når der anvendes estimerede regressorer (generated regressors). Som omtalt i afhandlin-

gens kapitel 5 anvendes Shanken-korrektion for at foretage korrekt statistisk inferens. For 

yderligere omtale af forudsætningerne bag OLS regression, henvises til Verbeek (2008). 
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10.4.2 Grafisk illustration af fordelingen af fejlleddet 

Udtræk fra SAS 9.2 

Fordelingen af fejlleddet ligger centralt omkring 0, hvilket påviser, at fejlleddet har en forven-

tet middelværdi på 0. 

Figur 14. Statistisk fordeling af feljleddet  
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10.4.3 Durbin Watson test for autocorrelation 

Durbin-Watson statistisk anvendes til at påvise tilstedeværelsen af autokorrelationen (en for-

bindelse mellem værdier adskilt fra hinanden ved en given tidsforsinkelse) i residualleddet 

ved en regressionsanalyse. Testen i SAS er baseret på et lag på én.  

Udtræk fra SAS 9.2 

 

The AUTOREG Procedure 

 

                                  Dependent Variable    Forvalter 

                                                        Forvalter 

 

 

                                 Ordinary Least Squares Estimates 

 

                   SSE              7.82993825    DFE                      10507 

                   MSE               0.0007452    Root MSE               0.02730 

                   SBC              -45832.703    AIC                 -45869.004 

                   MAE              0.01905762    AICC                -45868.999 

                   MAPE             193.023609    HQC                 -45856.747 

                   Durbin-Watson        1.8780    Regress R-Square        0.7222 

                                                  Total R-Square          0.7222 

 

 

                                        Parameter Estimates 

 

                                            Standard                 Approx    Variable 

        Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|    Label 

 

        Intercept        1     0.002100     0.000281       7.48      <.0001 

        MktRF            1       0.8911     0.005889     151.32      <.0001    MktRF 

        SMB              1       0.0998       0.0132       7.54      <.0001    SMB 

        HML              1       0.0281       0.0104       2.69      0.0071    HML 

        WML              1       0.0110     0.006308       1.74      0.0811    WML 

 

 

                                   Estimates of Autocorrelations 

 

          Lag    Covariance     Correlation    -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

 

            0      0.000745        1.000000    |                    |********************| 

            1      0.000045        0.060917    |                    |*                   | 

            2      0.000011        0.014562    |                    |                    | 

            3      0.000062        0.083747    |                    |**                  | 

 

 

                                    Preliminary MSE    0.000737  
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10.4.4 White test for heteroskedasticitet 

 

Whites testen er en statistisk test, der bestemmer, om residualvariansen af en variabel i en 

regressionsmodel er konstant, dvs. homoscedasticity. 

Denne test, og en estimator for heteroskedastisk konsekvente standard fejl, blev foreslået af 

Halbert White i 1980.  

Whites test er en hypotesetest af hvorvidt residualvariansen er signifikant er forskellig fra 

konstant residualvarians. Whites test foretages ud fra en chi
2
 fordeling. Hvis p-værdien for 

testen er lav indikerer dette at datatet har heteroskedastisk varians i residualleddet. 

Testen viser med alt tydelighed, at der er heteroscedasticitet i residualvariansen. 

Udtræk fra SAS 9.2:   

                                          The SAS System      17:29 Sunday, June 17, 2012 1072 

 

                                         The REG Procedure 

                                           Model: MODEL1 

                              Dependent Variable: Forvalter Forvalter 

 

                              Number of Observations Read       10512 

                              Number of Observations Used       10512 

 

 

                                       Analysis of Variance 

 

                                              Sum of           Mean 

          Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 

 

          Model                     4       20.35856        5.08964    6829.79    <.0001 

          Error                 10507        7.82994     0.00074521 

          Corrected Total       10511       28.18850 

 

 

                       Root MSE              0.02730    R-Square     0.7222 

                       Dependent Mean        0.00321    Adj R-Sq     0.7221 

                       Coeff Var           849.35455 

 

 

                                        Parameter Estimates 

 

                                           Parameter       Standard 

         Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t| 

 

         Intercept    Intercept     1        0.00210     0.00028068       7.48      <.0001 

         MktRF        MktRF         1        0.89109        0.00589     151.32      <.0001 

         SMB          SMB           1        0.09975        0.01324       7.54      <.0001 

         HML          HML           1        0.02805        0.01042       2.69      0.0071 

         WML          WML           1        0.01100        0.00631       1.74      0.0811 

 

 

 

                                         The SAS System       17:29 Sunday, June 17, 2012 1073 

 

                                         The REG Procedure 

                                           Model: MODEL1 
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                              Dependent Variable: Forvalter Forvalter 

 

                                     Test of First and Second 

                                       Moment Specification 

 

                                    DF    Chi-Square    Pr > ChiSq 

 

                                    14        218.84        <.0001 
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10.4.5 Test af multikollinearitet 

 

Variance Inflationen Faktoren, herefter VIF, indikerer i hvilken grad der er multikollinearitet 

mellem de forklarende faktorer. VIF større end 10 kræver yderligere undersøgelser. Det kan 

observeres at der ikke forefindes nævneværdi multikollinearitet mellem de forklarende fakto-

rer. 

