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1 Executive Summary 

This paper will try to examine and determine which factors there have been the primary drivers for stock price 

development in emerging markets between 2000 and 2013. 

In order to do this, it is determined that the definition of emerging markets will follow that of Morgan Stanley 

Capital International (MSCI), which is determined by multiple elements. Countries called emerging markets in 

general are called frontier and emerging markets by MSCI – this paper will solely focus on emerging markets. 

The outside interest for these markets have increased throughout the 1990’s, as the expected returns were high 

due higher growth expectations. When this was combined with a low correlation to developed, it opened the 

possibility of achieving higher returns without as high increases in risk as the low correlation would decrease the 

contribution of risk from additional investments. 

Analysis is made of how the returns are when adjusted for risk, and compared to expected returns. The results of 

these calculations showed that returns in emerging markets had in fact been higher than those in developed 

markets, as pictured by S&P 500, when adjusted for risk and in comparison the expected returns. Had this not 

been the case, the following analysis would instead have been focused on factors contributing to the risk, instead 

of factors and there correlation with returns. 

The first part of the analysis is focused on macroeconomic factors and the corresponding returns by country. It is 

analyzed how a series of chosen factors correlate to stock price development, and although a large part do not 

showcase any apparent correlation, GDP per capita, currency development and the level of oil prices all seem to 

have clear correlations to the development of national equity indices. 

This leads to the analysis of company specific factors, where gathering of data placed a few constraints on which 

factors could be analyzed. The first part focused on a percentile analysis, where the results were used to 

determine which to be analyzed first using single factor and later multi factor regression analysis. From this, r-

squared values of eleven percent were achieved. It must emphasized that only a few of a very high number of 

possible factors were included, and this of course limits how high the r-squared value can go. 

In the end, the most influential factors are seen as revenue growth and the spread between return on equity and 

the cost of equity capital. Furthermore, return on assets are seen as determining factors, but with an apparent 

lower impact on stock price development. By no surprise, these results are correlated with the findings in the 

analysis of macroeconomic factors. 
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2 Indledning 

I denne afhandling vil det forsøges at afdække, hvilke faktorer der har drevet kursudviklingen for aktier 

på de såkaldte emerging markets. De historiske afkast har for en længere periode været højere i disse 

markeder i forhold til de mere udviklede markeder, developed markets – og dette er en af grundene til, 

at der har været en stigende historisk interesse for disse områder i relation til investeringer, herunder 

blandt andet i aktier. 

Opgaven vil således undersøge, om der kan findes indikationer på hvorvidt udvalgte underliggende 

faktorer influerer på kursudviklingen – og hvorledes denne sammenhæng har fodfæste i økonomisk teori. 

Der vil således analyseres sammenhænge mellem makroøkonomiske faktorer og kursudvikling på 

nationalt plan, ligesom der vil foretages analyser på selskabsspecifikke regnskabstal og kursudviklingen 

for disse selskaber. Derudover vil der analyseres for hvorvidt højere afkast alene skyldes tilsvarende 

højere risiko, der forbindes med disse markeder – og hvorvidt der således er opnået højere risikojusterede 

afkast, eller om afkastene, også justeret for risiko har været højere (og således ikke kun skyldes den 

højere risiko). 

Formålet med denne analyse er at finde ud, hvad der har drevet kursudviklingen i emerging markets, og 

således hvor følsom kursudviklingen forventes at kunne være i fremtiden. I kursdannelsen af aktier indgår 

et utal af faktorer – herunder en lang række finansielle nøgletal og indikatorer, men derudover også en 

række ikke-målbare faktorer, såsom kvalitet af ledelse, finansiel rapportering, etc. Ved at foretage denne 

analyse kan de mest essentielle faktorer findes – og således kan det estimeres for hvor ”holdbar” denne 

kursudvikling kan ventes at være fremtidigt. Hvis udviklingen i aktiekurser i markedet primært har 

skyldtes vækstforventninger vil det alt andet lige forventes, at der vil være større usikkerhed om den 

fremtidige udvikling. Har kursudviklingen omvendt primært været drevet af fremgang i driftsindtjening, 

kan det forventes at fremtidige udsving er mindre grundet stabiliteten i denne (Plenborg & Petersen, 

2012). 

Ovenstående danner således motivationen for at lave denne undersøgelse. Jo større en del af forklaringen 

der findes i vækstforventningerne, jo større udsving må der, alt andet lige, forventes, når der dannes nye 

generelle estimater for den fremtidige økonomiske udvikling i området. Samtidig er de høje afkast ikke 

kommet uden en større risiko – såfremt man anvender standardafvigelsen til at estimere risikoen. Det 
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findes således interessant at estimere, hvorvidt det har været vækstforventninger eller underliggende 

værdiskabelse, der har været de primære faktorer bag kursudviklingen. Økonomisk teori nævner ofte 

begrebet efficiente markeder, og det antages således, at aktiekurser inkluderer al offentlig tilgængeligt 

information, således at en aktie bør være ”fair” prissat i markedet, baseret på den information, der er 

tilgængeligt på et givent marked. Empiriske undersøgelser har dog vist, at dette ikke i samme grad gør 

sig gældende på emerging markets – og derfor findes det interessant, hvad der har drevet 

kursudviklingen, uden at det bliver en test af markedsefficiens. 

3 Problemformulering 

For at danne rammen for afhandlingen vil den overordnede problemformulering formuleres som: 

Hvad har drevet kursudviklingen for aktier i emerging markets fra 2000-2013? 

For at besvare kandidatafhandlingens hovedspørgsmål, er det relevant at opstille en række 

underspørgsmål, som vist nedenfor:  

- Hvordan har udviklingen i aktieafkast og risiko historisk været i emerging markets? 

- Er der indikationer på sammenhænge mellem makroøkonomiske faktorer og kursudviklingen i emerging 

markets landene? 

- Er der indikationer på, hvorledes kursdannelse påvirkes af selskabsspecifikke ”value drivers”? 

Ovenstående underspørgsmål skal i fællesskab forsøge at give en fyldestgørende besvarelse på 

afhandlingens hovedspørgsmål, om hvad der har drevet kursudviklingen i emerging markets i nævnte 

periode. 

4 Afgrænsning 

For at være i stand til at besvare kandidatafhandlingens problemformulering inden for opgavens fastsatte 

grænser, findes det nødvendigt at foretage en række afgræsninger. 

Afhandlingens fokus og formål er at analysere sig frem til hvilke ”drivere” eller faktorer, der har influeret 

kursudviklingen for aktier i emerging markets. Det er i den sammenhæng relevant at pointere, at der 

afgrænses fra at analysere på andre finansielle instrumenter eller værdipapirer end aktier. Der findes 
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talrige faktorer, som alle påvirker på forskellig vis, afhængigt af det enkelte instrument eller papir, og 

således vil opgaven blive for omfangsrig, til at kunne holde sig inden for de fastlagte rammer med hensyn 

til antal sider, når arbejdet samtidig skal være af dybdegående karakter.  

Opgavens problemformulering indeholder begrebet ”emerging markets”, der direkte oversat til dansk 

betyder ”udviklingslande”, og det er således nødvendigt at definere, hvilke lande, der her vil være 

inkluderet. For at definere dette er der brugt Morgan Stanley Capital International’s (MSCI) definition. 

Dette betyder, at alle verdens markeder som udgangspunkt er delt op i de tre. Developed, emerging og 

frontier markets. Hvad der normalvis vil være dækket af begrebet udviklingslande, dækker således over 

såvel emerging- som frontier markets, og det er derfor vigtigt at afgrænse, at udviklingslande i denne 

opgave vil beskrives som emerging markets, som det er defineret af MSCI, og således ikke inkluderer 

frontier markets. Hvad der adskiller disse vil blive gennemgået i opgavens indledende del. 

I forhold til opgavens problemstilling tages der udgangspunkt i regnskabsmæssigt, samt øvrigt, empirisk 

talmateriale, såsom data på oliepriser, real renter medvidere. Der afgrænses derfor fra at foretage 

dybdegående analyser af andre relevante emner af kvalitativ karakter, som eksempelvis Corporate 

Governance, politiske forhold eller regulatoriske forhold, som ligeså kan påvirke aktiekursdannelsen. 

Disse forhold er i høj grad også relevante for kursdannelsen, men karakteren af disse vurderes at være 

uden for omfanget i denne opgave, blandt andet grundet måden hvorpå analyserne differentierer sig. 

Igennem afhandlingen anvendes der blandt andet data i form af aktiekurser, selskabers regnskabstal, samt 

data på makroøkonomiske faktorer. På grund af konsistens er relevante data opgjort i amerikanske 

dollars, for dermed at sikres sammenlignelighed, validitet samt pålidelighed af resultater igennem 

afhandlingen, dette gælder oliepriser, valutaapproksimeringen1, samt afkast. Restende poster regnes i 

lokal valuta, da dette ellers vurderes at kunne have en forstyrrende effekt, samt mindske 

sammenligneligheden. Der tages således ikke stilling til valutaeksponering ved ændringer i valutakurser 

over tid på trods af, at dette kunne give andre resultater, i forhold til de resultater opgaven finder frem til 

ved den anvendte fremgangsmåde. 

                                                 
1 Valutakursudviklingen estimeres gennem købekraftpariteten, PPP. 
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Indsamlingen af regnskabsdata på inkluderede har haft en effekt på typerne af selskaber, der har været 

til rådighed. Dog er posterne udvalgt således, at der ikke er nogle industrier, sektorer eller brancher der 

udelukkes gennem hele analysen – og således antages det ikke at skabe en forstyrrende effekt på 

opgavens konklusioner.  

Afhandlingen afgrænser sig fra at foretage analyse af likviditetseffekter ved investering på tværs af lande, 

hvor end dette kunne påvirke opgavens resultater. Det er almen kendt, at der på finansielle markeder 

findes såkaldte likviditetspræmier, hvorved mindre likviditet fører til højere afkastkrav fra investorer, 

samt højere forventede afkast. Dette er ikke en faktor, der vil undersøges i denne opgave.  På samme vis 

vil der ikke undersøges for effekten af såkaldte ”flow”-teorier (Froot & Teo, 2004). 

Fokus og formål i denne opgave er at besvare problemstillingen - hvad har drevet aktiekursudviklingen 

i emerging markets. Fokus er således ikke at analysere sig frem til eller give en vurdering på mulige 

investeringsstrategier. Analysen vil i stedet undersøge, hvilke faktorer og ”drivere” der lader til at have 

influeret på kursudviklingen – og trods at dette eventuelt vil kunne bruges til at danne rammerne for en 

fremtidig strategi vil opgaven ikke arbejde med dette som formål. 

Det forudsættes i kandidatafhandlingen, at læseren har kendskab til basal teori inden for porteføljeteori, 

Corporate Finance samt regnskabsanalyse, hvorfor der ikke gives gennemgribende gennemgang af teori, 

som anses værende kendt stof. Derimod belyses teori, når det anses for relevant, i forhold til hvilke valg 

der er truffet i opgaven.  

5 Metode 

Dette metodeafsnit har til formål at gennemgå hvilke metodiske overvejelser, der ligger til grund for 

opgavens fremgangsmåde, og i øvrigt er relevant i forhold til besvarelsen af kandidatafhandlingens 

problemstilling. Metodeafsnittet vil præcisere opgavens struktur, samt belyse hvilken teori der er brugt 

gennem afhandlingen. 

Det metodiske udgangspunkt for denne opgave er en induktiv tankegang, idet at historiske aktiekurser 

analyseres med det formål at kunne konkludere/vurdere i hvilken grad aktiekursudviklingen i emerging 

markets har været drevet af specifikke ”drivere”. 
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For at besvare afhandlingens fokus og formål har det været et bevidst valg at opbygge opgaven med en 

vis bredde. Det vurderes nødvendigt og relevant at favne bredt om de inkluderede punkter, idet disse 

anses for sammenhængende, og yderligere findes det påkrævet for at kunne give en fyldestgørende, og 

mest mulig korrekt, besvarelse af opgavens problemformulering. Afhandlingens fokus er derfor mere 

vidtrækkende, end fordybende, da dette er fundet nødvendigt i forhold til opgavens problemformulering. 

Det er således et bevidst valgt vedrørende opgavens valg af struktur og bredde, samt dens nødvendighed 

i forhold til en præcis og retvisende besvarelse. Dette skal ses som en effekt af de utallige faktorer, 

målbare som ikke-målbare, der influerer kursdannelsen på aktier – således vil en smallere og mere 

dybdegående opgave ikke besvare problemformuleringen på en tilpas måde, sammenlignet med en 

bredere analyse, som således dækker flere faktorer. 

Skulle opgaven have været mere smal og dybdegående, havde det været nødvendigt med en anderledes 

formuleret problemformulering, der i sig selv ville være mere fokuseret og således begrænse muligheden 

for en bred opgave.  

5.1 Struktur  

Afhandlingen er bygget op om en struktur, som metodisk set danner baggrund for besvarelse af opgavens 

fokus og formål. 

Igennem afhandlingen er der anvendt grafiske illustrationer, såsom tabeller og grafer, når det har været 

anset for relevant, i forhold til at illustrere eller belyse diverse problemstillinger. De grafiske 

fremstillinger skal anses som værktøjer, der i sammenhæng med opgavens tekstafsnit bruges til 

besvarelse af afhandlingens problemstillinger.  

Første del i opgaven består af et beskrivende afsnit, som har til formål at definere hvilke lande opgaven 

vil opfatte. Derudover vil denne del forsøge at beskrive, hvorfor emerging markets har været/er 

interessant at investere i, hvilket skal give læseren en forståelse af, hvilke karakteristika der er gældende 

for de markeder, der er inkluderet i dette begreb – og hvorfor der har været en stigende interesse for 

investeringer i disse områder. 

Efterfølgende vil et afsnit gennemgå hvorledes aktier prissættes, hvilket skal belyse de metoder der kan 

anvendes, samt hvilke forhold og faktorer der indgår i dette. Dette er selvsagt et essentielt emne for at 
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forstå, hvorfor aktiekurser løbende ændrer sig. Der vil ud over værdiansættelsesteorier blandt andet blive 

gennemgået hvilken effekt markedsefficiens, samt behavioral finance kan forventes at have på 

udviklingen af aktiekurser. 

Efter denne beskrivende del følger næste skridt i processen – analysedelen. Denne anden del består af tre 

analyser og er det primære værktøj til at besvare opgavens problemstilling. Analysedelen består blandt 

andet i at analysere risikopræmiers indflydelse, med den hensigt at vurdere udviklingen i, samt forholdet 

mellem afkast og risiko i de realiserede aktieafkast. Dette afsnit er relevant i forhold til en forståelse af 

udviklingen i landene i emerging markets, og fungerer yderligere som en kilde til den senere 

selskabsanalyse.     

Analysen af risikopræmier efterfølges af en kvartilsanalyse af, hvorvidt udviklingen i aktiekurser kan 

relatere sig udviklingen i en række udvalgte makroøkonomiske faktorer. Denne makroanalyse er 

relevant, da den er tæt forbundet med den sidste del af analysen, som er analyser på selskabsniveau, hvor 

der undersøges for sammenhænge mellem udviklingen i udvalgte selskabsspecifikke faktorer som 

eksempelvis omsætning og EBIT, sammenholdt med udviklingen i aktiekurser.  

Selskabsanalysen benytter sig af to værktøjer til vurdering af eventuelle sammenhænge. Der laves en 

decentilanalyse af, hvorvidt udviklingen i aktiekurser kan relatere sig til udviklingen i en underliggende 

faktor. Derudover foretages der regressioner for at kunne påvise om eventuelle korrelationer er 

signifikante i statistisk sammenhæng, og hvorledes effekten er.  

Efter analysedelen testes de fundne resultater ved at sammensætte en modelportefølje bestående af 

selskaber, som har præsteret bedst i de faktorer, der er fundet mest indflydelsesrige. På den måde kan der 

beregnes et fiktiv afkast, og dermed forsøge at teste validiteten i den gennemgåede analyse. Dette er ikke 

et forsøg på at teste de fundne resultater som en investeringsstrategi, eftersom det ville have krævet viden, 

der ikke eksisterede på investeringstidspunktet – den faktiske udvikling i det efterfølgende år – men skal 

derimod ses som en test af de fundne resultater. 

Sidste del af opgaven afsluttes med en konklusion, der fungerer som en opsamling på de resultater og 

konklusioner, der er fundet frem til undervejs i afhandlingen.  
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Afslutningsvis rundes afhandlingen af med et perspektiveringsafsnit, hvor det blandt andet er hensigten 

at belyse hvorvidt de fundne resultater kan antages at have relevans i andre sammenhænge, samt hvilke 

alternative tilgange der kunne have været anvendt, samt hvilken betydning disse anderledes tilgange ville 

have haft.  

5.2 Kildevalg 

For at behandle afhandlingens fokus og formål er der anvendt kildematerialer i form af teori og empiri, 

som tilsammen skal danne analyseredskab for opgaven. Dette skal danne grundlaget for besvarelsen af 

opgavens problemformulering.  

Afhandlingen baserer sig på nedenstående kildemateriale. 

- Teori fra pensum på Finansiering og Regnskab 

- Ny faglitteratur fra andre fagbøger 

- Videnskabelige publikationer 

- Empirisk datamateriale  

Besvarelsen af problemformuleringen betyder, at teoridelen omfatter flere områder, og det teoretiske 

grundlag omhandler derfor ikke blot et enkelt fag, såsom porteføljeteori, men omfatter ligeledes teori 

inden for regnskabsanalyse og Corporate Finance. Desuden skal det nævnes, at behavioral finance er 

inddraget i et forsøg på at forklare, hvilke implikationer irrationelle investorer medfører ved 

kursdannelsen af aktier. Dette anses for relevant for opgaven, da investorer ikke altid er rationelle, og 

aktiekurser derfor ikke udvikler sig, som gængs porteføljeteori antager – hvilket muligvis blot er mere 

betydende for de udvalgte aktiemarkeder, sammenlignet med de mere analyserede developed markets 

(såsom USA, Storbritannien, etc.).  

Det teoretiske grundlag stammer fra anvendt teori fra tidligere pensum på kandidatuddannelsen, såvel 

som ny teori, både i form af bøger samt videnskabelige publikationer. 

Ud over brug af teori har det været nødvendigt med et empirisk datagrundlag. Dette omfatter 

datamateriale i form af aktiekurser fra selskaber, lande samt diverse indeks, såsom fra MSCI’s Emerging 

markets indeks, samt fra det amerikanske aktieindeks S&P 500. Ovenstående empiri er hovedsageligt 

hentet fra Bloombergs database, og anvendes blandt andet til analysedelen. Al selskabsspecifik data er 
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således hentet fra Bloombergs database. Derudover har Verdensbankens database været anvendt til 

dataindsamling af makroøkonomiske faktorer, som anvendes til at forklare relationer mellem 

aktiekursudvikling og faktorer såsom BNP vækst og arbejdsløshed. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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6 Hvordan defineres emerging markets? 

Begrebet emerging markets blev første gang introduceret i 1981 af investeringsstrategen Antoine W. van 

Agtmael fra verdensbanken (Economywatch, 2010). Siden da er begrebet blevet fortolket på forskellig 

vis, afhængig af kontekst og til hvilket formål definitionen skulle bruges. I denne kontekst defineres 

emerging markets, som værende lande med positiv økonomisk vækst, samt hvis vækstpotentiale anses 

for at være højere end de mere udviklede lande, developed markets – hvad der i daglig tale også kaldes 

I-lande. Derudover er der tale om udviklingslande (emerging markets), hvis bruttonationalindkomsten 

(BNI) per indbygger er lavere end gennemsnittet for developed markets. Landene i emerging market 

indekset, som defineret af MSCI, omfatter såvel store som små lande i verdensdelene Afrika, 

Mellemøsten, Latinamerika, Østeuropa og Asien. Landene i indekset udgør omkring 85 procent af 

verdens befolkning, og tæller omkring en tredjedel af al verdenshandel. Ydermere stod disse emerging 

markets lande for cirka 90 procent af den globale vækst i 2009 (Boumphrey & Bevis, 2013). 

Den historiske vækst og forbedrede økonomiske stabilitet for landene i emerging markets har givet 

investorerne tillid, og medført et øget fokus og tro på disse markeder. Dette har blandt andet bevirket at 

investorerne har investeret i blandt andet infrastrukturen, hvilket har forbedret lysten, vilkårene og 

tilgængeligheden i forhold til fremtidige investeringer, og dermed yderligere øget væksten. Gennem disse 

investeringer har landene udviklet sig til bedre industrialisering, arbejdsløsheden er generelt nedbragt, 

og der er sket en forbedring af faglige kompetencer (Pereiro, 2002). 

I forhold til den senere analyse konkretiseres fortolkningen af emerging markets ved at benytte 

frameworket udarbejdet af MSCI – og vil igennem opgaven omtales som emerging markets for at sikre 

entydighed om, at ”udviklingslande” er såvel emerging som frontier markets. 

6.1 MSCI’s definition 

Siden MSCI startede emerging markets indekset i 1988, er antallet af lande vokset fra 10 til 21 lande i 

2013. MSCI udarbejder årligt en vurdering af landene i tre indeks: Developed, emerging og frontier 

markets. Dette gøres med formålet at klarificere hvorvidt landene skal omklassificeres til et nyt, eller 

forblive i det samme indeks. Vurderingerne diskuteres i sammenråd med en række investorer i 

investeringsbranchen, som til dagligt handler i de involverede lande, og derved alt andet lige besidder en 

stor indsigt i karakteristika for netop disse lande.  



13 

 

Kategoriseringen af hvilket indeks landene tilhører, vurderes ud fra tre overordnede faktorer. 

- Landenes økonomiske udvikling. 

- Størrelsen og likviditeten på de finansielle markeder, samt 

- Tilgængeligheden af markedet.  

Med andre ord søges en balance mellem et lands økonomiske udvikling og adgangen til det finansielle 

marked for udenlandske investorer - dette samtidig med at der er fokus på at bevare den bedst mulige 

stabilitet i indekset. Det er vigtigt at pointere, at MSCI kun foretager ændringer i klassificeringen af 

indeksene, såfremt disse ændringer forventes at have en vedvarende karakter, og dermed ikke skal 

justeres igen kortvarigt herefter. Dette påvirker alt andet lige stabiliteten af indekset, hvilket anses som 

værende positivt for den senere analyse. 

Det omtalte framework fra MSCI kan ses nedenfor, hvor kriterierne inden for hver af de ovennævnte tre 

faktorer er kort beskrevet:  

 

Tabel 6.1: MSCI’s Framework for klassificering 

6.2 Men hvilke udskiftninger har der været? 

Siden MSCI oprettede emerging market indekset i 1988, er antallet af lande vokset, fra 10 lande til først 

27 lande i år 2002, og sidenhen faldet til det nuværende niveau på 21 lande i 2013. Landene i indekset 

bliver årligt vurderet i forhold til overholdelsen af ovenstående framework fra MSCI. Udviklingen i 
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emerging markets indekset har de seneste 15 år2 været forholdsvis kontinuert faldende fra 26 lande i 1998 

til 21 lande i år 2013, dog med undtagelse af år 2002, hvor antallet som tidligere nævnt var 27.   

 

Tabel 6.2: Udvikling i MSCI emerging market indeks. 

Ovenstående tabel, viser udviklingen af lande i emerging market indekset. Udviklingen består af nye-, 

samt udgående lande, som bliver reklassificeret til andre indeks, eller som helt udgår fra indekset, og i 

stedet klassificeres til “stand alone”. De største ændringer i indekset skete i år 2000 og 2001. I år 2000 

blev indekset udvidet med tre lande i form af Grækenland, Sri Lanka og Venezuela, mens lande som 

Marokko, Egypten og Israel-XA (et af to indeks for landet Israel), blev fjernet fra emerging markets 

indekset, da de ikke opfyldte betingelserne fra MSCI. Klassificeringsudvalget i MSCI revurderede i 

2001, at Marokko og Egypten igen skulle inkluderes i indekset, på trods af at være blevet ekskluderet 

året forinden (MSCI, 2000). Derudover blev Grækenland opklassificeret til developed market indekset, 

mens Sri Lanka blev reklassificeret til et såkaldt ”Stand Alone”-land, hvilket vil sige, at det ikke var 

inkluderet i nogle af de tre indeks. Ovenstående reklassificeringer bør ses som atypiske, idet 

klassificeringsudvalget, søger at lave vedvarende beslutninger i forhold til deres klassificering. Disse 

reklassificeringer må antages, at skyldes uforudsete begivenheder, som har gjort, at de har været nødsaget 

til at reklassificere landene flere gange inden for en kortere årrække, og dermed omgå proceduren, med 

hensyn til klassificering af vedvarende karakter. 

Siden år 2006 er antallet af lande faldet fra 26 til 21 lande i 2010, mens der herefter ikke har været 

ændringer i antallet af lande i indekset. Ovenstående tabel viser, at der i perioden fra 2006 til 2010, ikke 

er kommet nye lande til emerging markets indekset, men udelukkende er tale om, at lande er udgået af 

                                                 
2
 Fra 1998-2013. 

År 1998 2000 2001 2002 2006 2008 2009 2010 2013

Antal lande 26 26 26 27 26 25 22 21 21

Nye 3 2 1 0 0 0 0 1

Fra 3 2 0 1 1 3 1 1

Eksisterende 26 26 27 26 25 22 21 21

Nyt Grækenland Marokko Israel-XA Grækenland

Sri Lanka Egypten

Venezuela

Fra Marokko Grækenland Venezuela Jordan Argentina Israel Marokko

Egypten Sri Lanka Israel-XA

Israel-XA Pakistan

Reklassificering af lande fra 1998 til 2013
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indekset, ved at de er blevet reklassificeret til andre indeks, såsom frontier market eller developed market. 

Den faldende udvikling kan blandt andet henføres til den finansielle krise, som har påvirket landenes 

økonomiske stilling, heriblandt størrelsen og likviditeten på de finansielle markeder. Den negative 

udvikling i antallet af lande kan dermed anses for naturlig, idet mange lande globalt set har været berørt 

af denne finansielle krise. Gennem perioden bør især nævnes landene Grækenland og Marokko, som 

begge er reklassificeret hele 3 gange. Dette kan tyde på, at disse to økonomier har været økonomisk 

svingende, hvilket kan skyldes forskellige årsager. Det kan nævnes, at Grækenland tiltrådte emerging 

markets indekset i 2000, mens det året efter i 2001 blev reklassificeret til developed market indekset. 

Denne reklassificering skyldtes blandt andet positiv vækst i økonomien, samt at landet havde foretaget 

sunde politikker, i form af finans- og pengepolitikker, som tilsammen blev vurderet til, at have skabt et 

grundlag for finansiel- og økonomisk stabilitet (MSCI, 2000). I 2013 blev Grækenland igen klassificeret, 

som værende en del emerging markets indekset, blandt andet grundet restriktive aktiemarkeder, som blev 

anset som værende ikke-investerbare (MSCI, 2013). Desuden må gældskrisen i Grækenland i 2010 

antages at have haft en indflydelse på landets fremadrettede økonomiske stabilitet.     

6.3 Eventuelle frasorteringer i indekset 

Indledningsvis har det været nødvendigt at analysere stabiliteten i MSCI’s emerging market indeks – 

ikke stabilitet i form af udsving i værdier eller afkast, men derimod stabilitet i hvilke lande, der har været 

inkluderet, og dermed hvorledes udskiftninger i disse, kunne påvirke de analyserede resultater. 

Som det er nævnt oven for, er det et fåtal af udskiftninger, der er foretaget i perioden, og samtidig har 

det været udskiftninger i lande af forholdsvis lave vægte, og dermed vurderes det, at dette lille antal af 

udskiftninger ikke har haft afgørende effekt på de afkast, som MSCI emerging markets har præsteret i 

den analyserede periode. 

Hvis der i stedet havde været tilfælde af eksempelvis lande med store vægte i indekset, der var blevet 

reklassificeret – eksempelvis til MSCI World, der er indekset for developed markets – herunder Kina, 

Sydkorea og Brasilien, der er vægtet med over 10 procent, kunne det have skabt grund til at lave en form 

for syntetisk indeks, hvor værdierne og afkastet blev beregnet selv, således at disse udskiftninger ikke 

havde effekt. 
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Baseret på ovennævnte argumenter, er det ikke fundet nødvendigt, at foretage justeringer i indekset – og 

således bruges afkast og sammensætning, som det har været historisk set fra MSCI. 

7 Hvorfor har interessen for emerging markets været stigende? 

Der har gennem længere tid, (Wilcox, 1992) været en stor og stigende interesse fra investorer til, at 

investere i emerging markets. Der har været flere årsager til dette, blandt årsagerne skal især nævnes 

højere afkast, og større mulighed for diversificering, som de primære (Barry, Peavy & Rodriguez, 1998). 

Disse markeder har givet investorer, muligheden for at opnå højere risiko-justerede afkast – for selvom 

aktiemarkederne i emerging markets oftest (med rette) er beskrevet, som værende mere risikofyldte 

(oftest mål ved det populære risikomål standardafvigelsen), har den lave korrelation skabt 

diversifikationsmuligheder. Som det vises i nedenstående graf har korrelationen mellem disse lande, og 

developed markets (se graf 7.3) været forholdsvis lav, hvilket har skabt muligheden for, at den samlede 

portefølje - bestående af selskaber fra såvel developed, som emerging markets - vil have en lavere samlet 

risiko. 

De højere forventede afkast har blandt andet været funderet i højere vækstrater (Boumphrey & Bevis, 

2013), end der har været i developed markets, og dette har således tiltrukket investorer fra disse markeder 

i deres forsøg på at finde højere afkast. Det vil senere i analysen blive gennemgået, hvorfor vækst og 

vækstforventninger har en stor indflydelse på kursdannelse og således ligeså på kursudviklingen. 

Sammenlignes afkastene fra de to områder er det ligeledes dette billede, der viser sig. I perioden fra 1994 

til 1998, havde developed markets3 et afkast på 111,8 procent, mens emerging markets havde et afkast 

på -38,5 procent. Så store fald kan umiddelbart have gjort prissætningen mere attraktiv, og dette, 

kombineret med den lave korrelation, har givet investorer appetit på at investere i disse markeder. 

Udviklingen i den ofte anvendte multipel price / earnings viser ikke overraskende, at prissætningen i 

emerging markets, sammenlignet developed markets, netop blev billigere i ovennævnte periode – således 

gik den relative price / earnings4 fra omkring 0,9 i marts 1995 til 0,2 i juni 1998. Til sammenligning har 

den gennemsnitligt været 0,7 i perioden fra marts 1995 til december 20135. 

                                                 
3
 Målt ved MSCI World, USD, Inkl. dividender 

4
 Price / Earnings for MSCI Emerging markets i forhold til Price / Earnings for MSCI World 

5
 Målt ved den kvartalsvise multipel for at undgå unødig støj ved for hyppige målinger. 
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Graf 7.1 – tolv måneders løbende standardafvigelse for emerging og developed markets 

 

Graf 7.2 – udvikling i relativ price / earnings 

Over en bred kam har det givet gode afkast at investere i emerging markets, og i perioden 1999 til 2013, 

var det samlede afkast for MSCI emerging markets 392,9 procent, mod ”blot” 103,2 procent for 

developed markets - et årligt merafkast på 6,4 procent. Dette har dog ikke været uden risiko, hvilket 

måles ved standardafvigelsen, der for samme periode var 23,6 procent om året i emerging markets, mens 

den har været over syv procentpoint mindre i developed markets, der havde en standardafvigelse på 16,1 

procent. Det kan således argumenteres, at de højere afkast i emerging markets er forventelige, som 
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kompensation for den øgede risiko, som investor påtager sig ved at investere i disse lande. Et argument 

der senere vil undersøges ved en analyse af den såkaldte sharpe ratio på en række udvalgte aktiemarkeder. 

 

Graf 7.3 – udvikling i tre års løbende korrelation og kovarians mellem emerging- og developed markets 

Trods en højere risiko ved investering alene i emerging markets har en udvidelse af investeringsuniverset 

fra blot developed markets, til at inkludere såvel developed- som emerging markets en positiv effekt på 

investeringsmulighederne. Dette er grundet forhold, der vil gennemgås i afsnit 7.1. 

Ved en illustration af afkastfordelingen vises denne risiko ydermere. Fordelingen viser, at emerging 

markets har mere varierende afkast end developed markets har haft det - således er der mulighed for 

større gevinster, men ligeså større tab, for investorer i emerging markets. Dette kan aflæses fra 

nedenstående tabel, der viser afkastfordelingen og statistik på denne i årene 1988 til 2013 baseret på 

månedlige data - de årlige statistikker er estimeret på baggrund af de månedlige. 
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Tabel 7.1. Statistik på afkastfordeling 

De såkaldte “haler” på afkastfordelingen ved MSCI emerging markets viser, ikke overraskende, at der er 

en større risiko for ekstreme udsving, mens disse alt andet lige forventes mindre for de mindre 

risikofyldte og mere stabile developed markets. Dette aflæses fra den højere kurtosis på fordelingen, 

sammenlignet med tallet for developed markets. 

7.1 Hvad betyder dette for investorer? 

I den moderne porteføljeteori, som Markowitz (Markowitz, 1991) er anerkendt som én af grundlæggerne 

af, er der stor fokus på korrelationen og deraf kovariansen mellem aktiver i en investeringsportefølje. I 

denne sammenhæng er det ikke risikoen/variansen på den enkelte investering, der findes interessant, men 

derimod hvorledes denne korrelere med den resterende portefølje. Ved et givent investeringsunivers kan 

der opnås en lang række porteføljesammensætninger, hvoraf de porteføljesammensætninger med de 

laveste standardafvigelser for forskellige afkastniveauer tilsammen kaldes den efficiente rand. Ved 

tilføjelsen af nye mulige investeringsaktiver til investeringsuniverset kan denne rand i givne tilfælde 

påvirkes, afhængigt af hvorledes dette aktiv har en korrelation med de resterende aktiver, der er tilpas 

lav til, at den samlede porteføljerisiko kan mindskes.  

Dette har, som nævnt, været en del af grundlaget for den stigende interesse for investeringer i emerging 

markets op gennem 1990’erne. Hvad der yderligere har forstærket denne interesse er, at de forventede 

afkast i emerging markets har været højere end i developed markets grundet den højere umiddelbare 

risiko, der har været ved gruppen af lande som et aktiv. Den lave korrelation med det resterende 

investeringsunivers (i dette tilfælde developed markets) har mindsket risikoen, mens de forventede afkast 

Månedlig Årlig Månedlig Årlig

Middelværdi 1,20% 14,36% 0,74% 8,83%

Standardfejl 0,39% 0,25%

Median 1,28% 1,26%

Standardafvigelse 6,83% 23,67% 4,39% 15,20%

Kurtosis 1,71 1,39

Skævhed -0,63 -0,63

Minimum -28,91% -18,93%

Maksimum 18,98% 11,32%

Antal 312 312

VaR (95 procent) -10,04% -24,58% -6,48% -16,17%

MSCI Emerging Markets MSCI World

Periode 1988-2013
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har kunne vedligeholdes – eller måske endda øges, grundet den idiosynkratiske risiko, der er påtaget ved 

det enkelte aktiv. 

 

Graf 7.4 – illustrativ påvirkning ved udvidelse af investeringsunivers 

Når den efficiente rand kan rykkes mod ”venstre”, eller endda både til venstre og opad, kan opnås en 

markedsportefølje, hvor afkast/risiko forholdet vil være mere favorabelt – oftest målt ved det populære 

mål Sharpe ratioen6. I den moderne porteføljeteori er det investors formål at opnå det bedst mulige afkast-

risiko forhold (den bedst mulige sharpe ratio) i forhold til den risiko-aversion investor måtte have. 

7.2 Risikoprofilen ved emerging markets er andet end varians i afkast 

Risikoen ved investering i aktier kan dog være andet og mere end blot standardafvigelsen i afkastet. Dette 

er muligvis endnu mere gældende ved investering i emerging markets, sammenlignet med developed 

markets. Man kan blandt andet fokusere på to risikogrupper – likviditeten i aktiemarkederne, samt hvad 

der oftest betegnes ”Corporate Governance”, hvilket dækker over selskabsledelse, gennemsigtighed i 

regnskaber, aktionærbeskyttelse og lignende forhold. 

Ved opdelingen af verdens aktiemarkeder i de nævnte frontier-, emerging og developed markets, er netop 

Corporate Governance en del af de kriterier som indeksoperatører, såsom MSCI, benytter. Dette gør, at 

der må antages til tider at være markante forskelle i niveauet af Corporate Governance i hvad der er 

                                                 
6
 Sharpe Ratio = (E(r)- rf)/σ 
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klassificeret som emerging og developed markets. Dette er dog ikke det eneste kriterie, der udgør 

forskellen – og således kan nogle aktiemarkeder i emerging markets reelt godt leve op til MSCI’s kriterier 

for Corporate Governance til developed markets, mens det er andre kriterier, der har afgjort, at et land 

endnu ikke er klassificeret som et developed market. 

Corporate Governance udgør en risikofaktor, da eksempelvis lavere gennemsigtighed i regnskaberne, 

kan gøre det sværere for investorer at følge den reelle udvikling i et selskab, og derigennem skabe sig et 

godt billede af den værdiskabelse (eller værdi destruering), der forekommer. Hvis dette yderligere 

kombineres med svag investorbeskyttelse, samt ledelser der kan ”gøre hvad de vil”, kan det bringe 

udenlandske investorer i situationer, som de reelt ikke havde ønsket at ende i – og dermed bliver 

Corporate Governance til en risikofaktor i emerging markets. Ikke at Corporate Governance ikke 

ligeledes er dette i developed markets, men lovgivningen og det udviklede stadie, som de finansielle 

markeder i developed markets oftest er på, mindsker denne risiko. 

Udover Corporate Governance er der risikoen ved en lavere likviditet/omsættelighed på aktiemarkederne 

i emerging markets. For MSCI gælder det, at lande inkluderet i deres aktieindeks for emerging market 

blot skal have en annualized traded value ratio7 (MSCI, 2011) på 15 procent, mens den for lande i deres 

aktieindeks for developed markets skal være 20 procent. ATVR beskriver, hvor stor omsætningen i aktier 

(målt i total handelsværdi) for et givent selskab er, i forhold til markedsværdien af selskaber. Når 

likviditeten i et værdipapir er lavere, vil investorer forvente en ekstra præmie som kompensation for den 

øgede risiko, som denne manglende likviditet giver (Amihud & Mendelson, 2000). Likviditet er med 

andre ord en risikofaktor, da det kan være sværere at afsætte større mængder af værdipapirer på givne 

markedspriser, da det det vil flytte udbudskurven markant – når udbuddet efter et aktiv (i dette tilfælde 

et værdipapir) overstiger efterspørgslen, vil det have en negativ effekt på prisen8. For at kompensere 

investorerne for denne risiko, vil de således forvente højere afkast fra værdipapiret generelt. 

Likviditeten i et aktiv kan ofte have indflydelse på standardafvigelsen i dets afkast. Som effekt af en lav 

likviditet, kan der være større ”bid-ask” spread på de givne værdipapirer (Stoll, 2000) – og dette kan 

skabe større udsving i lukkekurser, når der er sket handler (Amihud & Mendelson, 2000). 

                                                 
7 Annualized Traded Value Ratio = ATVR. 
8
 Set fra sælgers synspunkt 
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Standardafvigelsen i en akties afkast er således ikke uafhængigt af omsætteligheden af aktien på et givent 

aktiemarked – men det er især relevant for store institutionelle investorer, når de vælger at investere i et 

givent aktiemarked og selskab. Den store kapital som mange finansielle institutioner, eksempelvis i USA 

har, gør, at selv små investeringer (relativt til investors investeringsportefølje) kan udgøre en stor del af 

et selskabs markedsværdi, og i så fald udgøre en stor del af den daglige omsætning i værdipapiret. Dette 

kan have indflydelse på kursen, såvel når der investeres, som når der eventuelt skal sælges. Grunden til 

dette er, at efterspørgselskurven kan ændres markant, hvis investoren eksempelvis indser, at det ikke 

længere er en ønsket investering. Kursen kan således blive påvirket i opadgående retning, ved store 

indkøb af aktier (efterspørgslen øges, men udbuddet må antages relativt uændret), mens kursen kan blive 

påvirket negativt ved et hurtigt frasalg af en stor position (efterspørgslen antages uændret, mens udbuddet 

øges) (Brockman, Chung & Yan, 2009). 

Ovenstående antager, at der ikke sker et skift i vurderingen af aktiens værdi blandt de resterende aktører 

på aktiemarkedet. Men dette er ikke altid tilfældet jævnfør Braas og Bralver (Brass & Bralver, 1990). 

Dette skyldes, at hvis investorer, der sidder på store dele af aktiekapitalen i et selskabet – hvilket kan 

blive tilfældet, hvis store institutioner investerer i udvalgte selskaber i emerging markets – enten køber 

eller sælger, kan det resterende aktiemarked se dette som en indikation på, at denne investor ved noget, 

eller er kommet frem til noget, som andre markedsdeltagere ikke har kendskab til. Dette kan yderligere 

forstærke den ovennævnte effekt af en øget efterspørgsel/et øget udbud. Hvis markedsdeltagere ser, at 

der bliver investeret store summer i et selskab, kan det få andre til at vurdere værdipapiret som værende 

attraktivt prissat, og de øger derefter ligeså efterspørgslen. Samtidigt kan eventuelle sælgere tage det som 

et tegn på, at den nuværende kurs undervurderer aktiens værdi, og det således ikke er det optimale 

tidspunkt at frasælge dele eller hele sin position. Således kan udbuddet blive mindsket ved store køb og 

efterspørgslen kan omvendt mindskes ved store frasalg. Hvis en investor ejer en stor del af aktiekapitalen 

i et selskab, vil denne investors beslutning om enten at købe eller sælge, argumenteres for at kunne tages 

som en ”insiders” syn på værdisætningen af selskabets aktie – og signalværdien kan således bruges af 

resterende investorer til at bedømme, om denne aktie er værd at købe, eller måske sælge (Grullon & 

Ikenberry, 2000). 

