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Abstract 

 

The Master thesis deals with models for performance measurement of market timing and security 

selection, which has been a hot topic since 1966. In that year Treynor & Mazuy proposed a 

groundbreaking model to test the timing of portfolios. Since then, a number of other models has 

been developed, all of which is analyzed in relation to validity and accuracy. The focus is on the 

kind of timing that involves investments in the risk-free asset. If a model is accurate, it should not 

find any selection in portfolios of so-called perfect or perverse timing. 

These artificial portfolios are constructed using returns from the risk-free asset and the 

value-weighted market to achieve the best and the worst possible timing of the market. No risky 

assets are preferred to others, so there is no selection present. It is argued that the overall 

performance should be measured by the differential return. This is the return above a relevant 

benchmark, of which the definition is very important. The proposed benchmark provides the 

opportunity for the development of a new model that contains only two estimates. 

The existing models are based either on total or excess return, but the analysis of 

differential return allows for an absolute interpretation of the models' estimates. The sum of the 

contributions from timing and selection is exactly equal to the average differential return, which 

measures the overall performance. The benchmark takes account of any restrictions on 

investment in the risk-free asset, which is not necessarily prohibited. Traditionally, any 

combination of the risk-free asset and the value-weighted market is regarded as a passive 

investment, of which the owner can be responsible. This is not correct however, as it is in direct 

conflict with strategies for timing. 

As a perspective on the problems, the solution is extended to allow for both types of 

timing, since there will also be an estimate for the investment in risky assets with a desired 

systematic risk. This differs from selection, where assets are chosen if their prices are too low. 

The extension of the model thus provides a breakdown of performance into selection and two 

kinds of timing, which together constitute the return above the benchmark. The subject does not 

include risk adjustments, which is consistent with existing models regarding timing and selection. 
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1 Indledning 

 

Performance measurement for porteføljer er en udbredt disciplin i såvel den teoretiske som den 

praktiske verden, og det er en væsentlig del af porteføljeteori. Markowitz startede i 1952 en ny 

epoke med sammensætningen af porteføljer, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko 

optimeres. Sharpe videreudviklede i 1964 dette arbejde til den såkaldte Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), som handler om aktivers prisdannelse i ligevægt. Her introduceredes også den 

systematiske risiko, som lagde fundamentet for det første egentlige præstationsmål. Dette 

overordnede præstationsmål blev fremsat i 1965 af Treynor, som sammen med Mazuy også kom 

med det første mål for market timing året efter. 

 Nærværende kandidatafhandling handler om den del af performance measurement, som 

handler om måling af market timing som modsætning til security selection. Førstnævnte er en 

strategi, der går ud på at have den rette markedsrisiko på det rette tidspunkt. Selektion handler om 

at udvælge de risikofyldte aktiver, der er relativt billigst. Der vil også være bud på, hvordan man 

måler den overordnede præstation, men der vil i den forbindelse ikke blive taget hensyn til risiko. 

Det er der heller ikke tradition for i den pågældende gren af litteraturen, men det vil dog være 

relevant for den fremtidige forskning. Der vil nu være en kort beskrivelse af projektets 

bestanddele, hvorefter indledningen rundes af med en disposition for afhandlingen. 

 

1.1 Beskrivelse 

 

Specialet omhandler præstationsmåling af market timing ability og security selection skill i 

forbindelse med portfolio management evaluation, idet security selection ikke er begrænset til 

stock picking. Der er med tiden blevet udviklet en række modeller, som alle vil blive analyseret. 

Der vil også være forslag til nye modeller, som kan styrke den praktiske anvendelse. Der 

fokuseres her på den form for market timing, der drejer sig om at optimere porteføljens vægt i det 

risikofrie aktiv. Alternativt går strategien ud på at optimere vægtene i de risikofyldte aktiver, da 

man også på den måde kan tilstræbe en ønsket systematisk risiko. Dette adskiller sig fra security 

selection, hvor man optimerer vægtene i de risikofyldte aktiver uden hensyntagen til markedet 

som helhed. Temaet er modelspecifikation på baggrund af realiserede afkast fra følgende 

investeringer: 
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� En portefølje ~ P 

� Et benchmark ~ J 

� Et risikofrit aktiv ~ F 

� Et værdivægtet marked ~ M 

 

På forhånd er der stiftet bekendtskab med Treynor & Mazuy, som givetvis er den første model på 

området. De fandt, at market timing kan måles som porteføljeafkastets afhængighed af det 

kvadrerede markedsafkast i et andengradspolynomium. Siden er der udviklet andre modeller, som 

alle tager udgangspunkt i analyse af rette linier (førstegradspolynomier). Der er ikke fundet 

relevante bøger om emnet, men der fundet en række artikler. Artiklerne er fundet ved hjælp af de 

artikelbaser, der stilles til rådighed af CBS Bibliotek. Den ældste artikel er fra 1952, og resten er 

skrevet i perioden fra 1964 til 1982. Følgende spørgsmål vil blive besvaret for den valgte form for 

market timing: 

 

1) Kan man fastslå modellernes gyldighed? 

2) Kan modellerne rangordnes efter nøjagtighed? 

3) Kan der opnås højere sandsynlighed for statistisk signifikans? 