Udtræk fra SAS 9.2: 

                                          The SAS System      17:29 Sunday, June 17, 2012 1082 

 

                                         The REG Procedure 

                                           Model: MODEL1 

                              Dependent Variable: Forvalter Forvalter 

 

                              Number of Observations Read       10512 

                              Number of Observations Used       10512 

 

 

                                       Analysis of Variance 

 

                                              Sum of           Mean 

          Source                   DF        Squares         Square    F Value    Pr > F 

 

          Model                     4       20.35856        5.08964    6829.79    <.0001 

          Error                 10507        7.82994     0.00074521 

          Corrected Total       10511       28.18850 

 

 

                       Root MSE              0.02730    R-Square     0.7222 

                       Dependent Mean        0.00321    Adj R-Sq     0.7221 

                       Coeff Var           849.35455 

 

 

                                       Parameter Estimates 

 

                                   Parameter       Standard                           Variance 

Variable     Label        DF       Estimate          Error    t Value    Pr > |t|    Inflation 

 

Intercept    Intercept     1        0.00210     0.00028068       7.48      <.0001            0 

MktRF        MktRF         1        0.89109        0.00589     151.32      <.0001      1.19419 

SMB          SMB           1        0.09975        0.01324       7.54      <.0001      1.25971 

HML          HML           1        0.02805        0.01042       2.69      0.0071      1.12349 

WML          WML           1        0.01100        0.00631       1.74      0.0811      1.33916 
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10.4.6 Test af normalitet 

Normalitets test vurdere om fejlleddet er normalfordelt. Hvis p-værdierne er mindre end 0,05 

kan nulhypotesen, der tester for om fejlleddet er signifikant forskelligt fra normalfordelingen, 

forkastes. 

Udtræk fra SAS 9.2 

                                                              17:29 Sunday, June 17, 2012 1991 

 

                                     The UNIVARIATE Procedure 

                                     Variable:  r  (Residual) 

 

                                              Moments 

 

                  N                         401    Sum Weights                401 

                  Mean               0.02422375    Sum Observations    9.71372291 

                  Std Deviation      0.15702311    Variance            0.02465626 

                  Skewness                    0    Kurtosis                  -1.2 

                  Uncorrected SS     10.0978051    Corrected SS        9.86250232 

                  Coeff Variation    648.219699    Std Error Mean      0.00784136 

 

 

                                    Basic Statistical Measures 

 

                          Location                    Variability 

 

                      Mean     0.024224     Std Deviation            0.15702 

                      Median   0.024224     Variance                 0.02466 

                      Mode      .           Range                    0.54191 

                                            Interquartile Range      0.27096 

 

 

                                    Tests for Location: Mu0=0 

 

                         Test           -Statistic-    -----p Value------ 

 

                         Student's t    t  3.089228    Pr > |t|    0.0021 

                         Sign           M      17.5    Pr >= |M|   0.0894 

                         Signed Rank    S    6811.5    Pr >= |S|   0.0032 

 

 

                                       Tests for Normality 

 

                    Test                  --Statistic---    -----p Value------ 

 

                    Shapiro-Wilk          W     0.954691    Pr < W     <0.0001 

                    Kolmogorov-Smirnov    D     0.058165    Pr > D     <0.0100 

                    Cramer-von Mises      W-Sq  0.605739    Pr > W-Sq  <0.0050 

                    Anderson-Darling      A-Sq  4.425518    Pr > A-Sq  <0.0050 

 

 

                                     Quantiles (Definition 5) 

 

                                     Quantile        Estimate 

 

                                     100% Max       0.2951799 

                                     99%            0.2897607 

                                     95%            0.2680843 
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                                     90%            0.2409886 

                                     75% Q3         0.1597018 

                                     50% Median     0.0242237 
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10.4.7 Hypotese test og statiske fordelinger. 

Test af signifikant foregår ved hjælp af hypotesetest. Nul-hypotesen tester hvorvidt alfa-

skabelsen er lig 0. Hypotesen kan forkastes, hvis observationen af alfa ligger uden for det 

valgte konfidensinterval. Sagt på en anden måde, hvis observationen ligger tilstrækkeligt 

langt ude i halerne på den anvendte statiske fordeling, afviger observationen så meget fra 

middelværdien 0, at afkastet afviger signifikant. Det er således muligt at vurdere, hvorvidt en 

forvalternes overperformance (underperformance) er signifikant rent statistisk. Det er natur-

ligvis vigtigt at overveje hvilket konfidensinterval der anvendes samt valget af statistisk for-

deling.    