Som de gennemgående punkter viser, er emerging markets således blevet populært blandt investorer fra 

developed markets, grundet mulighederne for højere forventet afkast, mens deres lave korrelation med 
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developed market, bidrog positivt til det centrale afkast-risiko forhold, trods at risikoen isoleret set har 

været større i emerging markets – dette grundet såvel standardafvigelsen i afkast, den mindre fokus på 

god og effektiv Corporate Governance, samt en større likviditetsrisiko for investorer.  

8 Det basale i prissætningen af aktier 

For senere at kunne lave en analyse på, hvorledes udvalgte faktorer har influeret kursudviklingen på 

aktier er det essentielt at skabe en forståelse for, hvorledes kurser på aktier bliver til – såvel teoretisk som 

praktisk. 

8.1 Værdiansættelsesmetoder 

Der er grundlæggende tre metoder til værdiansættelse af aktier. Der findes en direkte- og en indirekte 

metode, samt en metode baseret på nøgletal.  

Den direkte metode tager udgangspunkt i fremtidige dividende udbetalinger, som tilbagediskonteres ved 

brug af Gordon’s vækstformel for at beregne nutidsværdien af fremtidige dividende betalinger, og 

dermed aktiens værdi i dag.  

Gordon’s vækstformel: 𝑃0 =
𝐷𝐼𝑉1

𝑟−𝑔
  (Brealey, Myers & Allen, 2008) 

Den direkte metode betegnes som den teoretisk korrekte metode, idet den tager udgangspunkt i dividende 

udbetalingerne, som betegnes værende aktiens faktiske afkast (Petersen & Plenborg, 2012; s. 215). 

Ulempen ved metoden er, at den ikke viser noget om den underliggende værdiskabelse i selskabet, men 

derimod kun viser dividende udbetalingerne, som reelt kan finansieres gennem både egenkapital og 

fremmedkapital, hvorfor selskabets underliggende værdiskabelse ikke belyses.  

Den indirekte metode – også kaldet kapitalværdibaserede værdiansættelsesmodeller - kan derimod med 

fordel bruges til at vise værdiskabelsen i selskabet ved at finde markedsværdien af den såkaldte enterprise 

value – summen af markedsværdier på selskabets egenkapital og dets rentebærende gæld. Dette kan 

blandt andet gøres ved tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme (DCF model), eller gennem 

nutidsværdien af fremtidig EVA9, som begge genereres fra virksomhedens performance (Petersen & 

                                                 
9
 EVA = Economic value added. 
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Plenborg, 2012). Derudover findes en metode som residual indkomst modellen, der teknisk er meget lig 

EVA, men i stedet for at måle værdiskabelsen på forskellen mellem selskabets afkastgrad og afkastkrav 

målt ved afkastet på den investerede kapital og WACC10 måles værdiskabelsen som forskellen på 

forrentningen af egenkapitalen og ejerafkastkravet.  

Ulemperne ved ovenstående metoder er, at de kan resultere i en overestimering af selskabets værdi, hvis 

ikke overskydende likviditet investeres til virksomhedens afkastkrav. Denne ulempe omgås derfor ofte 

ved, at der antages at overskydende overskud udloddes til ejerne, i form af dividendeudbetalinger (Koller, 

Goedhart & Wessels, 2010). Ydermere kræves der et omfangsrigt bagvedliggende arbejde, da der skal 

foretages estimater og budgettering af fremtidige perioder for at skabe input til beregningerne – 

budgettering og antagelser der i høj grad kan variere fra analytiker til analytiker, hvorfor der er 

usikkerheder forbundet med dette. Såfremt en DCF, EVA eller residual indkomst model foretages teknisk 

korrekt og baseres på de samme forudsætninger (og budgetteringer), vil den værdi, der findes, være ens 

for egenkapitalen, og således har metoderne den fordel, at analytikeren kan måle disse op mod hinanden 

for at se, hvorvidt det udarbejdede analysearbejde er teknisk korrekt.  

Fælles for disse metoder, og værdiskabelse i selskaber generelt, er, at højere afkastgrader i forhold til 

selskabets kapital – det være sig egenkapital eller den investerede kapital – har en positiv effekt, og bør 

således alt andet lige ligeledes have en positiv effekt på selskabets aktiekurs. Ydermere vil stigende 

pengestrømme være af positiv indflydelse, da det i sidste ende er disse pengestrømme, der kan blive 

udbetalt til aktionærerne – hvilket er grundlaget for Gordons vækstmodel, der blot tager højde for de 

endelige dividendeudbetalinger. En problemstilling ved Gordons model er, at det ikke er alle selskaber, 

der betaler dividender – og selskaber kan reelt, have gode grunde til ikke at gøre dette. 

Økonomisk teori beskriver ofte ”principal-agent” problemer, hvor en ledelse i et aktieselskab med en 

bred ejer struktur ikke vælger at udbetale de pengestrømme, som selskabet generer, til aktionærerne. 

Problemstillingen er reel, såfremt selskabet ikke har geninvesteringsmuligheder for disse pengestrømme. 

Har selskabet derimod muligheder for geninvestering af disse pengestrømme i forretningen til en 

forrentning, der er højere end afkastkravet (og således har positiv net present value – NPV), kan det være 

                                                 
10

 Weighted Average Cost of Capital 
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i aktionærernes interesse, eftersom det øger værdiskabelsen, og dermed vil aktiekursen ligeledes 

forventes at stige. 

Dermed er der ikke mulighed for at betale dividender med disse pengestrømme, og hvis Gordons model 

følges, vil aktiens værdi således være nul. Denne problemstilling tager de øvrige modeller dog højde for, 

således at værdien af selskabets enterprise value eller egenkapital kan beregnes, trods at disse penge 

geninvesteres i forretningen og ikke udbetales. 

Den tredje metode er en relativ værdiansættelsesmetode, som i høj grad fungerer som et 

sammenligningsværktøj, til hvorvidt virksomhedens aktie er korrekt prissat i forhold til aktiekursen på 

sammenlignelige selskaber. Metoden bygger på en analyse af selskabets nøgletal i forhold 

sammenlignelige selskaber og konkurrenter. Typiske multipler er eksempelvis P/E og EV/EBIT11.  

Ulempen ved disse relative værdiansættelsesmetoder skal findes ved, at det ikke altid er lige til at finde 

sammenlignelige selskaber med ens karakteristika, såsom ens risiko, vækstforventninger, og 

regnskabspraksis (Sloan, 2002). Hvis multipler for selskaber skal sammenlignes er det essentielt at tage 

højde for disse punkter, da der ellers kan være meget gode, underliggende, grunde til, at et selskabs 

aktiekurs på et givent tidspunkt er prissat efter en højere/lavere multipel end en konkurrents. Værdien af 

et selskabs aktie kan således ikke findes ved blot at multiplicere en given multipel på et indtjeningsmål, 

hvis der ikke tages højde for førnævnte faktorer. Hvis eksempelvis brugen af gæld i selskabets 

kapitalstruktur er anderledes fra en konkurrents, vil dette influere risikoen i selskabet, og dermed bør 

multiplen justeres for dette – ligesom der bør justeres for forskellige vækstforhold, såsom hvilke 

markeder to konkurrenter opererer på. Sidste kan der være forskel i regnskabspraksis, og hvorledes 

forskellige poster indregnes i henholdsvis resultatopgørelsen og balance, der kan influere indtjeningsmål 

for selskaberne, og dermed ligeså hvilket grundlag værdien beregnes ved hjælp af multiplen. Hvis denne 

er forskellig giver det grund til justering af den multipel et selskab bør prissættes efter. 

Plenborg og Petersen (Plenborg & Petersen, 2012) beskriver otte primære faktorer, der har indflydelse 

på budgetteringen af fremtidige resultater og pengestrømme: Omsætning, EBITDA-Margin, Ned- og 

afskrivninger, skattesatsen, netto lånerente, anlægsaktiver, netto arbejdskapital og den rentebærende 

                                                 
11

 P/E: prisen på en aktie i forhold til indtjeningen per aktie. EV/EBIT: selskabets enterprise value i forhold til 

driftsindtjeningen før finansielle poster og skat 
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gæld. Af disse er de primære faktorer omsætningen, EBITDA-margin, samt investeringer i anlægsaktiver 

og arbejdskapitalen. At de andre faktorer kan sættes som værende mindre betydende skal ses som en 

effekt af, at eksempelvis skattesatsen er exogen variabel for selskabet, og trods muligheder for 

fradragsberettigede investeringer og lignende, er det begrænset, hvad selskabet kan influere på dette. 

Med hensyn til netto lånerenten, har denne ikke indflydelse på de frie pengestrømme, og vil således først 

have en påvirkning ved de frie pengestrømme til ejerne - ligesom tilfældet er det med udviklingen i 

selskabets gæld - og således er der ingen påvirkning på værdien ved brug af eksempelvis. Sidst er der 

ned- og afskrivninger der ikke har indflydelse på pengestrømmene, da det blot er regnskabsmæssige 

teknikaliteter, og således influeres selskabets værdi ikke.  

Mens stigninger i omsætning og EBITDA-margin alt andet lige vil have positiv indflydelse på 

kursdannelsen i et selskab, vil nettoinvesteringer i anlægsaktiver og arbejdskapital alt andet lige have en 

negativ indflydelse, da det har en negativ effekt på pengestrømmene i selskaber. Der er dog tidspunkter, 

hvor disse “alt-andet-lige” betragtninger ikke gør sig gældende - tidspunkter, der vil beskrives (Plenborg 

& Petersen, 2007). 

De fire primære er således de “drivere”, der vil danne baggrund for forventningerne til sammenhængen 

mellem de senere udvalgte faktorer og kursudviklingen, når disse gennemgås i de senere analyser. 

8.2 Aktiekursens udvikling 

Beskrevet i ovenstående afsnit fremgår det, at såvel den direkte- som indirekte metode, bygger på 

estimeret fremtidig information vedrørende dividender og virksomheds værdiskabelse, for at kunne 

beregne aktiekursen.  

Aktiekurser på finansielle markeder udvikler sig dog grundlæggende som følge af udbud og efterspørgsel 

efter aktien. Det vil sige, at når selskabets aktuelle performance afviger i positiv eller negativ retning fra 

investorernes og markedets forventninger til fremtidig performance, vil udbuddet og efterspørgslen 

forventes at ændres. Udviklingen i aktiekursen påvirkes dermed af den information, som er tilgængeligt 

på markedet, og som investorerne kan analysere på. I moderne porteføljeteori antages det at investorer 

er rationelle og risiko averse, samt at de finansielle markeder er efficiente (Koller, Goedhart & Wessels, 

2010) - oftest i hvad der kaldes en semi-stærk form. Dette betyder, at de nuværende aktiekurser fuldt ud 

reflekterer al relevant information, som er tilgængeligt i markedet, og at aktiekurserne først ændrer sig, 
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når der bliver ny information tilgængeligt på markedet. Med andre ord er der tale om at kursudviklingen 

følger en ”Random Walk”, idet at dagens kursudvikling er uafhængige af gårsdagens kursudvikling og 

udelukkende baserer sig på ny information (Fama, 1965) Det er derfor unødvendigt for investorerne at 

benytte teknisk analyse, idet det ikke er muligt at finde mønstre i aktiekursudviklingen, som kan bruges 

til at forudsige den fremtidige kursudvikling (Bodie, Kane & Marcus, 2011) 

Ifølge Eugene Fama kan efficiente markeder inddeles i tre styrker, afhængigt af i hvilken grad tilgængelig 

information er indregnet i de aktuelle aktiekurser. 

- Den svage form indikerer at den fremtidige kursudvikling ikke kan forudsiges baseret på den 

historiske kursudvikling 

- Den semi-stærke efficiens i hvilken aktiekursen afspejler alt offentlig tilgængelig information 

- Den stærke form betyder at alt såvel offentligt som privat information er indregnet i aktiekursen, 

og under denne form for efficiens vil fortjenesten på insider-handel således mindskes 

 

Hvis det antages, at kapitalmarkedet er perfekt og efficient i semi-stærk form, vil al tilgængelig 

information være inkorporeret i aktiekurserne, og dermed vil aktiehandel reelt være irrelevant, med 

mindre det er på baggrund af intern information, der endnu ikke er tilgængelig for offentligheden. Hvis 

alle investorer benytter sig af al offentlig tilgængeligt information til at foretage fundamentalanalyser, 

må det antages at én investors aktievurdering ikke er signifikant forskellig fra andre investorers 

vurderinger. Dermed medfører markedsefficiens af den semi-stærke form, at fundamentalanalyser 

medvidere er irrelevante, da investorerne ikke kan ”outperforme” markedet ved at finde undervurderede 

aktier (Bodie, Kane & Marcus, 2011). 

Hvis antagelsen angående perfekte- og efficiente markeder fraviges er situationen en anden. Investorer 

handler ikke altid rationelt, da psykologisk adfærd kan spille en rolle for investorernes ageren – et område 

der beskrives af, hvad der kaldes behavioral finance. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at nogle 

investorer har en tendens til at opføre sig konservativt i forhold til beslutningstagning ved investeringer 

ved at underreagere på ny information på et ellers hurtigt reagerende aktiemarked. Dette resulterer i, at 

der bliver truffet konservative og irrationelle beslutninger, da nyheder ikke inkorporeres tidsnok i 

aktiekursen. Investorernes langsomme ageren på nyheder indebærer med andre ord en momentum effekt 
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i forhold til fremtidige aktiekurser. Denne momentum effekt burde ikke forekomme efter gængs 

porteføljeteori, som antager at al offentlig tilgængelig information, afspejles øjeblikkeligt i aktiekursen. 

Investorers underreaktion af historisk information, burde derfor allerede være fuldt reflekteret i tidligere 

aktiekurser. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvilket resultere i at fremtidige aktiekurser påvirkes af 

tidligere års undervurderet information, som ikke allerede er fuldt ud inkluderet i tidligere aktiekurser, 

hvormed tidligere aktiekurser får en positiv korrelation med tidligere års afkast (Crombez, 2001).   

Tilsvarende irrationelle beslutninger kommer til udtryk, når investorer over- eller underreagere på 

nyheder/information grundet manglende kompetencer eller indsigt til at evaluere tilgængelig 

information, som er til rådighed i form af historiske nøgletal eller tidligere begivenheder, hvorfor 

informationen bliver tildelt fejlagtig estimering. 

Desuden har tidligere studier af De Bondt og Thaler (De Bondt & Thaler, 1996) vist, at mennesker har 

en tendens til at overvurdere egne evner, hvilket betyder at de fleste mennesker ser sig som værende 

bedre end gennemsnittet. Denne overvurdering af egne evner bevirker, at investorer ofte forsøger at slå 

markedet ved at analysere sig frem til aktier, som de finder fejlagtigt prissat (Sander, 2001). Denne 

overvurdering af egne evne, samt troen på at kunne finde undervurderede aktier, må anses som svær, 

blandt andet fordi der påkræves et stort analyse arbejde, samtidig med at det må formodes at resten af 

markedet forsøger det samme (Sander, 2001).  

Trods antagelsen i den semi-stærke form om, at al offentlig information er tilgængelig og anvendt, må 

det samtidig antages, at der er forskellige grader af adgang til denne, og samtidig forskellige måder at 

analysere samme data på – især inden for emerging markets, der alt andet lige må antages ikke at være 

lige så teknologisk udviklede som developed markets. Et eksempel på dette er, at forskellige 

aktieanalytikere oftest har forskellige ”kursmål” sat på den samme aktie – noget som ikke ”burde kunne” 

ske under antagelsen om rationel opførsel og efficiente markeder – men noget der er helt forventeligt 

indenfor behavioral finance. Samtidig kan der være transaktionsomkostninger af forskellig art, der gør, 

at trods investor ser en aktiekurs som værende over- eller undervurderet, kan disse være for store til, at 

det kan betale sig for investor at handle på dette. Et eksempel på dette kan være likviditet (eller mangel 

på samme) i emerging markets. Dette er muligvis en af grundene til, at emerging markets ikke er 

efficiente i en semi-stærk form, men blot i en svag form. (Koller, Goedhart & Wessels, 2010).  
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Når et aktiemarked ikke er efficient i særlig høj grad påvirker det samtidig, at det kan være sværere for 

investorer at gennemskue risikoen i en investering. Markedets reaktion på udmeldinger fra selskabet 

kan således ikke forventes at være rationelle i samme grad som på mere efficiente markeder. Da 

investorer generelt vil være risikoaverse, vil de gerne belønnes for at påtage sig risiko, og således 

findes det relevant undersøge hvorledes de er blevet dette ved investeringer i emerging markets. 

9 Risiko og risikopræmier i emerging markets 

9.1 Risiko i emerging markets 

Investorer verden over har fået øjnene op for investering i emerging markets, da disse markeder historisk 

set har leveret høje afkast, og samtidig givet muligheder for unikke investeringer. Dermed har 

investorerne set emerging markets, som oplagte markeder i forhold til potentielle 

diversifikationsmuligheder. Mulighederne for høje afkast og unikke projekter opstår dog ikke uden, at 

det typisk også resulterer i højere risici, grundet større usikkerhedselementer på disse markeder. Risici 

som blandt andet stammer fra højere niveau i inflationsrater, højere politisk ustabilitet, dårligere 

definerede og håndhævede kontrakter samt investorrettigheder, mere udbredt korruption, samt lignende 

risikoelementer, som tilsammen er med til at gøre emerging markets til mere risikobetonede 

investeringer, sammenlignet med developed markets (James & Koller, 2000)  

9.2 Risikopræmier  

9.2.1 Hvorfor måle risikopræmier? 

Risikopræmien måler det merafkast, som der opnås ved at investere i aktier, i stedet for risikofrie 

investeringer, ofte målt ved statsobligationer. Der er med andre ord tale om en belønning i form af et 

ekstra afkast - i tilfældet af denne opgave om aktieinvesteringer, måles markedsafkastet for aktier i 

forhold til en investering i et risikofrit aktiv.  

Risikopræmie = (ri – rf), hvor ri er afkast på det risikofyldte aktiv og rf  er den risikofrie rente. 

Risikopræmien kan dermed betragtes som værende prisen for at påtage sig risiko, og er i den forstand en 

signifikant komponent til blandt andet værdiansættelser, og er en nøglefaktor, når aktionærernes 

afkastkrav skal estimeres. I senere afsnit vil aktionærernes afkastkrav blive estimeret. Inden da er det dog 
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i første omgang nødvendigt at belyse, hvordan risikopræmien beregnes grundet dens store indflydelse på 

netop dette afkastkrav.  

Risikopræmien er en nøglekomponent i mange sammenhænge, og det er derfor vigtigt at se på de 

bagvedliggende faktorer, og hvordan disse faktorer ændrer sig over tid. Da emerging markets er 

lokaliseret på forskellige kontinenter, må det forventes at nogle risikoelementer er af geografisk karakter, 

mens andre risici kan antages at være sammenlignelige på tværs af emerging markets, uafhængigt af 

geografisk placeringer. 

Landene i emerging markets er, som tidligere omtalt, typisk mere risikofyldte end developed markets, 

herunder eksempelvis USA. Det er i den henseende nødvendigt at diskutere, hvorvidt der skal 

inkorporeres et landespecifikt risikoelement i risikopræmien, som tager hensyn til, at landene i emerging 

markets er spredt på forskellige kontinenter, som hver især kan være præget af hver sine mere eller 

mindre unikke risikoforhold.  

9.2.2 Estimering af risikopræmier  

Hvordan estimeres risikopræmier i emerging markets, så alle risikofaktorer medregnes på bedst mulige 

og mest retvisende måde. Risikopræmier i developed markets kan grundlæggende estimeres ved brug af 

tre forskellige metoder, der vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit, med hver sine fordele og 

ulemper (Damodaran, 2013). Når der derimod skal beregnes risikopræmier til emerging markets, kræves 

der stillingtagen og korrektion, for at risikopræmierne fremstår mest korrekt i forhold til landespecifikke 

risikofaktorer. Risikofaktorer, som eksempelvis om det politiske system fungerer, om der er 

gennemsigtighed på det finansielle marked, samt hvordan investorernes tilgængelighed er på markedet. 

Metoderne er hver især forskellige i den tilgang de bruger til estimering, samt hvilket datamateriale der 

benyttes. Konsekvensen af metodernes forskellige tilgang påvirker dermed det endelige resultat, som 

således er afhængigt af metodevalg. 

Den første metode, kaldet historiske risikopræmier, bygger på historiske afkast fra henholdsvis aktier og 

risikofrie investeringer, der analyseres for at danne forventninger til fremtidens risikopræmier. Det 

antages således, at tidligere afkast til en vis grad kan bruges som estimater på fremtidig udvikling. Den 

anden metode er anderledes ved, at denne tilgang er ekspert- og undersøgelsesbaseret. Investorer, 
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forretningsledere og akademikere interviewes med det formål at undersøge, hvilke forventninger de hver 

især har til fremtidens aktiemarked. Tredje og sidste metode estimerer en implicit risikopræmie ved brug 

af nutidig aktiemarkedsinformation.  

Historiske risikopræmier 

Denne metode benytter sig af historisk data for at danne forventninger til estimering af fremtidens 

risikopræmier. Som grundlag anvendes der historiske data på risikofyldte aktiver, såsom aktieindeks, og 

risikofrie investeringer, som statsobligationer. Differencen mellem disse to afkast bruges herved som 

estimat for et aktivs historiske risikopræmie. 

Fordelene ved denne metode er blandt andet, at den er forholdsvis let at korrigere for landespecifik risici, 

som er aktuelle ved emerging markets, da de bør være inkluderet i de historiske afkast for de enkelte 

landeindeks. Derudover anses metoden som værende den mest anvendte blandt investorer og ledere til 

estimering af risikopræmier (Damodaran, 2001). Dette skyldes sandsynligvis, at metoden er den oftest 

anvendte i teoretisk økonomisk litteratur, samtidig med at den er let anvendelig, præsenterbar og 

forståelig, samt hurtigt fremkommer med et estimat på risikopræmien.  

Når historiske data benyttes er det nødvendigt med stillingtagen til en række forhold, såsom hvilken 

tidsperiode der skal estimeres for, samt hvordan afkast metodisk skal anvendes - om de beregnes som 

aritmetiske- (simple) eller geometriske (tidsvægtede) gennemsnit. Derudover skal der tages hensyn til, 

om der eventuelt har været nogle ekstraordinære begivenheder, som ikke i rimelig grad forventes at 

gentages på et senere tidspunkt. Sådanne begivenheder kan give støj, i såvel opadgående, som 

nedadgående, retning. 

Ekspert- og undersøgelsesbaserede risikopræmier 

Metoden bygger grundlæggende på at investorer, ledere og akademikere interviewes med det formål at 

undersøge, hvilke forventninger de har til fremtidens risikopræmier. Hver især har de forventninger til 

hvordan udviklingen vil være i fremtiden. Mens investorerne måske spekulerer på hvilke aktier og 

markeder, der vil være mest fordelagtige at investere i, har lederne fokus på hvor høj risikopræmien er, 
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da denne er et vigtigt element i diskonteringsrenten som eksempelvis bruges til vurderinger af nye 

investeringer.     

Som nævnt tidligere er aktiemarkedet i høj grad drevet af investorernes udbud og efterspørgsel på 

markedet. Aktiemarkedet påvirkes af de forventninger, som investorerne har til udviklingen af de 

forskellige finansielle værdipapirer. Dette er grundelementet ved denne metode, som netop lægger vægt 

på eksperters forventninger til fremtidens aktiemarkedsudvikling. Ved at lave interviews vedrørende 

eksperters forventning til fremtidige afkast er det muligt at estimere risikopræmier.  

Fordelene ved denne metode, er som nævnt ovenfor, at den bygger på investorer, ledere og akademikeres 

forventninger til aktiemarkedet. Alle kan anses som værende eksperter, og dermed må det antages at de 

har et kvalificeret estimat på den forventede fremtidige udvikling.  

Ulemperne ved denne metode, anses for flere end fordelene. Metoden er for subjektiv i sin tilgang, i og 

med at resultaterne afhænger af hvem der bliver interviewet. Undersøgelser har blandt andet vist at 

mandlige investorer ofte er mere risikovillige og samtidig mere optimistiske i forhold til forventet 

afkast, end kvindelige investorer, som typisk er mere forsigtige i deres udmeldinger (Kaustia, Halko & 

Alanko, 2011). Ydermere kan denne metode problematiseres, ved at resultaterne i stor grad afhænger af 

hvordan de enkelte spørgsmål bliver stillet, og i den sammenhæng hvordan spørgsmålene bliver 

opfattet. Det er dermed påkrævet at spørgsmål stilles, således at den interviewet ikke er i tvivl om 

formålet og meningen med de stillede spørgsmål, så det bliver besvaret hensigtsmæssigt og validt 

(Sander, 2001). Ovenstående henviser til, at den interviewbaseret metode, således kan kædes sammen 

med teorien fra Behavioral Finance, om at ”framing”12, har en effekt på personers subjektive mening.   

Problemstillingen er desuden at mange investorer og ledere, typisk har klare forventninger til hvordan 

aktiemarkedet vil udvikle sig, men sjældent fremkommer med nogen egentlig risikopræmie, hvilket er 

metoden formål. Ydermere har investorer og ledere en tendens til at vægte nylige begivenheder for stor 

værdi, i forhold til tidligere års udvikling, hvilket kan give et skævt billede af en retvisende risikopræmie.  

                                                 
12 Framing omhandler de ”rammer” som den subjektive mening dannes under, i dette eksempel hvorledes et spørgsmål 
stilles til modtageren. 
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Metoden er undersøgelsesbaseret, men reflekterer i høj grad historiske begivenheder, mere end egne 

forventninger til fremtiden, og betragtes derfor for at have en mere bagudrettet-, end fremadrettet tilgang 

(Damodaran, 2013). Dette kommer til udtryk ved, at investorer eksempelvis bliver mere optimistiske 

angående fremtidige aktiemarkedsafkast, når aktiemarkedet er stigende, hvilket afspejles i investorernes 

forventede risikopræmier, som herved har en tendens til er blive overvurderet (Sander, 2001). Der er med 

andre ord tale om en form for momentum effekt, som beskrevet tidligere.   

Implicitte risikopræmier 

Den implicitte metode til at estimere risikopræmier varierer afhængig af hvilken implicit model der 

benyttes. Den implicitte metode baseret på Gordons vækst formel, estimerer risikopræmier ved at 

budgettere dividender, og har dermed en fremadrettet tilgang. Dette adskiller sig metodisk i forhold til 

de to foregående metoder, som begge har en historisk, og mere bagudrettet tilgang til estimere 

risikopræmier. 

Risikopræmie baseret på dividende modellen: 

𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒13 =  
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡+1

𝑟 − 𝑔
                 ↓ 

𝑟 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡+1

𝑁𝑢𝑡𝑖𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒
+ 𝑔       ↓ 

Modellen bygger på en række antagelser om fremtiden, hvilket kan ses som en fordel, idet der fokuseres 

fremadrettet. Desuden må det ses som en klar fordel, at modellen benytter nuværende markedspriser. 

Begge er forhold, som er konsistente med formålet om at estimere fremtidige risikopræmier.  

Derimod kan modellens tilgang også fremkomme som værende en ulempe ved at dens antagelser om 

eksempelvis en konstant vækstrate, må anses som værende problematisk, og uden sammenhæng med den 

virkelige verden. Derudover vil fejlagtige antagelser resultere i forkerte estimater af risikopræmien, hvis 

væksten afviger fra denne konstante antagelse.  

                                                 
13 Hvor r = afkastkravet på aktier, mens g = forventet vækstrate. 
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Problemstillingen ved metoden er grundlæggende, at den ikke er mere pålidelig og retvisende, end de 

bagvedliggende antagelser og forventninger. Med andre ord - hvis ens antagelser enten er for optimistiske 

eller pessimistiske, vil dette afspejles i den estimerede risikopræmie, som tilsvarende vil være over- eller 

undervurderet.  

Valg af metode: 

Grundlæggende er der ingen af ovennævnte metoder, som kan fremhæves som værende den mest 

korrekte metode. Det afhænger af flere faktorer, såsom hvilket formål risikopræmierne har (Damodaran, 

2013) I forhold til denne analyse er valget faldet på brugen af historiske risikopræmier, da denne metode 

har sin force ved at arbejde med historiske datasæt. Herudover er den historiske metode fordelagtig ved 

estimering af risikopræmier i emerging markets, da denne model let kan inkorporere en landespecifik 

risikopræmie, som følge af yderligere risici i disse lande. Hvis det med andre ord anses for korrekt at 

inkorporere et ekstra risikotillæg, grundet forhold som eksempelvis diversifikationseffekter, som vil 

blive omtalt i senere afsnit. 

Nedenstående graf viser risikoen i emerging markets over for developed markets, målt ved 

standardafvigelsen i afkast. Som grafen antyder har risikoen ved at investere i emerging markets været 

højere end ved investeringer i developed markets. 

 

Graf 9.1. Kilde: Standardafvigelsen af MSCI EM & MSCI World. 
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Historiske risikopræmier 

Hensyntagen til påvirkelige faktorer: 

Når historiske data benyttes til at estimere risikopræmier generelt, og især til emerging markets, der 

historisk har været mere risikofyldte end developed markets, er det nødvendigt med stillingstagen til en 

række forhold. Dette gælder blandt andet stillingstagen til hvilken tidsperiode der skal måles for, hvordan 

afkast metodisk set skal anvendes, samt hvorvidt man anser de finansielle markeder, som værende 

velintegrerede eller segmenterede (Pereiro, 2002). 

Valg af data 

Valget af datamateriale til estimering af risikopræmier bør overvejes nøje, da dette har en resultatmæssig 

effekt. Der bør således tages stilling til hvilket markedsindeks der skal benyttes, samt hvordan den 

risikofrie rente skal estimeres.  

På grund af den relative korte eksistens af begrebet emerging markets på aktiemarkederne, sammenlignet 

med developed markets, betyder det, at der ikke eksisterer det samme omfang af historisk datamateriale. 

Derudover har mange af landene i emerging markets udviklet sig markant de seneste årtier, både hvad 

angår vækst, strukturelle- og politiske ændringer. Manglende langvarig information og markante 

ændringer er faktorer som svækker pålideligheden og vanskeliggøre estimering af en retvisende 

risikopræmie, da dette gør det svært at estimere de langsigtede gennemsnitlige afkast under forhold, der 

minder om de nuværende. Hvis der eksempelvis er sket store politiske og regulatoriske ændringer i en 

periode vil gennemsnitlige afkast før disse skifte ikke i samme omfang være indikatorer for nuværende 

forhold – og når der samtidig er begrænset historisk information, bliver denne problemstilling blot større. 

For at omgås denne problemstilling, og fortsat være i stand til at estimere en pålidelige risikopræmie for 

emerging markets, benyttes det amerikanske aktiemarked i form af S&P 500 som en proxy. S&P 500 

indekset anses af akademikere som et repræsentativt og stabilt benchmark for det amerikanske-, såvel 

som det globale aktiemarked, idet det inkludere de førende selskaber i forskellige industrier i USA 

(Pereiro, 2002). Det anses hermed for repræsentativt ved estimering af risikopræmier for emerging 
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markets at benytte dette indeks som en proxy for en basispræmie, da der hermed opnås pålidelig 

information på langsigtede aktiemarkedsafkast, hvilket gør de estimerede risikopræmier mere retvisende.   

I denne forbindelse estimeres den risikofrie rente ligeså ved hjælp af amerikansk data for at være 

konsistent og dermed undgå støjkilder. Den risikofrie rente kan enten estimeres ved at benytte langsigtede 

statsobligationer eller kortsigtede skattekammerbeviser, idet begge betragtes som risikofrie 

investeringer, og dermed hver især er gode repræsentanter. Der er dog uenighed blandt akademikere om 

valget mellem disse, da det er et definitionsspørgsmål, hvilket mål der er mest repræsentativt. 

Undersøgelser viser dog, at en overvægt af investorer og ledere har præferencer for brugen af 

statsobligationer (Bruner, 1998), da blandt andet geninvesteringsrisikoen ved 10-årige statsobligationer 

er mindre end et 6-måneders skattekammerbevis, og dermed kan anses som værende mere risikofrit.  

Basisrisikopræmien for de enkelte lande i emerging markets estimeres dermed ved brug af den 

amerikanske 10-årige statsobligation som risikofri rente, mens aktiemarkedsafkastet repræsenteres ved 

S&P 500 indekset. Hertil tillægges et landespecifikt risikotillæg - og hvorledes dette fastlægges vil 

gennemgås i et senere afsnit. 

Tidsperiode 

Når risikopræmier estimeres ved hjælp af historisk data er det nødvendigt at tage stilling til, hvilken 

tidsperiode der måles over. Der er stor uenighed blandt teoretikere, investorer med flere, om hvilken 

tidsperiode der er mest retvisende (Pereiro, 2002) Mens nogle akademikere er fortalere for at medtage 

data langt tilbage i tid, er andre tilhængere af korte tidsperioder.  

Argumentet for at benytte langsigtede dataserier er at der medtages så meget information som muligt. 

Dette er medvirkende til at mindske effekten fra eventuelle ekstraordinære begivenheder, som kunne 

støje i det endelige resultat. Desuden viser statistisk data, at standardfejlen (Standard Error) er større ved 

kortere dataserier, hvorfor pålideligheden ved at bruge længerevarende data øges (Damodaran, 2013). 

Ved et kig på nedenstående tabel bekræftes dette, idet at standardfejlen for henholdsvis 

aktiemarkedsafkastet S&P 500 og den risikofrie rente er stigende, jo kortere en tidsperiode der måles 

over. Differencen mellem intervallet fra år 1928, og fra 1963, er dog ikke så markant som det seneste 
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interval, hvis standard fejl er mærkbar større end de førnævnte, hvilket taler imod at bruge denne grundet 

lavere validitet. 

 

Tabel 9.1: Beskrivende statistik af S&P500 og den risikofrie rente. 

Derimod argumenterer fortalere for kortsigtede data at benyttelse af for gammel data kan være 

misvisende. Aktiemarkederne længere tilbage i historien ligger for fjernt i forhold til den struktur og 

trend, der kendes i dag, hvorfor det ikke vil være relevant at medtage denne data. Herudover 

argumenteres der for, at investorers risikoaversion ændrer sig over tid, hvilket der tages forbehold for at 

ved at vælge en kortere tidsperiode, frem for en lang dataserie, som i stedet vil antage at investorers 

risikoaversion er konstant over tid. Ved kortere tidsperioder må det antages at lighederne i 

aktiemarkederne og dets aktører er mere lig de nuværende – og dermed mere validt for estimering af 

nuværende og nær-fremtidige forhold. 

Med andre ord er der tale om en balance mellem pålidelighed ved enten at inddrage så meget information 

som muligt ved lange dataserier, eller at vælge kortere dataserier, som derimod er mere tidssvarende i 

forhold til nylige forhold i aktiemarkedet. 

I forhold til ovenstående argumentation anvendes der data fra år 1963 til 2013. Dermed tages der højde 

for en række af de førnævnte argumenter. Brugen af data, der ikke er konsistent med det nuværende 

aktiemarked, mindskes i og med at risikoaversionen alt andet lige må antages at være mere stabil fra 

1963 til 2013, sammenlignet med fra 1928 til 2013. Ydermere findes denne periode ikke at gå på 

kompromis med at reducere støjen qua en lav standardfejl, jævnfør ovenstående tabel, som ikke ville 

være synderligt lavere ved at udvide perioden til at gå tilbage til 1912. 



38 

 

 

Målingsmetode: Geometrisk eller aritmetik gennemsnit 

I forhold til hvordan de historiske afkast skal håndteres til estimeringen af risikopræmier, kan dette gøres 

ved at benytte enten aritmetiske eller geometriske gennemsnit. Der kan argumenteres for brugen af begge 

metoder. Dog med en overvægt af tilhængere for brugen af geometrisk gennemsnit, når formålet er at 

måle aktieafkast. Aritmetisk gennemsnit har sin svaghed i forhold til at måle afkast, der består af 

afhængige variable - hvilket et samlet gennemsnit vil have, som mål for en årrækkes performance. Dette 

er dog en af forcerne ved det geometriske gennemsnit, som netop beregner et tidsvægtet gennemsnit over 

en række afhængige variable. Det geometriske gennemsnit fremhæves ligeledes, når målet skal bruges 

til CAPM-modellen, som en enkelt-periodes model, hvorfor det er hensigtsmæssigt at måle gennemsnit 

over længere perioder (Jacquier, Kane & Marcus, 2003). 

 

 

Diversifikationseffekt 

Dette leder videre til næste punkt, som er en stillingtagen til hvorvidt emerging markets anses for værende 

finansielt integreret, eller segmenteret fra developed markets. Dette har betydning i forhold til, om der 

eksisterer diversifikationsmuligheder, hvilket har indflydelse på hvorvidt investorerne kan 

bortdiversificere ikke-diversificerbar risiko. 

Som nævnt i tidligere afsnit har der historisk været mere risiko forbundet med at investere i emerging 

markets kontra developed markets. Spørgsmålet er, hvorvidt der skal kompenseres for dette i 

risikopræmien ved at tillægge et risikotillæg, der medtager eventuel landespecifik risiko, eller om denne 

ekstra risiko, der er forbundet med investere i emerging markets kan diversificeres bort, hvorfor det ikke 

er relevant og retvisende, at inkorporere en ekstra risikopræmie til emerging markets.  

Der kan argumenteres for, at globaliseringen de seneste årtier har været medvirkende til at åbne de 

finansielle markeder, så de fremstår mere integrerede end tidligere. Derudover har emerging markets 
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kontinuerlige udvikling været medvirkende til, at investorerne har lettere tilgængelighed til handel på 

tværs af markederne, hvilket øger mulighederne for diversifikation. Det kan dermed konkluderes, at 

diversifikationsmulighederne er blevet forbedret med årene.  

Der er dog to væsentlige faktorer som spiller ind. Den første omhandler, at investorerne har en tendens 

til at handle størstedelen af deres aktier på hjemmemarkedet (Damodaran, 2013) trods øgede 

globaliserings- og diversifikationsmuligheder, hvilket alt andet lige reducerer diversifikationen på tværs 

af grænser. 

Den anden problemstilling omfatter at korrelationen imellem emerging og developed markets er steget 

gennem årene, hvilket er skitseret i de to nedenstående tabeller. Det bevirker, at trods en øget 

tilgængelighed af investeringsmuligheder, er diversifikationsmulighederne blevet mindsket, da 

markederne udvikler sig i samme retning. Dermed er diversifikationsmulighederne blevet mindre i 

forhold til tidligere år, hvor der var lavere korrelationer mellem markederne. Dette betyder dog ikke, at 

mulighederne for diversifikation er elimineret - blot at de er reduceret, hvorfor investorernes 

diversifikationsmulighederne ikke er de samme som tidligere årtier. Disse resultater bakkes desuden op 

af en rapport om udviklingen i korrelationer mellem aktiemarkeder, foretaget af tre professorer (Yang, 

Tarpun & Sun, 2006) som netop konkluderer at korrelationen har været stigende.  

 

Tabel 9.2: Korrelation fra 1995-2013. 
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Tabel 9.3: Korrelation fra 2003-2013. 

På baggrund af ovenstående diskussion findes det relevant at inkorporere et risikotillæg til 

risikopræmien, som kan medtage ikke-diversificerbar risiko, og dermed sørger for at estimeringen af 

risikopræmien for hvert land bliver mere valid.   

Ved estimering af et risikotillæg for hvert land i emerging markets medtages landespecifik risiko, som 

ikke er muligt at bortdiversificere. Dette risikotillæg kan estimeres på flere forskellige metoder.  

Til dette er valgt en metode, som relaterer sig til udarbejdede default risk ratings for de enkelte lande, da 

dette er den mest anvendte blandt praktikere (Damodaran, 2006). Ratings udarbejdes blandt andet af 

rating bureauer såsom Moody’s og Standard & Poor’s, og måler landenes risiko for misligholdelse af 

betalinger på deres obligationer. Det er med andre ord et mål for hvor risikobetonet det enkelte land er 

for misligholdelse, og dermed et mål som indeholder mange af de samme faktorer, der også påvirker 

aktiemarkedet.  

For hver rating tildeles der en dertilhørende risikorente for misligholdelse, som måles ved ”default 

spread”, det vil sige forskellen mellem en risikofri obligation i det pågældende land, sammenlignet med 

en risikofri obligation i for eksempel USA - begge udstedt i samme valuta (for eksempel USD).  

Tabel 9.4 illustrerer hvilket risikotillæg målt ved ”Default spread”, der er svarende til Moody’s rating. 