 

Ethvert afkast skal sammenlignes med et givent benchmark, idet man bør analysere differential 

return frem for total return eller excess return. Hvis en model skal kunne siges at være nøjagtig, 

skal den i teorien harmonere med henholdsvis perfect og perverse market timing. Disse er 

kunstigt konstruerede porteføljer, der repræsenterer henholdsvis det højest og lavest mulige afkast 

fra timing. Hvis markedsafkastet er højere end den risikofrie rente, skal man have så lidt risikofrit 

aktiv som muligt for at opnå perfekt timing. Omvendt skal man have så meget risikofrit aktiv som 

muligt, hvis den risikofrie rente er højere end markedsafkastet. Det modsatte gør sig gældende, 

hvis man skal opnå såkaldt pervers timing. Timingekstremerne er altså følgende: 

 

� Perfect Market Timing ~ H 

� Perverse Market Timing ~ L 

 

Ifølge studieordningen er formålet med kandidatafhandlingen, at den skal tjene til afprøvning af 

den studerendes evne til faglig fordybelse og til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde 

en kompleks problemstilling på kandidatniveau. Dette er forhåbentligt opfyldt, idet der også er 

taget hensyn til de forskellige delmål. Man kan ikke nødvendigvis tale om afgrænsede faser i et 

projekt, da man hele tiden bliver klogere og derfor kan blive nødt til at lave noget om. I henhold 

til studieordningens målbeskrivelse for kandidatafhandlingsforløbet kan man dog udlede en række 
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delmål, som også danner grundlag for afhandlingens opbygning. Denne vil blive beskrevet 

nærmere i næste afsnit, som skal fungere som en læsevejledning. Delmålene er følgende: 

 

1. Planlægning 

2. Problemformulering 

3. Hypotesedannelse 

4. Metodevalg 

5. Dataindsamling 

6. Litteratursøgning 

7. Teorigennemgang 

8. Opgaveløsning 

9. Emneafgrænsning 

 

1.2 Disposition 

 

Inden problemformuleringen vil der være et afsnit, der giver et indblik i det konkrete 

kandidatafhandlingsforløb. Det er en beskrivelse af den erkendelsesproces, der har transformeret 

information om til viden. Overordnet er det en kommentar til planlægningen og de overraskelser, 

der har været. Problemformuleringen udmunder herefter i tre spørgsmål, og der vil også være 

nævnt tre grunde til overhovedet at beskæftige sig med performance measurement. Emnet er 

afgrænset fra en række problemstillinger, som først vil blive gennemgået sidst i afhandlingen. 

Hvis man gerne vil læse om dette i forlængelse af problemformuleringen, må man bladre om til 

afsnittet lige inden afslutningen. Det skal dog nævnes, at emneafgrænsningen er unødvendig at 

læse for forståelsen af de øvrige hovedafsnit. 

 Efter problemformuleringen vil der blive gået direkte til de bidrag, som ligger til grund for 

besvarelsen af problemformuleringen. Der er tale om underbyggede hypoteser, som er essentielle 

for resten af besvarelsen. Refereringen af eksisterende modeller og vurderingen af deres gyldighed 

bygger ikke på disse indledende betragtninger, men de er afgørende i forhold til måling af 

modellernes nøjagtighed samt udviklingen af en ny model. De næste hovedafsnit drejer sig om 

metodevalg, dataindsamling og litteratursøgning, hvorefter der tages hul på den egentlige 

teorigennemgang. Denne indledes med en introduktion til den virkelighed, som en model skal 

kunne forklare. Desuden vil der være et nærmere kig på traditionel benchmarking, som er i 

konflikt med timing. 

 Gennemgangen af de enkelte modeller følger herefter en bestemt drejebog, som også vil 

blive nærmere beskrevet i introduktionen. Inden emneafgrænsningen vil der være en besvarelse af 
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problemformuleringens spørgsmål, hvilket derfor vil have karakter af en opgaveløsning. 

Emneafgræsningen fokuserer særligt på en beskrivelse af risikobegrebet, da det normalt er en fast 

bestanddel af performance measurement. Herefter kommer afhandlingens afslutning med 

generalisering, konklusion og perspektivering, og allersidst kan man finde et appendiks. Dette 

består af en oversigt over datasættet, nogle ligninger til estimering af modelparametre samt 

litteraturlisten, som er opdelt i en primær, en sekundær og en tertiær del. 

 Kilderne er således nummereret med henholdsvis et, to eller tre mærker, hvilket gøres for 

at indikere artiklernes vigtighed i forhold til problemformuleringen. Det er disse numre med 

mærker, der vil blive brugt ved henvisninger i afhandlingen. Efter nummeret vil der også være et 

sidetal, så man hurtigt kan finde stedet i den på gældende artikel. Herudover vil der igennem 

afhandlingen være en række henvisninger til Wikipedia, som dog ikke er brugt for helt centrale 

problematikker. Nu følger en beskrivelse af planlægningen af kandidatafhandlingsforløbet, 

hvilket også skal fungere som en blød optakt til den endelige problemformulering. 

 

2 Planlægning 

 

Ideen til afhandlingen opstod i forbindelse med læsning af faget ”Finansielle modeller i Excel”, 

hvor der blev undervist i implementering af Treynor & Mazuy. Da denne model umiddelbart 

virkede noget arbitrær i sin opbygning, blev det interessant at undersøge sagen nærmere. Da der 

meget tidligt var brug for et fast holdepunkt, konstrueredes to kunstige porteføljer med kendt 

positiv og negativ timing men ingen selektion. Det skulle så vise sig, hvordan Treynor & Mazuy 

harmonerede med disse. Snart var der udviklet en algoritme til opdeling af det såkaldte Jensens 

alfa i timing og selektion, men problemstillingen skulle dog senere vise sig at være betydeligt 

mere kompliceret end først antaget. Forløbet vil her blive uddybet i forhold til information, proces 

og viden, idet dette skal være en optakt til den endelige problemformulering. 