Antallet af observationer i datatet er bestemmende for hvilken statistisk fordeling, der er mest 

retvisende at anvende. T-fordelingen
56

 er asymptotisk gående mod en normalfordeling når 

antallet af observationer stiger. Test baseret på data med mere end 150 observationer giver 

tilnærmelsesvis identiske kritiske t-værdier. Antallet af observationer i det anvendte data i 

denne afhandling er 12 års månedlige afkastdata for de investeringsforeninger der har længst 

historik. En analyse af totalpopulationen ville give et samlet antal observationer på 144, hvil-

ket er tæt på antallet et niveau hvor fordelingerne er tilnærmelsesvis identiske. Ved analyse af 

delperioder er antallet af observationer imidlertid en hel del mindre, hvorfor det i afhandlin-

gen vælges at anvende t-fordelingen for statisk fordeling ved regressionsanalyser.         

 

  

                                                 
56

 T-fordelinger er 



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 96 af 114 

10.5 Appendiks kapitel 5 

10.5.1 Fama-Macbeth regression 

Eugene Fama og James Macbeth publicerede en artikel i 1973(Fama & Macbeth, 1973), hvor 

de foreslog en ny regressionsmetodik til at estimere parametre. Metodikken blev anvendt til at 

foretage en empirisk test af CAPM. Metodikken er en sekventiel regressions procedure bestå-

ende af to trin. 

 Først foretages en tidsserie regression af hver enkelt enhed i forhold til den eller de 

forventede risikofaktorer for at estimere aktivets beta koefficient, i forhold til den en-

kelte faktor. 

 Dernæst foretages en tværsnitsanalyse af alle aktivers afkast, over en given tidsperio-

de, i forhold til de estimerede beta-koefficienter for, at estimere risikopræmien for de 

enkelte risikofaktorer. 

Den finansielle litteratur anvender Fama-Macbeth regressionsanalyse til at vurdere prissæt-

ningsmodeller som f.eks. Fama og French (The Cross-Section of Expected Stock Returns, 

1992), eller performance vedholdenhed som f.eks. Carhart (On persistence in mutual fund 

performance, 1997). Forfatterne foretager Fama-Macbeth regressioner af et paneldata med 

henblik på at identificere risikopræmier for en række faktorer, der kan være medvirkende til at 

forklare performance.  

Metodikkens styrke ligger i muligheden for at undersøge i hvilken grad prissætningsmodellers 

faktorer eller vedholdenheden af performance kan forklares på over tid og på tværs af investe-

ringsforeninger. Dette giver en mulighed for at inddrage alle observationer i samme regressi-

onstest, både tidsserie og cross-sectional.  

Fama-Macbeth regressionsmetodikken giver unikke analytiske muligheder for test af perfor-

mance vedholdenhed på tidsserie og cross-sectional dimensionen for hele datatet. Afhandlin-

gen finder det relevant at foretage Shankens korrektion, under hensyntagen til heteroskedasti-

citet i tidsseriedimensionen, som der er påvist i datatet, og eventuel heteroskedasticitet i cross-

sectionen. 
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10.5.2 Dummy variable regression  

Blake og Morey (Blake & Morey, 2000) implementerer en dummy-variabel regression til ana-

lyse af performance vedholdenhed.  

Forfatternes tildeler en investeringsforening en numerisk værdi ud fra dennes ranking og 

gruppering i udvælgelsesperioden og foretager regressioner af disse dummy variabler. Mate-

matisk udtrykkes Blake og Morey deres regressionsanalyse ud fra formel (28). Forfatterne har 

5 grupperinger, idet de søger at vurdere performance vedholdenheden i Morningstars rating-

system. Afhandlingen har tilpasset metodikken til de 4 konstruerede porteføljer i tidsserie 

studiet.   

(28)                             

Hvor: 
Si er investeringsforeningens performancemål i holdingperioden

57
 

γ0 er interceptet i regressionen, eller referenceporteføljen
58

. Dvs. hvis alle andre dummy-variable er lig 0 

γ1- γ4 er koefficienterne for dummy-variablerne 1-4  

D3 = 1 hvis investeringsforeningen er ranket i 3. gruppe ud fra et performancemål, ellers 0 

D2 = 1 hvis investeringsforeningen er ranket i 2. gruppe ud fra et performancemål, ellers 0 

D1 = 1 hvis investeringsforeningen er ranket i 1. gruppe ud fra et performancemål, ellers 0 

   er et fejlled  

 

Regressionen giver mulighed for at vurdere hvorledes grupperingerne har klaret sig i forhold 

til hinanden. En positiv γ1 betyder, at 4-stjerne investeringsforeninger (investeringsforeninger 

der via ”naive” performancemål er ranket i 4. gruppe) har leveret et bedre afkast end 5-

stjernet investeringsforeninger (investeringsforeninger der via ”naive” performancemål er 

ranket i 5. gruppe). Tilsvarende betyder en negativ γ1 koefficient, at 4-stjerne investeringsfor-

eninger har leveret et dårligere afkast end 5-stjerne investeringsforeninger. Forskellene i per-

formance vedholdenhed kan analyseres ud fra signifikanstest af ovenstående regression.  