Baseret på denne tabel og de fra Moody’s angivne rating er hvert således tildelt en risikopræmie oven i 

den basispræmie, der er gældende for alle lande. 
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Tabel 9.4 risikotillæg baseret på kreditrating 

9.2.3 Estimering af risikopræmier for emerging markets 

På baggrund af ovenstående stillingstagen til forhold, såsom valg af data, tidsperiode og målingsmetode, 

samt diskussionen af hvorvidt aktiemarkedet anses som åbent eller segmenteret, er det muligt at estimere 

risikopræmier for emerging markets. Risikopræmien for de udvalgte beregnes efter følgende formel: 

Total risikopræmie = Basis risikopræmie + landespecifikt risikotillæg 

Det har været nødvendigt at modificere den normale tilgang til estimering risikopræmier for at kunne 

frembringe retvisende estimater for risikopræmier i emerging markets. Grundet karakteristika og 

manglende datahistorik for emerging markets er det valgt at estimere en basis risikopræmie ud fra 

amerikansk aktiemarkedsdata, svarende til en risikopræmie for USA. Denne basis risikopræmie tillægges 

et landespecifik risikotillæg, som medtager relevante risici for det enkelte land. Dermed er det muligt at 

estimere en retvisende risikopræmie for hvert land, hvilket er illustreret i nedenstående graf, som viser 

risikopræmier for år 2013. 
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Figur 9.1. Risikopræmier i år 2013.  

Sammenlignet med den amerikanske risikopræmie varierer risikopræmierne afhængigt af hvor 

risikofyldte de enkelte markeder anses for at være. Der variereres fra en risikopræmie i USA på cirka 4 

procent, til de to mest risikofyldte lande, Egypten og Grækenland på henholdsvis 11,52 procent og 14 

procent. Den gennemsnitlige risikopræmie for emerging markets ligger på 6,2 procent14. Egyptens høje 

risikopræmie i forhold til gennemsnittet relaterer sig til landets situation, som var præget af stor 

økonomisk usikkerhed under det arabiske forår (Madsen 2013). Grækenlands risikopræmie refererer 

derimod til gældskrisen fra 2010, hvorved landets økonomi siden da har været præget af økonomiske 

ustabilitet (Featherstone, 2011). 

Udviklingen i risikopræmierne fra 1998 til 2013 kan følges i bilagene til opgaven. Udviklingen i landene 

i emerging markets afhænger af landenes risikobetoning i de pågældende år, og vil derfor indeholde 

ændringer fra år til år. 

                                                 
14

Målt som et ligevægtet gennemsnit 
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9.3 Aktionærernes afkastkrav 

9.3.1 Capital Asset Pricing Model 

Der er blandt teoretikere og praktikere uenighed om, hvordan aktionærernes afkastkrav estimeres bedst 

muligt, så den fremstår mest retvisende i forhold til investering i emerging markets. Der argumenteres 

for brug af Capital Asset Pricing Model – CAPM, samt brugen af alternative modeller til udregning af 

diskonteringsrenten. Afhængigt af hvilken model der vælges til at beregne diskonteringsrenten vil 

udfaldet være forskelligt. Valget af model har derfor stor påvirkning på værdiansættelser, idet 

overestimering af diskonteringsrenten, kan føre til at projekter afvises, grundet en fejlagtig beregnet 

diskonteringsrente (Pereiro, 2002) trods at de reelt ville være værdiskabende – have en positiv NPV.  

CAPM er den mest anvendte model blandt praktikere, blandt andet på grund af dens anerkendelse, samt 

evne til at præsentere resultater. Desuden foretrækkes modellen, da data på eksempelvis betaværdier og 

afkast er bredt tilgængeligt på markedet (Pereiro, 2002) 

Med baggrund i de estimerede risikopræmier er det muligt at beregne aktionærernes afkastkrav. 

Resultaterne af disse, vil bruges til at beregne Jensens Alpha, som måler realiserede afkast mod 

aktionærernes afkastkrav, og viser hvorvidt der har været opnået et merafkast, i forhold til hvad 

aktionærerne må have forventet.  

Aktionærernes afkastkrav estimeres efter følgende formel: 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑘𝑟𝑎𝑣: 𝑟𝑒 = 𝑟𝑓𝑈𝑆 + 𝛽𝑖(𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 + 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔𝑙𝑎𝑛𝑑) 

Ovenstående CAPM formel er en variant af den originale (Damodaran, 2013). Dette er nødvendigt for at 

tilpasse formlen til benyttelse på emerging markets, da der blandt andet skal tages højde for øget risici, 

globalisering, samt begrænset data af eksempelvis risikofrie renter i de enkelte lande.  

Modellen er således modificeret ved at benytte risikopræmier fra ovenstående afsnit, samt en risikofri 

rente fra USA. Betaværdier estimeres på normalvis, som kovariansen mellem afkast på 

hjemmemarkedet15 og selskabet divideret med variansen på hjemmemarkedet.  

                                                 
15

 Hjemmemarkedet er her defineret som MSCIs landeindeks for hver enkelt selskabs hjemland 
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𝐵𝑒𝑡𝑎: 𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2

 

Ved at beregne CAPM med denne metode er modellen således tilpasset emerging markets. Som risikofri 

rente anvendes en amerikansk 10 årig statsobligation, der dermed antages at være global som effekt af 

en øget globaliseringen, der har gjort de finansielle markeder mere integrerede, hvorfor en global risikofri 

rente er relevant. Derudover benyttes en landespecifik risikopræmie, som inkorporerer de nødvendige 

risikotillæg, som ikke er mulige at diversificere bort, hvilket er omtalt i tidligere afsnit om 

diversifikationseffekter. Fordelen ved at tillægge de landespecifikke risikotillæg til risikopræmien, og 

ikke den risikofrie rente er, at der tages højde for, at ikke alle selskaber udsættes for den samme grad af 

risici, hvilket inkluderes ved betaværdien (Damodaran, 2006). 

9.3.2 Jensens Alpha 

På baggrund af tidligere estimerede afkastkrav for aktionærerne, er det muligt at beregne Jensens Alpha 

(Darbyshire & Hamption, 2011). 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎: 𝛼𝑖 = 𝑟𝑖 − (𝑟𝑓𝑈𝑆 + 𝛽𝑖(𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒)) 

Det er med andre ord muligt at illustrere hvorvidt aktionærerne afkastkrav er dækket, og om der 

medvidere er opnået et merafkast i selskaberne.  

For at belyse udviklingen og niveauet sammenlignes de beregnede alphaværdier med opnåede afkast fra 

MSCI’s emerging market indeks. Med denne sammenligning kan det vurderes hvorvidt høje realiserede 

afkast i emerging market indekset er afspejlet i tilsvarende høje alphaværdier for selskaberne. På grund 

af overskuelighed, samt et bedre sammenligningsgrundlag omregnes selskabernes alphaværdier, som et 

gennemsnit per land. Desuden belyses den gennemsnitlige udvikling per land, i forhold til 

analyseperioden, med den hensigt at illustrere om nogle emerging market lande, har performet bedre end 

andre.  
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Tabel 9.5. Beskrivende statistik for Alphaværdier16 

Ovenstående tabel viser udviklingen af afkast for MSCI emerging markets, samt udviklingen i 

gennemsnitlige alphaværdier for perioden 2001 til 2013. Tabellen viser ikke overraskende at 

alphaværdierne gennem årene har udviklet sig konsistent med udviklingen i MSCI emerging markets. I 

år med positive realiserede afkast på MSCI indekset er der således oplevet overnormalt afkast i form af 

positive alphaværdier. Selskabernes aktionærer har med andre ord, fået tilgodeset deres afkastkrav, og 

mere til, i disse år - dette både hvis vurderes på baggrund af såvel middel, som median værdier for alpha. 

Der har dog undtagelsesvis været en afvigelse, mellem MSCI indekset og den gennemsnitlige alphaværdi 

i 2002. I dette år realiserede MSCI indekset et negativt afkast, mens den gennemsnitlige alphaværdi var 

positiv, dog med en negativ median for alphaværdierne. Dette indikerer hermed, at den gennemsnitlige 

positive alphaværdi skyldes at de positive alphaværdier i gennemsnit har været større end de tilsvarende 

negative værdier. 

Hvad der i relation til denne analyse er interessante findes for eksempel ved år 2010 og 2012 hvor afkastet 

for MSCI emerging markets, havde omtrent samme niveau, mens alphaværdierne var markant 

forskellige. Den gennemsnitlige alpha i 2010 var således næsten dobbelt så høj som i 2012 - trods at 

                                                 
16

 Gennemsnitlige årlige alphaværdier vises i bilagene til opgaven 

MSCI EM

År Afkast Middel Min. Max. Median

2001 -2,37 -0,64 -120,77 604,96 -15,30

2002 -6,00 0,11 -114,15 614,03 -8,19

2003 56,28 83,42 -99,05 1837,65 54,65

2004 25,95 24,93 -109,23 1407,15 14,29

2005 34,54 29,73 -105,83 910,88 11,31

2006 32,55 37,55 -102,70 2974,39 22,75

2007 39,82 41,67 -89,74 1230,85 21,76

2008 -53,18 -63,37 -112,49 126,49 -66,72

2009 79,02 102,42 -50,57 1078,33 78,08

2010 19,20 28,21 -78,86 906,92 17,95

2011 -18,17 -29,85 -101,96 126,21 -32,57

2012 18,63 14,54 -103,12 347,70 10,11

2013 -2,27 -10,20 -114,21 443,55 -14,95

Beskrivende statetisk om Alpha-værdier
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afkastet blot var omkring en procent højere. Dette gør sig ligeledes gældende for median-værdierne, hvor 

median for 2010 var cirka 7 procentpoint, eller 70 procent, højere end i 2012. Dette kan blandt andet 

være en effekt af, at alpha værdierne er beregnet som simple gennemsnit, mens markedsafkastet er et 

vægtet afkast af de inkluderede selskaber. Således må det alt andet lige antages, at den primære forskel 

på disse to år kan findes i afkastet (og alpha-genereringen) på aktier med en lille vægt (såkaldte Small 

Cap aktier), da disse vægter højere i en ligevægtet beregning end ved den vægtede. En anden forklaring 

kunne være forskelle i niveauet for det forventede afkast/afkastkravet, men da dette alt andet lige er 

forholdsvis stabilt, er plausibiliteten for den første begrundelse umiddelbart større, end at det er 

afkastkravet, der er skyld i forskellen. 

 

Tabel 9.6: Gennemsnitlige Alphaværdier per land, for perioden 2001-2013. 

 

Ovenstående tabel viser, at de gennemsnitlige alphaværdier, varierer med nogen grad fra land til land. 

Af tabellen fremgår det, at alle landene har genereret gennemsnitligt positive alphaværdier, med 

undtagelse af Venezuela, som over analyseperioden har genereret en negativ alphaværdi på 10,1 procent. 

I denne sammenhæng findes det interessant, at Venezuela udgik fra MSCI’s emerging markets indeks 

ved udgangen af 2005 grundet at landet ikke levede op til de tidligere beskrevne klassificeringskrav fra 

MSCI – i dette eksempel grundet mangel på en bæredygtig økonomisk udvikling. 

Af de analyserede lande i emerging markets ligger størstedelen med en gennemsnitlig alphaværdi i 

intervallet 20-30 procent gennem perioden. Tre lande har formået at generere alphaværdier som ligger 

over 30 procent - Indonesien, Jordan og Rusland. Derudover er der henholdsvis fem og otte lande, som 

præsterer alphaværdier i intervallet 0-10 procent og 10-20 procent.  

Mens alphaværdier viser noget om afkastene på selskabsniveau i forhold til deres afkastkrav - og de 

gennemsnitlige alphaværdier ligeledes viser tendenser på national niveau, findes det relevant at lave en 

ARGENTINA BRAZIL COLOMBIA CHILE CZECH CHINA EGYPT GREECE HUNGARY

2,6% 20,4% 26,0% 10,1% 20,7% 19,1% 22,4% 2,0% 2,5%

INDIA INDONESIA ISRAEL JORDAN MALAYSIA MEXICO MOROCCO PAKISTAN PERU

23,8% 38,9% 12,0% 34,2% 7,6% 13,6% 2,3% 21,4% 29,5%

PHILIPPINES POLAND RUSSIA SOUTH AFRICA SOUTH KOREA THAILAND TURKEY TAIWAN VENEZUELA

23,6% 13,0% 34,3% 12,3% 20,3% 25,9% 16,7% 12,8% -10,1%

Gennemsnitlig Alpha per land for perioden 2001-2013
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analyse som dækker forholdet for afkast og risiko på nationalt niveau ligeså. Grunden hertil skal blandt 

andet findes i beregningsmetoden med valget af et ligevægtet gennemsnit. MSCI vælger netop at vægte 

landene i deres beregninger af indeksværdi, for at vise hvad de finder som værende et mere overordnet 

billede af udviklingen inden for en sektor – enten industrielt eller geografisk. I forhold til det geografiske 

vælges det således at lave beregninger af den såkaldte sharpe ratio for udvalgte lande i emerging markets. 

9.4 Sharpe ratio 

Som tidligere omtalt, har emerging markets afkastmæssigt overperformet developed market over en 

historisk periode fra år 1988 til 2013. Det kan i den henseende være interessant at se nærmere på denne 

performance. For at vurdere hvordan emerging markets har performet, findes det interessant at se på 

forholdet - og udviklingen - mellem realiserede afkast, og den tilhørende risiko. Der er med andre ord 

tale om, at der estimeres et mål for belønningen ved at tage risiko i de enkelte lande.  Til denne 

undersøgelse beregnes en Sharpe ratio for hvert land, da netop Sharpe ratioen er et hyppigt anvendt mål 

for afkast og risiko forhold (Bodie, Kane & Marcus, 2011). Det vises med dette, hvor meget yderligere 

afkast en investor opnår end den risikofrie rente ved at påtage sig yderligere risiko, målt ved 

standardafvigelsen. 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒: =
(𝑟𝑖 − 𝑟𝑓)

𝜎𝑖
 

For at vurdere niveauet og udviklingen over en tidsperiode fra 2004 til 2013 laves en sammenligning 

mellem udvalgte emerging markets lande, og den opnåede performance på det amerikanske marked, der 

herved benyttes som globalt benchmark. Grundet manglende data på sammenlignelige risikofrie renter 

opgøres årlige sharpe ratios blot for en række udvalgte emerging markets lande.  
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Tabel 9.7 Sharpe ratio opgjort i procent per år. 

Tabellen ovenfor viser, at variationen i sharpe ratios, generelt set over analyseperioden, har været store 

såvel landene og årene imellem. Dette kommer til udtryk for såvel emerging market landene imellem, 

som mellem emerging markets og USA.  

Sammenlignes udviklingen i sharpe ratios per land med de realiserede afkast, målt ved indeksene fra 

MSCI på emerging markets og developed markets, ses en sammenhæng ved, at når der er realiseret 

positive afkast i MSCI indeksene, leveres der samtidig positive sharpe ratio for de enkelte lande. Der er 

dog en enkelt undtagelse i år 2011, hvor samtlige af ovenstående lande, præsterer positive sharpe ratios, 

mens de realiserede afkast fra begge MSCI indeks, har vist sig at være negative. Dette skyldes, at de 

udvalgte lande kun udgør dele af de relevante MSCI indeks, og er således et udvælgelsesbias i 

undersøgelsen. 

Betragtes de realiserede afkast for MSCI indeksene generes der negative afkast i begge indeks i år 2008, 

dog mindre negativt i developed markets sammenlignet med emerging markets. På trods af dette 

præsterede de udvalgte lande fra emerging markets højere sharpe ratios end USA, med undtagelse af 

Rusland. I 2013 var udviklingen en anden - developed markets formåede at levere et positivt afkast, mens 

emerging markets havde et negativt afkast. Dette er ligeledes udslagsgivende i de beregnede sharpe 

ratios, som var negative for næsten samtlige emerging market lande, mens USA viser en høj positiv 

sharpe ratio på 110 procent.  
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Tabellen ovenfor illustrerer, at af de syv undersøgte emerging market lande præsterer fem af de syv lande 

markant højere Sharpe ratios end USA, målt siden opstarten for analysen i 2004 til 2013. Eksempelvis 

generer Colombia den højeste sharpe ratio på 56,7 procent, mens USA generer en ratio på 10,7 procent. 

Filippinerne har præsteret den laveste sharpe ratio på 6,3 procent, siden opstarten i 2004. Dette illustrerer, 

at belønningen ved at tage risiko har været højere i emerging markets sammenlignet med developed 

markets, her illustreret ved USA. Med andre ord kompenseres investorerne med større belønning ved 

investering i emerging markets sammenlignet med en investering i USA. Dette trods at risikoen ved at 

investere i emerging markets typisk er højere end developed markets, som tidligere illustreret. Det vil 

sige, at merafkastet i emerging markets landene skal være noget større end i USA for at kunne opveje for 

den dertilhørende højere standardafvigelse. 

10 Makroøkonomiske tendensers påvirkning på kursudvikling  

Dette afsnit søger at klarlægge, hvorvidt der har kunne ses sammenhænge mellem udviklingen i 

makroøkonomiske faktorer og aktiekursudviklingen i emerging markets. Der undersøges med andre ord 

for tendenser på hvorvidt aktiekursudviklingen er drevet af udviklingen i makroøkonomiske forhold 

(Muradoglu, Taskin & Bigan, 2001). Hvis dette har været tilfældet, kan det tyde på at der er en 

årsagsvirkningssammenhæng mellem disse, hvilket vil netop er formålet med at foretage denne analyse. 

Med dette udgangspunkt testes udviklingen og relationen mellem realiserede landes aktieafkast og en 

række makroøkonomiske faktorer over en periode fra 2000 til 2013. Al dataindsamling er hentet fra 

verdensbankens database, hvilket medfører at definitionerne på de enkelte faktorer er i overensstemmelse 

med verdensbankens. Hvor det er relevant er de makroøkonomiske faktorer i amerikanske dollars, og 

ellers er de anvendt i lokal valuta, for ikke at inkludere en valutaeffekt i analysen af andre faktorer end 

netop udviklingen i valuta. Afkastdata er målt i amerikanske dollars og inkluderer dividender for at opnå 

en sammenlignelighed. 

Nedenstående faktorer er udvalgt, da de vurderes at kunne have en påvirkning på aktiekursudviklingen 

(James & Koller, 2000).  

- BNP 

- BNP pr indbygger 

- Realrenten 
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- Inflation 

- Valutakursen 

- Olie priser 

- Teknologisk udvikling  

- Industri produktivitet 

- Urbanisering  

- Arbejdsløshed 

- Betalingsbalancen 

Der tages dog forbehold for, at forklaringsgraden og relationerne mellem disse faktorer og 

kursudviklingen kan synes moderate, idet der kan være andre faktorer, end de udvalgte, som ligeledes 

kan forklare sammenhænge mellem den makroøkonomiske udvikling og aktiekursudviklingen. 

Ydermere kan markedsefficienten spille en rolle, idet at udeblevne- eller mindre sammenhænge på 

åbenlyse faktorer kan skyldes at markedsefficienten i emerging markets kun er efficient i svag form, og 

dermed ikke reagerer på al markedsinformation, hvorfor makroøkonomiske tendenser ikke nødvendigvis 

bliver afspejlet i aktiekurserne (Gay, 2008). Sidst men ikke mindst kan fraværende sammenhænge, 

skyldes at der kan forekomme tidsmæssige ”forsinkelser” mellem de analyserede faktorer og udviklingen 

i aktiekurserne, hvorfor aktiekurserne således først reagere senere på udviklingen i makroøkonomiske 

faktorer.  

Analysen vil blive foretaget i form af en kvartils analyse, hvorved aktieafkastet skiftevis analysere over 

for en af ovenstående faktorer i de enkelte lande.  Hvis der i stedet blev analyseret på baggrund af flere 

faktorer, ville det være sværere at se effekten fra den enkelte faktor. Dog har dette ligeledes den ulempe, 

at der kan være korrelationer mellem udviklinger i enkelte faktorer, og dermed kan en faktor synes at 

være influerende, trods at grunden hertil primært findes andetsteds. 

Som eksempel på en sådan korrelation kan være, at hvis real renten falder vil forventningen være, at det 

vil medføre et øget incitament for virksomhederne til at låne kapital til investeringer, samtidig med et 

øget forbrug hos forbrugerne, grundet mindre incitament til opsparing. Dette vil således kunne føre til en 

øget produktion grundet den øgede efterspørgsel efter varer, som således vil føre til øget BNP vækst. 

Nedenstående analyser vil således indikere sammenhængen mellem enkelte faktorer og kursudvikling, 

men det er essentielt at holde sådanne korrelationer for øje.  
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10.1 Kvartilsanalyser 

Fremgangsmåden i analysen er, at landene grupperes i fire kvartiler på baggrund af deres udvikling i den 

enkelte faktor, således at de lande, som har klaret sig bedst i den valgte faktor, er placeret i den første 

kvartil, og her fremdeles til den fjerde kvartil, hvor de der har klaret sig dårligst er placeret. Udviklingen 

illustreres per år, hvortil der beregnes gennemsnitlige afkast for estimering af forventede afkast baseret 

på den historiske udvikling, samt gennemsnit til at vise den historiske akkumulerede udvikling. 

BNP vækst 

Sammenhængen mellem væksten i BNP og kursudviklingen på aktiemarkederne i emerging market 

landene analyseres, da bruttonationalproduktet ofte bruges som indikator på overordnet økonomisk vækst 

i et land eller en region. Væksten i BNP defineres som værditilvæksten af landets totale produktion af 

varer og serviceydelser.  Sammenhængen mellem væksten i BNP og kursudviklingen vil forventes at 

være positiv, da der forventes at være en positiv sammenhæng mellem den generelle 

omsætningsudvikling og væksten i BNP - og som det tidligere er gennemgået, forventes vækst og 

kursudvikling alt andet lige at være positivt korreleret. Det er selvsagt ikke blot realiseret udvikling i 

BNP, der påvirker kursudviklingen positivt, men i høj grad ligeså forventningerne til den fremtidige 

udvikling.   

 

Tabel 10.1. Afkast grupperet efter BNP vækst. 

Hvis der er positive forventninger til fremtidens udvikling, vil det typisk resultere i flere investeringer 

og mere låntagning, mens det omvendte vil være gældende, når forbrugerne har mere pessimistiske 

forventninger til landes økonomi.  

Tabellen ovenfor viser hvordan landenes afkast har været i hver kvartil afhængigt af væksten i BNP. 

Første kvartil viser med andre ord afkastet i de 25 procent af landene, der har haft den højeste BNP vækst 

i de angivne. Første kvartil er dermed rangeret øverst. Opsummerende er der beregnet gennemsnit, som 

illustrerer hvordan den gennemsnitlige kursudvikling har været gennem perioden for hvert kvartil. Det 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -24% 14% -2% 89% 35% 38% 51% 25% -41% 54% 39% -21% 24% -3% 20% 15%

2 -40% -16% 26% 67% 16% 43% 32% 66% -42% 69% 31% -19% 22% -9% 17% 11%

3 -23% -4% 13% 60% 47% 51% 29% 41% -45% 77% 20% -10% 12% 9% 20% 15%

4 -15% -9% -12% 60% 67% 34% 34% 38% -59% 56% -1% -27% 14% 5% 13% 7%
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aritmetiske gennemsnit kan bruges som indikation på, hvorledes det forventede afkast vil være baseret 

på de historiske afkast, mens det geometriske i højere grad beskriver den historiske udvikling. 

Gennem årene har der været forholdsvis store udsving i de enkelte kvartiler. I forhold til de 

gennemsnitlige afkast målt ved det geometriske gennemsnit, performes der bedst i første kvartil og tredje 

kvartil, begge med et gennemsnitligt afkast på 15 procent. Det er forventeligt at første kvartil, vil have 

det højeste afkast, mens tendensen for de resterende kvartiler ikke er tydelige i forhold til de beskrevne 

forventninger.  

Resultaterne af kvartilsanalysen giver dermed ingen entydige indikationer på hvorvidt 

aktiekursudviklingen er drevet af BNP-vækst, idet første- såvel som tredje kvartil performer lige godt. 

Forholdet mellem første og sidste kvartil følger forventningerne, mens de mellemliggende ikke i samme 

grad følger dette. 

BNP per indbygger 

BNP per indbygger måler den årlige procentvise vækstrate af bruttonationalproduktet i forhold til den 

samlede befolkning. BNP per indbygger kan bruges som indikator på flere ting - herunder som indikator 

for effektivitet i et område. Effektiviteten kan således være i kraft af mere effektiv arbejdsstyrke, eller i 

kraft af en teknologisk udvikling der på samme måde har kunne optimere produktionen i forhold til 

antallet af personer. Dette må alt andet lige antages at have en generel positiv effekt på indtjeningen i 

selskaberne, eftersom den samme mængde ansatte vil producere mere - og dermed vil de marginale 

produktionsomkostninger falde. Eftersom en positiv udvikling må antages at have en positiv effekt på 

kursudviklingen, vil sammenhængen mellem udvikling i BNP per indbygger og kursudviklingen 

ligeledes forventes at være positiv. Denne effekt bliver yderligere styrket af, at BNP per indbygger må 

antages primært at være funderet i en stigende BNP, da befolkningsmængden ikke estimeres som at være 

faldende i emerging markets (Boumphrey & Bevis, 2013). 

 

Tabel 10.2. Afkastgruppering efter vækst i BNP per indbygger. 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -17% 5% 5% 93% 26% 50% 60% 25% -51% 54% 27% -18% 23% -3% 20% 14%

2 -29% -7% 16% 68% 36% 38% 19% 71% -43% 72% 33% -16% 26% -11% 19% 14%

3 -32% -5% 18% 54% 54% 37% 25% 28% -45% 72% 20% -18% 11% -2% 15% 10%

4 -21% -9% -15% 63% 50% 43% 41% 47% -47% 60% -1% -20% 21% 6% 16% 10%
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Som forventet indikerer kvartilsanalysen ligeledes at sammenhængen mellem udviklingen i BNP per 

indbygger og kursudviklingen er positiv. Sammenhængen er yderligere mere entydig end den var ved 

væksten i BNP, da der her er en entydig gennemsnitlig udvikling, hvilket ikke var tilfældet ved BNP 

vækst. Dette kan have sin sammenhæng med at vækst i sig selv ikke entydigt er en positiv ting for 

kursudvikling - vækst er ikke positivt såfremt væksten sker på en ikke-rentabel vis. Omvendt vil en 

stigning i indtjening som følge af effektiviseringer antages at have en større overførbarhed til 

eksempelvis udviklingen i pengestrømme. 

Illustreres ovenstående ved en fiktiv investering på 100 dollars i år 1999, så vil første kvartil have opnået 

en gevinst på 662 dollars, i forhold til fjerde kvartils gevinst på 379 dollars, svarende til en forskel på 64 

procent.  

Denne faktor ses dermed som værende en god indikator for udviklingen i kursudviklingen, idet der er 

positive indikationer på en positiv relation herimellem. 

 

Realrenten 

Realrenten defineres som den nominelle lånerente fratrukket inflation, og er målt i forhold til BNP-

deflatoren i det enkelte land, således at der opnås sammenlignelighed. Der forventes en negativ 

sammenhæng mellem renten og kursudviklingen, således at kursudviklingen forventes at være højest i 

lande med lavere realrente. Der er et par grunde til dette. En lav rente kan føre til en øget investeringslyst, 

som bør føre til højere BNP - som det tidligere er beskrevet forventes positivt korreleret, og hvor der 

ikke sås entydige indikationer i hverken bekræftende eller afkræftende retning. Den lave rente fører 

derudover alt andet lige til et højere forbrug, da incitamentet for opsparing begrænses - hvilket fører til 

øget omsætning for en række industrier. Samtidig er der også en positiv påvirkning på forrentning af 

egenkapitalen af en lavere rente17, hvilket kan have en positiv effekt på værdiskabelsen, og derigennem 

på kursudviklingen.   

                                                 
17

 En relation der nærmere vil gennemgås under faktorer for udvikling på selskabsniveau 
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Tabel 10.3. Afkastgruppering efter niveau i realrenten. 

Kvartilsanalysen oven for viser imod forventningen, at der er en positiv relation mellem højeste 

gennemsnitlige afkast og højeste real rente. Dette kommer til udtryk ved at første kvartil generer det 

højeste gennemsnitlige geometriske afkast på 15 procent, mod 10 procent i tredje kvartil.  

Disse resultater er hermed modsigende i forhold til de omtalte forventninger, om at en lav real rente 

burde føre til en øget investeringslyst, som skulle være positivt korreleret med aktiekursudviklingen. 

Kvartilsanalysen giver hermed ingen indikationer på at kursudviklingen skulle følge de ovenfor omtalte 

forventninger. Korrelationen mellem realrenten og kursudviklinger lader således til at være positiv. En 

grund til dette kan eventuelt findes i, at en høj realrente kan skyldes en lav inflation – og dermed en 

mindre udhuling af købekraft i landet – og således kan der forekomme en højere omsætningsvækst. 

Inflation 

Inflationen er målt som den årlige vækstrate i forhold til BNP, og viser dermed hastigheden af 

prisændringer i økonomien som helhed. Inflationen måles med andre ord, som ændringer i BNP målt i 

faktiske priser.   

I forhold til forventninger om udviklingen mellem inflationsraten og opnåede aktiekursudviklinger, kan 

dette anskues ud fra to synsvinkler, som hver især er modsatrettede. Ved første anskuelse må det 

forventes at der er en positiv sammenhæng, idet at en høj inflationsrate indikerer, at der er gang i 

økonomien, og dermed en stigning i BNP. Dette er et positivt tegn, som vil medføre at aktiekursen vil 

forventes stigende. Det andet synspunkt er derimod modsatrettet. Dette kan ses ved at en høj 

inflationsrate, på sigt, bør medføre stigning i nominelle renter, hvilket sænker lysten (og muligheden) til 

at påtage sig yderligere gæld, og dermed mindsker investeringslysten.  Ydermere vil en høj inflationsrate 

hæve prisniveauet, hvilket har betydning for produktionsomkostninger, som dermed bliver højere på 

grund af stigende råvare priser.  

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -10% -1% -3% 74% 51% 69% 31% 40% -43% 74% 21% -18% 17% -18% 20% 15%

2 -40% -11% 6% 72% 44% 42% 40% 34% -47% 72% 31% -8% 19% 3% 18% 12%

3 -22% 1% -1% 60% 48% 33% 38% 49% -53% 63% 9% -29% 21% 3% 16% 10%

4 -29% -6% 19% 70% 27% 25% 34% 40% -44% 49% 28% -19% 15% 33% 17% 13%
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Afhængigt af hvilket perspektiv, der ses igennem, er forventningen forskellig i forhold til udviklingen 

mellem de realiserede afkast og inflationsraten. Nedenstående udvikling indikerer, at der er en positiv 

sammenhæng, hvilket er i overensstemmelse med den første anskuelse.    

 

Tabel 10.4. Afkastgruppering efter niveau af inflation 

100 amerikanske dollars investeret i den første kvartil. d.  31. december 1999, vil således være steget til 

522 dollars, hvorimod en tilsvarende investering i de tre andre kvartiler i gennemsnit vil være blevet til 

464 dollars. 

Derimod er historien modsatrettet, hvis det andet synspunkt gøres gældende. I det tilfælde, vil der ikke 

kunne ses nogen sammenhæng, mellem vores resultater og forventningerne til synspunkt nr. 2, idet at 

vores resultater viser en positiv korrelation mellem afkast og inflationsrate. Eftersom kvartilsanalysen 

viser en positiv sammenhæng, kan det konkluderes at forventningerne til synspunkt nr. 2, ikke gør sig 

gældende. Dette kan skyldes, at der ikke som forventningerne antager, har været stigning i de nominelle 

renter, eller at låne- og investeringslysten ikke er nedbragt, på trods af højere nominelle renter.  

Det kan hermed være svært at give nogen endelig konklusion på denne faktor, idet at resultatet er 

forskelligt afhængigt af hvilket synspunkt vi holder for øje. Resultaterne af kvartilsanalysen viser dog at 

der er en positiv sammenhæng, hvilket indikere at en høj inflationsrate korrelere med tilsvarende høje 

aktiekurser. 

Valutakursen 

Valutakursen er opgjort efter en PPP-faktor18. Det vil sige en købekræftsparitet, som gør det muligt at 

sammenligne vare- og service priser på tværs af lande, i forhold til US dollars. Der er med andre ord tale 

om et prisniveau, der indikere hvor mange amerikanske dollars, der skal bruges for at købe en vare i et 

land, i forhold til tilsvarende gode i USA. Dette er valgt at bruges som en approksimering af 

                                                 
18

 PPP = Purchasing power parity 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -31% -3% -15% 88% 55% 25% 52% 52% -49% 63% 26% -25% 19% 15% 20% 13%

2 -17% 0% 6% 61% 41% 79% 19% 35% -52% 91% 19% -15% 9% -12% 19% 12%

3 -31% -7% 1% 55% 38% 26% 29% 53% -44% 49% 39% -10% 31% -5% 16% 11%

4 -21% -6% 28% 72% 37% 39% 44% 29% -44% 56% 1% -26% 11% 4% 16% 11%
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valutakursudviklingen, selvom det reelt viser mere om købekraften. Grunden til dette er, at afkastene alle 

er i amerikanske dollars, og således ville valutakursen alt andet lige være meget korreleret med afkastene 

af den simple grund, at de er indregnet deri. Der vil umiddelbart forventes en negativ relation. Dette 

skyldes, at såfremt en valutakurs styrkes over for eksempel den amerikanske dollar, vil det alt andet lige 

svække købekraften for de amerikanske virksomheder. Således vil salget være negativt påvirket, og 

således vil en essentiel del af kursdannelsen - væksten - svækkes, samtidig med at det vil have en effekt 

på indtjening, kapitalafkast, osv. 

 

Tabel 10.5. Afkast efter udvikling valutakurs. 

Den ovenstående kvartilundersøgelse understøtter netop denne forventning. Den illustrerer at den 

negative sammenhæng kan bekræftes. Dette vises ved at der i gennemsnit opnås højest afkast i fjerde 

kvartilen, hvor valutafaktoren er lavest, samt lavest afkast i første kvartilen med højest valutafaktor. Dette 

giver således en tydelig indikation på, at der er en negativ korrelation mellem den implicitte 

valutakursudvikling og afkast. 

Det kan dermed konkluderes, at den negative relation herimellem, kan indikere at valutakursen er en 

drivende faktor i forhold til udviklingen på aktiekursen. 

Olie priser 

Oliepriser er defineret efter verdensbanken, og refererer til den mest solgte olietype på verdensmarkedet, 

denne oliepris er for alle lande opgjort i amerikanske dollars for at minimere påvirkningen fra 

valutakursudsving. Olieprisen kan bruges som en indikator for prisen på råmateriale, og vil således være 

en indikator for niveauet af produktionsomkostninger, der har en direkte effekt på indtjeningen, og 

derigennem pengestrømmene, for selskaber. Således forventes der, at det laveste niveau for oliepriser 

har de højeste afkast, og at der således er en negativ korrelation, som det også sås ved inflation, men af 

andre årsager. 

Kvarrtil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -24% -4% -5% 59% 45% 38% 25% 53% -51% 51% -1% -25% 5% 11% 13% 7%

2 -13% 5% 6% 63% 42% 42% 32% 37% -45% 70% 22% -16% 28% -8% 19% 14%

3 -25% -5% -3% 69% 41% 26% 57% 39% -34% 62% 29% -18% 20% -9% 18% 13%

4 -36% -10% 30% 77% 43% 55% 27% 43% -55% 72% 25% -15% 26% 0% 20% 13%
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Tabel 10.6. Afkast efter niveau i oliepriser  

Ovenstående tabel illustrerer, hvordan landenes afkast har klaret sig i forhold til niveauet af oliepriserne. 

Første kvartil viser hvilket afkast der er opnået ved de højeste oliepriser, mens fjerde kvartilen viser 

afkastet ved de laveste oliepriser. Tendensen ifølge tabellen indikerer således, at der opnås højest afkast 

for henholdsvis tredje- og fjerde kvartil, som refererer til de laveste oliepriser gennem perioden. Der ses 

med andre ord en negativ korrelation i forhold til de realiserede kursudviklinger i landene og niveauet af 

oliepriserne.   

Den aktuelle udvikling beskrevet oven for stemmer overens med de forventninger der på forhånd var til 

sammenhængen. Høje oliepriser påvirker selskabernes produktionsomkostninger i negativ retning, 

hvilket videre resultere i højere varepriser og/eller faldende indtjeningsmarginer. Denne udviklingen 

påvirker aktiekurserne i negativ retning. En investering på 100 amerikanske dollars i fjerde kvartil i 1999, 

havde medført en værdi på 621 sammenlignet med en værdi i første kvartil på 244 dollars. Svarende til 

en værdistigning på 155 procent fra første til fjerde kvartil. 

Konklusionen på den realiserede udvikling er som den tidligere beskrevne forventning, at der er en 

negativ sammenhæng mellem høje oliepriser og dertilhørende lavere aktieafkast. Oliepriser, og hvad 

denne kan indikere, lader således til at være faktor med indflydelse på kursudviklingen. 

Teknologisk udvikling  

Den teknologiske udvikling måles på baggrund af afholdte forskning og udviklings (R&D) omkostninger 

opgjort som disse i procent af BNP. Omkostninger til R&D omfatter både private selskaber og offentlige 

institutioner, og anses dermed for et repræsentativt mål for hvorledes den teknologiske udvikling har 

været i det enkelte land. Herved antages det, at der er en positiv korrelation mellem afholdte 

omkostninger til R&D og efterfølgende teknologiske udvikling. Dog med det forbehold, at afholdte R&D 

omkostninger ikke har en positiv effekt på kursudviklingen i samme år, grundet at der kan være 

tidsforskelle fra teknologier udvikles, til de er fuldt brugbare og anvendelige i industrierne. Denne effekt 

er det dog ikke valgt at teste for i denne analyse. 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -21% -11% -11% 57% 39% 35% 22% 49% -47% 65% -4% -31% 19% 5% 12% 7%

2 -25% -7% -1% 74% 36% 34% 42% 25% -47% 69% 43% -10% 12% -1% 17% 12%

3 -23% 2% 21% 72% 48% 66% 23% 59% -54% 75% 23% -24% 19% -6% 21% 14%

4 -30% -3% 10% 71% 45% 30% 53% 40% -40% 48% 23% -12% 21% 4% 19% 14%
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Tabel 10.7. Afkast efter teknologisk udvikling. 

I forhold til ovenstående tabel 10.7, kan det aflæses at kvartil fire har leveret det højeste gennemsnitlige 

afkast på 31 procent, målt som det aritmetiske gennemsnit. Der er sågar tale om en markant forskel 

mellem de tre første kvartiler og fjerde kvartilen. Fjerde kvartilen har således et gennemsnitlig afkast der 

er 81 procent højere, end anden kvartilen med det næsthøjest gennemsnitlige afkast på 17 procent. Der 

er hermed tale om negativ sammenhæng mellem afholdte R&D omkostninger og kursudviklingen, 

hvilket taler mod den forudsagte forventning omtalt oven for.  

Med baggrund i ovenstående kvartilsanalyse, kan det konkluderes, at der ikke er indikationer på at 

kursudviklingen, skulle være drevet af teknologisk udvikling, målt i form af afholdte R&D omkostninger. 

Dette kan skyldes flere årsager. Det kan blandt andet skyldes, at gevinsten ved den teknologiske 

udvikling, eksempelvis gennem bedre effektivisering, har en forsinkende effekt på kursudviklingen, i 

forhold til hvornår R&D omkostningerne afholdes. En anden forklaring på den manglende relation, kan 

skyldes at R&D omkostninger ikke er en valid indikator for den teknologisk udvikling19, hvorfor 

kursudviklingen ikke udvikler sig som forventet. Ydermere kan der være en sammenhæng med 

udviklingen i BNP. Dette skyldes, at ovenstående er baseret på R&D i procent af BNP – så hvis et land 

har en høj vækst i BNP, uden at investeringerne i R&D følger samme vækst, vil landet således ”glide 

ned” i kvartilerne, mens den høje vækst i BNP antages at influere afkastet positivt. Dette vil påvirke, at 

afkastene i lavere kvartiler bliver højere over tid. 

Industri produktivitet 

Industriens produktivitet er målt som den årlige vækstrate, og inkluderer blandt andet 

produktionsvirksomheder, sektorer som byggeri, vand, el og minedrift. Det er således et mål for 

udviklingen i BNP for et udsnit af landene - produktionsvirksomhederne. Forskellen ligger derfor i 

inkluderingen af servicefag i BNP, samt ekskluderingen af servicefag i industriens produktivitet. Grundet 

                                                 
19 Eksempelvis er store investeringer i R&D ikke nødvendigvis lig et højt output eller høj kvalitet af denne forskning. 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. Geo. Gns

1 -13% 18% 9% 59% 33% 38% 31% 33% -44% 54% 9% -16% -4% 16% 12%

2 -27% -18% -1% 72% 40% 43% 41% 40% -57% 84% 13% -19% 13% 17% 10%

3 -33% -23% -27% 78% 31% 45% 39% 32% -55% 85% 25% -34% 19% 14% 5%

4 -36% 10% 40% 75% 62% 70% 30% 66% -38% 79% 41% -23% 30% 31% 24%
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dette er forventningerne til dette lig de tidligere udmeldte forventninger til BNP, da 

industriproduktiviteten fungerer som et udsnit af den overordnede BNP. Sammenhængen mellem 

industriens produktivitet og kursudviklingen forventes dermed at være positiv. 