 

2.1 Information 

 

Udgangspunktet har været den oprindelige artikel af Treynor & Mazuy, og der er lavet en 

omfattende artikelsøgning på denne baggrund. Dette har vist sig at være meget tidskrævende, og 

det kan ikke anbefales i forbindelse med en kandidatafhandling. I bagklogskabens lys havde det 

nok været bedre at nøjes med at finkæmme lærebøgerne, men det havde ikke givet lige så godt et 
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resultat. Det havde formentligt været muligt at finde frem til to modeller af Henriksson & Merton, 

men resten af modellerne var nok ikke blevet fundet. Til gengæld kunne Treynor & Mazuy samt 

Henriksson & Merton godt have været et fyldestgørende grundlag, og man kunne så have gjort 

mere ud af tolkningen af disse. 

 

2.2 Proces 

 

Alternativt kunne man have brugt mere tid på at gå i dybden med benchmarking, eller måske 

kunne man ligefrem have inddraget risikobegrebet i analysen. Benchmarking bliver beskrevet i 

fornødent omfang, men det blev på et tidligt tidspunkt nødvendigt at afgrænse emnet helt fra 

risiko. I forbindelse med gennemgangen af de eksisterende teorier blev det klart, at nøglen til 

feltets videre udvikling er en ny definition af det relevante benchmark. Det blev derfor pludselig 

relevant at beskrive traditionel benchmarking, hvilket man sikkert kunne have brugt en hel 

afhandling på. Opdagelsen af det nye benchmark var dog ikke kommet, hvis emnet ikke havde 

været market timing og security selection. 

 Da risikojustering normalt er en fast bestanddel af performance measurement, er der gjort 

lidt ekstra ud af at beskrive risikobegrebet i emneafgrænsningen. Det bemærkes, at der ikke er 

tradition for at behandle risiko i den aktuelle gren af litteraturen. Oprindeligt var det meningen, at 

der også skulle være en undersøgelse af de forskellige modellers udbredelse. Dette har ikke 

direkte sammenhæng med de valgte problemstillinger, så det er ikke nævnt i emneafgrænsningen. 

Der vil være en kommentar til modellernes popularitet i forbindelse med beskrivelsen af 

litteratursøgningen, men det er ikke en del af problemformuleringen. Sidste afsnit inden denne 

angår viden om, at der findes to forskellige former for timing. 

 

2.3 Viden 

 

Der er relativt sent opstået en erkendelse af, at der findes to former for timing. Dette skyldes 

primært, at det ikke er klart beskrevet i litteraturen. Det er faktisk meget tvivlsomt, om forfatterne 

til de gennemgåede modeller overhovedet har indset dette. Det er i hvert fald tydeligt, at 

modellerne hver især kun tager højde for en enkelt type. På den baggrund er der truffet en 

beslutning om, at problemformuleringens spørgsmål kun skal dreje sig om den ene type. Dog vil 

alle eksisterende modeller og argumenter (eller mangel på samme) blive gennemgået for begge 
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typer af timing. Der vil blive fokuseret på den form for timing, som involverer den risikofrie 

rente. Den kan nemlig simuleres, selvom man ikke har kendskab til afkast for de enkelte 

risikofyldte aktiver på markedet. 

 

3 Problemformulering 

 

I forbindelse med præstationsmåling er der opstået en gren af litteraturen, der beskæftiger sig med 

måling af evnerne for market timing og security selection. Da investeringsstrategi kan opdeles i 

disse to discipliner, er det interessant at opdele den overordnede præstation i to tilsvarende 

resultater. I første omgang skal det dog fastslås, hvordan man bør måle præstationen som helhed. 

Det er således nødvendigt at definere det relevante benchmark, idet traditionel benchmarking også 

skal beskrives. Benchmark skal tage højde for mulighed for investering i et risikofrit aktiv, og så 

skal det også afhænge af et nærmere afgrænset marked af risikofyldte aktiver. Analysen af de 

eksisterende modeller for opdeling i timing og selektion skal munde ud i en besvarelse af 

følgende spørgsmål: 

 

1) Kan man fastslå modellernes gyldighed? 

2) Kan modellerne rangordnes efter nøjagtighed? 

3) Kan der opnås højere sandsynlighed for statistisk signifikans? 

 

Modellernes gyldighed er interessant, da en ugyldig model slet ikke bør bruges i praksis. Hvis en 

model i teorien ikke er helt nøjagtig, skal man desuden være varsom med at konkludere noget på 

baggrund af et statistisk bevis. Det vil derimod være en fordel med så mange gyldige og nøjagtige 

modeller som muligt, da det vil øge sandsynligheden for statistisk s signifikans. Nærmere bestemt 

ønskes der mulighed for at variere antallet af modelparametre, hvilket om muligt skal 

konkretiseres med en ny model. Spørgsmålene skal kun besvares i forhold til den type timing, der 

involverer det risikofrie aktiv. Alle argumenter vedrørende timing med risikofyldte aktiver skal 

dog også refereres, idet gennemgangen af modellerne skal tage udgangspunkt i deres oprindelige 

form. De næste tre afsnit indeholder argumenter for, hvorfor det overhovedet er relevant at 

beskæftige sig med performance measurement. 
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3.1 Incitamentsaflønning1 

 

Porteføljeforvalteren skal gerne have samme interesser som ejeren af porteføljen, hvilket man kan 

tilstræbe med den rigtige aflønning. Afkastet skal gerne være så højt som muligt, men ejeren 

bekymrer sig ikke nødvendigvis om investeringsstrategien i øvrigt. Så længe der bliver investeret 

i det definerede marked uden overtrædelse af eventuelle restriktioner på investering i det risikofrie 

aktiv, kan ejeren være ligeglad med en inddeling i timing og selektion. Man kunne til gengæld 

forestille sig, at der var flere porteføljeforvaltere for samme portefølje med hvert deres 

ansvarsområde. I det tilfælde vil det være relevant med en måling af både timing og selektion, så 

man kan aflønne forvalterne i forhold til deres præstation. 