Forfatterne anvendes de bedst ratede investeringsforeninger fra udvælgelsesperioden som en 

referencegruppe, fordi de giver et loft, hvorfra forfatterne kan sammenligne effektiviteten af 

de lavere grupperede investeringsforeninger. Hvis performancemål præcist forudsige out-of-

sample resultater, vil dette resulterer i stadig mere negative (og signifikante) koefficienter, 

gående fra γ1- γ4. 

                                                 
57

 F.eks. Sharpe ratioen, den modificeret Sharpe ratio, Jensens alfa eller variationer af multi-indeks alfa modeller 
58

 Blake og Morey undersøger om det har noget betydning om 5-stjerne grupperingen eller 3-stjerne grupperin-

gen anvendes som referenceportefølje. De konkluderer, at det ingen relevans har for resultaterne af regressionen.  
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Metodikken giver mulighed for at vurdere, hvorvidt mean reversion
59

 er et performancefæ-

nomen blandt investeringsforeninger.      

 

  

                                                 
59

 Mean reversion er det statiske fænomen hvor variable der observeres i ekstremerne har tendens til efterfølgen-

de at være tættere på middelværdien.  
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10.6 Appendiks kapitel 6 

10.6.1 Matriceformler  

I SAS 9.2 er regressionsanalyserne udført ved brug af Proc IML; Interactive Matrix Language. IML er 

syntakserne tilpasset til matricebaserede beregninger. De benyttede matriceformler præsenteres for at do-

kumentere afhandlingens analysemetodik. ILM syntakserne er suppleret med udbyddende forklaringer for, 

at give læseren en mulighed for at vurdere de enkelte elementer. 

  

Følgende notation benyttes både i den formelle præsentation af matriceformlerne og den senere præsentati-

on af SAS koden.  

 

X= matricen af forklarende variable  

Y = vektoren af afhængige variable  

Β = matricen af OLS-regressionskoefficienter  

Resid = vektoren af OLS-residualer  

y = antal af år i analysen 

n = antal observationer (antal perioder i tidsserieregression/ antal fonde i cross sectional regressioner)  

k = antal forklarende variable  

j = antal regressioner  

 

Den generelle regressionsmodel kan formuleres efter (29), hvor X indeholder en kolonne af 1-taller som 

første kolonne, hvis modellen skal indeholde et konstantled. ε udtrykker residualleddet, der benævnes Resid 

i kodesekvenserne. 

 

(29)        

Matricen af OLS regressions koefficienter beregnes efter (30).   

(30)   (   )      

Matrice med residualerne beregnes efter (31) 

(31)          (   )      

Matrice med variansen af OLS regressions koefficienterne beregnes efter (32) 

(32)     ( )  ((    ) (    )) (   )  (   )   

Forklaringsgraden beregnes efter (33) 

(33)      ((    ) (    ) (   )) ((   ̅) (   ̅) (   )) 
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Den justerede forklaringsgrad beregnes efter (34) 

(34)      ((    ) (    ) (   )) ((   ̅) (   ̅) (   )) 

Shanken-korrektionen beregnes efter 

 

(35)         (    ((     ̅  ) (     ̅  )  ) ) 

 

TS angiver at matricen fra tidsseriedimensionen anvendes til korrektionen af cross-sectional regressionen.  

 

10.6.2 Tidsserie regression i SAS  

Følgende kode er anvendt til at foretage tidsserie regressionsanalyse i SAS 9.2. Følgende ko-

de er baseret på Carharts 4-faktor model. 