 

Tabel 10.8. Afkast efter udvikling i industriens produktivitet 

Analysen viser ikke noget entydigt billede af relationen mellem industriens produktivitet og 

kursudviklingen. Første kvartilen leverer det højeste forventede afkast på 20 procent, målt ved det 

aritmetiske gennemsnit, hvilket er i overensstemmelse med ovenstående forventninger om en positiv 

relation. Derimod har tredje kvartilen performet det højeste afkast, målt ved det det geometriske 

gennemsnit med et afkast på 13 procent over perioden. Denne udviklingen går dermed imod 

forudsigelserne om en positiv sammenhæng.  

Illustreres ovenstående, ved at der foretages en fiktiv investering på 100 dollar i første- og tredje kvartil 

vil det medføre en højere gevinst i tredje kvartil, i kraft af en stigning i værdi til 576 dollar, mod en 

gevinst på 446 dollar for første kvartil. 

Konklusionen med baggrund i ovenstående er, at der ikke kan spores nogle endegyldige sammenhænge 

mellem faktoren og opnåede afkast, idet at kvartilsanalysen frembringer tvetydige resultater. Det kan 

derfor ikke konkluderes på baggrund af analysen, hvorvidt industri produktiviteten er en drivende faktor 

for aktieafkast, som forventningen var det. 

En mulig grund til dette kan være, at landene med de højeste afkast har haft en større del af deres afkast 

genereret fra industrier og sektorer, der ikke er inkluderet i målet for industriens produktion. 

Urbanisering 

Urbanisering måles ved andelen af befolkningen bosiddende i landets største byer. En større urbanisering 

kan have en negativ effekt på afkastudviklingen grundet en antagelse om, at lønniveauet vil være højere 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -26% 6% 7% 99% 41% 45% 43% 40% -49% 81% 22% -27% 21% -19% 20% 13%

2 -35% -5% 13% 68% 23% 31% 27% 52% -51% 47% 41% -9% 24% 1% 16% 11%

3 -27% -5% 36% 51% 40% 41% 40% 32% -34% 66% 14% -13% 27% -5% 19% 15%

4 -19% -3% -19% 65% 64% 55% 41% 49% -55% 63% 13% -27% -2% 16% 17% 10%
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i større byer, og jo større en del af befolkningen, der bor her, jo større vil selskabernes omkostninger alt 

andet lige blive (BNP Paribas, 2013). 

Hvis denne antagelse er korrekt vil øget urbanisering medføre højere lønninger, hvilket antages at føre 

til højere priser på forbrugsvare og/eller faldende indtjening, da produktionsomkostningerne således er 

stigende. Denne effekt vil forventes at påvirke afkast negativt, da et øget prisniveau vil sænke 

forbrugernes forbrugsvaner og i tilfælde, hvor priserne vedholdes, vil det have en negativ effekt grundet 

stigende omkostninger. Modsat situationen ved målingen af den generelle inflation, hvor det blev antaget 

at have en positiv effekt på den økonomiske vækst, og således kursudviklingen, er prisstigningen i denne 

sammenhæng ikke grundet positive økonomiske konjunkturer, og således forventes der ikke at være den 

samme positive sammenhæng.  

 

Tabel 10.9. Afkast efter urbanisering 

Tabellen ovenfor udleder ingen entydige tendenser. I gennemsnit er det kvartil to og tre, der har præsteret 

den højeste kursudvikling med et gennemsnitligt afkast hver på 12 procent, målt ved det geometriske 

gennemsnit. Fjerde kvartil har leveret et gennemsnitligt afkast på 8 procent. Der har været forholdsvis 

store udsving i de enkelte år, hvorfor tendensen ikke er tydelig fra år til år, men viser sig derimod mere 

klart gennem de gennemsnitlige udviklinger. 

I forhold til ovenstående kan der ikke umiddelbart drages nogen endegyldig konklusion, idet analysen 

ikke giver noget tydeligt billede af, at der er en sammenhæng mellem øget urbanisering og aktieafkast. 

Det kan derfor ikke med sikkerhed siges, at kursdannelsen har været påvirket af urbanisering. En grund 

hertil kan være, at selskaber samtidig kan spare på logistikomkostninger, hvis indbyggere bor i større 

samlinger. Således skal der færre butikker til at ramme den samme mængde mennesker, hvilket har en 

positiv effekt på omkostningsbasen og således indtjeningen. At der er modsatrettede påvirkninger 

illustreres ved, at det er de midterste kvartiler, der har den gennemsnitligt højeste udvikling i kursen. 

 

 

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns

1 -20% -17% -16% 84% 42% 54% 34% 42% -46% 57% 25% -36% 7% 15% 16% 9%

2 -30% 12% 10% 62% 62% 49% 14% 62% -47% 58% 21% -16% 26% -7% 20% 14%

3 -18% -7% 19% 68% 44% 38% 38% 43% -47% 65% 19% -16% 20% -3% 19% 14%

4 -32% -4% 7% 62% 24% 29% 55% 25% -48% 74% 22% -10% 19% -2% 16% 10%
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Arbejdsløshed 

Arbejdsløsheden refererer til andelen af arbejdsstyrken som er uden job, men fortsat er jobsøgende20. Der 

er med andre ord tale om indbyggere, som ikke har meldt sig ud af arbejdsstyrken, men fortsat 

tilgængelige på arbejdsmarkedet, og dermed er jobsøgende. 

 

Tabel 10.10. Afkast efter niveau af arbejdsløshed 

Arbejdsløshed kan medfører to modsatrettede effekter. Den første anskuelse er, at en øget arbejdsløshed 

bevirker et fald i lønninger, da udbuddet af arbejdskraft herved bliver øget sammenlignet med 

efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette sænker produktionsomkostninger, hvilket alt andet lige medfører 

højere indtjening. Dette har en positiv effekten på kursdannelsen, da det må forventes at øge 

værdiskabelse og pengestrømme. Der må således forventes en positiv relation mellem øget arbejdsløshed 

og afkast. Det andet synspunkt er derimod modsatrettet i den forstand, at en øget arbejdsløshed kan tyde 

på lavkonjunktur i økonomien, hvilket medfører mindre udvikling i BNP, som dermed resulterer i lavere 

aktiekursudvikling. Tillige må det forventes, at øget arbejdsløshed kan medføre, at flere forbrugere får 

et mindre rådighedsbeløb som effekt af arbejdsløsheden. Forbrugernes investeringslyst og forbrugsvaner 

ændres som effekt af dette, hvilket antages at have en negativ påvirkning på kursudviklingen. 

Der er ingen entydig udvikling i sammenhængen mellem arbejdsløshed og kursudvikling. Resultaterne 

er meget tvetydige, hvilket kommer til udtryk ved at tredje kvartilen har det højeste gennemsnitlige afkast 

på 21%, hvilket taler for en negativ korrelation. Første kvartilen har dog det anden højeste gennemsnitlige 

afkast på 20%, og ligger dermed meget tæt på det leveret afkast for tredje kvartilen. Det kan dermed være 

svært, at give nogen entydig konklusion på sammenhængen mellem arbejdsløshed og 

aktiekursdannelsen, på grund af analysens forskellige resultater, som ikke peger i nogen klar retning.  

 

 

                                                 
20

 Arbejdsstyrkeren refererer til indbyggere med en alder mellem 15 til 64 år.  

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. Geo. Gns

1 -22% 2% -1% 58% 59% 55% 23% 61% -37% 67% 6% -30% 22% 20% 14%

2 -23% -25% -21% 79% 51% 41% 41% 57% -54% 60% 16% -23% 15% 16% 8%

3 -23% -3% 34% 74% 46% 39% 36% 40% -47% 54% 28% -11% 10% 21% 16%

4 -31% 8% 7% 63% 16% 30% 43% 16% -49% 76% 32% -14% 24% 17% 11%
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Betalingsbalancen 

Betalingsbalancen måles i forhold til et lands over- eller underskud. Denne faktor opgøres i procent af 

BNP. Betalingsbalancen kan beskrives som værende en form for kapitalstruktur på national basis, og en 

positiv betalingsbalance tyder således på en kontraktiv finanspolitik, grundet højere indtægter fra 

eksempelvis højere skatter og/eller en nedsættelse af det offentlige forbrug. Konsekvenserne af dette kan 

være en faldende efterspørgsel efter forbrugsvarer grundet et lavere rådighedsbeløb - og en konsekvens 

af dette kan være faldende produktion. Hvor meget dette påvirker afkastet målt på landebasis afhænger 

således af hvor stor denne konsekvens er for selskaberne, men ligeledes hvorledes omsætningen er fordelt 

for selskaberne i landet. Hvis størstedelen af salget fra landets producenter af forbrugsvarer eksporteres 

til udlandet, vil effekten forventes at være mindre, og det samme gør sig gældende, hvis landet domineres 

af industrivirksomheder. 

 

Tabel 10.11. Afkast efter niveau af betalingsbalancen 

Kvartilsanalysen illustrerer, at der har været stor veksling i det enkelt år, med hensyn til om der har været 

præsteret positive eller negative afkast i de respektive kvartiler. Kvartilsanalysen er konsistent med 

hensyn til de ovenstående forventninger, om at første kvartilen, forventes at levere de laveste afkast, samt 

at fjerde kvartilen forventes at præstere de højeste afkast. Dette kommer til udtryk ved, at fjerde kvartilen 

har et forventet afkast på 25 procent, målt ved det aritmetiske afkast, mens første kvartilen leverer et 

noget lavere forventet afkast på 8 procent. Det skal dog nævnes, at anden- og tredje kvartilen ikke 

præsterer, som forventningerne antager, idet anden kvartilen præsterer højere forventede afkast, end 

tredje kvartilen præsterer. 

Konklusionen på analysen er således, at der kan findes indikationer på, at kursdannelsen har været 

påvirket af niveauet på betalingsbalancen, idet der har været en negativ korrelation herimellem. Dette 

kommer til udtryk ved at fjerde kvartil levere de højeste afkast i gennemsnit, mens første kvartil præsterer 

dårligst. Der er hermed indikationer på, at en mere kontraktiv finanspolitik vil resultere i lavere afkast, 

idet efterspørgslen efter forbrugsvarer må forventes at falde, som forklaret ovenfor.  

Kvartil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Gns. Geo. Gns

1 -42% -30% -10% 64% 54% 45% 2% 86% -64% 62% -27% -48% 14% 8% -3%

2 -25% 13% 13% 34% 77% 28% 51% 58% -37% 65% 16% -11% 8% 22% 17%

3 -13% -23% 2% 57% 36% 9% 58% 30% -53% 25% 26% -24% 27% 12% 7%

4 -12% 12% 19% 96% 34% 43% 34% 24% -51% 95% 24% -15% 26% 25% 19%
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Afrunding 

Resultaterne i de gennemgåede kvartilsanalyser for udviklinger på landespecifikke faktorer har været 

blandede, afhængig af hvilken faktor der er målt op imod. Vækst i BNP per indbygger, valutakursen, 

betalingsbalancen samt olieprisen er alle faktorer, som der har været indikationer på har været influerende 

på de historiske kursudviklinger. 

Konklusionerne på andre faktorer har modsat været tvetydige, og grundene hertil kan være forskellige. 

Forhold som markedsefficiens kan spille en afgørende rolle for analysens resultater. Har visse lande i 

emerging markets en svag markedsefficiens vil det medføre, at aktiekursen ikke nødvendigvis afspejler 

al offentlig tilgængelig information, hvilket vil have en påvirkning på de frembragte resultater. Ydermere 

er der en meget naturligt effekt af, at visse faktorer ikke vil vise sig i de samme år, som udviklingen i 

faktoren sker. Et eksempel på dette blev beskrevet i relation til korrelationen mellem teknologisk 

udvikling og kursudviklingen. Manglende relationer kan med andre ord skyldes, at der kan forekomme 

tidsmæssige forsinkelser, mellem ændringer i makroøkonomiske faktorer og aktiekursudviklingen.  

Endeligt kan der være andre makroøkonomiske faktorer som spiller ind, end de undersøgte. 

Kursdannelsen af aktier påvirkes i stor grad af forventningerne til fremtiden. Begivenheder som krigen 

mellem Israel og Gaza eller urolighederne i Ukraine har derfor stor påvirkning på makroøkonomiske 

forhold, idet de medfører usikkerhed om faktorers udvikling, såsom oliepriser og forbruget af varer. Som 

eksempel kan nævnes den russiske boykot af en række fødevarer fra blandt andet EU og USA (Gardel, 

2014), som er et modsvar på sanktioner mod Rusland, ansporet af krisen mellem Ukraine og Rusland. 

Begivenheder som disse kan i høj grad influere kursudviklingen for de selskaber, der har eksponering 

mod disse markeder, da det skaber usikkerhed om forventninger til fremtidens såvel omsætningsvækst 

som indtjeningsmuligheder. 

11 Selskabsniveau 

I relation til en bred og historisk analyse af udviklingen i såvel aktiekurser som regnskabstal, vil 

informationer man i første omgang kan tilføre denne analyse, have en afgørende effekt på det resultat, 

der findes i sidste ende. 
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Dette aspekt bliver ydermere større af, at denne analyse bliver foretaget i emerging markets. Dette 

skyldes, at mange større virksomheder i disse områder enten er af nyere karakter, eller måske blot har 

været børsnoteret i en kortere periode, hvilket kan begrænse den tilgængelige, historiske information. 

Historisk information er mere tilgængeligt i developed markets, som eksempelvis USA, hvor der er 

aktieindeks og selskaber med mere uddybende historisk information og kurser, samt af længerevarende 

karakter. Resultatet af dette er, at det ikke i samme omfang er muligt at foretage langsigtede analyser på 

underliggende faktorer, samt at den efterfølgende diskussion, og i sidste ende konklusionen vil afhænge 

af hvilket materiale, der har været tilgængeligt og anvendt. I denne analyse vil der således fokuseres på 

udviklingen over kortere tid, hvor interessen for emerging markets har været stor og stigende, og samtidig 

har tilpas store mængder af tilgængelig information. 

Ved gennemgangen af de selskaber der fra 1998 til 2013 har indgået i MSCI’s aktieindeks til 

repræsentation af emerging markets, MSCI Emerging Markets, kan det samtidig ses, at de ”tickers”21 der 

har været i indekset i et eller flere år, i gennemsnit har været repræsenteret i 6,4 år. Dette gør, at der i 

gennemsnit ikke vil være aktiekurser for det enkelte selskab længere tid end det22, og den offentliggjorte 

historik for regnskabstal vil ofte ikke være mærkbar længere end den tid, selskabet har været børsnoteret 

– ud over den korte periode, som bliver offentliggjort i relation til selve børsnoteringen og det dertil 

udarbejdede prospekt og informationsmateriale.  

Samtidig med at levetiden sætter begrænsninger for hvor lang en historisk analyse, der kan udformes, 

har den finansielle rapportering i nogle emerging markets ligeledes en indflydelse på datamaterialet. Der 

kan oftere sættes spørgsmålstegn ved, hvilken kvalitet de regnskabstal, der rapporteres, har – dette 

grundet, at der endnu ikke er en udpræget struktur for selskabsledelse (Corporate Governance) i emerging 

markets, som man ser det eksempelvis med IFRS eller US GAAP. Dette gør, at der kan være flere måder 

at rapportere på, og ligeledes forskellige rammer for, hvornår et selskab har mulighed for at indregne 

omsætningen og omkostning, etc., hvilket selvsagt har indflydelse i en analyse, der tager udgangspunkt 

i netop disse tal.  

                                                 
21 Kode til identifikation af en aktie 
22

 Et selskab har ofte længere levetid end den tid, det har været repræsenteret i et indeks. Dette kan skyldes at selskabet 

tidligere har været under privat ejerskab og/eller, at selskabet tidligere muligvis har haft en for lille markedsværdi eller 

omsættelighed i aktien til, at selskabet bag et aktieindeks har vurderet, at inkluderingen af det lille selskab ikke ville være 

repræsentativt for aktiemarkedet. 
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Graf 11.1 – antal år i MSCI Emerging Markets for selskaber inkluderet i indekset for 2013 

Det er ikke valgt at justere for regnskabspraksis i relation til denne analyse, hvilket skyldes flere faktorer. 

Til dels er antallet af selskaber vurderet til at være for omfangsrigt til, at udbyttet fra indsatsen vil være 

for småt sammenlignet med omfanget af arbejdet. Derudover vil netop det store antal selskaber, og årlige 

observationer for de respektive nøgletal, alt andet lige udligne de udsving som differencer i 

regnskabspraksis kan påvirke, da der måles over store grupper (law of large numbers). Derudover er 

tidligere nævnte faktor med mangelfuld/forskellighed i rapportering ligeså noget, der bidrager til denne 

beslutning. Disse mangler besværliggør vurderingen af, hvad ændringer i praksis ville have påvirket med 

– eksempelvis justeringer for ændringer i forretningen for enkelte selskaber (køb/salg af nye 

forretningsenheder; køb af virksomheder; restruktureringer, etc.). På dette punkt er rapporteringer oftest 

relativ gennemsigtig i developed markets (om ikke andet mere gennemsigtige end for emerging markets), 

mens kvaliteten af information i denne sammenhæng kan være markant mere mangelfuld i emerging 

markets. 

I relation til selskaber, der har været tilstrækkelige informationer og regnskabstal på til denne analyse, er 

det valgt, at der analyseres på årlige afkast, inklusive udbyttebetalinger, i amerikanske dollars. Der kunne 

alternativt været analyseret på halvårlige afkast, da mange selskaber rapporterer enten halvårligt eller 
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kvartalsvist (hvor der ligeså ville være halvårlige regnskabstal til rådighed). Fravalget af dette er 

sammenhængende med, at det ville kunne skabe forstyrrelser. Dels grundet at sæsonudsving i de enkelte 

selskabers forretning kan forårsage, at den primære del af salget foregår i selskabets andet halvår. Hvis 

det antages at investorer er rationelle, vil dette være forventeligt, og dermed kan det halvårlige aktieafkast 

været uafhængigt af, at salget blot vokser med X procent i første halvår, men derimod med Y procent i 

andet halvår. Er afkastet uafhængigt af det enkelte halvår, men derimod afhængigt af udviklingen set 

over et helt (eller flere) år, vil det skabe forstyrrelser i beregningen af sammenhængen mellem disse tal. 

Ved siden af dette er der ligeledes omsætteligheden (likviditeten) i de enkelte aktier, der kan have 

indflydelse på afkastet. Denne effekt vurderes alt andet lige til at være større, jo kortere perioder afkastet 

måles over (Kothari & Shanken, 1995) – og ved at lave analysen på årlige afkast er forhåbningen, at 

denne effekt bliver mindre forstyrrende, og dermed forbedrer muligheden for at lave fyldestgørende 

analyser baseret på de fremkomne resultater. 

Effekt af dataindsamling på resultater 

Da dataindsamlingen til denne analyse blev foretaget, var det nødvendigt at lave afgrænsninger. Af denne 

grund er der visse typer af selskaber, der ikke er inkluderet i analysen af udviklingen i nogle 

regnskabsmæssige nøgletal. Dette har blandt andet medført, at mange finansielle virksomheder ikke er 

inkluderet i analysen af effekten af omsætningsvækst på kursudvikling – grundet at ”omsætningen” i 

eksempelvis banker primært er de såkaldte netto rente indtægter. Netto rente indtægter er i høj grad en 

funktion af hvilke renter, der sættes af de respektive nationalbanker, og er af denne grund ikke styret i 

samme grad af selskabet selv, som af de større, bagvedliggende finansielle institutioner. Selvom renterne 

der tilbydes i et land må antages at have indflydelse på det generelle forbrug, kan effekten i langt højere 

grad debatteres – og sammenhængen er ikke i samme grad direkte forbundet til omsætnings-/top linje 

væksten i et forbrugsselskab, som i en bank. 

Denne frasortering sker ligeledes ved valget af målet for den primære drift i selskaber, hvor det er valgt 

at bruge EBITDA (indtjeningen fra driften før de finansielle poster, skat og af- og nedskrivninger) samt 

EBIT (indtjeningen fra driften før finansielle poster og skat). De to nævnte nøgletal bruges i en lang 

række af industrier (godt og vel alle industrier med undtagelse af den finansielle – eller i hvert fald store 

dele af den finansielle industri). Banker opererer med hvad der populært kaldes basisindtjeningen, mens 
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eksempelvis ejendomsinvesteringsselskaber opererer med indtjening før værdijusteringer og skat 

(forkortet EBVAT). Begge disse nøgletal er, ligesom netto renteindtægter, i høj grad renteafhængige, og 

dermed er disse ligeså fravalgt med denne begrundelse. Selskaber der rammes af disse afgrænsninger er 

dog ikke ekskluderet fra hele analysen, da de ikke er ekskluderet fra analysen af indtjeningen efter skat, 

indtjeningen per aktie, return on assets, return on equity samt residual indkomst. Eftersom selskaberne 

således er inkluderet i analysen af op til flere potentielle faktorer for skabelsen af afkast, vurderes 

beslutningen af mål for omsætning og primære indtjening ikke at have en skævvridende effekt på de 

endelige resultater, og bør således ikke være grund til forstyrrelser i disse. 

11.1 Hvilke faktorer vil analysen inddrage 

Denne analyse vil fokusere på sammenhængen mellem udvikling i udvalgte regnskabsposter og 

finansielle nøgletal for en lang række selskaber og selskabernes kursudvikling. For at gøre dette har det 

i første omgang været nødvendigt at udvælge hvilke poster og finansielle nøgletal, analysen skal 

foretages på baggrund af. Det har kort været nævnt i relation til hvilke problemstillinger, der har været i 

relation til dataindsamling og effekten på typen af selskaber, der er inkluderet i analysen. Nedenstående 

oversigt viser det komplette billede af ovenstående. 

- Momentum 

- Omsætning 

- EBITDA 

- EBIT 

- Indtjening efter skat (Net income) 

- Indtjeningen per aktie (earnings per share – EPS) 

- Return on Assets (ROA) 

- Return on Equity (egenkapitalsforrentningen – ROE) 

- Residual Indkomst 

Forud for gennemgangen af fremgangsmåden for analysen og præsentationen af de fremkomne resultater 

vil det gennemgås, hvilken effekt hver af disse poster forventes at have på kursudviklingen i en aktie, 

samt hvilke måder udviklingen i disse vil måles på. 
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Momentum 

Aktiemarkederne i emerging markets kan argumenteres for at være mindre effektive end i developed 

markets (Mishra, 2012), hvortil flere grunde kan tilskrives. Den generelt lavere likviditet kan blandt andet 

ses ved større ”bid-ask” spreads (forskellen på hvilke priser der udbydes og efterspørges på en given 

aktie i forhold til aktiens pris). Effekten af dette er, at en nuværende aktieejer kan have sværere ved at 

sælge/købe aktier på nuværende markedspriser, skulle det være i dennes interesse. Ydermere har der 

historisk været en lavere interesse fra børsmæglere og deres analytikere for disse markeder, og således 

har selskaberne i emerging markets i vidt omfang været et ubeskrevet blad for investorer fra developed 

markets. I takt med at mere og mere kapital er rykket til disse områder, er interessen fra analytikere 

ligeledes vokset, hvilket alt andet lige har haft en positiv indflydelse på markedsefficiensen, herunder 

blandt andet likviditeten i værdipapirerne (Amihoud & Mendelson, 2000). 

For at lave en indikativ test på, hvorvidt markedsefficiens gør sig gældende i emerging markets, vil der 

testes på, hvilke afkast der ville opnås, hvis der årligt blev investeret i de aktier, der havde klaret sig bedst 

i det foregående år. Den svageste form for markedsefficiens foreskriver, at der ikke skal kunne forudsiges 

fremtidig afkastudvikling som følge af tidligere udviklinger. 

Dette er samtidig af stor vigtighed for den resterende opgave. Hvis momentum/tidligere afkast er en god 

indikator for, hvilke afkast der efterfølgende opnås, kan det have en afsmittende effekt på konklusionen 

vedrørende hvilke nøgletal, der har været vigtige. Hvis tidligere afkast har haft en tydelig effekt på de 

efterfølgende afkast, vil resultaterne af analysen på sammenhængen mellem udviklingen i rækken af 

nøgletal og kursudviklingen med stor sandsynlighed ikke have samme validitet – medmindre grunden til 

at tidligere performance virker som en indikator er, at de samme selskaber kontinuerligt klarer sig bedre 

end andre i udviklingen i deres aflagte regnskaber, samt finansielle nøgletal. 

Omsætning 

Omsætningen og den generelle vækst har en stor effekt på kursdannelsen i et selskab, hvilket skyldes 

flere ting. 

Under disse er blandt andet måden hvorpå en aktie værdiansættes – dette være sig gennem 

kapitalværdibaserede værdiansættelsesmetoder, som eksempelvis ”Discounted Cash Flow” (DCF) eller 

”Economic Value Added”. I disse modeller anvendes ofte en eksplicit budgetteringsperiode hvortil der 
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tillægges en terminal-periode, der ofte udgør op imod 80 procent af den værdi, som modellen anslår det 

analyserede selskab til at have (Petersen & Plenborg, 2012). Til estimering af terminalleddet anvendes 

blandt andet ”Gordon’s vækstmodel”, der beregnes, som tidligere nævnt, ved 𝑃 =  
𝑋

𝑟−𝑔
 (Petersen & 

Plenborg, 2012), hvor X eksempelvis kan være dividender eller pengestrømme afhængigt af hvilken 

model, der bruges. Det er således tydeligt, at værdien er positivt påvirket af højere X, eller lavere nævner 

– hvad enten det er grundet lavere afkastkrav (r) eller højere vækstrate (g). 

Ved siden af påvirkningen i terminalleddet vil en højere vækst, alt andet lige, også føre til en højere værdi 

af den eksplicitte budgetteringsperiode. Bruges den populære DCF, er det positivt hvis pengestrømmene 

bliver højere – hvilket alt andet lige bør ske ved en højere vækst. Pengestrømme kan selvsagt også vokse 

uden omsætningsvækst, men for at dette sker kontinuerligt over en længere årrække, kræver det at 

selskabet kontinuerligt kan forbedre sin omkostningsbase, således at der sker en vækst i såvel 

overskudsgrad og i de pengestrømme, som driften bidrager med – men dette må antages at være markant 

mere vanskeligt for et selskab over en længere årrække, hvis der ikke samtidig sker en stigning i 

omsætningen. 

Som ovenstående kort er inde over, behøver omsætningsvækst dog ikke altid være værdiskabende 

(Plenborg & Petersen, 2007), og således heller ikke positivt for kursdannelsen på aktien - i visse tilfælde 

grundet påvirkningen på selskabets pengestrømme, i andre tilfælde grundet påvirkningen på selskabets 

værdiskabelse (som kan måles gennem eksempelvis economics value added (EVA)/Economic profit, 

residual indkomst, eller på ”Net Present Value” (NPV) af selskabets marginale investeringer). I relation 

til selskabets pengestrømme vil omsætningsvækst ikke have en positiv effekt i flere tilfælde. Hvis den 

marginale omsætning har medført marginal omkostninger, der fører til et lavere resultat fra selskabets 

drift (EBIT) så vil påvirkningen på pengestrømmene være negative. Et andet tilfælde er hvor de 

investeringer, der er forbundet med væksten, er for høje til at den eventuelle positive effekt fra væksten 

kan gøre op for dette. Disse investeringer kan være i såvel arbejdskapital som anlægsinvesteringer. 

Grunden til at dette kan adskilles fra de situationer, hvor en investering ligefrem er værdidestruerende 

skyldes, at de kortsigtede pengestrømme kan være negativt påvirkede, mens den langsigtede værdi af 

investeringen er tilstrækkeligt positiv til, at en investering vil være rentabel og værdiskabende (Brealey, 

Myers & Allen, 2011) 
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Denne kortsigtede effekt kan ligeledes findes, hvis der analyseres på skabelsen af EVA eller residual 

indkomst i et selskab over korte perioder (Petersen & Plenborg, 2012). Disse to mål gør brug af 

henholdsvis selskabets afkastningsgrad (ROIC) og egenkapitalsforrentning (ROE), et afkastkrav i form 

af selskabets vægtede kapitalomkostninger (WACC) eller ejerafkastkrav (𝑟𝑒), samt kapital i selskabet 

målt som enten den investerede kapital eller egenkapitalen. Kortsigtet kan begge mål være negativt 

påvirket af en ny, stor investering, trods at denne investering har positiv NPV, og dermed reelt er 

værdiskabende. Eksterne analytikere og investorer har ikke adgang til intern information såsom 

hvorledes selskabet reelt forventer, at en investering vil skabe værdi for selskabet i fremtiden – og det 

kan derfor være særdeles svært at vurdere grundlaget hvorpå en ledelse har taget beslutningen. Hvis der 

analyseres på EVA og residual indkomst over korte perioder kan der derfor drages forkerte konklusioner 

om beslutningen. Øget vækst vil være værdidestruerende såfremt de marginale investeringer er foretaget 

i projekter med negativ NPV – et oftest brugt eksempel på dette er imperiebyggeri (Brealey, Myers & 

Allen, 2011), hvilket der ofte antages at være større risiko for i selskaber/lande med dårlig Corporate 

Governance, grundet mindre regulering af finansiel rapportering og investorbeskyttelse. 

Udviklingen i bruttonationaleproduktet for et land, må antages på aggregeret plan at være en indikator 

for en øget omsætning i området, og således vil der alt andet lige forventes en positiv sammenhæng 

mellem BNP og den generelle omsætningsvækst - og dermed også en positiv korrelation mellem 

udviklingen i omsætning og kursudviklingen. 

Effekten af omsætningsvækst på afkast for aktier kan tænkes at være større, end den teoretisk burde være. 

Dette skyldes, at der i medierne ofte er meget fokus på dette tal, når selskaber har aflagt regnskaber. Der 

ses ofte store udsving i aktiekurser i relation til regnskabsaflæggelse, men da afkast i denne analyse 

baseres på årlige udviklinger, bør effekten af disse kortvarige udsving aftage og dermed bør det rense 

analysen af omsætningens påvirkning på aktiekursen for støj. 
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EBITDA 

Indtjeningen før finansielle poster, skat samt af- og nedskrivninger er et af de første indtjeningsmål, der 

fremgår i et selskabs regnskabsaflæggelse23. Derfor er det valgt, at nøgletallet skal indgå i denne analyse, 

som en af de faktorer, der kan være drivkraften bag aktiekursudviklingen i emerging markets. 

EBITDA er en essentiel faktor i den budgettering, der går forud for en værdiansættelse (Petersen & 

Plenborg, 2012), og derudover er det den ene del af EV/EBITDA-multiplen24, der ofte fremgår i 

aktieanalyser og lignende til at vurdere værdien af et selskabs markedsværdi i forhold til værdien af 

sammenlignelige selskaber. Ydermere er EBITDA i visse sammenhænge blevet brugt som et (groft) 

estimat på et selskabs pengestrømme fra driften – et estimat der dog oftest skal bruges varsomt. Grunden 

her til skal findes i, at trods EBITDA udgør en stor del af et selskabs pengestrømme, er udviklingen i 

selskabets arbejdskapital og anlægsinvesteringer i ligeså høj grad en bestemmende faktor. Hvis stigninger 

i EBITDA kommer (enten helt eller til dels) grundet omsætningsvækst, vil der oftest også ses ændringer 

i selskabets investeringer i arbejdskapital og andre aktiver – og dermed vil pengestrømmene fra driften 

ikke være lig EBITDA. 

Til formålet med denne opgave anvendes EBITDA på forskellige måder. Udover at måle udviklingen i 

den absolutte værdi af EBITDA, vil der ligeledes foretages målinger på EBITDA marginen – EBITDA i 

procent af omsætningen. Dette for at approksimere rentabiliteten af omsætningsvæksten, som et selskab 

oplever. Hvis EBITDA marginen falder er det således et udtryk for, at den marginale omsætningsvækst 

er lavere end de marginale omkostninger, der har været i relation til væksten, eller skyldes andre 

omkostningsstigninger. 

For EBITDA marginen vil der både foretages målinger på udviklingen i denne, samt hvilket niveau 

marginen har haft. Dette grundet, at hvis et selskab allerede tidligt i perioden har optimeret deres 

omkostningsbase til at være et minimum, og dermed må antages at have en høj margin, vil det være 

sværere for dem at opnå en høj udvikling i deres margin – uden at det kan tages som et negativt tegn, at 

                                                 
23

 Det første indtjeningsmål der fremgår er oftest bruttoindtjeningen, hvor der blot er fratrukket produktionsomkostninger 

fra omsætningen 
24

 EV/EBITDA beregnes ved at dividere et selskabs Enterprice Value (markedsværdien af egenkapital tillagt værdien af 

selskabets netto rentebærende gæld) med selskabets EBITDA. Dette kan både gøres med historiske EBITDA værdier eller 

baseret på estimater af fremtidig EBITDA. 
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de ikke kan opnå den udvikling. Omvendt vil et selskab, der begyndelsesvist har haft en lav EBITDA 

margin, men efterfølgende har optimeret omkostningsstrukturen, mulighed for at opnå en høj udvikling 

i marginen, mens deres absolutte niveau af marginen ikke behøver at være høj, sammenlignet med andre 

selskaber. 

EBIT 

EBIT er til dels inkluderet på det samme grundlag som EBITDA, men begge poster er medtaget, da EBIT 

indgår som faktor i centrale nøgletal for at måle profitabilitet, rentabilitet og værdiskabelse i et selskab. 

EBIT angiver et selskabs indtjening før finansielle poster og skat, og omtales i litteratur ofte som værende 

det overskudsmål, der angiver indtjeningen fra selskabets primære drift. Dette under antagelsen at 

ekstraordinære poster ikke tillægges og fratrækkes inden EBIT i indkomstopgørelsen, men at effekten 

fra disse medtages efterfølgende. Dette er dog ikke en selvfølge – end ikke i developed markets hvor 

IFRS eller US GAAP ellers har relativt klare retningslinjer for, hvor indtægter og omkostninger bør 

posteres (Petersen & Plenborg, 2007). Men den eventuelle effekt af ikke-justerede regnskabstal bør, som 

tidligere beskrevet, blive udlignet, eftersom antallet af observationer igennem de analyserede år er tilpas 

stor til, at den gennemsnitlige påvirkning med stor sandsynlighed vil være mindre og af ikke-forstyrrende 

karakter. 

Som nævnt i foregående afsnit indgår EBIT som indtjeningsmål i en række vigtige nøgletal. Dette 

inkluderer afkastet på et selskabs investerede kapital, der beregnes ved at dividere EBIT (enten før eller 

efter skat) med selskabets investerede kapital. Dekomponeres afkastet på den investerede kapital indgår 

EBIT som delkomponent i selskabets overskudsgrad (EBIT margin), der sammen med 

omsætningshastigheden determinerer selskabets afkastningsgrad (afkast på den investerede kapital) 

I afsnittet om EBITDA blev det beskrevet, at EBITDA vil blive anvendt på flere måder i analysen. Det 

samme vil gøre sig gældende for EBIT. EBIT vil indgå på flere måder – med udviklingen i EBIT, men 

ligesom med EBITDA, også i udviklingen og niveauet for EBIT marginen (overskudsgraden). 

Grundlaget for at foretage analysen på baggrund af såvel EBIT og EBITDA (samt at foretage dem på 

flere måder) er, at der ikke nødvendigvis vil være den samme forholdsmæssige udvikling i begge 

nøgletal. Omsætningsvækst vil for nogle selskaber kræve store anlægsinvesteringer, mens kravet for 

disse vil være mindre for andre selskaber. Store anlægsinvesteringer bør, alt andet lige, føre til højere 
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afskrivninger, og selvom to selskaber har haft lige høj omsætningsvækst og ligeså samme udvikling i 

EBITDA marginen over en periode, vil selskabet med højere anlægsinvesteringer ikke have oplevet den 

samme vækst i EBIT margin, som det andet selskab, grundet at deres afskrivninger er steget forholdsvist 

mere, end det er gældende for selskabet med færre investeringer. 

Indtjening efter skat / Indtjening per aktie 

Denne faktor indbefatter hvad der i sidste ende er i overskud i de enkelte regnskabsår. I en ”ideel” verden 

ville det også være dette, som aktionærerne ville have mulighed for at få udbetalt som udbytte. I relation 

til de dividende baserede værdiansættelsesmetoder, burde det således være indtjeningen, der blev brugt 

til at værdiansætte et selskab. Det forholder sig dog ikke sådan – og derfor kan der forventes at være 

forskellige sammenhænge mellem udviklingen i indtjeningen og kursdannelsen. 

Dele af denne begrundelse findes som nævnt i tidligere afsnit, ved udviklingen i et selskabs arbejdskapital 

og anlægsinvesteringer. Her er arbejdskapitalen især påvirket af regnskabsregler om blandt andet 

indtægtsføring af omsætningen. Det kan variere på baggrund af forskellige regnskabsregler lande 

imellem, hvornår et selskab har lov til at indtægtsføre deres salg – og dette kan særligt have betydning 

for selskaber, hvor deres salg løber over flerårige periode, eksempelvis opsætningen af en vindmøllepark, 

hvor projektet igangsættes i regnskabsår 1 og færdiggøres i regnskabsår 3. I sådanne tilfælde kan 

omsætningen inkluderes i regnskabet på forskellige måder og med forskellig timing – og afhængig af 

den enkelte kundes aftale om betaling, kan der opstå mindre eller større differencer mellem, hvornår et 

selskab indtægtsfører salget af vindmølleparken, og hvornår den endelige betaling falder. Dette vil i så 

fald skabe forskydninger i arbejdskapitalen, og dermed vil indtjeningen ikke være lig pengestrømmene. 

Man kan her bruge begrebet ”cash conversion rate”. Dette måler hvor stor en del af selskabets indtjening, 

der er resulteret i pengestrømme til selskabets ejere ved at dividere FCFE (de frie pengestrømme til 

ejerne) med indtjeningen efter skat. Forskellen på selskabets frie pengestrømme, og de pengestrømme 

der er tilbage til ejerne, findes i de pengestrømme, der bruges på selskabets finansiering, og påvirkes 

således positivt af at påtage sig yderligere gæld, men negativt ved afdrag/rentebetalingerne til denne gæld 

- betalinger der ikke tillægges/fratrækkes de frie pengestrømme, da disse går til såvel ejere som bidragere 

af fremmedkapital/gæld. 
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Grundet regnskabsregler, hvortil der er et eksempel nævnt oven for med forskel mellem salg og 

betalingstidspunkt, kan der således forventes at være forskellige sammenhænge mellem indtjeningen og 

kursdannelsen/afkastet for en aktie. I teorien bør der således være en større sammenhæng mellem 

udviklingen i indtjeningen og udviklingen i aktiekursen, såfremt selskabet har en høj cash conversion 

rate, da en større del af indtjeningen således har ført til øgede pengestrømme – dog med det forbehold at 

cash conversion rate kan være midlertidig presset grundet øgede investeringer. Hvis investorer her 

forventer, at det er en midlertidig overgang, og at dannelsen af pengestrømme vil blive bedre som følge 

af investeringen, må sammenhængen mellem indtjening og aktiekursen være større, trods at cash 

conversion raten er forholdsvis lav. 

Ovenstående beskrivelser gør sig som udgangspunkt gældende for såvel indtjeningen og indtjeningen 

per atkie (EPS). Ved EPS er der yderligere et element, der kan påvirke sammenhængen, hvilket er antallet 

af udestående aktier, eftersom: 

𝐸𝑃𝑆 =
𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
. 

Indflydelsen på dette gør, at der må antages at være forskelle i sammenhængen mellem indtjeningen efter 

skat og kursudviklingen sammenlignet med indtjeningen per aktie og kursudviklingen. Indtjeningen per 

aktie kan såvel stige eller falde, selvom indtjeningen forbliver uændret, og selvom selve driften af 

selskabet er uændret. Dog er der ofte fokus på EPS i både analyser og i medierne, og dette kan blandt 

andet tilskrives den meget anvendte værdisansættelsesmultipel Price / Earnings, der viser forholdet 

mellem prisen på en aktie og indtjeningen per aktie. I teorien dannes en P/E multipel ud fra selskabet 

egenkapitalsforrentning, ejerafkastkravet samt den forventede vækstrate for selskabet på følgende måde  

𝑃

𝐸
=  

𝑅𝑂𝐸−𝑔

𝑟𝑒−𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐸
  (Petersen & Plenborg, 2012). 

I en lang række aktieanalyser fra analysehuse kan man dog ofte se, at der snakkes om multipler som 

værende noget relativt fast baseret på, hvordan en gruppe af sammenlignelige selskaber er værdiansat. 

Den utrænede investor kan således anskue et selskab som, at det bør handles på en multipel til en værdi 

af 10. Hvis der ikke ændres noget i forudsætningerne for denne prisdannelse – hvis ingen af de tre 

overordnede perspektiver ændrer sig – kan dette reelt være et meget fint udgangspunkt, men det har sine 

fælder. 
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Hvis et selskab foretager aktietilbagekøb kan dette øge deres EPS såfremt selskabets afkast på den 

investerede kapital er højere end selskabets såkaldte netto låne rente (Petersen & Plenborg, 2012). Dette 

betyder at EPS kan øges, selvom der ingen fremgang er i indtjeningen eller værdiskabelsen. EPS kan 

sågar øges selvom der er en nedgang, og næsten vigtigst af alt, påvirker det, at det ikke er et reelt udtryk 

for, hvordan udviklingen i selskabets primære drift, og dermed den primære kilde til værdiskabelse, er. I 

de tilfælde hvor et tilbagekøb sker med gældsfinansiering øges selskabets finansielle gearing (målt ved 

selskabets gæld i forhold til egenkapital) – og dermed bør der ske en justering af selskabets 

ejerafkastkrav, eftersom 𝛽𝑒 bliver ændret som en funktion af netop forholdet mellem selskabets 

egenkapital og rentebærende gæld (Brealey, Myers & Allen, 2011).  