 

3.2 Kapitalallokering2 

 

Performance measurement er også vigtigt i forhold til kapitalallokering, da det giver investorerne 

mulighed for at vælge de historisk bedst præsterende forvaltere. Hvis ejeren har særligt fokus på 

timing i forhold til et bestemt marked, kan vedkommende gå til den kapitalforvalter, der har vist 

størst evner på dette område. Det samme gør sig gældende for selektion, men man skal 

selvfølgelig også være indforstået med det forventede afkast og den forventede risiko. Et givent 

benchmark vil således både have tilknyttet forventet afkast og risiko, som ganske vist kan være 

forskellige fra ejer til ejer. I praksis kan forventningerne være forskellige, men ifølge teorien for 

effektive kapitalmarkeder burde de være ens. 

 

3.3 Markedseffektivitet3 

 

Hvis en bestemt gruppe af porteføljeforvaltere klarer sig signifikant bedre end det pågældende 

benchmark, vil det have konsekvenser for den såkaldte Efficient Markets Hypothesis (EMH). 

Ifølge den reflekterer priserne på aktiver al information således, at afkastene er uforudsigelige. 

Selv hvis teorien holder, er der brug for porteføljestyring. Det kan nemlig være svært for den 

enkelte at holde en diversificeret portefølje uden at slå sig samme med andre, da 

                                                 

1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Principal-agent_problem 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Investment 

3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Efficient-market_hypothesis 



 

 Performance Measurement: Market Timing and Security Selection  

 

8 © Mads Bøgelund CBS 

 

transaktionsomkostningerne givetvis vil være anseelige. Derudover kan det være svært at fordele 

en lille formue på mange aktiver, da de enkelte aktiver kan være relativt dyre. Der vil nu blive 

taget hul på besvarelse af problemformuleringen, og der indledes med nogle nødvendige 

hypoteser. 

 

4 Hypotesedannelse 

 

Besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål tager udgangspunkt i nogle grundlæggende 

betragtninger, som giver et relativt hurtigt indblik i problemstillingerne. Der er tale om de hensyn, 

der må tages til eventuelle begrænsninger på investering i det risikofrie aktiv. Der vil dels være en 

gennemgang af det relevante benchmark, og dels er der behov for at bestemme mulighederne for 

market timing. I den forbindelse er det nødvendigt konstruere nogle fiktive porteføljer, som kan 

tjene som eksempler. Afkastene vægtes i henhold til følgende ligning: 

 

1ω

rωr

i

iin

====

====

∑

∑
 

λ1: Vægtning af afkast
4
 

 

Vægtningen af afkast betinger, at alle midler investeres i de pågældende aktiver. Det samlede 

afkast findes så som det vægtede gennemsnit af de indgående afkast. Fremgangsmåden gælder 

kun, når de enkelte afkast er beregnet ved diskret rentetilskrivning. Hvis man bruger kontinuert 

rentetilskrivning, gælder der en anden sammenhæng. Aktiverne udgøres dels af det risikofrie 

aktiv, og dels udgøres de af risikofyldte aktiver i et værdivægtet marked. Næste afsnit handler om, 

hvordan man sammensætter et benchmark, som tager højde for market timing. 

 

 

                                                 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_mean 
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4.1 Benchmarking 

 

Traditionelt set betragtes enhver kombination af det risikofrie aktiv og det værdivægtede marked 

som en passiv investering, som ejeren selv kan være ansvarlig for. Dette er imidlertid i direkte 

konflikt med timing ved hjælp af det risikofrie aktiv, hvor formålet netop er optimering i forhold 

til det værdivægtede marked. Hvis man for eksempel ser på en periode hvor markedet konstant 

har været bedre end renten, så må det nødvendigvis være positivt at have en overvægt i markedet. 

Traditionelt bliver dette opfattet som en neutral investering, idet kun udvælgelse af risikofyldte 

aktiver har værdi. 

 Hvis man udelukkende betragter markedet, antages den værdivægtede version at være det 

relevante benchmark. Spørgsmålet er så, hvordan man skal tage hensyn til en eventuel mulighed 

for investering i det risikofrie aktiv. Det handler om at se på det konkrete råderum, da muligheder 

i princippet må forpligte. I den forbindelse gøres der brug af et simpelt gennemsnit til at finde 

midtpunktet mellem to yderpunkter, som er grænserne for investering i det risikofrie aktiv. 

Formlen for et midtpunkt er følgende:  

 

(((( )))) 2ωωω
)(

& ++++====  

λ2: Formel for midtpunkt
5
 

 

Hvis det kun er tilladt at investere op til halvdelen af midlerne i det risikofrie aktiv, vil man 

forholde sig neutralt ved at investere den kvarte formue heri. Den neutrale investering ligger 

således i midten af det givne råderum, hvilket følger af en relativ simpel betragtning. Hvis man i 

en delperiode investerer enten så meget så muligt eller så lidt som muligt i det risikofrie aktiv, vil 

man enten have opnået den mest positive eller den mest negative præstation. Den neutrale 

investering er således nødt til at ligge midt imellem disse ekstremer, som vil blive beskrevet 

yderligere i næste afsnit. Benchmark vil være givet ved følgende ligning: 

 

                                                 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Median 
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(((( ))))

(((( )))) 2ωωω

rω1rωr
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mfffj
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λ3: Konstruering af benchmark 

 

Det ses, at benchmarks vægt i det risikofrie aktiv afhænger af to størrelser. Den ene er den 

maksimalt tilladelige vægt, og den anden er den minimalt tilladelige vægt i det risikofrie aktiv. 

Det ses i øvrigt, at benchmarks vægt i det værdivægtede marked skal opfylde en investering af 

samtlige midler. Hvis man for eksempel har til opgave at investere maksimalt tres procent i det 

risikofrie aktiv og minimalt tyve procent, vil benchmark være fyrre procent risikofrit aktiv og tres 

procent værdivægtet marked. Næste afsnit handler om de ekstreme tilfælde af timing, som en 

model skal kunne opfange. 