Proc iml; 

 

use  SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa; 

READ all var _num_ into r; 

 

y=6; *Antallet af år*; 

n=12*y; *Antallet af observationer i tidsserie-dimensionen*; 

j=73; *Antallet af regressioner = antallet af porteføljer*; 

k=5; *Antallet af parametre, der skal estimeres inkl. Konstantleddet*; 

 

Y=r[1:n,6:78]; *Definerer Y-matricen; 

X=J(n,1,1)||r[1:n,2]||r[1:n,3]||r[1:n,4]||r[1:n,5]; *Definerer X-matricen*; 

 

/*Definerer matricerne der anvendes i koden*;/  

 

C=J(k,k,0); 

B=J(j,k,0); 

Resid=J(n,j,0); 

Resid_White=J(n,j,0); 

SSE=J(j,1,0); 

DFE=J(j,1,0); 

MSE=J(j,1,0); 

SE=J(j,k,0); 

SE_White=J(j,k,0); 

Var=J(k,k,0); 

T=J(j,k,0); 

T_White=J(j,k,0); 

ProbT=J(j,k,0); 

Mean_Y=J(j,1,0); 

SSR=J(j,1,0); 

MSR=J(j,1,0); 

SST=J(j,1,0); 

F=J(j,1,0); 

R_Square=J(j,1,0); 

Adj_R_Square=J(j,1,0); 

sei=J(j,1,0); 

Factors=J(1,k-1,0); 

tsoutput=J(j,n+k,0); 

F_fbar=J(n,k-1,0); 
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Sigma_f=J(k-1,k-1,0); 

X_ny=J(n,k-1,0); 

 

 

 

C=inv(X`*X);  

 

do i=1 to j by 1; *Loop der foretager j antal af regressioner*; 

 

B[i,]=(inv(X`*X)*X`*Y[,i])`; *Matrice med betaestimaterne*; 

Resid[,i]=Y[,i]-X*B[i,]`; *Matrice med residualerne*; 

 

SSE[i,]=Y[,i]`*Y[,i]-B[i,]*X`*Y[,i]; *Matrice med summen af residulaerne*;  

DFE[i,]=n-k; *Matrice med antallet af frihedsgrader*; 

MSE[i,]=SSE[i,]/DFE[i,]; *Matrice med middelværdien af residualerne*;  

 

Var=(ssq(Resid[,i]))/(n-k)*C; *Matrice til variansen af betaestimaterne*; 

SE[i,]=sqrt(var[1,1])||sqrt(var[2,2])||sqrt(var[3,3])||sqrt(var[4,4])||sqrt

(var[5,5]); *Matrice med standard afvigelsen for betaestimaterne*; 

 

T[i,]=B[i,]/SE[i,]; *Matrice med t-statistikken for betaestimaterne*; 

PROBT[i,]=2*(1-CDF('T', ABS(T[i,]), DFE[i,])); *Matrice med p-værdierne for 

betaestimaterne*; 

 

 

Mean_Y[i,]=Sum(Y[,i])/n; *Middelværdien af Y matricen*; 

SSR[i,]=B[i,]*X`*Y[,i]-n*Mean_Y[i,]**2; *Middelværdien af Y matricen*; 

MSR[i,]=SSR[i,]/(k-1); *Middelværdien af Y matricen*; 

SST=SSR+SSE; 

F=MSR/MSE; 

R_Square=SSR/SST; 

Adj_R_Square=1-(n-1)/(n-k) * (SSE/SST); 

 

end; *Loopet starter forfra*; 

 

do i=1 to j by 1; *Loop der foretager j antal af White korrektioner*; 

 

B[i,]=(inv(X`*X)*X`*Y[,i])`; *Matrice med betaestimaterne*; 

Resid_White[,i]=Y[,i]-X*B[i,]`; *Matrice med residualerne*; 

 

S0=J(k,k,0); *Matrice med 0’er*; 

 do m=1 to n by 1; 

 S0=S0 + Resid_White[m,i]*Resid_White[m,i]*X[m,]`*X[m,]; 

 end; 

S0=S0/n; 

White=n*C*S0*C; 

 

SE_White[i,]=sqrt(White[1,1])||sqrt(White[2,2])||sqrt(White[3,3])||sqrt(Whi

te[4,4])||sqrt(White[5,5]); *Standard afvigelsen for betaestimaterne*; 

T_White[i,]=B[i,]/SE_White[i,]; *Matrice med t-statistikken for betaestima-

terne med White korrektionen*; 

 

end; *Loopet starter forfra*; 

 

Factors=sum(X[,2])/n||sum(X[,3])/n||sum(X[,4])/n||sum(X[,5])/n; *Vektor med 

gennemsnittet af hver forklarende faktor*; 

tsoutput=B||Y`; *Genererer datatet, der anvendes i Fama-Macbeth regressio-

nen*; 

 

X_ny=X[,2]||X[,3]||X[,4]||X[,5]; *Genererer X-matricen uden konstantled-

det*; 
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do l=1 to n by 1; 

F_fbar[l,]=X_ny[l,]-Factors; *Matrice med de gennemsnitlige værdier af in-

putfaktorerne for hver periode*; 

end; 

 

Sigma_f=F_fbar`*F_fbar/n; *Matrice med varians-covarians for input-

faktorerne*; 