Investorer bør således være opmærksom på, om der sket nogle ændringer i selskabet, som kan føre til 

ændrede forudsætninger for selskabets multipel inden denne multipliceres med indtjeningen per aktie 

(EPS), for at vurdere selskabets prissætning. 

Return on Assets 

Afkastet på selskabets aktiver, bruges som en estimering af selskabernes afkast på den investerede 

kapital. Dette skyldes at afkastet på den investerede kapital, er et centralt nøgletal til måling af selskabers 

rentabilitet – men hvorledes den investerede kapital måles, er ikke fast defineret i samme grad, som 

eksempelvis selskabets egenkapital eller, som valgt i denne sammenhæng, aktiver. 

Definitionen på selskabets investerede kapital er ifølge Plenborg & Petersen “Invested capital represents 

the amount a firm has invested in its operating activities and which require a return”. (Plenborg & 

Petersen, 2012). Som det kan læses fra denne, er det en definition, der giver analytikeren et vis frirum 

for at selv at definere hvilke poster, der skal inkluderes. I nogle selskaber vil finansielle derivater være 

en del af selskabets daglige drift og dermed inkluderes i den investerede kapital, mens det i andre tilfælde 

vil defineres som værende en del af finansieringen, og således betragtes som rentebærende gæld. Dette 

kan skabe problemer, når store mængder af data skal kvantificeres inden for nogle fastlagte rammer, som 

eksempelvis til databaser med finansielle nøgletal. For at komme uden om denne problemstilling, bruges 

return on assets i stedet til denne analyse. Det vil utvivlsomt variere, hvor god en approksimering dette 

vil være – hvor god vil afhænge af hvorledes det enkelte selskabs balance er sammensat. Jo flere 

finansielle aktiver (såsom kontanter, værdipapirer) et selskab ejer, desto dårligere bliver sammenhængen 
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mellem return on assets og afkastet på den investerede kapital, da en større kontantbeholdning alt andet 

lige betyder en mindre investeret kapital, da det begrænser den netto rentebærende gæld i selskabet, mens 

det omvendt øger mængden af aktiver. 

Evnen til at forrente selskabets kapital kan ligeledes måles ved egenkapitalens forrentning – og dette 

gøres ligeså i denne analyse. Return on assets har dog den fordel, at den ikke påvirkes af hvorledes 

selskabet har valgt at deres finansiering/kapitalstruktur skal være. 

Selskabets værdiskabelse kan måles ved at fratrække selskabets vægtede kapital omkostninger (WACC) 

fra afkastet på den investerede kapital, hermed opnås der er et ”spread” der kan multipliceres med 

selskabets investerede kapital, og således en kvantificering af den værdi der er blevet skabt i perioden. 

Denne metode kaldes Economic Value Added (EVA), og blev gjort populær af konsultenthuset Spencer 

Stuart (Kippenberg, 1996). Grundet at der i denne analyse bruges return on assets i stedet for afkastet på 

den investerede kapital, er det ikke valgt at bruge EVA til dette formål, men derimod en lignende metode, 

kaldet ”residual indkomst”, der vil gennemgås i et separat, senere afsnit. 

Sammenhængen mellem return on assets og kursudviklingen, vil blive analyseret på to måder. Dels 

gennem udviklingen i nøgletallet, men ligeledes hvilket niveau nøgletallet er på. Dette skyldes, at en 

negativ udvikling i return on assets, ikke nødvendigvis er lig en mindre værdiskabelse. I tilfælde hvor 

selskabet har fået tilført kapital – det være sig enten egenkapital eller gæld – til finansiering af nye 

projekter, kan denne kapital investeres i projekter med en positiv net present value (NPV), og dermed 

være værdiskabende. Hvis return on assets på denne marginale investering er laverede end hvad return 

on assets tidligere har været for selskabet som helhed, vil det have en udvandende effekt på nøgletallet, 

og dermed kan en negativ udvikling i et selskabet, med et ellers i forvejen højt nøgletal, reelt set være 

positivt for værdiskabelsen. Det er herfor essentielt, at ROIC for alle projekter er højere end afkastkravet, 

WACC, således at projekterne netop har positiv NPV. 

Return on equity / forrentning af egenkapitalen 

For at illustrere et selskabs evne til at forrente deres kapital, bruges ofte målet for i hvor høj grad selskabet 

formår at forrente egenkapitalen. Dette mål har fordele og ulemper. 
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Til dets fordel taler, at det er et simpelt mål, hvor der modsat selskabets investerede kapital ikke opstår 

tvivl om klassificeringen af poster. Dette gør det til et let kvantificerbart mål, samtidig med, at det gør 

det lettere at foretage sammenligninger af sammenlignelige selskaber. Dog har det samtidig den ulempe, 

at to selskaber kan have den samme forrentning af egenkapitalen, på trods af, at de forrenter deres 

investerede kapital forskelligt. Dette skyldes, at modsat selskabets afkast på den investerede kapital, er 

forrentningen af egenkapitalen influeret af selskabets valg af finansierings kilder. 

Forrentningen af egenkapitalen kan meget simpelt måles som 𝑅𝑂𝐸 =
𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
, men 

derudover kan den også stilles op som en funktion af andre nøgletal og faktorer, såsom følgende 𝑅𝑂𝐸 =

𝑅𝑂𝐼𝐶 + (𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑁𝐿𝑅) ∗
𝑁𝐼𝐵𝐷

𝐸𝐾
(Petersen & Plenborg, 2012). Den positive effekt der kan opnås ved at 

gældsætte selskabet viser, at dette nøgletal ikke kan læses uden yderligere informationer. Det betyder 

samtidigt, at et selskab med en tilpas stor kassebeholdning (og dermed negativ netto rentebærende gæld) 

kan have en bedre forrentning af sin investerede kapital, selvom et andet selskab har højere forrentning 

af egenkapitalen grundet en positiv netto rentebærende gæld. Analytikeren/investoren skal således holde 

selskabets gældsætning i perspektiv, når selskabers sammenlignes med udgangspunkt i dette nøgletal. 

Ligesom det var tilfældet med return on assets, vil dette nøgletal analyseres gennem såvel udvikling som 

niveau – og det er med samme vigtige pointe om, at en negativ udvikling ikke altid er lige med dårligere 

værdiskabelse. Dette er reelt endnu mere centralt i relation til forrentningen af egenkapitalen, da en 

nedgang i ROE ikke behøver at være grundet en negativ udvikling i ROIC. Der kan reelt være positiv 

udvikling i ROIC, men hvis selskabet på samme tid har fokus på at nedbringe deres finansielle risiko, 

målt ved den finansielle gearing, kan den negative påvirkning på ROE være for stor til, at et øget ROIC 

kan udligne forskellen. Hvis nedbringelsen af gælden derimod er tilpas stor, kan der ske en øget 

værdiskabelse da spreadet mellem ROE og ejerafkastkravet kan være det samme, eller endda større, i 

takt med at 𝑟𝑒falder, og dermed påvirker ejerafkastkravet negativt. 

Residual indkomst 

Netop for at måle værdiskabelsen i de udvalgte selskaber, vil en del af analysen blive foretaget på 

baggrund af selskabernes residual indkomst. På denne måde bliver der justeret for den risiko selskaberne 

har haft – så hvis en kraftigt øget forrentning af egenkapitalen, er grundet en markant øget finansiel risiko, 

vil det fremgå af disse tal. 
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Residual indkomst måles på samme måde som EVA – der justeres blot, således at det er med 

udgangspunkt i ejernes kapital og inkluderer således ikke den gældsbaserede kapital fra långivere. Stillet 

op som formel ser det således ud 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 = 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 −  𝑟𝑒 ∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. 

Målet illustrerer således hvor meget der er tjent efter skat i selskabet, da 𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑘𝑎𝑡, og fra dette fratrækkes, hvad ejerne/aktionærerne kræver i afkast, nemlig 𝑟𝑒 ∗

𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙. Formlen kan omskrives til (𝑅𝑂𝐸 − 𝑟𝑒) ∗ 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑡𝑎𝑙. Dette giver en mere intuitiv 

forståelse for, hvornår der sker en værdiskabelse baseret på residual indkomst metoden – dette sker, når 

forrentningen af egenkapitalen er højere end det afkastkrav, som ejerne har. 

For at måle sammenhængen mellem dannelsen af residual indkomst og kursudviklingen vil der foretages 

tre undersøgelser. Dette vil være baseret på udviklingen i residual indkomsten, men ligeså på udviklingen 

og niveauet i det ”spread” der er mellem ROE og ejerafkastkravet. Der vil ofte ses en sammenhæng 

mellem udviklingen i residual indkomst og udviklingen i spreadet. Grundet den udvandende effekt på 

ROE, som marginale investeringer kan have, er det ikke altid tilfældet, hvorfor det er fundet brugbart at 

analysere på baggrund af begge udviklinger – ligesom en analyse på baggrund af niveauet for spreadet 

fungerer som et godt supplement til udviklingen, netop grundet denne effekt. Det må antages, at det alt 

andet lige vil være sværere for selskaber med en meget høj forrentning af egenkapital, at finde marginale 

investeringer, der kan øge denne forrentning, hvilket ikke nødvendigvis lig med, at der ikke findes 

værdiskabende investeringsmuligheder. Dette vil ikke blive vist på samme måde, hvis der ikke foretages 

en analyse med udgangspunkt i niveauet for spreadet. 

Fravalg af faktorer 

Når der udvælges en række faktorer, er der samtidig et fravalg af en lang række andre faktorer, hvoraf 

især nogle vil være af umiddelbar interesse for denne analyse, men hvor adgang til data og datakvalitet 

ville være mangelfuld i en sådan grad, at det vurderes at kunne have forstyrrende indflydelse på de 

endelige resultater. 

Blandt disse kan nævnes 

- Afkast på den investerede kapital 

- Frie pengestrømme 

- Cash conversion rate 
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- Anlægsinvesteringer 

- Gældsniveau 

- Pengestrømme fra driften 

- Dividender / aktionærudlodninger 

- Investeringer i R&D og/eller markedsføring 

Fælles grund til fravælgelse af flere af disse skyldes, at der i databasen Bloomberg ikke er konsistente 

måder, hvorpå disse blive opgjort og dermed vil inkonsistensen forringe værdien af de endelige resultater 

således, at eventuelle konklusioner vil blive draget på et grundlag, der ikke kan beskrives som værende 

retvisende. 

Hvad angår afkastet på den investerede kapital, blev grundlaget for dette fravalg, gennemgået under 

afsnittet for return on assets. Hvad angår gældsniveauet for selskabet, har dette ligeså sammenhæng til 

dette. Det havde været muligt, at lave en analyse baseret på forholdet mellem gæld og egenkapitalen, 

men for at denne, skulle være så reel et billede af den finansielle risiko i et selskab som muligt, burde 

den baseres på den rentebærende gæld, og således ikke inkludere de passiv-poster, der ikke er 

rentebærende. Var det blevet vurderet, at de tilgængelige estimater på denne var af anvendelig kvalitet, 

havde det på samme tid ikke været nødvendigt, at fravælge afkastet på den investerede kapital. Dette 

grundet at den investerede kapital udgøres af netop den rentebærende gæld, samt egenkapitalen i et 

selskab. Dermed var den investerede kapital mulig at estimere, hvis der havde været brugbar datakvalitet 

i estimeringen af selskabernes rentebærende gæld. 

Fravalget af selskabets frie pengestrømme, pengestrømme fra driften, cash conversion rate og 

anlægsinvesteringer er også af sammenhængende karakter. En stor del af grunden til dette skal findes i 

netop anlægsinvesteringer, men ligeledes i opgørelsen af arbejdskapitalen, og da disse poster er af 

afgørende karakter for pengestrømmene fra driften samt opgørelsen af selskabets frie pengestrømme, 

udelukker dette brugen af disse. Resultaterne fra sammenhængen mellem pengestrømme og 

kursudviklingen havde været af særlig interessant karakter, da det netop er pengestrømmene, der reelt er 

af afgørende for, hvad et selskabs værdi er. Dette grundet, at det er disse, der i sidste ende kan komme 

aktionærerne til gode. Som tidligere nævnt kan forskellige regnskabsregler gøre, at der er mere eller 

mindre forskel på indtjeningen og pengestrømmene i et selskab. Herudover har mængden af investeringer 

i såvel anlægsaktiver som arbejdskapital også noget at sige. Hvis omsætningen i et selskab stiger 
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kontinuerligt, men dette er grundet ekstraordinære lange betalingstider til selskabets kunder, går der 

længere tid inden, denne øgede omsætning reelt kommer selskabets aktionærer til gode, grundet forøgelse 

af arbejdskapitalen. Med baggrund i dette havde en tilføjelse af selskabets cash conversion rate været 

interessant, da denne kunne bidrage yderligere til analysen af sammenhængen mellem selskabets 

indtjening og kursudviklingen. Derudover kan cash conversion bruges som en approksimering af 

regnskabskvalitet. Jo højere en konverteringsrate fra indtjening til kontanter, jo højere er kvaliteten af 

indtjeningen, da den så netop ikke skyldes (for) store anlægsinvesteringer eller forskydninger i 

arbejdskapitalen. 

Aktionærudlodninger er ligeledes sammenhængende med både cash conversion rate og 

regnskabspraksis. En høj udbetalingsrate (forstået som udbytte i forhold til indtjeningen) kan ligeledes 

være et tegn på en høj kvalitet af indtjeningen. Kvaliteten af indtjeningen skal her forstås som netop, 

hvor stor en del af indtjeningen, der bliver omdannet til kontanter. Udbytter kan her være en estimering, 

da en høj udbetalingsrate kræver mange tilgængelige likvide midler (og hvis selskabet ikke har disse til 

rådighed, vil det være nødvendigt, at optage gæld, for at kunne udbetale udbytter, der udgør en stor del 

af indtjeningen). Årsagen til at udbytter er fravalgt er, at der kan være mange (gode) grunde til at 

selskaber ikke vælger at udlodde kapital til deres ejere. Såfremt selskabet har mange rentable, 

værdiskabende projekter, som det kan investere i, kan selskabet vælge at bruge kapitalen til driften i 

stedet for at udlodde den. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig beslutning af ledelsen – antaget at deres 

antagelser om værdiskabelsen i fremtidige projekter er korrekte.  

I et område hvor der har været så høj en vækst, som i emerging markets, findes det plausibelt at en lang 

række selskaber har valgt netop denne strategi. Derfor er der ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem 

udlodningen af udbytter og aktiekursudviklingen. Selskabets valg af udbyttepolitik vil således kunne 

skabe støj i analysen. Ydermere kan selskaber udlodde kapital til aktionærerne ved at foretage 

aktietilbagekøb – noget der kan være fordelagtigt af hensyn til såvel skattemæssige problemstillinger, 

samt hvis selskabets ledelse finder aktien undervurderet (Grullon & Ikenberry, 2000) – og ledelsen må 

antages at have de bedste forudsætninger for at vurdere selskabets reelle/fair værdi. Aktietilbagekøb kan 

være svære at estimere. Dette grundet at tallet ikke opgøres separat i Bloombeg. Et estimat kunne laves 

på baggrund af udviklingen i antal udestående aktier – men der er her den problemstilling, at selskaber 

med optionsprogrammer, kan have en mindre effekt på antallet af udestående aktier end deres 
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tilbagekøbsprogrammer reelt påvirker, eftersom der årligt (eller med andre intervaller) udstedes optioner, 

der øger antallet af aktier i selskabet. 

Sidste punkt vedrører selskabernes omkostninger markedsføring, samt investeringer i research and 

development (R&D). Disse poster er desværre ikke opgjort i Bloomberg, og grundet antallet af selskaber, 

der indgår i analysen, er det besluttet ikke at foretage analyser på baggrund af dette. Begge 

regnskabsposter kan bruges som indikation på selskabers investeringer i fremtidig omsætning, og det kan 

derfor tages som et positivt tegn, når et selskab har et højt niveau (ofte målt som hver post i forhold til 

selskabets omsætning), såfremt selskabet tidligere har vist, at de rent faktisk formår at skabe værdi for 

disse investeringer.  Omkostninger til R&D og markedsføring kan på sin vis anskues som investeringer 

på lige fod med anlægsinvesteringer, det er blot oftere med udslag i enten ikke-målbare aktiver (eksempel 

”brand” værdi) eller patenter. Patenter havde ligeledes været en måde at opgøre investeringer i fremtidig 

omsætningen, men det ville ikke være en god indikator på tværs af alle industrier, da det ikke er alle 

industrier hvori patenter udgør en særlig værdi. Ydermere er der især ved R&D forskelle i, hvordan disse 

indregnes i regnskaber. For nogle selskaber omkostningsføres de alle, mens nogle selskaber aktiverer 

dele af dem på balancen - og når det er valgt ikke at justere for regnskabspraksis, vil dette således kunne 

have en forstyrrende effekt på den efterfølgende konklusion. 

11.2 Hvordan vil analysen udformes? 

Der vil overordnet udformes to analyser til at afdække spørgsmålet vedrørende hvilke faktorer, der har 

drevet kursudviklingen/afkastet på aktier i emerging markets. I begge sammenhænge vil hver enkelt 

faktor søges isoleret, så der måles over for udviklingen i denne. Dette vil først gøres gennem en 

percentil/decentil undersøgelse, og hernæst med regressioner over for enkelte faktorer. Sidst vil der på 

baggrund af de fremkomne resultater foretages multiregressioner med formålet, forhåbentlig, at forøge 

forklaringsgraden. 

Grunden til denne fremgangsmetode er, at der kan være faktorer der enkeltvis tyder på at have en stor 

indflydelse, mens hvis flere faktorer kombineres, kan der fremkomme situationer, hvor de selskaber der 

har klaret sig bedst på tværs af faktorer, ikke har haft den samme kursudvikling, som de selskaber der 

har klaret sig bedst inden for enkelte faktorer. I denne sammenhæng er det vigtigt at holde for øje, at der 

er en vis korrelation mellem udviklingen i de forskellige nøgletal – eksempelvis vil en stor stigning i 



82 

 

EBITDA alt andet lige ligeså føre til en stor stigning i EBIT, og dermed vil de selskaber, der har klaret 

sig bedst med hensyn til den ene faktor med stor sandsynlighed ligeså have klaret sig godt med hensyn 

til den anden faktor. 

Alle faktorerne er på den ene eller anden vis korreleret med hinanden.  EBIT indgår eksempelvis som 

element i return on assets, men da der ligeledes indgår selskabets aktivbase, indgår der et større element 

af forskel mellem de to, end ved førnævnte eksempel med EBITDA og EBIT. Dette på trods af, at en 

øget aktivbase med stor sandsynlighed har medført større afskrivninger, og dermed ligeså øget forskellen 

på EBIT og EBITDA. Da visse anlægsaktiver kan afskrives over 20 år eller mere, vil påvirkningen på 

selskabets afskrivninger være mindre, end påvirkningen på aktivbasen. Dermed kan der muligvis findes 

en større forklaringsgrad ved at kombinere udvikling i EBITDA og return on assets end ved en 

kombination af EBITDA og EBIT, der må antages at være mere korreleret. 

Det vil herunder blive gennemgået, hvorledes udviklingen i de respektive faktorer og nøgletal er blevet 

udregnet til det formål at analysere sammenhængen mellem udviklingen i den enkelte faktor for selskabet 

og selskabets kursudvikling. Ligesom tidligere er alle afkast for selskaber opgjort i amerikanske dollars, 

og inkluderer eventuelle udbytter, som et selskab i perioden har udloddet.  

Beregningsmetoder 

Udviklingen i selskabernes salg/omsætning er beregnet som udviklingen fra år 1 til år 2, som 

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔2

𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔1
− 1. Det samme gør sig gældende for udviklingen i EBITDA, EBIT, indtjening efter skat, 

EPS samt udviklingen i residual indkomsten. 

For at analysere på udviklingen og niveauet i EBITDA- og EBIT margin beregnes udviklingen som 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛2

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛1
− 1.  En problemstilling med hensyn til dette er, at selskaber med høje marginer vil have sværere 

ved at opnå den samme udvikling, hvor et selskab med lave marginer hurtigere vil opnå en højere 

procentuel vækst i denne. For at imødekomme denne problemstilling laves der ligeledes en analyse på 

baggrund af hvilket niveau den respektive margin ligger i. Her anvendes blot marginen for det enkelte 

regnskabsår, og dermed kan det vises, om selskaber med en højere margin ligeledes oplever højere afkast. 
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Samme fremgangsmåde anvendes, når der analyseres på sammenhængen for return on assets, 

egenkapitals forrentningen samt forskellen på egenkapitalsforrentningen og selskabets ejerafkastkrav 

(residual indkomsten) – og med samme begrundelse. 

I første del af analysen vil selskaberne inddeles i decentiler efter deres udvikling i de respektive faktorer, 

og herefter vil afkastet for hver decentil beregnes som et simpelt gennemsnit af selskaberne i 

grupperingens afkast. Der vil blive foretaget årlige justeringer af grupperingerne, således at det for det 

enkelte år er de selskaber, der har klaret sig bedst i den udvalgte faktor, der er placeret i øverste 

gruppering. Efterfølgende vil der foretages regressioner baseret på såvel enkelte faktorer, som flere 

faktorer. 

11.2.1 Decentilanalyser 

Momentum 

 

Tabel 11.1. Afkast efter en momentum baseret investeringsstrategi. 

Ovenstående viser afkastet for hvert decentil, inddelt efter afkast i det foregående år. Top-decentilen (1) 

er således de ti procent af selskaberne, der havde det bedste afkast i året før, decentil 2 er således de 10-

20 procent bedste afkast for året før, etc. Som en indikation på, hvorledes kursudviklingen har været over 

perioden, er der yderst til højre vist et aritmetisk gennemsnit for perioden for hver gruppering. 

Det aritmetiske gennemsnit er benyttet, da det kan bruges som en metode til at estimere forventede 

fremtidige afkast (Jacquier, Kane & Marcus, 2003). Her kan det ses, at det forventede afkast for den 

bedste decentil i gennemsnit, blot er bedre end for tredje og syvende decentil. Hvis der i stedet beregnes 

ved brug af det geometriske gennemsnit, der er bedre til at beskrive historisk udviklingen end det 

aritmetiske er det, har den øverste decentil faktisk klaret sig dårlige end alle de resterende decentiler. 100 

amerikanske dollars investeret 31. december 1999 ville således være blevet til 363 dollars ved udgangen 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -17,8% -7,0% 3,7% 79,4% 26,5% 42,0% 29,6% 62,6% -65,4% 46,9% 26,1% -15,0% 23,2% 0,6% 16,8% 9,7%

2 -29,8% -7,5% 11,0% 71,9% 26,4% 45,4% 33,4% 60,5% -54,2% 64,0% 23,0% -12,9% 22,2% -2,7% 17,9% 11,6%

3 -28,5% -10,7% 15,7% 66,3% 25,5% 37,0% 33,1% 50,8% -54,1% 66,0% 22,3% -16,3% 22,5% -0,2% 16,4% 10,5%

4 -16,7% 0,8% 9,7% 78,9% 38,8% 30,9% 43,6% 54,4% -49,7% 77,8% 30,1% -11,8% 25,6% 1,9% 22,5% 16,7%

5 -16,7% 3,3% -7,1% 63,6% 26,9% 30,4% 36,6% 43,7% -48,7% 92,2% 26,2% -11,4% 23,6% -0,6% 18,7% 13,3%

6 -16,9% 4,7% 7,9% 59,2% 34,6% 37,6% 36,1% 26,3% -44,1% 105,4% 24,6% -20,9% 15,4% 1,2% 19,4% 14,0%

7 -23,2% -5,8% 0,2% 73,4% 22,4% 13,7% 32,4% 33,9% -45,9% 111,4% 24,1% -20,5% 15,5% 1,1% 16,6% 10,6%

8 -19,2% 7,1% 6,9% 66,0% 25,6% 18,9% 35,1% 26,9% -42,8% 113,3% 26,2% -27,0% 22,1% -2,3% 18,3% 12,6%

9 -19,4% 3,6% 1,0% 79,6% 20,6% 11,2% 53,0% 36,4% -47,5% 117,0% 32,1% -28,4% 23,7% -7,0% 19,7% 12,6%

10 -13,5% 24,2% -17,6% 95,1% 14,2% 9,2% 38,2% 38,4% -49,0% 171,8% 28,9% -41,5% 33,0% -10,6% 22,9% 12,4%
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af 2013 ved investering i top decentilen, mens det i gennemsnit ville være blevet til 546 dollars ved 

investering i de resterende decentiler. 

Dette understøtter teorien om markedsefficiens i den svage form – netop at der ikke kan aflæses fremtidig 

udvikling ud af historiske tendenser. Der undersøges ikke for hvorvidt markedsefficiensen er stærk i 

semi-stærk eller stærk form, da sådanne undersøgelser er for omfangsrige til, hvad der kan indeholdes i 

denne opgave. 

Omsætning 

 

Tabel 11.2 – Afkast ved investering efter omsætningsvækst 

Til forskel fra den tidligere tabel om investering efter en momentum strategi, er udformningen af denne 

– samt de resterende tabeller – udarbejdet således, at afkastet for et selskab og udviklingen i den 

analyserede faktor er for samme år. Dette betyder at den øverste decentil i 2000 er de ti procent af 

selskaberne med den højeste omsætningsvækst i 2000, samt deres gennemsnitligt afkast for det samme 

år. Grunden hertil skal lægges i formålet med denne analyse - at afdække, hvad der har drevet 

kursudviklingen. Brugte man tidligere års udvikling i en faktor, vurderes dette ikke at afdække, hvorfor 

kursen har udviklet sig i en efterfølgende periode. Havde formålet med analysen været at afdække hvilke 

faktorer der kunne bruges som indikation på en fremtidig kursudvikling, havde valget af metode været 

anderledes. 

Sammenhængen mellem afkast og udviklingen i salg er ikke umiddelbar overraskende. Som tidligere 

beskrevet er væksten (sammen med forventningerne til den fremtidige vækst) af stor betydning for 

kursdannelsen i en aktie. Det er således forventeligt, at jo højere en omsætningsvækst, jo bedre afkast 

har et selskab opnået – såfremt denne omsætning forventes at være af kontinuerlig karakter. Som det 

blev beskrevet i den tidligere analyse af udvikling i BNP, forventes der at være en positiv sammenhæng 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -23,3% 5,8% -2,8% 84,9% 35,5% 76,7% 55,0% 82,1% -53,3% 179,8% 35,7% -12,8% 47,2% 23,4% 38,1% 26,8%

2 -21,8% 9,3% 13,4% 126,0% 30,8% 41,7% 46,9% 67,0% -51,9% 125,4% 39,3% -15,0% 42,1% 11,9% 33,2% 24,0%

3 -22,1% 8,1% 5,0% 101,0% 20,9% 24,2% 46,7% 73,1% -45,6% 127,8% 25,5% -14,2% 35,8% -0,2% 27,6% 19,6%

4 -19,8% -1,1% 10,9% 89,5% 28,8% 34,3% 34,5% 62,9% -48,5% 96,1% 28,9% -13,3% 28,1% 1,8% 23,8% 17,3%

5 -20,0% 14,7% 5,5% 64,4% 36,0% 35,9% 40,8% 45,0% -52,4% 80,9% 25,3% -7,4% 25,9% -0,6% 21,0% 15,5%

6 -13,6% 7,8% 1,2% 58,1% 24,2% 27,4% 41,4% 50,3% -44,7% 99,0% 39,5% -11,3% 23,2% 0,7% 21,7% 16,5%

7 -20,2% 2,5% -1,5% 66,5% 28,1% 27,1% 35,8% 39,2% -44,0% 103,1% 37,9% -12,5% 23,5% -0,7% 20,4% 14,9%

8 -24,2% -3,2% 1,1% 54,3% 27,9% 20,9% 28,5% 32,7% -40,4% 105,1% 24,6% -13,9% 15,4% 7,0% 16,9% 12,0%

9 -23,4% -0,5% 2,1% 58,3% 23,7% 21,1% 15,0% 28,4% -44,9% 77,4% 32,5% -23,0% 10,9% -4,9% 12,3% 7,8%

10 -31,9% -9,5% -28,0% 47,4% 14,5% 11,9% 23,5% 23,9% -60,6% 132,2% 14,5% -28,0% 7,6% -6,5% 7,9% -0,2%
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mellem vækst i BNP og vækst i omsætning, og eftersom begge har haft en positiv korrelation med 

kursudviklingen, er der umiddelbart data, der understøtter den sammenhæng. 

EBITDA – samt EBITDA margin 

 

Tabel 11.2. Afkastgruppering efter udvikling i EBITDA 

Forskellen mellem at have investeret i decentilen med den højeste udvikling i EBITDA, i forhold til 

investering i decentilen med den laveste udvikling, er markant tydeligere end det var tilfældet med 

omsætningen. Top decentilen har således et gennemsnitligt (forventet) afkast på næsten 42 procent mens 

den dårligste decentil forventes at tabe lidt over 2 procent om året i værdi. At forskellen her er større end 

ved omsætningsvæksten, kan muligvis være grundet at selvom væksten er central for kursdannelsen i et 

selskab, er den ikke nødvendigvis lig med større pengestrømme eller større værdiskabelse. Hvis der er 

en positiv udvikling i EBITDA er dette oftere mere korreleret med pengestrømmene, da der er færre 

regnskabsmæssige poster imellem de to, end der er det for omsætningen og pengestrømmene. 

Der er en umiddelbar sammenhæng med denne analyse og den tidligere analyse, hvor olieprisen blev 

brugt som estimat for produktionsomkostninger. Således må der antages, at såfremt olieprisen er en valid 

indikator for produktionspriser, at være en negativ korrelation mellem udvikling i EBITDA og udvikling 

i olieprisen. Hvis olieprisen stiger vil EBITDA således falde, og dette bliver underbygget af, at der var 

en negativ sammenhæng mellem niveau for olieprisen og kursudviklingen, mens der er en positiv 

sammenhæng mellem udviklingen i EBITDA og kursudviklingen. 

 

Tabel 11.2 – Afkastgruppering efter udvikling i EBITDA Margin 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -12,1% 12,6% 15,4% 116,8% 46,1% 73,6% 63,5% 91,9% -51,1% 131,7% 45,0% -10,5% 48,7% 13,9% 41,8% 32,1%

2 -13,1% 11,6% 11,6% 99,8% 31,7% 51,6% 51,7% 96,6% -51,8% 168,2% 32,9% -11,5% 34,6% 22,8% 38,3% 28,2%

3 -14,4% 8,3% 6,2% 110,3% 32,4% 43,6% 41,5% 66,4% -43,2% 103,6% 31,9% -10,4% 37,3% 5,8% 29,9% 23,1%

4 -13,0% 9,1% 0,4% 86,4% 23,6% 23,2% 38,5% 56,7% -42,4% 145,0% 36,8% -11,0% 34,6% 8,0% 28,3% 21,1%

5 -15,9% 6,7% 8,4% 63,0% 24,3% 26,7% 38,7% 50,1% -46,3% 108,7% 27,6% -4,6% 22,3% 6,1% 22,6% 17,2%

6 -24,5% 7,7% 8,1% 74,0% 20,2% 28,6% 37,2% 46,3% -42,6% 99,7% 30,9% -6,3% 25,3% 0,1% 21,8% 16,4%

7 -18,7% 4,4% -1,9% 50,2% 24,4% 26,6% 30,7% 31,7% -41,5% 97,1% 33,9% -14,6% 22,2% -1,1% 17,4% 12,8%

8 -29,6% -1,3% 2,2% 67,5% 23,0% 14,1% 30,8% 44,7% -50,3% 94,8% 22,6% -14,5% 18,6% 7,8% 16,5% 10,6%

9 -31,3% 1,2% -7,1% 42,9% 11,8% 16,6% 21,5% 24,0% -56,7% 102,7% 20,4% -26,4% 6,9% -9,1% 8,4% 2,3%

10 -46,4% -14,4% -32,4% 47,1% -0,8% -2,1% 11,8% 7,9% -61,6% 83,9% 18,7% -33,2% 0,9% -10,3% -2,2% -8,9%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -14,7% 17,5% 9,1% 105,2% 37,5% 70,4% 49,9% 83,2% -47,0% 133,3% 36,2% -11,5% 40,7% 4,4% 36,7% 28,0%

2 -19,9% -4,4% 9,6% 100,8% 38,8% 41,9% 50,5% 96,3% -47,5% 116,8% 46,0% -8,7% 35,2% 18,8% 33,9% 25,4%

3 -6,9% 7,8% -6,9% 73,1% 31,6% 41,8% 46,3% 72,1% -45,1% 132,1% 24,5% -5,4% 28,5% 8,5% 28,7% 21,8%

4 -8,9% 9,6% 12,4% 63,1% 34,0% 28,8% 40,2% 46,6% -43,2% 108,8% 38,1% -14,0% 36,0% 8,9% 25,7% 20,5%

5 -17,3% 8,7% 5,2% 88,1% 25,7% 26,8% 36,6% 47,0% -45,4% 106,3% 31,9% -6,9% 29,9% 2,8% 24,2% 18,3%

6 -16,0% 14,6% 7,3% 103,6% 24,0% 25,4% 37,6% 49,6% -44,7% 95,3% 35,1% -9,9% 31,2% 3,0% 25,4% 19,4%

7 -28,7% 8,0% 10,0% 63,7% 20,0% 33,0% 37,1% 37,7% -45,4% 125,0% 20,5% -11,8% 18,9% 12,4% 21,4% 15,2%

8 -29,6% -0,5% 1,6% 60,4% 12,1% 29,4% 29,3% 35,6% -54,6% 98,6% 22,5% -15,5% 21,2% -1,0% 15,0% 8,8%

9 -28,0% 0,4% -5,3% 47,6% 9,0% 1,9% 25,8% 31,5% -56,1% 101,3% 24,6% -24,1% 10,6% -5,6% 9,5% 3,5%

10 -49,2% -15,5% -32,7% 52,4% 4,1% 3,2% 12,7% 16,5% -58,4% 113,8% 20,8% -34,8% 1,4% -9,0% 1,8% -6,3%
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Tabel 11.3 – Afkastgruppering efter niveau for EBITDA Margin 

Ved inddeling efter niveau for EBITDA margin ses det tydeligt, at der ikke er en tydelig sammenhæng 

mellem hvor høj EBITDA margin et selskab har, og deres tilhørende afkast. Der er således indikation på, 

at der ikke er særlig stor forskel på hvorvidt man investerer i første eller syvende decentil. Dette kan med 

stor sandsynlighed skyldes, at der generelt vil være forskellige niveauer for EBITDA-margin på tværs af 

industrier – og hvad der vil anskues som værende en lav margin i en industri kan således være en høj 

margin for et andet selskab i en anden industri. Det indikerer således, at udviklingen i marginen er en 

tydeligere drivkraft end niveau for marginen med henblik på dannelsen af afkast, hvilket kan skyldes at 

investorer gerne vil se en kontinuerlig fremgang i driften af et selskab. 

EBIT – samt EBIT Margin 

 

Tabel 11.4 – afkastgruppering efter udvikling i EBIT 

Sammenhængen mellem EBIT og kursudvikling nærmer sig de tal, der blev fundet under analysen af 

EBITDA – og en mulig grund til, at der ikke er lige så stor effekt af en høj udvikling, som en høj udvikling 

i EBITDA kan muligvis skyldes, at forskellen mellem EBITDA og EBIT i de fleste tilfældes skyldes 

poster, der ikke har indflydelse på selskabets pengestrømme (som eksempelvis afskrivninger), som i 

sidste ende er det, der har effekt på prisdannelsen for en aktie. 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -13,3% 6,6% -4,7% 60,2% 24,0% 49,6% 46,1% 60,6% -41,8% 102,6% 26,4% -9,4% 29,3% 1,8% 24,2% 18,6%

2 -13,7% -0,4% -3,9% 95,1% 35,9% 37,2% 45,8% 50,0% -47,0% 97,5% 32,6% -8,4% 33,5% 2,1% 25,5% 19,0%

3 -14,8% -2,3% 8,7% 94,7% 19,4% 34,0% 49,1% 62,2% -43,0% 91,7% 16,2% -14,2% 28,5% 3,2% 23,8% 17,8%

4 -23,1% 1,3% 13,6% 88,7% 33,2% 25,6% 47,7% 52,6% -45,5% 118,8% 19,5% -8,9% 19,9% 9,1% 25,2% 18,4%

5 -17,5% 3,9% 4,5% 91,8% 22,6% 27,5% 38,3% 52,6% -45,4% 113,1% 33,3% -17,3% 25,5% -2,1% 23,6% 16,9%

6 -23,6% 12,1% 13,2% 64,1% 27,2% 24,1% 30,5% 74,3% -49,6% 122,0% 40,3% -8,6% 32,0% 5,4% 26,0% 19,0%

7 -32,6% 7,3% 11,7% 86,9% 26,8% 26,5% 42,2% 66,6% -50,6% 132,8% 44,7% -14,9% 26,9% 2,8% 26,9% 18,4%

8 -29,1% 6,3% -2,0% 71,0% 23,7% 25,5% 23,8% 53,1% -52,0% 132,9% 36,2% -16,1% 21,8% 8,0% 21,6% 14,0%

9 -23,3% 13,8% -9,0% 57,7% 12,3% 25,4% 24,5% 44,0% -53,3% 110,4% 30,9% -19,3% 27,2% 9,5% 17,9% 11,5%

10 -46,4% -6,3% -24,1% 53,5% 10,4% 25,3% 16,5% 15,5% -53,8% 95,9% 21,4% -26,3% 3,4% 3,4% 6,3% -0,4%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -21,2% 9,3% 6,2% 101,6% 48,8% 71,1% 61,1% 90,3% -52,5% 153,5% 37,6% -13,9% 48,5% 13,3% 39,6% 28,8%

2 -15,1% 11,5% 14,7% 98,3% 42,2% 49,0% 60,5% 94,4% -48,1% 127,9% 26,3% -9,3% 31,8% 20,9% 36,1% 27,7%

3 -11,1% 10,2% 11,1% 96,1% 34,0% 57,0% 55,4% 82,2% -39,9% 120,2% 40,5% -10,4% 38,7% 4,0% 34,8% 27,7%

4 -13,3% 7,9% 6,7% 81,6% 35,4% 35,4% 33,9% 47,4% -42,6% 137,8% 33,7% -11,0% 44,2% 6,0% 28,8% 22,0%

5 -17,5% 19,1% 9,7% 63,5% 29,8% 22,0% 42,6% 39,5% -44,1% 104,9% 40,7% -13,7% 21,6% 3,1% 22,9% 17,6%

6 -18,4% -7,2% 4,5% 73,9% 25,0% 26,4% 34,1% 50,5% -50,0% 97,8% 33,8% -4,5% 30,6% 2,1% 21,3% 15,4%

7 -21,0% 5,2% -5,0% 56,8% 28,4% 25,9% 27,1% 37,4% -49,7% 91,4% 27,6% -14,1% 20,3% -3,4% 16,2% 10,9%

8 -26,7% -8,5% -9,3% 59,7% 15,7% 16,6% 21,4% 35,3% -48,6% 99,5% 20,0% -18,0% 12,1% 6,7% 12,5% 7,0%

9 -40,3% -3,8% -22,7% 50,5% 13,8% 14,2% 22,6% 15,7% -54,9% 110,8% 19,4% -23,6% 10,3% -9,8% 7,3% 0,4%

10 -39,2% -9,5% -9,5% 69,7% -2,2% 2,6% 9,6% 12,4% -55,0% 88,2% 24,0% -33,4% 0,1% -9,8% 3,4% -2,9%
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Tabel 11.5 – afkastgruppering efter udvikling i EBIT Margin 

 

Tabel 11.6 – afkastgruppering efter niveau for EBIT Margin 

Ligesom det var tilfældet for resultaterne for udviklingen og niveauet i EBITDA Margin, viser det samme 

mønster sig for disse nøgletal med udgangspunkt i EBIT. 

Mens udviklingen i EBIT margin har en større forskel på de bedst rangerede selskaber og de lavere 

rangerede selskaber, er forskellen på afkastet for selskaber med en lav EBIT margin og selskaber med en 

høj EBIT margin mere tydeligt, end det var tilfældet for EBITDA marginen. Niveauet for EBIT marginen 

lader dog til at have en større indflydelse på afkastet, end tilfældet var det for EBITDA marginen. 

Forskellen på det gennemsnitlige afkast for øverste decentil er således 9 procent højere end laveste 

decentil for EBIT marginen, end det var tilfældet for EBITDA marginen. 