 

4.2 Modelverificering 

 

Hvis en model skal kunne siges at være nøjagtig, skal den stemme overens med perfekt og pervers 

timing. Disse fiktive porteføljer er henholdsvis det højest og lavest opnåelige afkast ved market 

timing, idet der her fokuseres på timing ved at veksle mellem det risikofrie aktiv og det 

værdivægtede marked. Der findes også en anden slags timing, men det ligger uden for rammerne 

af problemformuleringen at simulere denne. Perfekt timing indebærer, at det altid lykkes at opnå 

det bedste afkast. Pervers timing betegner den præstation, hvor der altid vælges det dårligste 

afkast. Følgende ligning bruges til konstruering af timingekstremer: 
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(((( ))))
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λ4: Konstruering af timingekstremer 

 

I begge tilfælde optimeres det samme udtryk ved henholdsvis maksimering og minimering, idet 

udtrykket udgøres af to forskellige afkast. Det ene vedrører den portefølje, hvor der er mindst 

mulig vægt i det risikofrie aktiv. Det andet dækker over den portefølje, hvor der er størst mulig 

vægt i det risikofrie aktiv. Timingekstremerne bruges som nævnt til at måle forskellige modellers 

nøjagtighed, hvilket der vil blive gjort nærmere rede for i næste afsnit. 

 

5 Metodevalg 

 

Metoderne kan deles op i to forskellige former for argumentation, som er styret af den anvendte 

bevisførelse. Man kan lægge empiri til grund, og man kan bygge sine konklusioner på rationalitet. 

I dette tilfælde er der ingen empiri, men lejligheden vil blive benyttet til at introducere 

dataindsamlingen. Denne vedrører udelukkende fiktiv data, som bruges til at vise eksempler i 

forbindelse med gennemgangen af forskellige modeller. Dataindsamlingen foregår for det første 

ved generering, og for det andet bruges de anførte fremgangsmåder for konstruering.  

 

5.1 Empiri 

 

Der er ikke indsamlet autentisk materiale, men argumentationen bygger i høj grad på eksempler. 

Det er derved muligt at vise fordelen ved at analysere afkastet i forhold til det relevante 

benchmark, men det er er også muligt at eksemplificere forskellige modeller og rangordne dem 

efter nøjagtighed. Det samlede datagrundlag er indsat som appendiks, men det kan også 
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genskabes med alle decimaler. Datagenereringen er foregået med følgende specifikationer for 

”Generering af tilfældige tal” med Analysis ToolPak i Excel 2000: 

 

F M P

Standardafvigelse [%] 1 4 7

Tilfældige basistal 2 5 8

Middelværdi [%] 3 6 9

 
τ1: Oplysning om datagenereringen 

 

Resten af de påkrævede variabler findes ved den konstruering, som allerede er beskrevet. Heri 

indgår således den genererede rente og det genererede marked, mens den genererede portefølje 

bare antages at være sammensat af det risikofrie aktiv og markedets risikofyldte aktiver. Dette er 

selvfølgelig gjort i overensstemmelse med bestemte restriktioner, som også gælder for 

datakonstrueringen. Helt konkret vil alle eksempler bygge på investering af mindst nul procent og 

højest hundrede procent i det risikofrie aktiv, hvilket også kan angives med den indførte notation. 

Det ser således ud: 

 

1ω

0ω

f

f

====

====

)

(

 

λ5: Oplysning om datakonstrueringen 

 

Dette er de betingelser der giver den størst mulige forskel på perfekt og pervers timing, hvilket er 

visuelt optimalt. Det er derimod ikke en teoretisk forudsætning, og det er givetvis heller ikke 

almindeligt i praksis. Det betyder, at benchmark konsekvent vil være givet som halvt rente og 

halvt marked. Desuden vil perfekt (H) og pervers (L) timing indebære, at der altid holdes 

udelukkende det ene eller det andet. Næste afsnit introducerer de teoretiske argumenter, der ikke 

kan illustreres direkte med eksempler. 
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5.2 Rationalitet 

 

Hvis en model skal være gyldig, skal den som nævnt baseres på analyse af differential return. 

Derudover vil der blive argumenteret for, at alle datapunkter skal indgå i analysen på den rigtige 

måde. Modellerne skal være defineret for alle værdier, som i øvrigt skal klassificeres rigtigt i 

forhold til bull og bear marked. Dette vil blive forklaret i detaljer, når modellerne bliver 

gennemgået. Modelparametrene estimeres med mindste kvadraters metode, og deres nøjagtighed i 

forhold til perfekt og pervers timing måles med determinationskoefficienten. Denne beregnes på 

følgende måde: 

 

(((( ))))
(((( ))))∑
∑

22

2
2

2

2
2

YYS

ŶYŜ

S

Ŝ
1R

−−−−====

−−−−====

−−−−====

 

λ6: Formel for determinationskoefficient
6
 

 

Formlerne for parameterestimering er indsat som appendiks, men de har faktisk ikke været 

nødvendige ved implementeringen i regneark. Der findes nemlig en standardfunktion for 

estimeringen af lineære regressioner i Excel, hvilket der i øvrigt også gør for 

determinationskoefficient og gennemsnit for den sags skyld. Netop gennemsnit har en vigtig 

betydning, da differential return beregnes som gennemsnittet af alle delperioder. Formlen for 

gennemsnit ser således ud: 

 

 

 

                                                 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination 
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∑YY X
1====  

λ7: Kalkulering af gennemsnit
7
 

 