 

do o=1 to j by 1; 

SEI[o,]=sqrt(1/n*SSQ(Resid_White[,o]-(sum(Resid_White[,o])/n))); *Finder 

standard afvigelsen for residualerne*; 

end; 

 

 

Print B; 

Print SE_White; 

Print T_White; 

Print Resid; 

Print SSE; 

Print DFE; 

Print MSE; 

Print SE; 

Print Var; 

Print T; 

Print ProbT; 

Print Mean_Y; 

Print SSR; 

Print MSR; 

Print SST; 

Print F; 

Print R_Square; 

Print Adj_R_Square; 

Print White; 

Print Factors; 

Print X_ny; 

Print SEI; 

Print tsoutput; 

Print F_fbar; 

Print Sigma_f; 

Print Resid_White; 

 

create SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Timeseries from tsoutput; 

*Genererer datatet med betaestimaterne og afkastene for n porteføljer*; 

Append from tsoutput; 

create SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Resid from SEI; *Genererer datatet 

med matrice af residualerne fra tidsserie regressionerne*; 

Append from sei; 

create SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Sigmaf from Sigma_f; * Genererer 

data varians-covarians matricen mellem risikofaktorerne*; 

Append from sigma_f; 

 

run; 

 

  



Cand.merc. FIR                            Rating af investeringsforeninger og deres performance vedholdenhed 

Jacob Martin Legène  Side 103 af 114 

10.6.3 Fama-Macbeth regression i SAS 

Følgende kode illustrerer Cross-sectional regressionsanalyse i SAS 9.2. Følgende kode er ba-

seret på Carharts 4-faktor model. 

 

proc iml; 

use SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Timeseries; *Indlæser outputtet fra 

tidsserie regressionen; 

READ all var _num_ into r; 

use SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Resid; *Indlæser matrice af residua-

lerne fra tidsserie regressionerne; 

READ all var _num_ into Resid; 

use SASLIB.SAS_6_year_horizon_4_alfa1_Sigmaf; *Indlæser varians-covarians 

matricen mellem risiko-faktorerne*; 

READ all var _num_ into ts_Sigmaf; 

 

y=6; *Antallet af år*; 

n=73; *Antallet af observationer til hver regression = antal investerings-

foreninger*; 

j=12*y;*Antallet af regressioner*; 

K=5; *Antallet af parametre, som skal estimeres inkl. Konstantleddet*; 

 

Y=r[1:n,k+1:j+k]; *Definerer Y-matricen*; 

X=J(n,1,1)||r[1:n,2:k]; *Definerer X-matricen*; 

 

/*Definerer matricerne der anvendes i koden*;/  

 

B=J(j,k,0); 

Var=J(k,k,0); 

SE=J(j,k,0); 

R2=J(j,1,0); 

R2_adj=J(j,1,0); 

Bmean=J(1,k,0); 

R2_adjmean=J(1,1,0); 

R2mean=J(1,1,0); 

VARmean=J(1,k,0); 

Shanken=J(1,1,0); 

Factors=J(k-1,1,0); 

Shanken_SE_mean=J(1,k,0); 

T_shanken_mean=J(1,k,0); 

SE_mean=J(1,k,0); 

T_mean=J(1,k,0); 

f_fbar=J(j,k-1,0); 

Fittedreturn=J(n,k,0); 

SSR_U=J(j,1,0); 

SSR_R=J(j,1,0); 

SSR_Umean=J(1,1,0); 

SSR_Rmean=J(1,1,0); 

F_test=J(1,1,0); 

 

 

/*Fama-MacBeth cross-sectional regression med 1 regression for hver tids-

periode:*/ 

 

do i=1 to j by 1; 

B[i,]=(inv(X`*X)*X`*Y[,i])`; *Genererer gamma-estimaterne for de j cross-

sectional regressioner*; 

Var=(ssq(Y[,i]-X*B[i,]`))/(n-k)*inv(X`*X); 
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SE[i,]=sqrt(var[1,1])||sqrt(var[2,2])||sqrt(var[3,3])||sqrt(var[4,4])||sqrt

(var[5,5]); 

R2[i]=1-(ssq(Y[,i]-X*B[i,]`)/(N-1))/(ssq(Y[,i]-sum(Y[,i]/N))/(N-1)); 

R2_adj[i]=1-(ssq(Y[,i]-X*B[i,]`)/(N-K))/(ssq(Y[,i]-sum(Y[,i]/N))/(N-1)); 

SSR_U=ssq(Y[,i]-X*B[i,]`); *Regner SSR for den urestringerede model*; 

SSR_R=ssq(Y[,i]-X[,1]*B[i,1]`); *Regner SSR for den restringerede model*; 

end; 

 