Indtjeningen efter skat samt indtjening per aktie  

Sammenhængen mellem indtjeningen efter skat samt indtjeningen per aktie (EPS) og kursudviklingen er 

meget lig hinanden – hvilket var forventeligt, eftersom indtjeningen efter skat er én af to variabler, der 

indgår i EPS. Forskellen ligger i, at der i EPS også er udviklingen i antal udestående aktier at tage højde 

for. Laveste decentil i indtjeningen efter skat har et lavere afkast end den samme decentil for EPS, men 

omvendt er afkastet for højeste decentil i indtjeningen efter skat også højere end det er for EPS. Det kan 

derfor tyde på, at der har været en gennemsnitlig stigning i antallet af aktier – dette kan have haft den 

indflydelse, at nogle selskaber er placeret i en lavere decentil med hensyn til EPS, end de er det for 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -17,7% 8,8% 5,9% 93,5% 48,3% 63,4% 52,6% 81,6% -48,5% 139,7% 30,2% -11,0% 40,6% 10,9% 35,6% 26,7%

2 -16,1% 9,3% 3,5% 99,9% 43,4% 56,3% 55,1% 84,2% -46,6% 110,8% 35,7% -7,1% 28,3% 15,7% 33,7% 26,1%

3 -7,5% 10,0% 13,0% 84,2% 37,9% 38,1% 49,4% 68,6% -41,1% 132,8% 40,3% -11,6% 44,5% 12,7% 33,7% 26,9%

4 -14,9% 15,8% 11,0% 81,2% 30,7% 34,1% 41,8% 52,9% -41,3% 99,2% 42,4% -11,7% 37,2% 0,0% 27,0% 21,4%

5 -12,7% 8,5% 14,6% 75,8% 27,3% 31,1% 42,0% 60,7% -47,8% 106,3% 32,7% -10,3% 31,1% 2,3% 25,8% 19,8%

6 -20,4% -4,8% -4,8% 74,1% 28,7% 30,2% 36,0% 48,6% -46,5% 101,2% 33,6% -12,0% 27,4% -0,4% 20,8% 14,7%

7 -24,9% 7,4% 3,9% 62,3% 30,6% 34,1% 26,1% 33,0% -51,0% 114,8% 25,3% -12,6% 24,0% 8,0% 20,1% 13,9%

8 -32,0% -8,2% -5,3% 58,2% 11,9% 23,3% 31,7% 34,8% -55,9% 105,8% 19,2% -16,0% 14,5% -0,3% 13,0% 6,4%

9 -38,3% -3,5% -27,6% 46,5% 10,7% 8,3% 27,3% 23,3% -53,8% 124,8% 21,8% -22,8% 10,8% -8,2% 8,5% 1,2%

10 -39,2% -9,5% -7,2% 75,8% 1,2% 2,4% 6,1% 17,1% -53,8% 92,2% 22,5% -35,9% 1,0% -8,1% 4,6% -2,1%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -6,4% 10,4% 4,5% 69,4% 31,5% 60,4% 52,5% 63,0% -47,9% 114,6% 39,6% -9,9% 34,7% 2,6% 29,9% 23,2%

2 -16,2% 5,9% 7,4% 99,2% 40,0% 42,6% 49,5% 49,8% -43,5% 95,8% 22,4% -12,8% 40,7% 3,7% 27,5% 21,1%

3 -19,1% -2,7% 13,5% 86,5% 28,2% 38,8% 46,5% 57,2% -42,6% 91,6% 26,2% -10,3% 26,3% 6,8% 24,8% 19,0%

4 -15,3% 9,7% 6,5% 75,4% 32,4% 36,9% 34,0% 45,2% -44,7% 101,5% 22,9% -12,3% 26,5% -5,0% 22,4% 16,8%

5 -23,4% -3,4% 5,4% 78,6% 32,5% 26,6% 41,6% 59,0% -48,6% 113,3% 37,5% -12,5% 30,3% 6,5% 24,5% 17,6%

6 -22,2% 9,3% 9,9% 92,3% 27,4% 22,3% 33,4% 67,4% -51,1% 154,7% 37,2% -16,0% 23,5% -1,1% 27,6% 18,7%

7 -30,6% 25,3% -0,8% 73,0% 36,3% 28,8% 39,6% 52,1% -46,6% 117,7% 34,9% -15,8% 28,7% 4,8% 24,8% 17,8%

8 -25,6% 3,0% -6,0% 61,1% 18,6% 30,6% 41,7% 55,3% -52,9% 111,6% 41,9% -17,0% 19,7% 10,0% 20,9% 13,8%

9 -36,7% -4,7% -4,0% 57,2% 14,3% 24,8% 16,2% 38,6% -49,9% 118,6% 27,8% -12,4% 27,2% 1,4% 15,6% 8,9%

10 -43,2% -18,5% -29,4% 53,7% 6,5% 5,8% 13,0% 16,6% -55,2% 95,8% 14,6% -31,5% -0,8% 3,1% 2,2% -4,5%
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indtjeningen efter skat – og dermed er deres højere afkast rykket ned i en lavere decentil for EPS 

sammenlignet med indtjeningen efter skat. 

 

Tabel 11.7 – Afkastgruppering efter udvikling i indtjening efter skat 

 

Tabel 11.8 – afkastgruppering efter udvikling i indtjening per aktie 

Return on Assets 

De selskaber der har haft henholdsvis det bedste niveau for ROA og den bedste udvikling i ROA har 

opnået omtrent de samme afkast i perioden. Der er dog den forskel på de to tabeller, at der er større 

forskel mellem afkastet for de forskellige decentiler ved tabellen med niveau for ROA, mens afkastet er 

mere jævnt mellem decentilerne for udviklingen i ROA. Dette kunne tyde på, at udviklingen i ROA ikke 

er determinerende for afkastet i samme grad, som niveauet for ROA er det – hvilket passer med den 

tidligere beskrevne forventning. ROA kan godt falde – have en negativ udvikling – uden at det er 

ensbetydende med en negativ værdiskabelse. Hvis den marginale investering, der er skyld i den negative 

udvikling, er foretaget i et værdiskabende projekt, der dog har en lavere ROA end den resterende 

forretning, udvander dette det samlede niveau. 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -11,5% 12,7% 19,6% 102,1% 39,0% 75,6% 54,8% 89,3% -45,6% 155,0% 36,1% -14,6% 46,7% 20,8% 41,4% 32,1%

2 -12,7% 5,5% 23,4% 104,7% 45,3% 61,8% 62,5% 104,1% -39,6% 136,5% 32,3% -13,0% 43,9% 16,5% 40,8% 32,2%

3 -15,3% 21,2% 13,1% 93,6% 31,6% 60,7% 47,7% 63,1% -44,1% 119,7% 39,7% -5,2% 37,6% 12,5% 34,0% 27,2%

4 -7,9% 9,9% 2,8% 77,1% 33,8% 36,8% 44,0% 60,5% -42,2% 110,2% 47,2% -12,2% 36,2% 5,1% 28,7% 22,7%

5 -20,6% 2,6% 8,9% 62,2% 25,2% 24,9% 34,4% 38,1% -48,5% 112,1% 29,6% -10,2% 28,1% 3,1% 20,7% 14,9%

6 -22,2% 6,8% -5,0% 44,7% 29,8% 21,8% 38,5% 26,3% -49,6% 89,3% 31,3% -6,3% 23,7% -1,7% 16,2% 11,4%

7 -28,2% 4,9% -10,3% 47,6% 31,5% 13,1% 29,1% 34,0% -48,2% 81,6% 28,3% -17,0% 17,2% -3,3% 12,9% 7,9%

8 -34,1% -5,4% -9,8% 55,6% 14,2% 3,0% 22,6% 35,9% -51,9% 106,9% 17,5% -15,6% 11,3% -1,9% 10,6% 4,5%

9 -40,2% -7,4% -15,7% 80,2% 6,1% 5,6% 19,1% 22,7% -54,6% 124,3% 19,5% -23,3% 11,3% -10,2% 9,8% 1,8%

10 -27,5% -16,9% -20,6% 83,6% 14,5% 12,4% 12,8% 22,6% -59,3% 96,0% 22,1% -35,3% 1,9% -8,1% 7,0% -0,6%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -11,1% 11,1% 13,0% 97,3% 44,8% 75,5% 57,0% 104,1% -47,4% 133,9% 38,3% -10,1% 45,7% 16,5% 40,6% 31,6%

2 -9,4% 13,5% 25,1% 107,4% 38,6% 64,4% 57,8% 94,8% -42,1% 135,4% 36,0% -13,0% 50,1% 17,2% 41,1% 32,8%

3 -11,4% 18,6% 13,5% 96,4% 33,5% 64,4% 53,4% 59,7% -39,8% 129,2% 40,6% -7,6% 30,9% 8,8% 35,0% 28,1%

4 -13,8% 7,6% 3,6% 68,2% 32,7% 31,3% 32,9% 52,9% -40,6% 109,2% 48,7% -9,0% 36,3% 5,6% 26,1% 20,6%

5 -23,2% 10,0% 12,0% 62,6% 29,1% 27,4% 40,1% 34,1% -47,2% 99,6% 28,3% -12,6% 30,5% 1,5% 20,9% 15,4%

6 -23,7% 2,9% -10,1% 49,8% 32,7% 21,5% 31,0% 28,6% -49,3% 89,7% 29,7% -0,8% 26,9% -2,0% 16,2% 11,2%

7 -28,7% 0,3% -5,9% 57,2% 28,8% 10,3% 31,7% 36,2% -47,9% 93,6% 16,5% -16,5% 14,8% -2,2% 13,4% 8,1%

8 -35,2% -9,0% -12,1% 53,9% 13,0% 6,7% 28,9% 34,3% -49,8% 103,4% 23,2% -19,3% 8,4% -3,0% 10,2% 4,2%

9 -39,8% -6,8% -17,8% 76,6% 2,0% 2,4% 14,9% 31,3% -55,9% 117,7% 18,3% -25,4% 13,5% -8,2% 8,8% 0,9%

10 -27,5% -15,8% -14,8% 83,0% 13,0% 11,0% 19,9% 31,5% -57,7% 88,7% 23,1% -35,2% 1,7% -7,8% 8,1% 0,8%
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Tabel 11.9 – afkastgruppering efter udvikling i return on assets 

 

Tabel 11.10 – afkastudvikling efter niveau for return on assets 

Dette stemmer således fint med teorien om EVA – under antagelse om, at ROA anses som en valid 

approksimering for ROIC - eftersom de selskaber med den laveste ROA kun lige nøjagtigt har et positivt 

forventet afkast. Selskaberne med den laveste driftsindtjening i forhold til deres aktivbase må alt andet 

lige antages at være tættere på kun lige at dække deres kapitalomkostninger (målt ved weighted average 

cost of capital – WACC). Når dette sker, vil værdiskabelsen – målt ved EVA – være lavere, sammenlignet 

med hvis et selskab har den samme WACC, men et højere afkast på aktivbasen/den investerede kapital. 

Forrentning af egenkapital 

De to nedenstående tabeller for henholdsvis niveauet af og udviklingen i forrentningen af egenkapitalen 

viser den samme tendens som det var tilfældet for ROA – og dette er ikke uden grund. De to har en stor 

sammenhæng, da ROA er en determinerende variabel i ROE. ROE bliver dog, som tidligere nævnt, 

påvirket af brugen af gæld i selskabets finansiering, og derfor er der en forskel på de to. Hvis ROA 

antages at være en indikator for ROIC, vil brugen af gæld øge selskabets forrentning af egenkapitalen, 

så længe ROA (ROIC) er højere end selskabets netto låne rente. Der kan således være en grund til at den 

højeste decentil for niveau i ROE har et højere afkast end den samme for ROA – hvis selskaberne heri 

har en høj gældssætning, vil det øge deres afkastkrav, og dermed skal der en højere ROE til for at opnå 

den samme værdiskabelse. Omvendt er det ikke utænkeligt, at visse af de selskaber der ligger i den 

laveste decentil for ROE har et højere ROA, men grundet lav, eller endda negativ, gæld vil deres ROE 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -13,9% 8,3% 22,3% 98,7% 42,3% 69,7% 49,6% 88,1% -40,1% 133,3% 31,7% -15,4% 46,1% 17,1% 38,4% 30,4%

2 -13,9% 8,9% 25,8% 98,5% 36,4% 57,6% 52,3% 77,0% -38,0% 134,3% 34,0% -6,5% 44,1% 12,5% 37,3% 30,1%

3 -13,5% 10,1% 9,4% 96,5% 31,5% 65,5% 65,1% 62,2% -41,1% 108,5% 53,1% -7,4% 30,9% 12,6% 34,5% 27,7%

4 -13,2% 4,8% 2,3% 70,7% 39,0% 35,7% 35,1% 74,8% -42,5% 121,3% 42,2% -8,3% 34,6% 3,1% 28,5% 22,1%

5 -11,5% -5,1% 9,4% 60,4% 36,0% 30,5% 44,3% 31,8% -48,1% 94,5% 34,4% -8,9% 28,0% 3,1% 21,4% 16,1%

6 -26,6% 6,5% -6,4% 61,1% 24,1% 24,2% 32,9% 35,5% -51,8% 94,7% 28,9% -15,6% 29,2% 4,9% 17,2% 11,4%

7 -29,8% 1,3% -9,9% 47,9% 30,3% 10,9% 33,0% 37,5% -56,1% 98,2% 17,8% -14,0% 19,2% 0,7% 13,4% 7,2%

8 -37,9% -7,3% -14,4% 57,4% 11,8% 6,0% 21,1% 43,8% -51,4% 105,4% 20,1% -17,7% 11,5% -1,9% 10,5% 4,0%

9 -38,9% -10,0% -16,8% 78,8% 6,7% 7,9% 16,5% 32,3% -55,2% 141,6% 18,5% -23,6% 13,5% -9,1% 11,6% 2,8%

10 -25,8% -20,0% -19,5% 85,3% 14,3% 13,4% 18,3% 27,0% -60,5% 100,2% 22,7% -35,3% 1,1% -10,4% 7,9% -0,1%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -5,8% 11,8% 25,5% 89,0% 29,1% 67,0% 53,9% 75,1% -38,9% 132,5% 55,3% 2,5% 42,6% 18,4% 39,9% 33,2%

2 -22,6% 19,6% 8,6% 79,9% 27,3% 37,3% 43,8% 63,1% -47,0% 106,9% 42,7% -4,5% 28,7% 17,4% 28,7% 22,3%

3 -15,9% 27,3% 18,5% 76,0% 42,8% 35,9% 31,6% 67,3% -43,9% 124,5% 35,7% -7,4% 30,6% 2,0% 30,4% 23,9%

4 -19,0% 17,9% 15,8% 98,8% 24,1% 30,4% 46,7% 55,6% -44,3% 113,8% 23,6% -10,2% 32,9% 11,3% 28,4% 21,8%

5 -17,7% -3,4% -7,6% 80,0% 26,1% 31,1% 37,5% 48,6% -50,0% 113,4% 31,1% -13,6% 27,9% 0,1% 21,7% 14,8%

6 -20,5% -5,2% 1,6% 71,8% 31,2% 20,6% 40,6% 42,0% -50,8% 133,3% 27,7% -15,8% 22,2% 3,0% 21,5% 14,2%

7 -21,2% 6,8% 3,3% 57,6% 31,6% 22,9% 36,6% 55,5% -47,6% 78,7% 32,1% -19,8% 18,6% -2,0% 18,1% 12,8%

8 -24,1% -0,7% 2,5% 72,6% 19,7% 40,0% 38,3% 44,0% -47,4% 114,1% 22,8% -23,3% 28,4% -5,2% 20,1% 13,3%

9 -43,1% -15,2% -13,4% 77,0% 33,1% 28,8% 28,8% 34,1% -54,6% 102,7% 19,6% -21,8% 23,8% -3,8% 14,0% 5,9%

10 -35,6% -24,6% -47,8% 48,4% 4,9% 4,9% 11,6% 21,9% -60,9% 111,5% 14,2% -37,7% 0,7% -8,3% 0,2% -8,1%
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ikke være på samme niveau – selvom deres værdiskabelse målt ved EVA kan have samme niveau. Det 

kan være en grund til at laveste decentil har et højere afkast end den laveste decentil for ROA – da den 

overordnede værdiskabelse kan være højere, end ROE i sig selv tyder på. 

 

Tabel 11.11 – afkastgruppering efter udvikling i forrentning af egenkapitalen 

 

Tabel 11.12 – afkastgruppering efter niveau for forrentning af egenkapitalen 

Residual indkomst 

Til trods for at der er forventet en stor sammenhæng mellem disse tre faktorer, og denne forventning er 

blevet bekræftet, er der ligeledes en stor sammenhæng med tabellerne for forrentning af egenkapitalen, 

hvilket ligeså er forventeligt, da ROE indgår som en determinerende faktor i residual indkomsten. 

 

Tabel 11.13 – afkastgruppering efter udvikling i residual indkomst 

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -18,4% 6,0% 5,4% 113,6% 49,7% 62,5% 57,0% 79,4% -47,8% 128,1% 38,6% -15,1% 34,6% 13,5% 36,2% 27,0%

2 -15,7% 19,6% 11,4% 90,4% 30,1% 48,6% 64,3% 96,6% -45,2% 121,0% 26,3% -10,8% 42,0% 11,6% 35,0% 27,1%

3 -14,2% 2,1% 10,0% 87,7% 41,8% 43,2% 38,2% 57,8% -40,9% 154,8% 36,7% -14,3% 39,6% 10,2% 32,3% 24,6%

4 -13,7% 9,3% 7,1% 64,2% 30,9% 29,8% 42,8% 38,5% -41,4% 113,3% 29,1% -3,8% 29,3% -1,3% 23,9% 18,7%

5 -18,4% -1,5% 7,6% 78,5% 33,5% 30,7% 43,0% 52,5% -48,0% 92,6% 32,6% -6,5% 27,2% 7,9% 23,7% 17,9%

6 -19,9% -8,6% 4,3% 63,3% 27,3% 40,5% 31,7% 41,7% -52,0% 94,6% 45,2% -10,5% 35,3% -1,7% 20,8% 14,6%

7 -16,3% -3,3% -0,4% 55,5% 23,3% 34,6% 28,2% 56,9% -51,8% 119,1% 27,2% -14,0% 23,0% 5,1% 20,5% 14,0%

8 -25,0% -12,5% -10,0% 59,9% 23,0% 15,7% 29,0% 34,9% -53,7% 98,4% 25,5% -19,6% 16,6% 5,4% 13,4% 7,2%

9 -41,1% 5,0% -16,2% 64,2% 10,6% 13,2% 24,5% 26,0% -52,0% 123,3% 22,7% -26,6% 9,4% -11,9% 10,8% 3,2%

10 -40,2% -13,1% -10,3% 75,0% 1,2% 3,8% 9,7% 24,0% -53,5% 89,4% 20,7% -31,7% 2,1% -4,8% 5,2% -1,4%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -3,5% -2,5% 10,3% 113,4% 48,3% 70,2% 59,8% 95,0% -44,5% 138,5% 44,8% -5,2% 41,3% 8,0% 41,0% 31,9%

2 -19,5% 15,0% 16,6% 107,4% 39,3% 42,1% 54,5% 70,4% -43,8% 123,2% 46,7% -8,3% 32,8% 4,0% 34,3% 26,6%

3 -19,5% 16,3% 5,5% 76,0% 30,3% 40,0% 37,2% 54,6% -46,7% 110,9% 36,5% -7,0% 31,5% -1,5% 26,0% 19,7%

4 -11,5% 16,6% 10,5% 64,1% 28,7% 29,2% 39,7% 65,1% -49,2% 98,4% 30,2% -14,5% 34,0% -0,8% 24,3% 18,5%

5 -16,2% 0,0% -0,6% 73,1% 28,9% 34,5% 35,3% 46,9% -51,1% 104,0% 33,8% -11,2% 30,0% 8,9% 22,6% 16,4%

6 -17,3% 8,4% -3,3% 82,7% 29,0% 33,1% 32,8% 45,6% -49,4% 108,1% 27,0% -16,0% 28,3% 5,3% 22,5% 16,0%

7 -26,0% 5,1% 7,3% 68,9% 20,3% 27,1% 25,3% 47,6% -46,9% 113,7% 25,2% -12,3% 25,8% 1,0% 20,2% 14,1%

8 -30,5% -1,2% -3,6% 47,7% 23,3% 21,3% 33,7% 32,1% -48,1% 129,4% 22,7% -19,6% 17,0% 0,2% 16,0% 9,5%

9 -37,5% 0,0% 1,2% 53,5% 8,4% 17,4% 40,7% 35,2% -51,9% 95,2% 20,7% -26,8% 15,1% 6,0% 12,7% 6,4%

10 -42,0% -19,0% -31,0% 62,8% 11,1% 3,3% 11,6% 19,4% -53,9% 111,7% 17,8% -30,7% 1,3% 1,8% 4,6% -2,9%

Decentil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -4,6% -0,8% 92,9% 40,7% 51,8% 59,9% 74,3% -51,9% 130,1% 35,8% -19,1% 26,4% 9,5% 34,2% 25,0%

2 13,1% 18,0% 97,0% 42,1% 48,1% 50,6% 92,1% -46,7% 128,0% 40,8% -13,6% 32,7% 10,5% 39,4% 31,4%

3 7,0% -1,3% 84,1% 44,0% 50,5% 35,4% 73,1% -38,8% 141,9% 32,2% -11,5% 35,3% 7,8% 35,4% 28,1%

4 2,5% 3,7% 56,9% 29,4% 40,8% 43,9% 46,8% -40,3% 116,2% 32,0% -9,5% 29,3% 8,5% 27,7% 22,4%

5 -1,8% 6,0% 73,1% 27,2% 27,0% 30,7% 44,5% -50,8% 93,9% 29,3% -5,2% 27,2% 9,7% 23,9% 18,4%

6 -7,1% -8,2% 54,8% 26,9% 31,9% 39,3% 42,9% -47,9% 92,9% 25,4% -13,4% 23,8% -4,1% 19,8% 14,3%

7 -4,8% 1,5% 65,4% 21,5% 21,9% 38,2% 32,2% -49,7% 88,3% 21,5% -18,1% 20,2% 0,6% 18,4% 13,0%

8 -4,2% -9,0% 64,2% 13,4% 24,4% 20,3% 25,6% -54,5% 103,6% 19,9% -16,4% 23,2% 0,8% 16,2% 10,2%

9 3,1% -2,1% 61,5% 10,6% 6,9% 27,1% 36,4% -52,8% 129,9% 30,1% -21,4% 14,7% -5,5% 18,3% 11,3%

10 -1,0% 1,0% 100,5% 15,3% 19,0% 22,8% 40,2% -53,0% 114,1% 37,4% -24,9% 26,1% -3,7% 22,6% 14,7%
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Tabel 11.14 – afkastgruppering efter udvikling i spread (forrentning af egenkapitalen fratrukket ejerafkastkravet) 

Det er således interessant, at trods der tilsyneladende var en sammenhæng mellem udviklingen i ROE og 

det dertilhørende afkast, har udviklingen i såvel residual indkomsten og spreadet tilsyneladende ikke den 

store effekt på, hvorledes kursudviklingen for selskabet er. Det kan her advokeres for, at tallene kan være 

påvirket af, at det blot er en et-årig udvikling, og RI bør vurderes over længere perioder, da der kan være 

transitoriske poster og nylige investeringer, der har indflydelse på resultatet. 

Sidst kan det dog ses, at niveauet for spreadet – hvilket vil sige forskellen mellem forrentningen af 

egenkapitalen og afkastkravet fra ejerne – omvendt er en tydelig faktor for afkastdannelse. Der er en 

mulig sammenhæng med at den årlige udvikling ikke er afgørende, hvilket er i overensstemmelse med 

hvad der tidligere er beskrevet, nemlig at dette spread godt kan blive mindre fra år 1 til 2, men at det ikke 

nødvendigvis er negativt eller værdidestruerende for selskabet og dets aktionærer. Dette kan til dels 

overføres til udviklingen i residual indkomst. Det behøver ikke være negativt for en aktionær, at 

selskabets residual indkomst falder fra år 1 til år 2, såfremt denne aktionær har tiltro til, at selskabets 

ledelse har estimeret den langsigtede værdi af dets projekter og investeringer korrekt. 

 

Tabel 11.15 – afkastgruppering efter niveau for spread 

 

Decentil 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -6,8% -4,1% 100,6% 39,1% 40,2% 55,4% 64,1% -51,6% 111,2% 35,6% -23,0% 21,8% 1,6% 29,6% 20,9%

2 7,9% 0,0% 75,7% 39,0% 53,0% 44,6% 82,4% -47,5% 127,7% 36,7% -16,5% 33,1% 11,3% 34,4% 26,6%

3 0,6% 11,5% 80,7% 37,3% 42,2% 39,5% 49,7% -37,0% 159,5% 36,5% -9,6% 29,3% 10,8% 34,7% 27,6%

4 6,1% 4,6% 60,0% 35,5% 37,0% 41,4% 45,5% -44,8% 93,1% 33,1% -6,4% 26,4% 6,3% 26,0% 21,1%

5 7,2% 4,4% 82,0% 31,1% 42,5% 39,7% 50,4% -45,1% 87,8% 20,6% -10,3% 29,1% 4,5% 26,5% 21,1%

6 -11,1% -1,7% 64,2% 22,5% 23,2% 32,1% 60,9% -49,5% 106,9% 30,8% -8,1% 31,8% 2,4% 23,4% 17,1%

7 -0,5% 3,6% 62,6% 24,4% 34,7% 39,1% 43,7% -52,8% 110,2% 24,0% -17,3% 22,0% 5,7% 23,1% 16,6%

8 -3,0% -8,9% 60,3% 15,8% 13,4% 26,7% 33,3% -52,4% 97,5% 20,0% -15,7% 25,5% -3,0% 16,1% 10,4%

9 0,9% -1,7% 62,8% 10,9% 16,9% 25,9% 40,0% -52,1% 128,4% 26,7% -21,9% 13,4% -1,8% 19,1% 12,2%

10 1,3% 0,7% 101,4% 15,3% 19,0% 23,5% 38,2% -53,6% 116,1% 40,3% -24,5% 26,3% -3,9% 23,1% 15,1%

Decentil 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns. Geo. Gns.

1 -4,2% -2,5% 11,8% 113,0% 46,4% 70,2% 58,5% 89,0% -42,9% 136,8% 43,3% -4,3% 42,0% 9,3% 40,5% 31,8%

2 -18,2% 17,7% 16,8% 99,1% 44,4% 46,0% 54,5% 78,2% -41,9% 121,9% 39,7% -8,7% 30,9% 2,5% 34,5% 27,1%

3 -18,0% 15,0% 12,6% 82,4% 29,6% 33,2% 34,0% 52,6% -47,4% 103,0% 44,2% -6,7% 38,1% -0,3% 26,6% 20,4%

4 -11,0% 17,0% 4,5% 64,2% 24,4% 37,6% 42,4% 50,0% -49,9% 96,1% 29,1% -8,7% 28,2% 2,3% 23,3% 17,8%

5 -18,4% -1,0% -2,5% 82,5% 30,7% 28,2% 34,7% 60,3% -46,4% 91,1% 28,3% -10,8% 30,3% 5,0% 22,3% 16,4%

6 -18,2% 11,2% 3,4% 75,5% 33,0% 40,5% 36,1% 33,7% -47,1% 117,6% 21,4% -14,6% 28,8% 7,0% 23,5% 17,2%

7 -22,5% 0,3% 5,3% 58,0% 21,8% 25,3% 22,0% 42,4% -52,5% 117,8% 25,6% -16,4% 26,6% -2,7% 17,9% 11,5%

8 -33,3% 0,6% -4,3% 63,2% 15,5% 19,3% 27,7% 46,7% -47,2% 125,1% 31,7% -21,3% 11,8% 1,8% 17,0% 10,0%

9 -37,8% 2,7% -3,9% 53,8% 13,5% 18,7% 46,7% 33,8% -55,5% 117,8% 20,7% -25,5% 16,9% 6,8% 14,9% 7,4%

10 -41,9% -22,0% -30,6% 58,3% 8,3% -1,0% 14,0% 25,2% -54,6% 105,9% 21,5% -34,9% 3,2% 0,8% 3,7% -3,7%
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11.2.2 Regressionsanalyser 

Fælles for såvel regressioner, som decentilanalysen, er, at alle selskaber har været ligevægtet i 

udregningerne. Dette er gjort for, at større selskaber målt på markedsværdi ikke har skulle påvirke 

resultaterne uforholdsmæssigt, da alene vægtningen af et selskab således ville kunne influere 

resultaterne, blot grundet at dets vægtning er højere end for de resterende selskaber. 

På den ene side kan det argumenteres, at analysen således ikke giver det bedst mulige udtryk for 

udviklingen på disse markeder, da et aktieindeks netop har forskellig vægtning af selskaberne for at 

kunne give det bedst mulige udtryk for, hvordan afkastudviklingen har været i et område – det være sig 

geografisk eller industrielt. På den anden side kan afkastudviklingen skyldes en lang række andre faktorer 

end de hertil analyserede, og hvis der er visse af disse, der har haft stor indflydelse på kursudviklingen i 

selskaber af høj vægt, vil det have en mere forstyrrende effekt på de udvalgte analyser, end når 

selskaberne er vægtet lige, som det er gjort i denne. 

I det kommende afsnit vil der præsenteres og diskuteres resultaterne fra de regressioner, der har været 

foretaget på udviklingen i selskaberne. Regressionerne er foretaget på baggrund af samme datasæt, som 

de gennemgåede analyser af udviklingen i de respektive decentiler. Dermed er det de samme selskaber, 

der er repræsenteret igen, hvorfor der må antages at resultaterne de to analyser imellem har en vis 

korrelation – og dermed vil have en understøttende effekt for de efterfølgende konklusioner. 

Det er valgt at foretage forskellige former for analyser, da regressionerne i højere grad kan påvise den 

”direkte” sammenhæng mellem udviklingen i en faktor og i selskabets kursudvikling. Decentil analysen 

kan give en indikation på sammenhænge mellem en underliggende faktor og udviklingen i aktiekursen – 

men hvad der kan virke som en klar sammenhæng mellem eksempelvis udvikling i salg og aktiekurs, kan 

reelt vise sig at være mere funderet i hvilken virkning denne økonomiske vækst har haft på andre faktorer, 

eksempelvis EBITDA eller return on assets. Regressionerne vil således kaste lys på, hvilken følsomhed 

kursudviklingen har over for de udvalgte faktorer – og dermed hvilke der har været de primære kræfter 

bag udviklingen. 

I første omgang vil der præsenteres resultater for enkelte faktorer. Trods at prissætningen af aktier kan 

ses som værende ”relativ” ligetil, bedst vist ved fremgangsmåden, 𝑃 =
𝐷𝐼𝑉

𝑟−𝑔
, er der rigtig mange 
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underliggende udviklinger, der influerer dette. Blot ved fastlæggelse af DIV (dividenden) indgår 

selskabets indtjening samt graden af denne der skal geninvesteres i forretningen, og således ikke kan 

udbetales til aktionærerne. Netop grundet, at der indgår mange underliggende faktorer forventes det ikke, 

at forklaringsgraden fra hver enkelte faktor vil være særlig stor – og dermed er det især følsomheden 

over for hver enkelt faktor, samt hvorvidt denne er signifikant anderledes end 0, der vil tages højde for i 

analysen. 

11.2.3 Regressioner 

Regressioner er lavet for de enkelte år, hvor merafkastet for hver aktie25 er målt over for udviklingen i 

den enkelte faktor. Dette har givet en lang række af regressioner – resultater fra 14 år ved hver enkelt 

faktor, og dermed en lang række skæringspunkter og hældninger. 

Ved regressioner på afkast for aktier anvendes skæringspunktet for regressionen på aksen, der udgør 

aksen for afkast, ofte som et billede på, hvorledes der er en form for ”risiko-frit” afkast26. Dette kan ikke 

gøres i dette tilfælde. Dette skyldes, at hele markedet ikke er repræsenteret i hver enkelt regression, og 

dermed kan der opstå et ”udvælgelses-bias”, hvor dette ”risiko-frie” afkast blot skyldes, at de selskaber 

hvorpå der har været tilgængelig regnskabsinformation har haft et højere/lavere afkast end de selskaber, 

hvor der ikke har været tilgængelig information på de pågældende regnskabsposter – og visse 

sektorer/industrier har ikke haft oplysninger på særlige regnskabsposter, som tidligere beskrevet. Det kan 

således være grundet, at det er sektorerne, der har klaret sig godt – og således ikke er et spørgsmål om 

selskabsudvælgelse/fravælgelse, men derimod et sektor spørgsmål. Dette vil ydermere blive belyst, når 

der slutteligt laves en modelportefølje baseret på de faktorer, som resultaterne fra denne analyse viser er 

essentielle for afkastudviklingen. Det afkast som denne modelportefølje ender med at give vil 

dekomponeres til at vise, hvor meget af porteføljens afkast, der stammer fra lande- og sektorallokering, 

samt selskabsudvælgelse. 

                                                 
25

 Merafkast: Afkast for aktien fratrukket markedsafkastet 
26

 Eksempelvis ved beta-regressioner, hvor skæringspunkt på y-aksen kan bruges som estimat på hvad aktiens afkast 

forventes at være i perioder hvor markedsafkastet er lig den risikofrie rente. 
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11.2.4 Resultater fra regressioner 

Efter at have foretaget de gennemgåede decentil undersøgelser, er der ligeledes foretaget regressioner på 

udviklingen for at undersøge følsomheden og sammenhængen mellem enkelte faktorer og 

kursudviklingen. Grundet at de momentumbaserede afkast, som den eneste faktor, viste, at der ikke var 

højere kursudvikling fra de øvre decentiler sammenlignet med de lavere, er det valgt, at denne faktor 

allerede nu ekskluderes fra videre undersøgelse.  

Der er foretaget tosidede t-tests på tallene, og grundet den store mængde af tal, hvorpå disse er foretaget, 

vil en absolut værdi af t-statistikken på 1,646, indikere, at faktorens skæringspunkt eller hældning er 

signifikant forskellig fra 0 med 95 procent sandsynlighed, grundet at mængden af selskaber er over 300 

i alle foretagne regressioner27. 

Som tidligere nævnt vil det ikke være skæringspunktet der indgår i betragtningen af, hvor vigtig en faktor 

har været for udviklingen i selskabernes kursudvikling grundet forskellen mellem markedsvægtningen 

og denne lige vægtning samt at ikke alle regnskabstal har været tilgængelige for alle selskaber – og der 

dermed kan være forskelle alene på baggrund af dette. 

T-statistikken for hver enkelt år kan både være negativ og positiv. Eftersom det er en tosidet test har dette 

ikke indflydelse – men for beregninger af den gennemsnitlige t-statistik for henholdsvis skæring og 

hældning er gennemsnittet beregnet som gennemsnittet af de absolutte værdier for hver enkelt år. Dette 

grundet at de år med negativ t-statistik ellers vil gøre den gennemsnitlige t-statistik lavere, og dermed 

eventuelt gøre at gennemsnittet ikke ser signifikant ud, trods at det reelt er det. 

For at skabe overblik over ovenstående resultater fremgår gennemsnittet for hver enkelte faktor tabel i 

nedenstående28. Ud fra nedenstående tabel, kan det aflæses hvor signifikant hver enkelt faktor har været 

i gennemsnit – en information der kan være med til at fortælle, hvad der primært har drevet 

kursudviklingen for selskaberne i udviklingslande i den udvalgte periode. 

                                                 
27 Ved over 300 input til en regression skal der en t-værdi på 1,646 til at en koefficient er anderledes fra 0 på et 95 
procents konfidensinterval 
28 Tabeller for hver enkelte faktor kan findes i bilagene 
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Tabel 11.16 – gennemsnits skæringer, hældninger, t-statistikker og R-squared tal for alle målte faktorer 

Samtidig med at anskuelsen af de gennemsnitlige værdier for hver faktor er af betydning for de 

konklusioner, der kan drages herpå – er det samtidig interessant, hvor mange år i perioden en faktor har 

været signifikant. På denne måde kan det ses om eksempelvis nogle gennemsnitlige t-statistikker er 

influeret af et enkelt eller få år med lav t-statistik – eller omvendt af et enkelt eller få år med meget høje 

t-statistikker. 

 

Tabel 11.17 – signifikans af hældning 

Som det kan ses fra disse to tabeller, er salg den faktor, der har højest gennemsnitlig R-squared værdi – 

og det er således salg, der statistisk set forklarer mest af udviklingen i den afhængige variabel, der i dette 

tilfælde er kursudviklingen for selskabet. Samtidig har salg også den højeste gennemsnitlige t-statistik, 

Salg EBITDA
EBITDA Margin 

Niveau

EBITDA Margin 

Udvikling
EBIT

EBIT Margin 

Niveau

EBIT Margin 

Udvikling

Indtjening 

efter skat

Skæring 6,39% 8,32% -8,44% 8,86% 8,82% -8,12% 9,00% 8,66%

t 3,568 3,790 11,673 3,753 3,862 14,171 3,993 3,843

Hældning 16,44% 4,23% -1,92% 3,08% 1,88% -7,93% 1,45% 0,99%

t 2,598 1,930 0,631 1,253 2,108 1,188 1,721 2,254

Gns. R-sq. 2,16% 1,55% 0,14% 0,58% 1,23% 0,41% 0,81% 1,04%

EPS ROA Niveau ROA Udvikling ROE Niveau ROE Udvikling
Spread 

Udvikling
Spread Niveau RI Udvikling

Skæring 8,32% -7,69% 8,69% -6,68% 8,88% 9,11% -8,06% 9,09%

t 3,743 13,113 3,790 13,258 3,878 3,899 15,838 3,886

Hældning 0,75% -0,27% 0,97% -0,13% 1,67% -0,07% -12,06% -0,03%

t 1,933 2,059 2,129 2,047 1,864 0,950 1,962 0,892

Gns. R-sq. 0,85% 0,95% 1,03% 0,99% 0,86% 0,27% 0,93% 0,22%
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trods at den kun er signifikant i 7 ud af 14 målte år. Dette skyldes især udviklingen i år 2005, hvor R-

squared og t-statistikken for salg er henholdsvis 17,7 og 11,5 procent – hvis dette ene år fjernes fra 

betragtningen, vil den gennemsnitlige t-statistik og r-squared være henholdsvis 1,8 og 1 procent, og 

således stadig signifikant. Det er ikke uventet, at udviklingen i omsætningen har en stor sammenhæng 

med udviklingen i kursudviklingen – men hvor meget påvirkning den ”bør” have har en stor 

sammenhæng med, hvor vedvarende denne vækst kan forventes at have. Hvis meget af omsætningen 

skyldes transitoriske forhold, som per natur ikke kan forventes at have en gentagende karakter, bør 

påvirkningen på kursudviklingen alt andet lige ikke være den samme, som havde det været 

omsætningsvækst af vedvarende karakter. 

Niveauet for return on assets er den faktor, der er signifikant i flest år – og er som den eneste faktor 

signifikant i 10 af 14 mulige år. I relation til dette er det interessant at se, hvorledes at såvel niveauet for 

return on assets samt for forrentning af egenkapitalen begge er gennemsnitligt signifikante over perioden 

og er signifikante i henholdsvis 10 og 8 år. Dog påvirker de begge afkastet negativt, jo højere et niveau 

for en af disse faktorer, jo lavere er afkastet indikeret til at være – dog samtidig med, at udviklingen i 

begge faktorer er signifikant og har en positiv indflydelse på afkastet. Dette kan således tyde på, at 

investorer i emerging markets har været interesseret i at identificere selskaber med lave afkast på deres 

kapitalapparat (målt ved enten selskabets aktiver eller egenkapital), men som har oplevet positiv 

udvikling i dette afkast. Dette kan være i et forsøg på at finde aktier, der på tidspunktet for investeringen 

har været lavt prisfastsat (en lav forrentning af egenkapitalen fører alt andet lige eksempelvis til en lavere 

P/E multipel), men hvor der har været mulighed for mere attraktive prisfastsættelser i fremtiden (hvis 

investor forventer en højere fremtidig forrentning end det resterende marked, kan denne håbe på en 

såkaldt multipel ekspansion – at aktien prissættes med en højere multipel i fremtiden). Et håb der kan 

have været større grundet de muligvis mere ineffektive markeder, der er i emerging markets 

sammenlignet med developed markets. Derudover kan det vise, at faktoren isoleret set ikke er 

determinerende for afkastet, og det vil således senere vises, om det samme gør sig gældende, når der 

inkluderes yderligere faktorer i multiregressioner. 

Ovenstående tabeller med gennemsnitlige t-statistikker, hældninger og hvor mange år en given faktor 

har haft statistisk signifikans, vil være med til at afgøre, hvilke faktorer der i de kommende afsnit vil 

laves multiregressioner på. Flere faktorer vil kobles til den samme regression for at øge forklaringsgraden 
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og dermed komme nærmere, hvilke faktorer, der har været toneangivende for kursudviklingen i de 

pågældende lande i den pågældende tidsperiode. Der vil dog her blive taget højde for at nogle 

regnskabsposter er meget sammenhængende. EBITDA og EBIT samt indtjening før skat og EPS er de 

primære, men til en vis grad vil returns on assets samt forrentning af egenkapitalen kunne være 

overlappende. Ved de sidstnævnte er der dog påvirkningen fra kapitalstruktur, hvorfor det ikke vil være 

udelukket at inkludere disse i den samme struktur. Dette grundet at forskelle i kapitalstrukturen reelt vil 

kunne betyde, at selvom return on assets er det samme for to selskaber, vil forrentningen af egenkapitalen 

ikke være den samme – og derfor kan der eventuelt læses noget om kapitalstrukturens påvirkning på 

kursudvikling. Dette er dog ikke valgt for den videre analyse, da en øget gældsstruktur bør kunne aflæses 

i selskabernes ejerafkastkrav, og dermed vil have indflydelse på residual indkomsten og forskellen 

mellem forrentningen af egenkapitalen og ejerafkastkravet. 