I forbindelse med måling af nøjagtighed er det nødvendigt at kunne samle denne i et enkelt tal, 

som dermed bliver en kombination af determinationskoefficienterne for henholdsvis H og L. Ved 

implementeringen er det ønskværdigt at undgå estimater for den afhængige variabel, så den 

samlede nøjagtighed skal gerne kunne bestemmes på baggrund af determinationskoefficienter og 

gennemsnit alene. Dette er også tilfældet, idet der er udviklet en formel for kombinering af 

determinationskoefficienter. Fremgangsmåden er som følger: 
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λ8: Kombinering af determinationskoefficienter 

 

Beregningen må nødvendigvis bero på en sammenlægning af summerede kvadratafvigelser, som 

for estimaternes vedkommende kan udtrykkes som funktioner af determinationskoefficienter og 

summerede kvadratafvigelser i forhold til gennemsnit. For at opnå større sandsynlighed for 

statistisk signifikans gælder det om at opstille flest mulige nøjagtige modeller, som også er 

gyldige. Dette vil blive uddybet, men først vil der blive set nærmere på dataindsamlingen. Denne 

er allerede blevet introduceret i et vist omfang, men næste afsnit skal belyse de forskellige 

variablers karakteristika yderligere. 

 

                                                 

7
 http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetic_mean 
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6 Dataindsamling 

 

Alle variablerne er afkast, og de er som nævnt beregnet ved diskret rentetilskrivning. Dette er 

simpelthen en nødvendighed for beregningen af det vægtede gennemsnit for de enkelte 

delperioder, men det er også umiddelbart den mest simple metode. Det gennemsnitlige afkast kan 

imidlertid ikke tolkes som den rente, der kan indsættes i hver delperiode og give samme resultat. 

Her skal man bruge det periodiserede afkast, som vil blive præsenteret inden gennemgangen af de 

enkelte variabler. I henhold til notationen i forrige afsnit beregnes afkastene efter følgende formel: 

 

∆WW

∆W
Y

−−−−
====  

λ9: Kalkulering af afkast
8
 

 

Alle afkast er fundet direkte ved generering eller konstruering, men de antages at være beregnet 

på baggrund af udviklingen i wealth (W). Forskellen mellem to tidspunkter betegnes med et stort 

delta, hvilket er gjort for at undgå en indeksering i forhold til tid. Det vurderes at en sådan vil 

forvirre mere, end den vil gavne. Indeksering i forhold til tid er således udeladt overalt, idet der 

fokuseres på en indeksering i forhold til de forskellige variabler. For at nå frem til det 

periodiserede afkast må man først vise, hvordan rentetilskrivningen foregår. Følgende størrelse 

kan ganges direkte på en given startværdi: 

 

(((( ))))∏ Y1G ++++====  

λ10: Funktion til fremskrivning
9
 

 

Dette produkt er første trin i beregningen af det geometriske gennemsnit, som netop er formlen 

for periodiseret afkast. Det skal nævnes, at dette faktisk findes som det simple gennemsnit ved 

kontinuert rentetilskrivning. Der kan man bare ikke bruge den anvendte vægtning af afkast, som 

                                                 

8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rate_of_return 

9
 http://en.wikipedia.org/wiki/Accumulation_function 
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antages udbredt i porteføljeteorien. Periodiseret afkast bliver egentlig ikke brugt på de aktuelle 

variabler, men det er vigtigt at gøre opmærksom på forskellen fra det gennemsnitlige afkast. 

Formlen ser således ud: 

 

1GY X

1

−−−−====&&&  

λ11: Periodisering af afkast
10

 

 

Funktionen til fremskrivning er også første trin i forbindelse med beregning af det akkumulerede 

afkast, som vil blive brugt til at give et indtryk af potentialet i de forskellige variabler. Dette giver 

nemlig et bedre indtryk af forskellen i forrentning, og man kan også få et godt indblik i 

mulighederne for timing. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at alle variablerne i dette 

tilfælde er fiktive. De siger derfor ikke noget om potentialet for afkast og timing i den virkelige 

verden, som i princippet kan være helt anderledes. Følgende ligning bruges ved akkumulering af 

afkast: 

 

1GY
~

−−−−====  

λ12: Akkumulering af afkast
11

 

 

De næste to afsnit belyser datasættet for henholdsvis generering og konstruering, idet selve 

indsamlingen allerede er beskrevet. Der vil være særligt fokus på forskellige karakteristika for de 

genererede variabler, hvoraf konstrueringen bygger på det risikofrie aktiv og det værdivægtede 

marked. Porteføljen antages selvfølgelig at overholde de begrænsninger på investering i det 

risikofrie aktiv, som også ligger til grund for datakonstrueringen. Der mindes om, at benchmark 

består af en halvdel til risikofri rente og en halvdel til markedsafkastet. Da det er tilladt at 

investere alle midler i såvel risikofrit aktiv som værdivægtet marked, er der størst mulig forskel 

på perfekt og pervers timing. 

                                                 

10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_annual_growth_rate 

11
 http://en.wikipedia.org/wiki/Interest 
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6.1 Generering 

 

Der er genereret tredive datapunkter for henholdsvis rente, marked og portefølje, idet der er indsat 

en komplet oversigt som appendiks. Antallet af datapunkter er valgt helt arbitrært, da det bare skal 

se godt ud i figurer og tabeller. Da der ikke udføres statistiske beviser, er antallet af observationer 

ikke afgørende. Hvis en præstation skal bevises statistisk på baggrund af virkelige observationer, 

vil det være ønskværdigt med flest mulige perioder. Følgende figur viser de akkumulerede afkast 

for genereringsvariablerne: 
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ϕ1: Akkumulation af genereringsvariablerne 

 

Det ses, at porteføljen med nød og næppe klarer sig bedre end markedet i det givne tidsrum. Dette 

er ganske pænt, da markedsafkastet er højere end det relevante benchmark. Dette er nemlig en 

kombination af markedet og renten, som ligger noget lavere. Renten er i øvrigt relativt stabil, 

hvilket nok er i overensstemmelse med virkeligheden. Markedsafkastet er markant højere end 

renten, hvilket ikke nødvendigvis er realistisk på længere sigt. Den risikofrie rente vil blive 

nærmere beskrevet i næste afsnit, som efterfølges af afsnit om markedet og porteføljen. 
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6.1.1 Det risikofrie aktiv
12

 

 

Det risikofrie aktiv antages at være et udbredt teoretisk begreb, som kan benyttes uden nogen 

omfattende redegørelse. Der gøres dog opmærksom på, at der her er tale om en varierende rente. 