Bmean=sum(B[,1])/j||sum(B[,2])/j||sum(B[,3])/j||sum(B[,4])/j||sum(B[,5])/j; 

VARmean=1/(j*(j-1))*ssq(B[,1]-((1/j)*sum(B[,1])))||1/(j*(j-1))*ssq(B[,2]-

((1/j)*sum(B[,2])))||1/(j*(j-1))*ssq(B[,3]-((1/j)*sum(B[,3])))||1/(j*(j-

1))*ssq(B[,4]-((1/j)*sum(B[,4])))||1/(j*(j-1))*ssq(B[,5]-

((1/j)*sum(B[,5])));  

Factors=Bmean[,2]-Bmean[,1]//Bmean[,3]-Bmean[,1]//Bmean[,4]-

Bmean[,1]//Bmean[,5]-Bmean[,1]; *=Middelværdien af betaestimaterne uden 

konstant-leddet, til brug for Shanken med tidsserie-sigma_f*; 

Shanken=(1+myf`*inv(ts_sigmaf)*myf); *Beregner Shanken-korrektionen*; 

se_mean=sqrt(Varmean[1])||sqrt(Varmean[2])||sqrt(Varmean[3])||sqrt(Varmean[

4])||sqrt(Varmean[5]); 

Shanken_se_mean=sqrt(Varmean[1]*Shanken)||sqrt((Varmean[2]-

ts_sigmaf[1,1]/j)*Shanken+ts_sigmaf[1,1]/j)||sqrt((Varmean[3]-

ts_sigmaf[2,2]/j)*Shanken+ts_sigmaf[2,2]/j)||sqrt((Varmean[4]-

ts_sigmaf[3,3]/j)*Shanken+ts_sigmaf[3,3]/j)||sqrt((Varmean[5]-

ts_sigmaf[4,4]/j)*Shanken+ts_sigmaf[4,4]/j); 

*Udregner Shanken-korrigerede standard afvigelser Shanken (1992)*; 

t_mean=Bmean/se_mean; *Beregner T-stastistikker for de gennemsnitlige fak-

torer fra Fama MacBeth med OLS standard afvigelser*; 

t_shanken_mean=Bmean/Shanken_se_mean; *Beregner t-stats for de gennemsnit-

lige faktorer fra Fama MacBeth med Shanken-korrigerede std.errors*; 

R2_adjmean=sum(R2_adj[])/j; 

R2mean=sum(R2[])/j; 

 

Fittedreturn=X*Bmean`; *Regner de fittede returns ved brug af gennemsnit-

lige gamma-estimater; 

SSR_Umean=sum(SSR_U)/j; 

SSR_Rmean=sum(SSR_R)/j; 

F_test=((SSR_Rmean-SSR_Umean)/3)/(SSR_Umean/(n-k)); *Foretager den re-

stringerede F-test fra Verbeek [2008]; 

 

print B; 

Print SE; 

print Sigma2; 

print R2 R2_adj; 

print Bmean; 

print myf; 

print VARmean; 

print Shanken; 

print Shanken_se_mean; 

print se_mean; 

print t_shanken_mean; 

print t_mean; 

print BIC; 

print BICmean; 

print Fittedreturn; 

print SSR_Umean; 

print SSR_Rmean; 

print F_test; 

Print ts_Sigmaf; 

Print X; 

Print Y; 
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create SASLIB.SAS_TESTDATA_fitted from Fittedreturn; *Genererer et data med 

de fittede gennemsnitlige returns for hver portefølje; 

Append from Fittedreturn; 

 

*/Average returns cross-sectional regression/*; 

 

Y_mean=J(n,1,0); 

C=J(1,k,0); 

Var_C=J(k,k,0); 

SE_C=J(1,k,0); 

LambdaC=J(1,k-1,0); 

shanken_C=J(1,1,0); 

Shanken_se_C=J(1,k,0); 

t_testC=J(1,k,0); 

t_shankenC=J(1,k,0); 

R2C=J(1,1,0); 

R2_adjC=J(1,1,0); 

BICC=J(1,1,0); 

 

do v=1 to n by 1; 

Y_mean[v,]=sum(Y[v,])/j; *Danner vektoren af gennemsnitlige afkast for de n 

porteføljer; 

end; 

 

C=(inv(X`*X)*X`*Y_mean)`; *Danner matricen af gamma-estimater ved én aver-

age return cross-sectional regression; 

LambdaC=C[2]//C[3]//C[4]//C[5]; 

Var_C=(ssq(Y_mean-X*C`))/(n-k)*inv(X`*X); 

SE_C=sqrt(var_C[1,1])||sqrt(var_C[2,2])||sqrt(var_C[3,3])||sqrt(var_C[4,4])

||sqrt(var_C[5,5]); 