 

Tabel 11.18 – oversigt over gennemsnit R-squared, t-stat på hældning og antal år, hvor faktoren er signifikant. Baseret på de faktorer, der 

gennemsnitligt var signifikante 

Der vil blive lavet regressioner på disse faktorer 

- Salg kombineret med 

- EBITDA, EBIT eller EBIT margin udvikling, som viderekobles med 

- Indtjening efter skat eller EPS, og sidst 

- ROA Niveau, ROA Udvikling, ROE Niveau eller ROE Udvikling 

- Alle disse kombinationer foretages yderligere med/uden niveau for ”spreadet” 

Dette giver i alt 48 kombinationer. Trods at der bliver taget højde for, at eksempelvis EBITDA, EBIT og 

EBIT Margin er meget sammenhængende, vil udviklingen i EBIT alt andet lige ikke være uafhængig af 

udviklingen i salget – og selvom disse poster derfor vil blive behandlet som to forskellige i 

multiregressionerne, vil det have en effekt på de resultater, der afstedkommer fra disse regressioner. 

Faktorer der i tidligere nævnte regressioner har været signifikante ved regression over for en faktor kan 
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således vise sig ikke at være signifikante, når der analyseres over for flere faktorer – ligesom 

følsomheden/koefficienten kan vise sig at være en anden. 

I relation til denne analyse synes dette at være fordelagtigt. Selvom en stigning i EBITDA synes at være 

signifikant, vil der på denne måde blive lagt fokus på, om det er stigningen i salget eller stigningen i 

EBITDA, der er den vigtigste i relation til udviklingen i aktiekursen. Grundet dette vil mængden af 

determinerende faktorer kunne begrænses yderligere endnu, og dermed komme tættere på at beskrive, 

hvad der har været essentielt for kursudviklingen i emerging markets i perioden fra år 2000 til 2013. 

11.2.5 Multiregressioner 

Multiregressionerne er lavet således, at de tidligere nævnte kombinationer er gennemgået, og i bilagene 

er de præsenteret med udgangspunkt i den første variabel, hvorpå der er flere ”muligheder”. Det vil i 

dette tilfælde således være på baggrund af EBITDA/EBIT/EBIT margin udvikling. Disse bliver koblet 

sammen med enten indtjeningen efter skat eller EPS og ligeså med ROA Niveau/ROA Udvikling/ROE 

Niveau/ROE udvikling. Dette giver således 8 regressioner for hver af EBITDA/EBIT/EBIT margin 

udvikling, og sidst enten med eller uden niveauet for spread mellem selskabernes egenkapitalsforrentning 

og ejerafkastkrav. I første omgang blev kombinationerne uden at inkludere spreadet foretaget, og dernæst 

med spreadet som faktor på lige fod med de resterende. Fælles for alle multiregressioner er inkluderingen 

af omsætningen som faktor. 

Forklaringsgraderne er, som forventet, blevet højere ved at inkludere flere faktorer – og der er således 

opnået r-squared over ti procent i tre af disse tilfælde, sammenlignet med de tidligere regressioner, hvor 

det kun var salg der opnåede en forklaringsgrad på blot lige over to procent. 

De tre kombinationer, der har opnået en forklaringsgrad over ti procent uden at inkludere spreadet, er 

- Salg, EBITDA, Indtjening efter skat, ROA Niveau (10,68 procent) 

- Salg, EBITDA, Indtjening efter skat, Udvikling i ROE (10,65 procent) 

- Salg, EBITDA, Indtjening per aktie, ROA Niveau (10,68 procent) 

Som det ses i dette, og ligeledes kan aflæses for de resterende multiregressioner, er der højest 

forklaringsgrad i de tilfælde hvor niveauet for return on assets indgår. Dette gælder ligeså ved 

regressionerne foretaget på henholdsvist EBIT og EBIT Margin udvikling – og det stemmer overens med 
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de tidligere udtrykte forventninger om den økonomiske teori vedrørende return on assets (return on 

invested capital) og værdiskabelse. 

Return on assets er, som tidligere beskrevet i denne opgave, anvendt som en tilnærmelse af afkastet på 

den investerede kapital, der i mange sammenhænge bruges som det overordnede mål for rentabilitet og 

værdiskabelse. At der er en positiv sammenhæng mellem niveauet for return on assets og kursudviklingen 

i de analyserede selskaber, er således velfunderet i økonomisk teori, og således forventet. Samtidig er 

denne faktor statistisk signifikant i 13-14 ud af 14 mulige analyserede år i disse multiregressioner, 

svarende til 93-100 procent af tiden. Den positive koefficient er mellem 1,11 og 1,17 procent - og den 

positive sammenhæng er således ikke nær så stor, som det er tilfældet med udviklingen i selskabernes 

omsætning, hvor den er mellem 11,08 procent og 21,97 procent. Dog er udviklingen i salget ikke statistisk 

signifikant i samme grad – blot i seks til ni år, svarende til 43-64 procent af tiden.  

En fortolkning af disse resultater kan således være, at mens indflydelsen fra omsætningsvæksten på 

kursudviklingen er større, end indflydelsen fra return on assets, er return on assets en mere gennemgående 

faktor, end omsætningsvæksten er det. Dette kan eventuelt skyldes, at såvel en positiv som negativ 

udvikling i omsætningen ikke nødvendigvis er så positiv/negativ alligevel. En af grundene hertil kan 

være, at omsætningstallene ikke er justeret for eventuelle engangsforseelser (eller eventuelt 

frasalg/spinoff af dele af forretningen) eller at der er andre grunde til, at investorer ikke forventer at den 

årlige udvikling er et udtryk for, hvordan den langsigtede udvikling vil være.  

Som det er beskrevet tidligere, er effekten af vækstforventninger på kursdannelsen for et selskab stor. 

Dette skyldes, at det alt andet lige ville være svært for et selskab at øge værdiskabelsen, såfremt der ikke 

er vækst, dog er det selvsagt ikke umuligt. Forventninger til den fremtidige vækst er således af mere 

afgørende karakter end væksten i et enkelt år, da aktiens nuværende kurs, er et udtryk for nutidsværdien 

af forventede fremtidige pengestrømme. 

I de første multiregressioner er der ingen klare antydninger af, hvorvidt der er forskellig påvirkning fra 

udviklingen i indtjening efter skat og indtjeningen per aktie. Den positive korrelation mellem 

indtjeningen efter skat og kursudviklingen er større, end den er det for indtjening per aktie, mens der ikke 

er entydighed mellem hvilken af de to faktorer, der er statistisk signifikant den primære del af tiden. 
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Efterfølgende er der foretaget regressioner indeholdende værdier for niveauet for selskabernes spread på 

lige fod med de resterende faktorer. Spreadet er i denne analyse det tætteste der kommes på en reel måling 

af værdiskabelse, dog er der stadig elementer, som er udeladt af denne. Eksempelvis kan spreadet blive 

mindre, hvis den marginale egenkapitalsforrentning er faldende, og derfor kan værdiskabelsen reelt være 

øget, såfremt den marginale investerede egenkapital er investeret i værdiskabende projekter (net present 

value er positiv). Det vil således ikke være forventet, at der er en entydig sammenhæng mellem niveauet 

for spreadet og kursudviklingen, men dette vil gennemgås i det kommende afsnit. 

Tilføjelsen af spread som faktor 

Når spreadet tilføjes fremkommer der en femte faktor, hvormed der kan laves regression af 

kursudviklingen, hvilket resultere i at forklaringsgraden igen bliver højere. Der er således to forekomster 

af forklaringsgrader, som præsterer over elleve procent, og samtidig er der seks tilfælde med 

forklaringsgrader over ti procent. 

Som det var tilfældet med regressioner uden spread som faktor, lader return on assets igen til at være en 

toneangivende faktor. For regressionerne med forklaringsgrad over elleve procent er begge tilfælde med 

niveauet for return on assets som en af de fem faktorer, og for regressionerne med forklaringsgrad over 

ti procent er fire af seks med return on assets som en faktor. De resterende to er med niveauet for 

forrentning af egenkapitalen som faktor til at beskrive rentabiliteten i et selskab. I gennemsnit for alle 

regressioner har tilføjelsen af spreadet øget forklaringsgraden med 1,6 procent. Return on assets er 

statistisk signifikant i 12 af 14 år for alle regressioner indeholdende spread. 

I gennemsnit har spread-faktoren en koefficient på 19,9 procent - men værd at bemærke, er koefficienten 

faktisk lavere ved de regressioner med højeste forklaringsgrad (over ti procent). Ved disse regressioner 

er koefficienten blot seks procent i gennemsnit, og en enkelt gang er den endda negativ. Men i blot én ud 

af 24 regressioner er den negativ – som det ligeså er forventeligt, da et højt spread alt andet lige bør 

resultere i en højere værdiskabelse, og dermed en højere kursudvikling. Spreadet har en statistisk 

signifikant påvirkning mellem 6 og 12 ud af 14 mulige år, og ved blot 3 ud 24 regressioner er faktoren 

signifikant i færre end ti år. Påvirkningen af spread på kursudviklingen må således antages at være af 

betydning for kursudviklingen i selskaberne. 
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Udover de ovenover gennemgåede faktorer – return on assets, salg og spread - indgår EBITDA, 

indtjeningen efter skat samt indtjening per aktie i de to regressioner, der har vist forklaringsgrader over 

elleve procent, og som dermed – baseret på dette grundlag – er de mest forklarende faktorer.  

Tabel 11.19. Multiregressioner med højeste forklaringsgrader 

Sammenfaldende mellem de to tabeller er kun forventeligt, da den eneste forskel på udregninger til de to 

er hvorvidt indtjeningen beregnes for hele ejerkredsen, eller blot for hver enkelt aktie. Et interessant 

aspekt er her, at hverken udviklingen i EBITDA eller i indtjeningen (enten totalt eller per aktie) er 

statistisk signifikante. Begge har påvirket kursudviklingen positivt (koefficienter på henholdsvis 2,89 og 

0,44 procent), men formår ikke at være signifikante på et 95 procent-konfidensinterval. Begge er dog 

signifikante på et 90 procent-konfidensinterval og må således antages at have haft indflydelse, trods af 

mindre og mere varierende karakter, end henholdsvis salg, niveauet for return on assets og forskellen 

mellem egenkapitalsforrentningen og –afkastkravet. 

EPS er i gennemsnit mere signifikant end indtjeningen efter skat, men det er med en større afvigelse af 

signifikans i de enkelte år. Indtjeningen efter skat er mindre signifikant i gennemsnit, men dog signifikant 

i fire af fjorten år, sammenlignet med marginalt mindre (tre år) for indtjeningen per aktie. Grundet denne 

mindre forskel kan det konkluderes, at udviklingen i indtjeningen har haft indflydelse på kursudviklingen 

på selskaber i emerging markets i den analyserede periode, uafhængigt af om den måles per aktie eller 

ej. 
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12 Test af resultater i en portefølje 

12.1 Investeringstilgange 

Baseret på de resultater, der blev fundet ved brug af regressioner, kan der nu dannes en ”modelportefølje” 

for at se, hvilke afkast der kunne være opnået, hvis man som investor havde investeret på baggrund af 

disse informationer.  

Når investor foretager sin investeringsbeslutning, er der overordnet to metoder, der kan anvendes - ”top-

down” eller ”bottom-up”. Der kan være fordele og ulemper ved begge disse metoder, og overordnet er 

de baseret på differentierede antagelser om aktiemarkedet, og mulighederne for at opnå 

gode/tilfredsstillende afkast på disse. 

Top-down 

Som navnet antyder arbejder investor ved denne strategi fra ”toppen og ned”. Hvor mange ”lag” der skal 

arbejdes igennem, afhænger typisk af investors investeringsmuligheder. I relation til denne 

modelportefølje, er investeringsuniverset selvsagt bragt ned til at være emerging markets. 

Allerede her er første skridt taget – der er taget en beslutning om en regional allokering ved at indsnævre 

universet til emerging markets. Hvis denne indsnævring ikke var foretaget, således at der var tale om et 

globalt investeringsunivers, havde allokeringen på tværs af regioner været et muligt næste skridt i 

allokeringsprocessen. 

Når den regionale investeringsbeslutning er foretaget er der umiddelbart to efterfølgende skridt. Der kan 

tages beslutning om en allokering mellem lande i regionen eller sektorer. Hvad der vil være mest oplagt, 

afhænger af et par faktorer, og varierer dermed afhængigt af første skridt vedrørende definition af 

investeringsuniverset. 

Diversitet mellem landene i regionen er af stor betydning i denne sammenhæng. Hvis der er et relativt 

homogent niveau for eksempelvis Corporate Governance og stabilitet, såvel økonomisk og politisk, er 

det eventuelt ikke af samme vigtighed for investor at lave en strategi for allokering på tværs af lande. 

Derimod vil der i områder med stor diversitet inden for de nævnte områder og andre, være en større 

betydning af den nationale allokering. Afhængigt af dette vil national allokering enten inkluderes, eller 

ses bort fra i investeringsbeslutningen. 
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Hernæst kommer beslutningen om sektorallokering. Her skal investor tage stilling til, hvordan de 

forskellige sektorer skal vægtes i porteføljen afhængigt af, hvilke forventninger der er til den fremtidige 

udvikling i disse, og hvordan dette vil påvirke mulighederne for afkastgenerering. Historiske afkast 

bruges i teorien til generering af forventninger af fremtiden, hvor teorien beskriver det aritmetiske afkast 

(målt over lange perioder) som en indikator for, hvilket afkast der vil kunne forventes i fremtiden. Men 

med til dette er investor nødt til at tage højde for, om der har været eksempelvis demografiske udviklinger 

og tendenser, der tidligere har støttet nogle sektorer mere end andre – og om disse forventes at fortsætte, 

eller om der vil være ændringer, som således kan influere det forventede afkast fra visse 

sektorer/regioner/lande i fremtiden. 

I forbindelse med sektorallokering skal der ligeledes tages stilling til, om sektorallokering skal være ens 

på tværs af regioner og/eller lande, eller om der skal differentieres mellem disse, og der således blot skal 

foretages en overordnet sektorallokering. Her kan der være forskellige, naturlige, årsager til, at nogle 

sektorer i visse regioner/lande er mere interessante fra et investeringsperspektiv end andre – eksempelvis 

grundet tilgængeligheden af råvarer i undergrunden, forskelligheder i regulering af den finansielle sektor, 

eller som tidligere nævnt forskelligheder i den demografiske udvikling, der kan virke understøttende for 

nogle sektorer og modvirkende for andre. 

Overordnet for en top-down allokeringsstrategi er, at der langt hen i processen ikke skelnes til investering 

i specifikke selskaber, og man kan derimod eksempelvis i stedet investeres i fonde og indeks, således at 

man lader investeringsbeslutningen for så vidt angår selskaber overgå til andre investorer. På denne måde 

kan man sikre sig, at man får den allokering, man igennem denne proces har regnet sig frem til vil være 

givende for ens fremtidige afkast og værdiudvikling. 

Ved en top-down strategi er det således filosofien og grundtanken, at investor kan skabe værdi og finde 

gode afkast afhængigt af nogle mere overordnede tendenser, der kan være forskellige for regioner, 

nationer samt sektorer. Dermed lægges der ikke vægt på selve selskabsudviklingen, da man ved at 

investere i en bred skare af selskaber, der, baseret på ens antagelser, bør klare sig bedre end andre i løbet 

af investeringshorisonten. 

Det er i denne sidste del, at en ”bottom-up strategi” kan komme ind i billedet. 
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Bottom-up 

Tilgangen for en ”bottom-up” investor er markant anderledes, end den føromtalte top-down metode. Der 

kan være en overordnet tilgang til strategien, som er ens for de to, hvilket omhandler den primære 

beslutning, hvor investeringsuniverset skal defineres. Inden for dette givne univers, som oftest defineres 

enten ud fra et region eller en sektor, er der utallige mulige kombinationer. Der ses forholdsvis sjældent 

kombinationer af de to29, da investor reelt bør gives store frihedsgrader og en for stor indskrænkning af 

investeringsuniverset kan argumenteres for at fjerne store dele af motivet med en bottom-up strategi – 

nemlig at investor skal investere i de selskaber, der findes mest attraktive, uafhængigt af overordnede 

allokeringsstrategier. 

I denne tilgang til investeringsprocessen fokuseres der ikke på allokering mellem regioner/lande, 

sektorer, osv. – dette bliver omvendt til et biprodukt af investeringsprocessen, der fokuserer på at 

lokalisere og identificere de enkelte selskaber, der kan skabe den bedste mulighed for afkast. Den 

samlede allokering til hver enkelt sektor (og land/region, hvis globalt aktieunivers) bliver således et 

biprodukt af de vægte, som investoren vælger at placere i de enkelte selskaber. Investor bør dog stadig 

holde sig for øje, at hvis der placeres store dele af investeringen i samme sektor og/eller region (eller 

land), øges risikoen for en højere kovarians, hvilket vil øge risikoen for porteføljen som en helhed. 

Anvendes en top-down tilgang kan det være en god mulighed at ”out-source” selskabsudvælgelsen til 

eksterne forvaltere, som har en allokering, der er ønsket – eller alternativt anvende forskellige forvaltere 

til at investere i enkelte regioner eller sektorer – således at top-down investoren kan kontrollere sin 

overordnede allokering ved hjælp af udviklingen i formuen placeret forskellige steder, og dermed lade 

udvælgelsen af enkelte selskaber være op til andre, der har specialiseret sig i denne tilgang til 

investeringer. Hvis top-down investoren med eksempelvis et global investeringsunivers skal foretage de 

overordnede investeringsbeslutninger for såvel sektor- og landeallokering, og samtidig foretage 

investeringsbeslutningen, for hvad angår specifik selskabsudvælgelse, vil dette være en meget krævende 

arbejdsproces, da begge dele hver for sig kræver stor indsigt. 

                                                 
29

 Baseret på mulighederne blandt danske investeringsforeninger 
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12.2 Modelportefølje 

I forhold til konstruktionen af en modelportefølje baseret på resultaterne fra de tidligere regressioner, er 

det tydeligt, at denne følger en bottom-up strategi. Dette grundet, at regressionerne blev foretaget på 

selskabsniveau, og at der i dannelsen af denne modelportefølje ikke tages hensyn til vægtningen af lande 

eller sektorer. Der blev blot taget hensyn til, hvilke selskaber der har klaret sig bedst på følgende 

parametre: udvikling i salg, EBITDA og indtjeningen efter skat, samt niveau for return on assets og 

spreadet mellem forrentningen af egenkapitalen og selskabets ejerafkastkrav. 

Ved udvælgelsen af selskaber til denne portefølje er der ligesom tidligere i opgaven lavet en decentil 

analyse baseret på netop disse tal. Det betyder samtidig, at det blot er selskaber, hvor alle disse data er 

tilgængelige, der kan indgå i de enkelte år, der analyseres. Af hensyn til målingen af performance er 

analysen foretaget fra perioden 31. december 2000 til 31. december 2013. Grunden hertil er, at det først 

er i denne periode, at MSCI har dannet sektorindeks med værdier til beregning af sektorafkast – 

sektorafkast der skal bruges til at determinere, hvor afkastdannelsen kommer fra ved en dekomponering 

af det afkast, denne modelportefølje danner. 

De enkelte faktorer er i denne sammenhæng ligevægtede, og selskaber der har været i top 10 procent, 

vurderet på den gennemsnitlige percentil for hver enkelt faktor, er således inkluderet. Porteføljen laves 

ligevægtet på den sidste dag i året baseret på, hvilke selskaber, der har klaret sig bedst i det efterfølgende. 

Der er således en stor effekt af viden, der ikke ville være tilstede for investorer på denne dag, da der i et 

givent år ”investeres” i de selskaber, der i det givne år præsterer bedst inden for faktorerne. Denne viden 

kunne investor således ikke have på det givne tidspunkt. Det vurderes derimod, at dette er det mest 

repræsentative for denne opgave, der ikke har til formål at identificere muligheder for afkastgenerering 

ved forskellige investeringsstrategier, men derimod har til formål at identificere, hvilke faktorer, der har 

haft indflydelse på netop afkastgenereringen. 

Hvis der således vises en illustration af sektoreksponeringen over tid for denne portefølje, svinger 

vægtene for sektorerne da også en del. Grundet den korte tidshorisont opleves der også alt andet lige 

større udsving, end tilfældet havde været, hvis porteføljen var sammensat med en top-down tilgang. 
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Graf 12.1 – udvikling i sektoreksponering for modelportefølje 

Nedenstående tabel viser netop dette billede. Interessant er det, at der er syv tilfælde af sektorer, der slet 

ikke indgår i porteføljen. Tre gange indgår health care sektoren ikke - det samme med utilities. Ydermere 

er der et enkelt år hvor industrials ikke indgår, i år 2002. 

 

Tabel 12.1 – udvikling i sektoreksponering for modelportefølje 

De to sektorer, der ved tre lejligheder ikke indgår i porteføljen, er ikke overraskende også de to sektorer 

med lavest gennemsnitlig eksponering. Dette er selvsagt influeret af disse tre år, men selv hvis årene 

uden eksponering ekskluderes ændres dette billede ikke. 

Ud fra ovenstående tabel præsenteres de største gennemsnitlige vægte ved materials, information 

technology og cykliske forbrugsvarer. Laveste afvigelse i deres årlige vægte har health care, utilities og 

telecommunications services – hvilket samtidig er de sektorer med laveste gennemsnitlig vægte gennem 

perioden. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consumer Discretionary Consumer Staples Energy Financials Health Care

Industrials Information Technology Materials Telecommunication Services Utilities

Sektorvægte, Portefølje 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns Std. Afv.

Consumer Discretionary 9% 13% 8% 2% 6% 13% 10% 9% 21% 13% 9% 14% 13% 11% 4,5%

Consumer Staples 18% 10% 3% 2% 6% 2% 6% 13% 17% 2% 4% 20% 14% 9% 6,5%

Energy 6% 3% 15% 13% 22% 6% 6% 21% 4% 11% 19% 4% 5% 10% 6,6%

Financials 3% 10% 10% 2% 14% 4% 13% 2% 11% 9% 7% 18% 18% 9% 5,3%

Health Care 6% 13% 5% 4% 2% 0% 0% 0% 4% 4% 6% 4% 7% 4% 3,4%

Industrials 6% 0% 8% 7% 10% 17% 17% 9% 11% 15% 9% 11% 11% 10% 4,5%

Information Technology 12% 18% 8% 13% 10% 10% 23% 6% 11% 13% 6% 13% 16% 12% 4,7%

Materials 9% 21% 33% 51% 22% 37% 17% 36% 17% 31% 39% 9% 7% 25% 13,0%

Telecommunication Services 15% 10% 10% 4% 8% 8% 8% 2% 2% 2% 2% 5% 4% 6% 3,9%

Utilities 15% 3% 3% 0% 2% 4% 0% 2% 2% 2% 0% 4% 5% 3% 3,8%
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Tabel 12.2 – udvikling i sektoreksponering for MSCI Emerging Markets 

Der har fra 2001 til 2013 i gennemsnit været 48 selskaber i porteføljen, med det laveste antal i 2001 med 

blot 33 til 56 selskaber i år 2012 og 2013. Med til dette hører, at datakvaliteten og tilgængeligheden 

antages at være mærkbar højere i de to sidstnævnte år, da disse tal viser, at der blot skulle have været 

omtrent 340 selskaber i MSCI’s indeks for emerging markets i 2001 – hvilket ikke var tilfældet. Selv i 

de sidstnævnte år er der flere selskaber end de 560, som ovenstående tal antyder. 

Nogle af grundene til, at der ikke er data på alle selskaberne i indekset har tidligere været omtalt – 

eksempelvis er banker og forsikringsselskaber udelukket grundet måden hvorpå toplinjen måles på, som 

ikke var omfattet af den udvalgte metode. 

For modelporteføljen har de forskellige sektorer bidraget med følgende afkast, hvilket er belyst nedenfor. 

 

Tabel 12.3. Sektorafkast for modelportefølje 

Hvilket for alle sektorer er markant højere, end de har været det for sektorerne i MSCI Emerging Markets 

i perioden, som er vist herunder 

 
Tabel 12.4. Sektorafkast for MSCI Emerging Markets 

Sektorvægte, MSCI EM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gns Std. Afv.

Consumer Discretionary 6% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 7% 1,0%

Consumer Staples 5% 8% 6% 6% 6% 6% 5% 4% 6% 0% 7% 8% 9% 6% 2,1%

Energy 15% 8% 9% 11% 12% 13% 17% 18% 15% 16% 14% 14% 13% 13% 2,9%

Financials 21% 16% 17% 16% 19% 20% 21% 22% 23% 26% 25% 24% 27% 21% 3,3%

Health Care 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 2% 0,6%

Industrials 8% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 10% 8% 7% 7% 6% 6% 7% 1,1%

Information Technology 13% 20% 20% 18% 16% 17% 14% 10% 11% 14% 13% 13% 14% 15% 3,0%

Materials 14% 14% 17% 17% 14% 13% 13% 15% 13% 16% 15% 13% 12% 14% 1,6%

Telecommunication Services 11% 15% 13% 12% 12% 11% 11% 12% 14% 9% 7% 9% 8% 11% 2,2%

Utilities 4% 5% 3% 4% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 3% 4% 0,5%

Afkast, Porteføljen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Gns

Consumer Discretionary 145% 37% 154% 22% -2% 85% 73% -67% 274% 66% -2% 86% 67% 20305% 55,8%

Consumer Staples 38% 15% 104% 75% 33% 211% 68% -33% 127% 12% 18% 63% 29% 16573% 53,2%

Energy 13% 42% 161% 78% 60% 57% 281% -52% 257% 58% -14% 28% 20% 25282% 58,6%

Financials -21% 5% 77% 15% 217% 74% 85% -29% 67% 29% -18% 60% -8% 3091% 33,5%

Health Care 47% 44% 70% 22% 4% 0% 0% 0% 96% 60% -27% 48% 32% 1935% 28,5%

Industrials 23% 0% 204% 92% 30% 59% 186% -58% 164% 61% -2% 67% 3% 12728% 49,9%

Information Technology 5% 2% 69% 18% 163% 23% 82% -47% 188% 29% -7% 82% 67% 6854% 42,4%

Materials -4% 78% 129% 49% 55% 96% 209% -49% 190% 66% -5% 31% -13% 14548% 51,5%

Telecommunication Services -32% 1% 97% 113% 82% 51% 94% -38% -1% -9% 25% 24% 15% 1460% 25,7%

Utilities 19% 29% 179% 0% 6% 68% 0% -8% 147% 291% 0% 44% 13% 10838% 47,9%

Afkast, MSCI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Gns

Consumer Discretionary 5% 8% 72% 28% 34% 13% 18% -52% 117% 31% -9% 16% 6% 577% 17,3%

Consumer Staples -6% -4% 39% 28% 38% 38% 27% -35% 71% 30% 1% 25% -4% 579% 17,3%

Energy 14% 4% 84% 25% 62% 42% 55% -61% 86% 10% -18% 6% -11% 500% 16,1%

Financials -2% -7% 45% 39% 32% 40% 31% -53% 80% 17% -24% 26% -4% 304% 12,3%

Health Care -15% 17% 62% 8% 36% -9% 30% -18% 41% 27% -22% 33% 9% 365% 13,7%

Industrials -10% -1% 65% 33% 25% 38% 69% -62% 59% 29% -29% 17% -1% 263% 11,4%

Information Technology 3% -22% 46% 9% 31% 13% 2% -51% 108% 16% -15% 29% 14% 186% 9,1%

Materials 6% 18% 64% 21% 29% 43% 63% -59% 108% 23% -27% 10% -17% 423% 14,8%

Telecommunication Services -2% -18% 81% 21% 35% 47% 38% -42% 56% 8% -14% 6% -3% 317% 12,6%

Utilities -18% -20% 42% 34% 25% 41% 55% -44% 26% 15% -4% 14% -2% 199% 9,6%
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Porteføljeteori – og især Markowitz’ moderne porteføljeteori – har vist, at såfremt der ikke er for høj 

korrelation mellem aktier, vil den marginale diversifikationseffekt af at tilføje yderligere selskaber til 

porteføljen, når denne består af 34 eller derover, være meget aftagende (Mao, 1970). Dette er under 

antagelse af, at der er forholdsvis lave korrelationer værdipapirerne imellem. Der er dog ikke taget højde 

for dette i sammensætningen af denne portefølje, grundet at det ikke er identifikation af en 

investeringsstrategi, men en undersøgelse af hvilke underliggende faktorer, der har drevet 

kursudviklingen. 

Disse selskaber præsterede fra 2001 til 2013 følgende afkast i en ligevægtet portefølje. 

 

Tabel 12.5. Afkastsammenligning for portefølje og MSCI Emerging Markets 

Afkastudviklingen for hver enkelt decentil baseret på de udvalgte faktorer er nedenstående, der tydeligt 

viser, at den forventede sammenhæng gør sig gældende. Jo bedre der præsteres inden for disse, jo højere 

er afkastudviklingen. 

 

Tabel 12.6. Afkastgrupperinger efter faktorer til udvælgelse af modelportefølje 

For at få en fornemmelse af risikoen i porteføljen kan der tages udgangspunkt i sharpe ratioen, der viser 

forholdet mellem afkastet på en investering og risikoen Med udgangspunkt i en risikofri rente på 5 

procent vil dette skabe en sharpe ratio på 0,85 for modelporteføljen siden opstart mod blot 0,24 for 

emerging markets generelt. Der påtages således en større risiko, men belønningen for denne risiko, er 

endnu større ved modelporteføljen, frem for markedet. Dette er positivt, da investor alt andet lige, ønsker 

en så høj sharpe ratio som muligt, for at maksimere sit afkast i forhold til påtagne risiko, såfremt dette er 

investors eneste investering. Hvis investor derimod i forvejen har investeringer, vil information ratio’en 

være mere beskrivende for, hvilken beslutning investor bør tage. Dette grundet at information ratio’en 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

PF 22,7% 30,7% 126,2% 52,5% 82,1% 75,7% 133,1% -48,3% 174,9% 57,8% -6,8% 61,2% 25,9% 17403,7%

EM -2,4% -6,0% 56,3% 26,0% 34,5% 32,6% 39,8% -53,2% 79,0% 19,2% -18,2% 18,6% -2,3% 326,9%

Merafkast 25,0% 36,7% 69,9% 26,6% 47,6% 43,1% 93,2% 4,9% 95,9% 38,7% 11,4% 42,6% 28,2% 17076,8%

Selskaber 33            39 40 45 51 52 52 47 47 55 54 56 56 48               

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Gns. Geo. Gns

Decentil 1 22,7% 30,7% 126,2% 52,5% 82,1% 75,7% 133,1% -48,3% 174,9% 57,8% -6,8% 61,2% 25,9% 17404% 60,6% 53,8%

Decentil 2 22,8% 28,4% 98,6% 32,4% 61,5% 47,3% 81,5% -48,3% 147,7% 42,1% -4,8% 43,6% 14,1% 4978% 43,6% 38,7%

Decentil 3 23,1% 14,3% 131,0% 30,1% 28,8% 47,1% 58,2% -43,6% 119,1% 34,4% -3,9% 36,0% 6,8% 2840% 37,0% 32,5%

Decentil 4 18,8% 11,6% 71,4% 29,6% 43,4% 37,6% 60,8% -49,9% 118,5% 31,5% -7,7% 28,6% 5,4% 1582% 30,7% 26,5%

Decentil 5 5,3% -0,9% 74,3% 29,0% 28,8% 42,0% 52,7% -42,3% 109,6% 31,0% -15,1% 20,8% 7,9% 1050% 26,4% 22,6%

Decentil 6 -4,3% 4,6% 64,0% 11,8% 20,2% 37,1% 51,0% -46,6% 106,3% 33,1% -12,4% 24,1% 1,4% 637% 22,3% 18,1%

Decentil 7 5,0% -12,6% 49,9% 21,8% 14,5% 35,1% 29,3% -52,4% 106,6% 25,6% -15,4% 19,7% 1,6% 325% 17,6% 12,8%

Decentil 8 -12,2% -6,7% 48,9% 22,1% 14,1% 29,1% 30,2% -52,6% 98,9% 21,3% -15,3% 16,1% -2,6% 213% 14,7% 10,0%

Decentil 9 -5,6% -17,8% 71,5% 10,9% 19,4% 27,1% 24,6% -53,6% 93,2% 18,9% -26,7% 13,0% -5,0% 134% 13,1% 7,4%

Decentil 10 -19,4% -37,6% 43,2% -1,1% -4,3% 0,1% 19,5% -63,6% 86,8% 11,5% -37,7% -4,8% -12,2% -68% -1,5% -9,0%
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(IR), beskriver hvilket afkast/risiko forhold, en yderligere investering vil tilføje den allerede 

veldiversificerede investering. IR består af to komponenter – det gennemsnitlige årlige merafkast, samt 

hvad der kaldes ”tracking error”. Tracking error er her risiko-komponenten, som standard afvigelsen på 

afkastet er det for sharpe ratio. Forskellen mellem de to mål findes i, at tracking error måler 

standardafvigelsen på merafkastet, og ikke blot på afkastet. Dermed vil risikoen være defineret som 

værende lav, hvis merafkastet er stabilt - i tilfælde, hvor afkastet for en investering og det generelle 

marked er klart korreleret, og dermed udvikler sig tæt på eller helt ens. IR for denne portefølje er således 

1,52, grundet et gennemsnitligt årligt merafkast på 40,9 procent, og en tracking error på 26,9 procent. 

Der ville således være opnået markante merafkast for en investor, der gennem perioden havde investeret 

i denne portefølje - og disse afkast er ligeså bedre justeret for risikoen. Da det absolutte afkast er markant 

højere end markedsafkastet, vurderes det således at være i tråd med de fundne resultater - og lader således 

til at give dem yderligere validitet. 

12.3 Bidragsanalyse 

Som det blev beskrevet tidligere, er der flere måder hvorpå det kan besluttes, hvorledes en 

investeringsportefølje skal sammensættes. Grundet dette kan det også være vigtigt at identificere, hvor 

merafkastet (enten positivt eller negativt) stammer fra. På denne måde kan det lokaliseres, om det er 

grundet at man eventuelt har en højere vægt i en given region, et givent land, en given sektor, eller om 

det kommer fra valg af de rigtige (forkerte) selskaber, eller de rigtige valutaer. Det er valgt at alle afkast 

i denne analyse er denomineret i amerikanske dollars, og der vil ikke analyseres for bidraget fra valuta 

til merafkastet i forhold til indekset, som selvsagt er MSCI’s aktieindeks for emerging markets. 

Der er flere metoder til dette, men en populær metode er den såkaldte ”Brinson Model” (Morningstar, 

2011). I denne tager man højde for tre faktorer – en allokeringsfaktor (dette kan være enten geografisk 

eller baseret på sektor, kaldet allocation), en udvælgelsesfaktor (selection) samt en interaktionseffekt. 

Interaktionseffekten er inkluderet da den rammer et område, som reelt er dækket af begge de førstnævnte 

faktorer. 

Udregningerne til Brinson modellen er som følger: 

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) ∗ (𝑟𝑏𝑚
𝑖 − 𝑅𝑏𝑚) 
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𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑤𝑏𝑚
𝑖 ∗ (𝑟𝑝𝑓

𝑖 − 𝑟𝑏𝑚
𝑖 ) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) ∗ (𝑟𝑝𝑓
𝑖 − 𝑟𝑏𝑚

𝑖 ) 

Hvor 𝑤𝑝𝑓
𝑖  angiver vægten for en given sektor eller region i porteføljen, og 𝑟𝑏𝑚

𝑖  angiver vægten for den 

samme sektor/region i sammenlignings indekset (benchmark – bm). 𝑅𝑏𝑚 angiver det samlede afkast for 

sammenligningsindekset, mens 𝑟𝑏𝑚
𝑖  angiver afkastet for den enkelte sektor/region i indekset, og sidst 

angiver 𝑟𝑝𝑓
𝑖  afkastet for den pågældende sektor/region i porteføljen. 

Baseret på ovenstående formler for Brinsons metode, til at beregne bidrag fra henholdsvis allokering og 

udvælgelse, kan der aflæses vigtig information. 

Merafkastet for en portefølje sammenlignet med et aktieindeks er positivt påvirket, hvis en sektor/region 

der har en højere (lavere) vægt i porteføljen sammenlignet med indekset har et højere (lavere) 

sektorafkast end det samlede indeksafkast. Omvendt er det negativt påvirket, hvis der er en overvægt 

(undervægt) i en sektor, hvis indeksafkast er lavere (højere) end det samlede markedsafkast. Man bliver 

således belønnet med et merafkast, hvis man har været i stand til at overvægte sektorer, der klarer sig 

godt, og undervægte sektorer der producerer lavere afkast, end det generelle afkast. Hvis der benyttes en 

top-down tilgang til sine investeringer, må det antages at størstedelen af forklaringen på ens merafkast, 

(det være sig positivt eller negativt) findes i denne faktor 30. For allokeringsfaktoren gælder det således 

for investor om at (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) og (𝑟𝑏𝑚
𝑖 − 𝑅𝑏𝑚) skal have samme fortegn, for at have en positiv effekt 

på merafkastet. 

Hvis man omvendt anvender en bottom-up tilgang, er det derimod i de to andre faktorer, selection og 

interaktionseffekten, man vil forvente (håbe), at finde størstedelen af forklaringen på det genererede 

afkast. 

Udvælgelsesfaktoren beskriver således investors evne til at danne afkast ved at vælge de rigtige 

selskaber, inden for den pågældende sektor/region. Hvis afkastet for denne sektor/region er højere i 

porteføljen, end det er det i indekset, vil udvælgelsesfaktoren påvirke positivt, mens det omvendt er 

                                                 
30 Hvis fokus er på allokering til enten sektor eller region må det forventes, at den primære del af forskellen på afkastet fra 
det generelle markedsafkast findes i netop disse afvigelser, mere end udvælgelsen af enkelte selskaber. 
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negativt påvirket, hvis afkastet for sektoren er lavere i porteføljen end det er i det indekset. Dette fører 

dog også til et punkt, hvor en sektor, der er helt valgt fra i en investors portefølje, alligevel vil have en 

positiv (negativ) påvirkning på afkastet i denne metodik, såfremt der er et negativt (positivt) afkast for 

sektoren i indekset. 

Såfremt investor investerer ”sektor-neutralt” således at alle sektorer vægter det samme i porteføljen, som 

de gør i indekset, vil hele forklaringen på merafkastet findes i udvælgelsesfaktoren, da det ikke er grundet 

risikotagning på sektor niveau, men udelukkende på selskabsniveau. Dermed bliver interaktionseffekten 

også ubetydelig, da der ikke findes over- eller undervægte i sektorerne. 

For investorer med fokus på en bottom-up proces (fokus på selskabsudvælgelsen), og dermed på hvilket 

afkast der opnås fra udvælgelsesfaktoren, vil det ikke være ”fair”, at straffe dem på udvælgelsesfaktoren 

for at have fravalgt en sektor. Dette bør vise sig i allokeringsfaktoren – og for netop at udligne dette, er 

den tredje faktor, interaktionseffekten. Interaktionseffekten fanger tværsnittene mellem allokerings- og 

udvælgelsesfaktorerne. Hvis investors sektor/region allokering er identisk med hensyn til vægte i 

benchmark, vil der ikke være en interaktionseffekt, da (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) = 0. Men da dette må antages at 

forekomme sjældent hos investorer, hvis fokus er på selskabsudvælgelse, kan interaktionseffekten ofte 

være stor – og der er meget sammenhæng med udvælgelsesfaktoren. Hvis udvælgelsesfaktoren er positiv, 

hvilket sker når (𝑟𝑝𝑓
𝑖 − 𝑟𝑏𝑚

𝑖 ) > 0, vil interaktionseffekten være positiv, såfremt (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) > 0, og 

negativ såfremt den er mindre end nul. Ræsonnementet bag dette er, at hvis man som investor formår at 

mestre udvælgelsen af de selskaber med de højeste afkast inden for en sektor/region, har det en negativ 

effekt på merafkastet, hvis man ikke overvægter denne sektor/region. Interaktionseffekten har dog også 

den fordel, at den udligner det positive/negative bidrag fra udvælgelsesfaktoren, såfremt at det er en 

sektor/region som investor har valgt, ikke at investere i. Dette grundet at 𝑤𝑝𝑓
𝑖 = 0 i disse tilfælde, hvilket 

gør at (𝑤𝑝𝑓
𝑖 − 𝑤𝑏𝑚

𝑖 ) ∗ (𝑟𝑝𝑓
𝑖 − 𝑟𝑏𝑚

𝑖 ) vil give det samme numeriske resultat som 𝑤𝑏𝑚
𝑖 ∗ (𝑟𝑝𝑓

𝑖 − 𝑟𝑏𝑚
𝑖 ), men 

med det modsatte fortegn. 

Bidragsanalyse på modelporteføljen 

Der vil foretages to bidragsanalyser på den udvalgte modelportefølje, begge med udgangspunkt i 

Brinsons metode. I første omgang vil allokeringsfaktoren beregnes med baggrund i allokering mellem 
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lande, med udvælgelsesfaktoren herefter værende på selskabsniveau. Anden fase vil derimod beregne 

allokeringsfaktoren med udgangspunkt i sektorallokeringen. 

Fremgangsmåden, til hvordan denne analyse foretages, er beskrevet i det ovenstående afsnit – hvor 

allokeringsdelen bliver baseret på vægte og afkast for enkelte lande i henholdsvis porteføljen, og for 

MSCI’s aktieindeks for emerging markets. Forventningen vil være, at størstedelen af merafkastet 

kommer fra udvælgelsesfaktoren (eventuelt sammen med interaktionseffekten, afhængigt af hvor store 

forskelle der er i vægtningen af de enkelte lande). Disse forventninger er desuden de samme, hvad enten 

allokeringsfaktoren måles på baggrund af lande, eller af sektorer, som det senere vil gennemgås. 