Det betyder, at der er en vis risiko forbundet med renten i form af både systematisk og total risiko. 

Renten kan derimod ikke være negativ i selv den mindste delperiode, hvilket også er en form for 

risikofrihed. Definitionen har ingen betydning i forhold til besvarelsen af problemformuleringens 

spørgsmål, da konklusionerne er de samme. Man kan altså sagtens indsætte en konstant rente i 

beregningerne, hvis man ønsker det. 

 

6.1.2 Det værdivægtede marked
13

 

 

Markedet er valgt, så det adskiller sig visuelt fra renten. Der er dog ingen teoretiske krav til 

markedsafkastet, som i princippet kunne være hvad som helst. Det antages dog, at det 

værdivægtede marked er et teoretisk udbredt fænomen, hvor afkastet svarer til at eje samtlige 

aktiver i markedet. I forbindelse med performance measurement kan markedet være et hvilket 

som helst afgrænset sæt af aktiver, som defineres af ejeren. Den sidste del af genereringen 

vedrører en tilfældig portefølje, som er emnet for næste afsnit. 

 

6.1.3 Porteføljen
14

 

 

Alle de forskellige modeller vil blive illustreret i forhold til en portefølje, som antages sammensat 

af det risikofrie aktiv og de risikofyldte aktiver i det værdivægtede marked. Da der ikke er nogen 

teoretiske krav til markedsafkastet, er der heller ingen krav til porteføljeafkastet. Dette antages 

dog sammensat, så det overholder restriktionerne på investering i det risikofrie aktiv. I princippet 

kunne der også være restriktioner på beholdningerne af risikofyldte aktiver, hvilket ville ændre 

markedet og dermed benchmark. Markedet ville dermed ikke nødvendigvis være den 

værdivægtede version, da det skal være muligt at investere alle midler i benchmark. 

 

                                                 

12
 http://en.wikipedia.org/wiki/Risk-free_interest_rate 

13
 http://en.wikipedia.org/wiki/Market_portfolio 

14
 http://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_(finance) 
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6.2 Konstruering 

 

Det er allerede beskrevet, hvordan benchmark samt perfekt og pervers timing kan konstrueres ved 

hjælp af renten og markedet. Der er tale om fiktive variabler, som ikke siger noget om potentialet 

for market timing i den virkelige verden. Det akkumulerede afkast er dog velegnet til at give en 

fornemmelse af de afkast, som bruges som eksempel. Benchmark udgøres i hver delperiode af 

halvdelen i F og halvdelen i M, men det akkumulerede afkast for benchmark ender ikke midt 

imellem renten og markedet. Dette skyldes princippet om renters rente, men det vil føre for vidt at 

gøre nærmere rede for dette her. Følgende figur er en akkumulation af de konstruerede variabler: 
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ϕ2: Akkumulation af konstrueringsvariablerne 

 

Det ses, at perfekt timing ender mere end dobbelt så højt oppe som benchmark. Grafen for pervers 

timing viser, hvor dårligt det kan gå. Figuren viser i øvrigt, at der i dette tilfælde er mange mulige 

udfald for afkastet. Således kan det akkumulerede afkast ende op i mellem cirka et hundrede 

procent og små syv hundrede procent uden udvælgelse af bestemte aktiver, hvilket ville udvide 

udfaldsrummet. Der vil også være diskussion af timing uden brug af det risikofrie aktiv, men 

denne form vil ikke blive simuleret. Sidste emne inden teorigennemgangen er litteratursøgningen, 

som beskrives i næste afsnit. 
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7 Litteratursøgning 

 

Da der er rigeligt med litteratur, er litteratursøgningen begrænset til engelsksprogede tekster i fuld 

længde. Forfatterne skal i første omgang anvende eller udvikle en model, som er relevant for 

opgaven. De fundne kilder bruges herefter til at opspore yderligere modeller, som ikke blev 

fundet ved den indledende søgning. Der er både blevet søgt efter bøger samt artikler i magasiner 

og tidsskrifter, men der er ikke dukket relevante bøger op. Bøger søges på bibliotek.dk, og artikler 

søges i forskellige artikelbaser. Disse vil blive nærmere beskrevet i næste afsnit, som efterfølges 

af en gennemgang af de anvendte søgeord. 