Shanken_C=(1+LambdaC`*inv(ts_sigmaf)*LambdaC); 

Shanken_se_C=sqrt(Var_C[1,1]*Shanken_C)||sqrt(Var_C[2,2]*Shanken_C)||-

sqrt(Var_C[3,3]*Shanken_C)||sqrt(Var_C[4,4]*Shanken_C)||sqrt(Var_C[5,5]*Sha

nken_C); 

t_testC=C/SE_C; 

t_shankenC=C/Shanken_se_C; 

R2C=1-(SSQ(Y_mean-X*C`)/(N-1))/(ssq(Y_mean-sum(Y_mean/N))/(N-1)); 

R2_adjC=1-(SSQ(Y_mean-X*C`)/(N-K))/(ssq(Y_mean-sum(Y_mean/N))/(N-1)); 

 

Print C; 

Print LambdaC; 

Print Var_C; 

Print SE_C; 

Print shanken_C; 

Print shanken_se_C; 

Print t_testC; 

Print t_shankenC; 

Print R2C; 

Print R2_adjC; 

Print BICC; 

 

 

quit; 
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10.6.4 Afkastudviklingen på udviklede og emerging markets-lande 

Figur 15. Oversigt over udviklingen i MSCI World, MSCI ACWI og MSCI EM målt i USD 
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10.6.5 ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 1 måneds lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 1 

Mean of Working Series 0.488818 

Standard Deviation 3.23933 

Number of Observations 143 

Observation(s) eliminated by differencing 1 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 0.48028 0.37887 1.27 0.2070 0 

MA1,1 0.45950 0.33691 1.36 0.1748 1 

AR1,1 0.61955 0.29790 2.08 0.0394 1 
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10.6.6 ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 3 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 3 

Mean of Working Series 1.499719 

Standard Deviation 6.431323 

Number of Observations 141 

Observation(s) eliminated by differencing 3 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 1.50847 0.61315 2.46 0.0151 0 

MA1,1 -0.78463 0.12042 -6.52 <.0001 3 

AR1,1 -0.51699 0.16559 -3.12 0.0022 3 
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10.6.7 ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 6 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 6 

Mean of Working Series 2.956269 

Standard Deviation 10.09756 

Number of Observations 138 

Observation(s) eliminated by differencing 6 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 3.50541 0.70187 4.99 <.0001 0 

MA1,1 1.00000 0.09240 10.82 <.0001 6 

AR1,1 0.77044 0.11313 6.81 <.0001 6 
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10.6.8 ARIMA analyse for portefølje 1, Sharpe ratio, 12 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 12 

Mean of Working Series 5.714122 

Standard Deviation 13.23059 

Number of Observations 132 

Observation(s) eliminated by differencing 12 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 6.32606 0.92099 6.87 <.0001 0 

MA1,1 1.00000 0.13085 7.64 <.0001 12 

AR1,1 0.72059 0.16128 4.47 <.0001 12 
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10.6.9 ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 1 måneds lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 1 

Mean of Working Series 0.329601 

Standard Deviation 2.585882 

Number of Observations 143 

Observation(s) eliminated by differencing 1 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 0.33206 0.29898 1.11 0.2686 0 

MA1,1 0.44702 0.34963 1.28 0.2032 1 

AR1,1 0.60567 0.31132 1.95 0.0537 1 
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10.6.10ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 3 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 3 

Mean of Working Series 0.986963 

Standard Deviation 5.160829 

Number of Observations 141 

Observation(s) eliminated by differencing 3 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 0.97964 0.49744 1.97 0.0509 0 

MA1,1 -0.69728 0.16976 -4.11 <.0001 3 

AR1,1 -0.43565 0.21066 -2.07 0.0405 3 
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10.6.11ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 6 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 6 

Mean of Working Series 2.035714 

Standard Deviation 7.998672 

Number of Observations 138 

Observation(s) eliminated by differencing 6 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 2.19337 0.15904 13.79 <.0001 0 

MA1,1 1.00000 0.08326 12.01 <.0001 6 

AR1,1 0.71432 0.10651 6.71 <.0001 6 
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10.6.12ARIMA analyse for portefølje 1, momentum faktoren, 12 måneders lag. 

 

Name of Variable = Indekseret merafkast portefølje 

Period(s) of Differencing 12 

Mean of Working Series 4.214668 

Standard Deviation 9.918161 

Number of Observations 132 

Observation(s) eliminated by differencing 12 
 

 
 

Conditional Least Squares Estimation 

Parameter Estimate Standard Error t Value 
Approx 
Pr > |t| Lag 

MU 4.25240 0.43595 9.75 <.0001 0 

MA1,1 1.00000 0.27245 3.67 0.0004 12 

AR1,1 0.83447 0.28449 2.93 0.0040 12 

 