 

Tabel 12.7 – bidrag til afkast fra landeudvælgelse 

Som forventet er det udvælgelsesfaktoren, der har den markant største forklaring på det merafkast, der 

ville være opnået med modelporteføljen – ikke overraskende, eftersom landeallokering ikke har haft 

nogen effekt på, hvorledes udvælgelsen på de pågældende selskaber har været. 

Det samme billede, viser sig, når allokeringsfaktoren bliver beregnet på baggrund af sektorvægtning og 

afkast. 

 

Tabel 12.8 – bidrag til afkast fra sektorudvælgelse 

Der er dog en forskel i graden af merafkastet, der kommer fra henholdsvis lande og sektorallokering. 

Dette viser, at effekten af denne udvælgelsesstrategi har været mere favorabel med hensyn til at opnå en 

landeallokering, der har været mere afkast genererende end sektorallokeringen.  

Bidragene havde kunne brydes endnu længere ned, eksempelvis ved at kombinere de to 

allokeringsfaktorer, således at skridtet efter at have beregnet allokeringsfaktoren på baggrund af lande, 

ville være at beregne sektorallokeringsfaktoren inden for det enkelte land.  Eksempelvis hvad 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Afkast 22,7% 30,7% 126,2% 52,5% 82,1% 75,7% 133,1% -48,3% 174,9% 57,8% -6,8% 61,2% 25,9%

Marked -2,4% -6,0% 56,3% 26,0% 34,5% 32,6% 39,8% -53,2% 79,0% 19,2% -18,2% 18,6% -2,3%

Land -1,5% 13,3% 16,2% 3,6% 2,9% 14,4% 7,6% 0,6% -8,5% -4,4% 3,0% 5,5% -1,2% 51,4%

Udvælg. 40,5% 19,2% 29,4% 28,4% 24,4% 25,5% 56,0% 9,7% 79,7% 26,1% 19,4% 30,5% 22,5% 411,4%

Interaktion 8,8% 6,2% 22,1% -6,5% 19,1% 3,8% 33,7% -7,0% 22,9% 16,6% -10,5% 6,5% 7,0% 122,7%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Afkast 22,7% 30,7% 126,2% 52,5% 82,1% 75,7% 133,1% -48,3% 174,9% 57,8% -6,8% 61,2% 25,9%

Marked -2,4% -6,0% 56,3% 26,0% 34,5% 32,6% 39,8% -53,2% 79,0% 19,2% -18,2% 18,6% -2,3%

Sektor -4,4% 5,5% 5,4% -3,2% 2,5% 1,8% -1,9% -1,7% 8,1% 4,1% -2,8% 2,6% 2,9% 18,9%

Stock 7,6% 27,3% 52,8% 24,3% 62,6% 35,6% 97,9% 10,4% 59,1% 33,5% 13,1% 35,8% 20,9% 480,9%

Interaktion 18,6% 3,9% 8,6% 7,1% -18,1% 5,0% -1,7% -3,9% 27,0% 2,4% 1,7% 5,0% 4,8% 60,4%
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allokeringen til sektor X i land Y havde bidraget med. Dette er dog ikke belyst i denne sammenhæng, da 

overordnede bidragsanalyser vurderes at bidrage med en tilfredsstillende forklaring for denne analyse. 

At bidragene fra landeallokering er større, end bidragene for sektorallokering, giver en indikation af 

sammenhæng mellem de makroøkonomiske faktorer og selskabsspecifikke faktorer. At landeallokering 

har bidraget mere positivt end sektorudvælgelsen giver belæg for de tidligere beskrevne sammenhænge 

mellem makroøkonomiske og selskabsmæssige faktorer. Dette grundet, at trods den valgte bottom-up 

tilgang med udgangspunkt i selskabsfaktorerne, er der kommet mere afkast fra at være placeret i lande 

med højt afkast, end ved placeringerne i sektorerne. Det kan således konkluderes, at trods investor er 

selskabsfokuseret, er det relevant at have fokus og indsigt på, hvorledes de makroøkonomiske faktorer 

forventes at udvikle sig i fremtiden - som tidligere beskrevet, for eksempel om historiske demografiske 

udviklinger, der har understøttet visse selskaber kan forventes at forsætte, eller hvorledes den generelle 

økonomiske udvikling i et område forventes at være fremadrettet. 

12.4 Risikoen ved denne portefølje 

Den gennemgåede modelportfølje dannede som vist oven for høje afkast for perioden, samtidig med at 

afkast-risiko forholdet ligeledes har været mere optimalt (målt ved sharpe ratioen), end hvad markedet 

kunne præstere, illustreret ved MSCI emerging markets. Risikoen kan ligeså vurderes ved at analysere 

på afkastfordelingen, der vises i nedenstående tabel. Det gennemsnitlige månedlige afkast er som 

forventet højere - men medianen er det ligeså, og det er således ikke grundet ekstremer, at porteføljen 

klarer sig bedre. Afkastfordelingen er bredere og med tykkere “haler”. Grundet det høje gennemsnitlige 

afkast er VaR (95%)31dog højere for porteføljen, end for markedet. Derimod er VaR (99%) på 

månedsbasis lavere for porteføljen sammenlignet med markedet, omend blot med 12 basispunkter. 

Grundet den forholdsvis koncentrerede portefølje, hvor korrelationer og varianser ikke indgik i 

sammensætningen, er dette resultat ikke overraskende, idet risikoovervejelen ikke har været influerende. 

Der har således ikke været taget højde for, hvorledes de udvalgte selskaber korrelerer med hinanden, og 

således hvordan sammensætningen af dem påvirker med hensyn til risiko. 

                                                 
31

Value at Risk 95%: Det højeste afkast i de 5 procent laveste tilfælde. 
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Tabel 12.9 statistik for afkastfordelinger 

Beregnes de to risikomål derimod på årsbasis, fremkommer delvist samme resultater, dog med en klarere 

fordel til porteføljen - især i de helt ekstreme, der beskrives af VaR(99), der viser det højeste afkast i de 

en procent laveste tilfælde. At der er større forskel her er ikke overraskende, da porteføljen er sammensat 

baseret på analyser foretaget på årsbaserede udviklinger, og tager således ikke højde for de månedlige 

udsving. VaR (95%) er således blot negativt med omtrent 3 procent for porteføljen, sammenlignet med 

næsten 25 procent for MSCI emerging markets. VaR (99%) er derimod negativ med omtrent 21,5 procent 

for porteføljen, og cirka 41 procent for MSCI emerging markets, svarende til næsten 20 procentpoint 

mere.  

Månedlig Årlig Månedlig Årlig

Middelværdi 3,51% 42,11% 1,17% 14,07%

Standardfejl 0,63% 0,55%

Median 4,04% 1,21%

Standardafvigelse 7,89% 27,33% 6,83% 23,66%

Kurtosis 3,46 1,46

Skævhed -0,79 -0,63

Minimum -34,52% -27,35%

Maksimum 24,31% 17,14%

Antal 156 156

VaR (95 procent) -9,47% -2,83% -10,06% -24,85%

VaR (99 procent) -14,84% -21,46% -14,72% -40,98%

Portefølje MSCI Emerging Markets

For perioden 2001-2013
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13 Konklusion 

Baseret på ovenstående beskrivende afsnit, analyser, medvidere, er det muligt at sammenfatte 

afhandlingens konklusioner i nedenstående afsnit, og hermed afrunde opgaven, inden der afslutningsvis 

gives en perspektivering på alternative måder, hvorpå opgaven kunne være grebet an.  

Emerging markets har historisk set genereret højere afkast end developed markets32, hvilket blandt andet 

skyldes, at landene i emerging markets har været drevet af højere vækstrater, end hvad landene i 

developed markets har kunne præstere. Denne tendens har tiltrukket investorer udefra, som har været 

tiltrukket af mulighederne for højere afkast. Ydermere har investorinteressen ligeså været grundet 

potentiale for diversifikationsmuligheder, som dog er blevet reduceret henover årene i takt med at 

korrelationen er blevet højere. 

Forklaringen bag emerging markets højere aktieafkast kan til dels forklares gennem deres tilsvarende 

højere risikoprofil. Risikoen målt ved standardafvigelsen viser netop denne tendens eftersom emerging 

markets har haft en standardafvigelse på 23,6 procent om året, mens developed markets standardafvigelse 

har været noget lavere på 16,1 procent, en forskel på omtrent 7,5 procentpoint – eller knap 32 procent. 

Interessen for højere forventede afkastmuligheder skal dermed kombineres med en højere risikotagning. 

Denne risiko er grundet større udsving i de realiserede afkast, og dermed har der også været større risiko 

for tab i de mellemliggende år, afhængigt af hvornår en investering, og eventuelt efterfølgende frasalg, 

er sket. Risikoen i emerging markets er dog ligeledes andet end større udsving i kursværdierne – dette 

inkluderer således en øget likviditetsrisiko, og mindre fokus på Corporate Governance. Begge er faktorer 

der har effekt, af en øget risikoprofil. 

For at vurdere hvordan afkastet på emerging markets har været i forhold til den dertilhørende risiko, er 

der beregnet Sharpe ratio, der måler belønningen ved at tage risiko i de enkelte lande. De beregnede 

Sharpe ratios viser, at investorerne belønnes ved investering i emerging markets sammenlignet med en 

investering i USA, idet at der opnås højere sharpe ratios for disse lande. Det har således været fordelagtigt 

at investere i emerging markets, da investorerne her har været kompenseret for højere idiosynkratiske 

risiko, gennem højere merafkast i forhold til den risikofrie rente. 

                                                 
32 Målt i perioden 1988-2013 
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En anden måde at vurdere den historiske afkastudvikling er at sammenligne opnåede afkast i forhold til 

de forventede afkast. Den højere risiko har alt andet lige betydet højere forventede afkast, og som mål 

for forskellen mellem forventede og opnåede afkast benyttes målet Jensens alpha. Udviklingen i 

alphaværdierne viser, at der har været genereret merafkast igennem næsten alle årene fra 2001 til 2013, 

med undtagelse af fire år. Afkastet har således været højere end, hvad investorerne har forventet qua 

deres afkastkrav, estimeret med CAPM. Det har således kunne konkluderes, at de højere afkast i 

emerging markets ikke blot skyldes risikoen, hvilket var essentielt for den videre opgave. Grundet dette 

blev det fundet relevant at undersøge underliggende faktorer. Havde risikoen omvendt været grundet de 

højere afkast, ville det have været mere relevant, at undersøge hvilke faktorer, der havde ført til denne 

højere risiko. 

Med hensigten at analysere hvorledes kursudviklingen i emerging markets har været drevet af 

makroøkonomiske faktorer, blev der analyseret for dette gennem en kvartilsanalyse. Kvartilsanalysen 

blev foretaget ved at måle afkastene for landene i emerging markets i forhold til makroøkonomiske 

faktorer, for derigennem at analysere hvorvidt der har været indikationer på sammenhænge herimellem, 

der således kunne indikere, hvorvidt kursudviklingen lader til at have været drevet af de enkelte faktorer. 

Kvartilsanalysen af de undersøgte faktorer viste, at der har været relationer mellem vækst i BNP pr. 

indbygger, valutakursen, betalingsbalancen samt olieprisen, og indikerede dermed at disse faktorer har 

kunne influere på den historiske kursudvikling. Der har derimod ikke været den samme tydelige 

sammenhæng med de andre udvalgte makroøkonomiske faktorer, da der ikke kunne bevises klarer 

sammenhænge herimellem. En mulig grund, til at sammenhængene ikke har været som forventet ved 

disse analyser kan blandt andet skyldes, at de finansielle markeder i emerging markets ikke er efficient i 

samme grad som developed markets, og derved ikke indregner al information i kursen med det samme. 

Derudover er der ikke undersøgt for eventuelt forsinkede eller fremskudte effekter – såsom hvorvidt 

udviklingen i en faktor i år 1 har en sammenhæng med kursudviklingen i år 2, 3 eller 4. 

Der er en sammenhæng mellem udviklingen i makroøkonomiske faktorer og udviklingen i 

selskabsspecifikke faktorer. Således må det forventes, at der er en sammenhæng mellem den generelle 

økonomiske udvikling i et land og den generelle omsætningsvækst. På samme måde kan der være en 
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negativ korrelation mellem olieprisen og profitvæksten, såfremt olieprisen antages at være en valid 

approksimering for (produktions)omkostninger.  

Den indledende decentilanalyse viser en positiv sammenhæng mellem alle de udvalgte faktorer og 

kursudviklingen, med undtagelse for undersøgelsen af, hvorvidt tidligere årsafkast er determinerende for 

efterfølgende års afkast. Efterfølgende viste regressionsberegningerne på disse faktorer at især 

udviklingen i omsætningen er influerende på kursudviklingen, men ligeså er driftsindtjeningen målt ved 

EBITDA, indtjeningsvæksten (målt som den totale indtjening eller ved indtjening per aktie) samt 

niveauet for return on assets. Forklaringsgraden ved multiregressioner baseret på disse faktorer blev 

yderligere forhøjet ved tilføjelsen af niveauet for forskellen på selskabers return on equity og 

ejerafkastkrav, og der blev således opnået r-squared på omtrent elleve procent. 

De mest indflydelsesrige faktorer har her været omsætningsvækst samt forskellen på return on equity og 

afkastkravet, hvortil der har den været største følsomhed i afkastniveau. Niveauet for return on assets har 

dog været statistisk signifikant i flere år end de førnævnte, hvilket stemmer overens med forventningerne 

baseret på økonomisk teori. At omsætningsvæksten er meget influerende kan lige relateres til fundet af 

indflydelsen på kursudviklingen fra udviklingen i BNP per indbygger. Befolkningen forventes generelt 

at være stigende i emerging markets – og har været dette historisk. Høj vækst i BNP per indbygger er 

således grundet stigninger i BNP – hvortil korrelationen til omsætningsudviklingen antages at være 

positiv. Vækst i BNP per indbygger kan ligeledes se som værende grundet øget effektivitet, og således 

vil selskaber kunne producere og sælge det samme med færre omkostninger – noget der alt andet lige 

øger egenkapitalsforrentningen, og således forskellen på denne og afkastkravet. Ligeledes er der 

sammenhæng til fundet af negativ korrelation mellem oliepriser og kursudviklingen. Lave oliepriser kan 

indikere lave produktionsomkostninger, og må således antages at påvirke indtjeningen positivt, og 

derigennem ligeså forrentningen af egenkapitalen. 

Ovenstående testes ved dannelsen af en modelportefølje bestående af de selskaber, der i de enkelte år 

havde klaret sig bedst på tværs af disse faktorer – en modelportefølje der opnåede markant højere afkast 

end det generelle marked, og således skaber validitet for resultaterne i analysen. 

 



118 

 

14 Perspektivering 

Ved udformningen af en opgave og analyse som denne var det nødvendigt at foretage valg med hensyn 

til afgrænsninger og metoder. Eftersom analysen omhandler emerging markets, var det i første omgang 

nødvendigt at definere, hvad dette begreb – i afhandlingens sammenhæng – ville dække over. Der blev i 

denne sammenhæng valgt at bruge Morgan Stanley Capital International’s definition, i form af deres 

emerging market indeks. Dette er reelt set ikke uden komplikationer, eftersom der løbende sker 

udskiftninger i dette indeks, der netop udgør afhandlingens interesse område. 

Der kunne være valgt anderledes definitioner, som havde sikret, at indekset var baseret på de samme 

lande i alle analyserede år. Som tidligere gennemgået, er det ikke vurderet, at udskiftninger har haft 

særlig effekt på udsving i afkast, grundet få udskiftninger, som ligeledes blot har bestået af lande med 

lave vægte i indekset. At benytte et indeks komponeret af MSCI betyder dog også, at visse lande besidder 

en stor vægt i afkastet. Dette har dog ikke influeret den foretagende analyse, da såvel lande som selskaber 

har været ligevægtet, således at store vægte ikke har haft en forstyrrende indflydelse. Det kunne dog 

argumenteres for, at højere vægte i indekset er et udtryk for, at et givent land eller selskab udgør en stor 

del af dette marked – og dermed burde det også influere mere i denne analyse. Dermed havde store lande 

som eksempelvis Kina haft en mere determinerende effekt på de resultater, der blev fundet frem til – og 

således havde analysen ikke ramt lige så bredt, som det blev formuleret i indledningen, netop var en del 

af løsningen på at svare på problemformuleringen. 

Der kunne ligeledes være anvendt alternative metoder til at analysere sammenhængen mellem de 

underliggende faktorer og kursudviklingen. Herunder blandt andet opgørelse af kursudvikling i lokale 

valuta, i stedet for i amerikanske dollars. I relation til percentil undersøgelserne (henholdsvis kvartil for 

makroøkonomiske faktorer og decentiler for de selskabsspecifikke) vurderes dette at ville have en 

forstyrrende effekt, da afkastene således ikke havde været sammenlignelige i samme grad. Var analysen 

i stedet lavet for et enkelt land, eller for lande med samme valuta, havde denne afgræsning ikke været 

fundet nødvendig. Denne sammenlignelighed var ikke i samme grad nødvendig under regressionerne, 

men det blev vedholdt at bruge disse for at sikre en større sammenhæng mellem analyserne, og dermed 

skabe et bedre fundament for den senere konklusion. Korrelationer kunne dog have været anderledes, da 

der kan have været situationer hvor eksempelvis et negativt lokalt afkast, blev positivt ved omregning til 



119 

 

amerikanske dollars, og således ville det have haft en positiv korrelation, hvis omsætningen var steget i 

samme periode. 

Der blev afgrænset fra at tage højde for likviditet og likviditetspræmier i opgaven, selvom disse kan have 

haft en effekt på afkastdannelsen. Aktier i emerging markets må generelt antages at have en lavere 

likviditet sammenlignet med developed markets33, og således vil likviditetspræmierne antages i 

gennemsnit at være højere. Dette påvirker investorernes forventede afkast, og de positive alphaværdier 

der gennemsnitlig blev fundet til at være høje, kan således være et udtryk for, at der ikke blev tillagt 

likviditetspræmier. 

Likviditetseffekten bliver ligeledes større, når der samtidig tages højde for de store mængder af kapital, 

der er tilført aktier i emerging markets gennem den analyserede periode, som følge af den større interesse. 

Når der føres store mængder af kapital til mindre likvide kapitalmarkeder, vil det alt andet lige føre til 

højere priser, og således kan det eventuelt i sig selv, have været en afgørende faktor på kursudviklingen 

og en forklaring på, hvorfor emerging markets som helhed havde højere afkast end developed markets i 

den analyserede periode. Det kunne således have været interessant at justere afkastene i analysen for 

såvel likviditetseffekt, samt hvorledes strømmen af kapital mod selskaberne eventuelt havde været af 

effekt for kursudviklingen. Det havde muligvis øget forklaringsgraden på de fremkomne statistiske 

analyser. 

Et andet fokus for analysen kunne være, hvorledes nogle af de forhold der har gjort sig gældende for 

emerging markets, i dag er tilstede på frontier markets. Der opleves i dag en stigende interesse for disse 

markeder – og hvor det, i hvert fald på overfladen, kan advokeres for, at der er nogle af de samme 

attraktive sider, som emerging markets tidligere har haft. Herunder især muligheder for høje forventede 

afkast og diversificeringsmuligheder. Mens dette vil være fremadseende, ville et historisk perspektiv 

kunne analysere, hvorvidt det var de samme faktorer, der har haft indflydelse på developed markets, da 

kapitalmarkederne (og især aktiemarkedet) her i stor stil blomstrede. Der er stadig høje afkast34 på disse 

                                                 
33 Det ligger blandt andet i MSCI’s framework under ATVR, men der er også grunde, der kan have afgørende, og det er 
således ikke en selvfølge, at det forholder sig sådan. 
34 I hvert fald absolut set – uden mere dybdegående analyse, kan der ikke siges noget klart om afkastet i forhold til 
risikoen. 
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markeder, men hvor der tidligere kunne investeres mere bredt i disse, er investorer i dag i højere grad 

nødt til at lave deres analysearbejde mere grundigt, da der ellers er større risiko for fejlinvesteringer35. 

Hvis de samme forhold lader til at være tilstede på frontier markets, er der mulighed for at de resultater 

der er fremkommet i denne analyse, kan bruges som forudsætning for fremtidige investeringer på disse 

marked. Hvis dette er tilfældet, vil de fremkomne faktorer kunne danne grundlaget for, hvorledes 

selskabsudvælgelsen kan finde sted i disse markeder, med forbehold for de afgrænsninger der har været 

sat for opgaven, i forhold til de fremkomne resultater. 
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35 Dette er selvsagt altid en risiko, men i mindre stigende eller faldende aktiemarkeder kan sektor- og selskabsudvælgelsen 
advokeres for at være mere central, i jagten på afkast. 



121 

 

15 Litteraturliste 

Bøger: 

Bodie Z., Kane A. & Marcus A., (2011), “Investment portfolio management - 9.th edition”, McGraw 

Hill Education 

Brealey R., Myers S. & Allen F., (2008),”Principles of Corporate Finance - 9.th edition”, McGraw 

Hill Education 

Brealey R., Myers S. & Allen F., (2011), “Principles of Corporate Finance – 10.th edtion”, McGraw 

Hill Education 

Damodaran A., (2001), “The Dark side of valuation”, Prentice Hall 

Damodaran A., (2006),”Damodaran on Valuation – Security Analysis for investment and Corporate 

Finance”, John Wiley & Sons. Inc. 

Koller T., Goedhart M. & Wessels D., (2010), “Valuation: Valuation: Measuring and Managing the 

Value of Companies”, McKinsey & Company 

Pereiro L., (2002), “Valuation of companies in emerging markets”, John Wiley & Sons. Inc. 

Petersen C. & Plenborg T., (2012), “Financial Statement Analysis”, Pearson 

Artikler: 

Amihud Y. & Mendelson H., (2000), “The liquidity route to a lower cost of capital”, Journal of 

Applied Corporate Finance  

Barry C., Peavy J. & Rodriguez M., (1998), “Performance Characteristics of Emerging Capital 

Markets”, Financial Analysts Journal 

BNP Paribas, (2013), “Emerging market equites – does faster growth translate into higher returns?”, 

BNP Paribas  

Boumphrey S. & Bevis E., 2013, “Researching the emerging middle classes beyond BRIC”, 

Euromonitor International 



122 

 

Brockman P., Chung D. & Yan X., (2009), Block Ownership, Trading Activity and Market Liquidity, 

Cambridge University Press 

Bruner R., Eades K., Harris R., Higgins R., (1998), “Best practices in estimating the cost of capital: 

survey and synthesis”, Financial practice & Education. 

Brass A. & Bralver C., (1990), “An Analysis of Trading Profits: How Most Trading Rooms Really 

Make Money”, Journal of Applied Corporate Finance 

Crombez J., (2001), “Momentum, Rational Agents and Efficient Markets”, The Journal of Psychology 

and Financial Markets. 

Damodaran A., (2013): “Damodaran: Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation & 

Implications”, Stern School of Business. 

Darbyshire P. & Hampton D., (2011), “Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA”, 

John Wiley & Sons, Ltd. 

De Bondt W. & Thaler R., (1996),”Finansial decision-making in markets and firms”, Handbook in 

operations research and management science 

EconomyWatch, (2010),”Emerging market economy”, EconomyWatch 

Fama E., (1965), “The Behavior of Stock-Market Prices”, The Journal of Business - Vol. 38, No. 1 

Featherstone K., (2011), ”The Greek Sovereign Debt Crisis and EMU: A Failing State in a Skewed 

Regime”, Journal of Common Market Studies 

Gardel U., (2014), ”Nu kommer Ruslands sanktioner mod fødevarer fra Vesten”, Business.dk. 

Gay R., (2008), ”Effect of macroeconomic variables on stock market returns for four emerging 

economies”, 

 

Grullon G. & Ikenberry D., (2000), “What Do We Know About Stock Repurchases?”, Journal of 

Applied Corporate Finance 

Harvey C., (2000), “Drivers of expected returns in International Markets”, Duke University 



123 

 

Humphery M., (2008), “Calculating the cost of equity in emerging markets”, The Finsia Journal of 

Applied Finance 

Jacquier E., Kane A. & Marcus A., (2003), “Geometric or Arithmetic Mean: A Reconsideration”, 

Financial Analysts Journal, Vol. 59, No. 6. 

James M. & Koller T., (2000) “Valuation in emerging market”, The McKinsey Quarterly Report, 

Kaustia M., Halko M. & Alanko E., (2011), “Gender effects in risky assets holdings”, Aalto University 

Kothari S. & Shanken J., (1995),”In Defense of Beta”, Journal of Applied Corporate Finance 

Madsen P., (2013), “Arabisk forår giver økonomiske tømmermænd”, Politiken 

Markowitz H., (1991),”Foundations of Portfolio Theory”, The Journal of Finance  

Mao J., (1970),”Essentials of Portfolio Diversification Strategy”, The Journal of Finance 

Mishra P. K., (2012), “Efficiency of South Asian Capital Markets An Empirical Analysis”, Pakistan 

Journal of Commerce & Social Science 

MSCI, (2000), “Press release, July 31, 2000”, Morgan Stanley Capital International 

MSCI, (2013), “Press release 2000”, Morgan Stanley Capital International 

MSCI, (2011), “MSCI Calculation Methodologies”, Morgan Stanley Capital International 

Morningstar, (2011), “Equity Performance Attribution Methodology”, Morningstar 

Muradoglu G., Taskin F. & Bigan I, (2001), “Causality between Stock returns and macroeconomics 

variables in emerging markets”, Russian & East European Finance and Trade 

Petersen C. & Plenborg T., (2007), ”Measuring Value Creating Growth”, Department of Accounting 

and Finance, Copenhagen Business School 

Sander T., (2001), ”Behavioral Finance – det rationelle supplement til den moderne porteføljeteori”, 

Finans/Invest 



124 

 

Sloan R., (2000), “Discussion of Who Is My Peer? A Valuation-Based Approach to the Selection of 

Comparable Firms”, Journal of Accounting Research 

Stoll H. R., (2000), “Friction”, Journal of Finance 

Wilcox J., (1992), “Global Investing in Emerging Markets”, Financial Analysts Journal 

Yang, Tarpon, Sun, (2006), “International correlations across stock markets and industries”, Applied 

Financial Economics. 

 

Databaser: 

Bloomberg  

International Monetary Fund - IMF Statistic & Data 

The World bank - World Databank 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   



125 

 

16 Bilag 

Oversigt over udvikling i alphaværdier 
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Oversigt over udvikling i risikopræmier 
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Regressionsresultater for enkelte faktorer 

Salg 

 

EBITDA 

 

EBITDA Margin Niveau 

 

EBITDA Margin Udvikling 

 

EBIT 

 

EBIT Margin Niveau 

 

 

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 4,33% 7,64% 0,84% 11,10% 33,80% 3,51% 9,47% 0,49% -18,44% 1,83% 17,28% 6,79% 6,39% 4,47% 6,39%

t 3,065 5,220 0,711 5,541 8,300 3,470 3,135 0,185 -6,508 1,009 4,619 3,378 2,540 2,275 3,568

Hældning 10,85% 1,79% 9,90% 3,24% 45,75% -2,16% 9,01% 32,58% 94,06% 0,10% 27,25% -0,06% -1,19% -1,03% 16,44%

t 2,697 1,241 3,107 0,872 4,237 -0,780 2,312 5,017 11,548 0,104 3,101 -0,737 -0,400 -0,216 2,598

R-squared 1,11% 0,24% 1,51% 0,12% 2,88% 0,11% 0,74% 3,80% 17,66% 0,00% 1,96% 0,11% 0,04% 0,01% 2,16%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 6,72% 7,04% 3,07% 11,39% 36,99% 2,99% 11,11% 6,56% -8,99% -1,75% 21,81% 7,08% 7,66% 4,81% 8,32%

t 4,457 4,389 2,682 5,787 8,342 3,045 3,826 2,546 -3,185 -0,910 5,322 3,205 2,818 2,543 3,790

Hældning 0,58% 2,50% 6,48% 0,12% 0,17% 0,07% 5,09% 1,72% 38,36% 0,07% 1,33% -0,52% 1,53% 1,75% 4,23%

t 0,786 2,545 4,119 0,293 0,479 0,751 2,464 1,272 9,241 0,220 0,686 -0,855 1,359 1,948 1,930

R-squared 0,11% 1,17% 3,02% 0,02% 0,04% 0,12% 0,98% 0,30% 14,04% 0,01% 0,12% 0,18% 0,51% 1,04% 1,55%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 8,03% -20,63% 17,48% -19,26% -78,31% 55,54% -35,56% -25,47% -24,14% -12,39% -47,80% 13,36% 12,10% 38,90% -8,44%

t 3,421 -14,176 11,249 -7,858 -31,963 29,595 -12,918 -9,919 -7,118 -3,249 -12,878 4,035 3,297 11,744 11,673

Hældning -5,91% 3,36% 1,53% 0,13% 2,73% -0,21% -1,99% -11,66% -7,69% -11,33% 2,84% 5,52% -1,86% -2,31% -1,92%

t -0,781 1,020 2,110 0,018 0,381 -0,159 -0,225 -1,398 -0,672 -0,948 0,242 0,515 -0,157 -0,206 0,631

R-squared 0,11% 0,19% 0,82% 0,00% 0,03% 0,01% 0,01% 0,39% 0,10% 0,22% 0,02% 0,07% 0,01% 0,01% 0,14%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 6,67% 7,54% 4,01% 11,31% 35,20% 3,06% 12,43% 6,79% -2,67% -1,76% 21,92% 6,98% 7,54% 5,04% 8,86%

t 4,408 4,744 3,436 5,789 8,311 3,106 4,337 2,645 -0,908 -0,922 5,350 3,160 2,765 2,657 3,753

Hældning 0,43% 9,08% 4,70% 0,86% 0,02% -0,02% 0,69% 1,70% 25,37% 0,32% -0,52% -0,93% 0,40% 1,03% 3,08%

t 0,562 3,605 2,637 1,131 0,042 -0,362 0,318 0,965 4,122 0,539 -0,292 -0,996 0,617 1,357 1,253

R-squared 0,06% 2,32% 1,26% 0,24% 0,00% 0,03% 0,02% 0,17% 3,15% 0,06% 0,02% 0,25% 0,11% 0,51% 0,58%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,56% 7,77% 2,45% 11,85% 36,94% 3,18% 10,84% 6,28% -1,78% 1,81% 21,32% 6,67% 6,39% 4,18% 8,82%

t 4,118 5,541 2,365 6,728 9,043 3,602 3,788 2,707 -0,667 1,006 6,134 3,328 2,550 2,486 3,862

Hældning 0,33% 9,97% 2,76% 0,10% -0,02% 0,89% 4,08% 3,84% 0,86% 0,06% 2,58% -0,11% 0,27% 0,67% 1,88%

t 1,066 7,104 3,062 0,825 -0,022 1,406 3,293 3,571 1,717 0,298 2,689 -0,678 0,673 3,111 2,108

R-squared 0,18% 7,37% 1,47% 0,11% 0,00% 0,34% 1,49% 1,96% 0,47% 0,02% 1,47% 0,09% 0,11% 2,06% 1,23%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,98% -20,53% 16,93% -15,55% -75,01% 58,42% -33,24% -25,77% -23,96% -15,91% -47,76% 13,96% 10,95% 37,86% -8,12%

t 3,098 -16,924 12,121 -7,705 -38,526 27,022 -14,448 -11,598 -10,314 -7,639 -22,862 6,729 4,149 15,258 14,171

Hældning -2,26% 1,07% 1,30% -22,32% -18,49% -18,10% -15,54% -15,16% -14,16% -0,60% -0,18% -0,80% -3,77% -2,00% -7,93%

t -0,287 0,413 1,917 -3,019 -2,657 -2,209 -1,649 -1,581 -1,665 -0,300 -0,149 -0,245 -0,358 -0,180 1,188

R-squared 0,01% 0,03% 0,59% 1,51% 1,24% 0,91% 0,41% 0,44% 0,50% 0,02% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,41%
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EBIT Margin Udvikling 

 

Indtjening efter skat 

 

Indtjening per aktie 

 

Return on Assets niveau 

 

Return on Assets udvikling 

 

Return on Equity niveau 

 

Return on Equity udvikling 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,58% 9,04% 2,94% 11,92% 35,43% 3,25% 11,90% 6,95% -1,56% 1,86% 21,67% 6,52% 6,36% 4,10% 9,00%

t 4,124 6,325 2,800 6,768 9,033 3,656 4,154 2,992 -0,582 1,032 6,228 3,235 2,540 2,433 3,993

Hældning 0,33% 8,85% 2,05% 0,22% -0,58% 0,59% 1,84% 3,65% 0,38% 0,01% 3,00% -0,53% 0,11% 0,34% 1,45%

t 0,975 5,868 2,230 1,220 -0,620 1,102 1,944 2,794 0,792 0,042 2,499 -0,856 0,545 2,601 1,721

R-squared 0,15% 5,17% 0,79% 0,24% 0,06% 0,21% 0,53% 1,21% 0,10% 0,00% 1,28% 0,15% 0,07% 1,45% 0,81%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,66% 7,73% 2,18% 12,01% 36,85% 3,47% 8,94% 6,28% -2,38% 1,77% 21,43% 6,74% 6,17% 4,34% 8,66%

t 4,209 5,382 2,119 6,807 9,062 3,957 3,134 2,749 -0,902 0,993 6,138 3,378 2,471 2,497 3,843

Hældning 1,66% 0,93% 0,95% -0,12% 0,20% 0,25% 4,89% 2,87% 1,14% -0,11% 0,37% 0,41% 0,27% 0,13% 0,99%

t 2,675 4,093 4,152 -0,648 0,841 1,837 4,250 3,320 2,222 -2,267 0,834 2,117 1,374 0,933 2,254

R-squared 1,09% 2,57% 2,66% 0,07% 0,12% 0,57% 2,43% 1,68% 0,78% 0,91% 0,14% 0,90% 0,46% 0,19% 1,04%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,02% 7,60% 2,48% 11,81% 33,74% 4,08% 9,88% 6,11% -2,84% 0,93% 21,15% 6,67% 5,94% 3,88% 8,32%

t 3,743 5,140 2,381 6,543 8,451 4,626 3,401 2,627 -1,061 0,523 5,960 3,311 2,359 2,271 3,743

Hældning 1,45% 0,35% 1,01% -0,14% 0,13% 0,22% 4,08% -0,03% 1,15% 0,80% 0,83% 0,17% 0,31% 0,11% 0,75%

t 2,300 2,691 4,267 -0,684 0,652 1,745 3,643 -0,988 2,287 3,790 1,044 0,777 1,408 0,787 1,933

R-squared 0,83% 1,16% 2,88% 0,08% 0,07% 0,54% 1,86% 0,15% 0,84% 2,55% 0,23% 0,12% 0,50% 0,14% 0,85%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 0,30% -21,67% 20,36% -16,89% -75,79% 58,24% -34,79% -26,05% -21,98% -12,03% -44,25% 15,74% 12,51% 38,62% -7,69%

t 0,183 -14,323 10,842 -7,812 -37,140 29,106 -16,257 -12,791 -8,137 -4,006 -15,408 6,709 4,885 15,982 13,113

Hældning 0,85% 0,20% -0,48% -0,37% -0,35% -0,47% -0,13% -0,27% -0,53% -0,51% -0,54% -0,46% -0,55% -0,19% -0,27%

t 5,516 1,231 -2,839 -1,908 -1,920 -2,691 -0,809 -1,540 -2,136 -1,799 -1,800 -1,890 -1,931 -0,818 2,059

R-squared 4,48% 0,24% 1,29% 0,61% 0,65% 1,35% 0,10% 0,42% 0,83% 0,67% 0,75% 0,84% 0,98% 0,16% 0,95%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,83% 7,82% 2,39% 11,99% 37,28% 3,43% 11,32% 7,04% -1,77% 1,96% 21,97% 6,72% 1,97% 3,74% 8,69%

t 4,305 5,395 2,340 6,788 9,074 3,863 3,923 3,019 -0,659 1,089 6,196 3,339 0,875 2,187 3,790

Hældning 1,48% 0,98% 1,59% -0,11% 0,19% 0,28% 4,38% 2,45% 1,21% -0,12% 0,34% 0,83% 0,07% 0,06% 0,97%

t 2,413 3,839 5,212 -0,575 0,834 1,923 3,048 2,544 1,933 -2,222 0,772 3,221 0,880 0,393 2,129

R-squared 0,89% 2,29% 4,15% 0,05% 0,12% 0,64% 1,30% 1,01% 0,60% 0,89% 0,13% 2,14% 0,20% 0,03% 1,03%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,93% -18,01% 22,76% -14,39% -77,51% 58,06% -33,99% -24,45% -22,96% -10,67% -44,35% 13,97% 11,47% 40,61% -6,68%

t 3,567 -11,975 12,450 -7,045 -40,693 28,266 -17,087 -11,913 -8,590 -3,665 -14,805 6,490 4,628 14,439 13,258

Hældning -0,02% -0,11% -0,25% -0,22% -0,03% -0,11% -0,09% -0,18% -0,13% -0,22% -0,17% -0,02% -0,06% -0,15% -0,13%

t -0,356 -2,300 -4,955 -3,893 -0,705 -2,363 -1,822 -2,873 -1,661 -2,529 -1,561 -0,839 -1,241 -1,555 2,047

R-squared 0,02% 0,83% 3,83% 2,49% 0,09% 1,04% 0,51% 1,45% 0,51% 1,32% 0,57% 0,17% 0,41% 0,58% 0,99%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,71% 8,83% 2,81% 12,00% 37,30% 3,50% 11,60% 6,96% -1,69% 1,60% 21,80% 6,91% 2,75% 4,25% 8,88%

t 4,175 6,147 2,693 6,784 9,062 3,889 4,050 2,943 -0,617 0,875 6,116 3,361 1,195 2,388 3,878

Hældning 0,29% 8,90% 3,01% 0,11% -0,19% 1,09% 2,98% 2,76% 0,66% 0,80% 2,40% -0,51% 0,33% 0,69% 1,67%

t 0,975 5,775 2,958 0,613 -0,176 1,801 2,248 2,595 1,282 2,000 2,278 -1,405 0,687 1,300 1,864

R-squared 0,15% 5,04% 1,38% 0,06% 0,01% 0,57% 0,72% 1,07% 0,27% 0,74% 1,11% 0,42% 0,13% 0,40% 0,86%
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Residual indkomst udvikling 

 

Spread niveau 

 

Spread niveau udvikling 

 

  

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,66% 7,84% 2,52% 12,07% 37,14% 3,25% 11,63% 6,66% -1,81% 1,91% 21,70% 6,89% 2,69% 9,09%

t 4,129 5,375 2,416 6,816 9,018 3,635 4,043 2,814 -0,659 1,044 6,056 3,340 1,174 3,886

Hældning 0,01% -0,12% -0,01% 0,01% -0,54% -0,06% -0,01% 0,77% -0,03% 0,39% -0,32% 0,00% -0,47% -0,03%

t 0,139 -1,786 -0,674 0,557 -0,787 -0,944 -0,712 2,165 -0,645 0,970 -0,435 -0,009 -1,781 0,892

R-squared 0,00% 0,51% 0,07% 0,05% 0,10% 0,16% 0,07% 0,75% 0,07% 0,18% 0,04% 0,00% 0,86% 0,22%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,58% -19,38% 19,19% -17,48% -77,95% 56,50% -35,22% -26,44% -24,38% -12,25% -45,55% 13,83% 11,05% 39,62% -8,06%

t 3,972 -16,055 13,073 -10,949 -47,822 32,484 -20,505 -15,562 -10,988 -4,899 -18,297 6,514 4,629 15,987 15,838

Hældning -0,53% -10,30% -24,27% -22,43% -3,70% -11,21% -6,80% -15,55% -12,12% -22,64% -17,65% -1,68% -5,57% -14,42% -12,06%

t -0,113 -2,228 -4,835 -3,980 -0,805 -2,322 -1,403 -2,488 -1,508 -2,565 -1,603 -0,833 -1,245 -1,543 1,962

R-squared 0,00% 0,78% 3,66% 2,60% 0,11% 1,01% 0,30% 1,10% 0,42% 1,36% 0,60% 0,17% 0,41% 0,57% 0,93%

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Gns

Skæring 5,66% 7,86% 2,52% 12,07% 36,95% 3,25% 11,64% 6,95% -1,83% 1,93% 21,67% 6,89% 2,84% 9,11%

t 4,131 5,387 2,418 6,815 8,957 3,636 4,046 2,935 -0,666 1,058 6,050 3,340 1,244 3,899

Hældning 0,01% -0,13% -0,01% 0,01% -0,91% -0,05% -0,01% 0,93% -0,04% 0,29% -0,60% 0,00% -0,41% -0,07%

t 0,099 -1,975 -0,734 0,525 -1,045 -0,658 -0,811 2,087 -0,768 0,653 -0,753 0,002 -2,243 0,950

R-squared 0,00% 0,62% 0,09% 0,04% 0,18% 0,08% 0,09% 0,69% 0,10% 0,08% 0,12% 0,00% 1,36% 0,27%
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Multi-regressioner – Udvikling i EBITDA, uden spread 
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Multiregressioner – Udvikling i EBIT, uden spread 
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Multiregressioner – Udvikling EBIT margin, uden spread 
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Multiregressioner – Udvikling i EBITDA, med spread 
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Multiregressioner – Udvikling i EBIT, med spread 
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Multiregressioner – Udvikling EBIT Margin, med spread 

 

 

 