 

7.1 Artikelbaser 

 

CBS Biblioteks information om ressourcer er læst, og der er udvalgt en række artikelbaser. Nogle 

af dem kan benyttes samtidigt, da de er samlet i søgemaskiner. Der er stor forskel på, hvor store 

de forskellige artikelbaser er. Den indledende søgning har således kun givet et enkelt resultat i 

Emerald Management Xtra, men til gengæld er der fundet næsten fyrre artikler i Business Source 

Complete. I alt blev der fundet næsten halvtreds artikler ved den indledende søgning, idet der er et 

betydeligt overlap mellem de forskellige artikelbaser. Artiklerne fra den indledende søgning er 

nærlæst op til og med 1998, hvorefter de er gennemgået mere løseligt. Der er søgt i følgende 

artikelbaser: 
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EBSCOhost WebFeat 

Academic Search Elite � �

Business & Company Resource Center �

Business Source Complete � �

Cambridge Journals Online �

CBS E-Journals Service

EconLit � �

EJS E-Journals �

Emerald Management Xtra �

ERIC �

IBSS � �

Informaworld �

ISI Web of Knowledge

JSTOR �

Oxford Journals �

SAGE Journals Online �

ScienceDirect

SourceOECD �

SpringerLink �

Wiley InterScience �

 
ϕ3: Samling af artikelbaser 

 

Da der ikke har været udviklet nogen nye modeller mellem 1982 og 1998, er der ikke blevet gået i 

dybden med artiklerne frem til i dag. Der er dog ingen nye modeller i de cirka tredive artikler, 

som den indledende søgning har givet fra 1998 og frem. Den indledende søgning har givet 

anledning til at læse yderligere cirka ti artikler, som enten bruger eller udvikler en relevant model. 

Enkelte artikler har ikke været tilgængelige i elektronisk form, men så er der bestilt en papirkopi 

på biblioteket. Denne service kræver selvfølgelig, at originalen findes i det danske 

bibliotekssystem. Artiklerne af Fabozzi & Francis er fundet ved at læse artikler fra den indledende 

søgning, og artiklen af Veit & Cheney måtte faktisk bestilles på papirform på biblioteket. Der er 

ikke fundet nogen relevante artikler i følgende artikelbaser: 

 

� Academic Search Elite 

� Cambridge Journals Online 

� ERIC 

� Oxford Journals 

� SAGE Journals Online 

� SourceOECD 

� Springerlink 
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Der skal her knyttes en lille kommentar til de forskellige modellers udbredelse, som er vidt 

forskellig. Der er næsten kun fundet anvendelse af modeller af Treynor & Mazuy og Henriksson 

& Merton, idet Fabozzi & Francis og Veit & Cheney faktisk ikke er slået igennem. Der vil blive 

gennemgået to ækvivalente modeller af Henriksson & Merton, som vil blive benævnt som HM1 

og HM2. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at HM1 er den mest populære. HM2 er 

nemlig taget fra samme artikel, og den umiddelbart nemmere at gennemskue end HM1. Det er 

også interessant, at modellerne af Henriksson & Merton faktisk er ækvivalente med en af de ældre 

modeller af Fabozzi & Francis. Næste afsnit beskriver de søgeord, der blev brugt ved den 

indledende søgning. 

 

7.2 Søgeord 

 

Det har ikke været muligt at opstille tilpas snævre søgekriterier, der ville omfatte Treynor & 

Mazuy. I første omgang har der derfor bare været søgt efter frasen ”market timing”, idet denne 

skulle indgå i titlen. Dette har efterfølgende givet anledning til at søge efter titler med 

ordstillingerne ”timing abilities/ability/performance”, da disse forekommer i mindst to af titlerne 

fra den første søgning. Det antages, at selektionsrelaterede begreber kan udelades af søgningen.  

Det er i øvrigt meget almindeligt at bruge ”selectivity” som synonym for selection, men 

selektivitet (udvælgelsesgrad) og selektion (udvælgelsesproces) er altså ikke det samme. En 

måling af selektiviteten kræver data, som antages ukendt her. Nu tages der hul på den egentlige 

teorigennemgang, som starter med en måling af den overordnede præstation. 

 

8 Teorigennemgang 

 

Afkastet skal i første omgang analyseres i forhold til sit benchmark, inden forskellen deles op i 

timing og selektion. Den overordnede præstation måles altså ved differential return, men der vil 

hele tiden blive vist beregninger for excess return og total return.  Excess return er merafkastet i 

forhold til den risikofrie rente, og total return er simpelthen afkastet for den pågældende variabel. 

Beregningen af differential return og excess return overholder det anvendte princip for vægtning 

af afkast, som knytter sig til diskret rentetilskrivning. Følgende tabel er en oversigt over 

variablernes gennemsnit: 
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F M P H J L

Differential Return -1,6 1,6 2,1 2,4 0,0 -2,4

Excess Return 0,0 3,2 3,7 4,0 1,6 -0,8

Total Return 3,1 6,3 6,8 7,1 4,7 2,3

Genereret Konstrueret

Afkast [%]

 
τ2: Gennemsnit for variablerne 

 

Porteføljens gennemsnitlige merafkast i forhold til benchmark er lige godt to procent, hvilket 

findes som differencen mellem total return for portefølje og benchmark. Excess return for den 

risikofrie rente og differential return for benchmark er af gode grunde nul, og perfekt og pervers 

timing har en forventet symmetri omkring benchmark. Formålet med teorigennemgangen er at 

gennemgå forskellige modeller for simultan test af market timing og security selection, og alle 

resultater vil blive angivet for både differential, excess og total return. Modellerne vil blive 

gennemgået i følgende kronologiske rækkefølge: 

 

1. Treynor & Mazuy ~ TM 

2. Fabozzi & Francis (1) ~ FF1 

3. Fabozzi & Francis (2) ~ FF2 

4. Fabozzi & Francis (3) ~ FF3 

5. Henriksson & Merton (1) ~ HM1 

6. Henriksson & Merton (2) ~ HM2 

7. Veit & Cheney ~ VC 

 

Først vil der imidlertid være en introduktion til det datamønster, der skal modelleres. Dette bliver 

samtidigt en nærmere analyse af traditionel benchmarking, hvor enhver kombination af det 

risikofrie aktiv og det værdivægtede marked opfattes som en neutral investering. Herudover vil 

der blive stiftet bekendtskab med den drejebog, som modellerne udsættes for. Efter en 

specificering af den pågældende model vil den blive prøvet af på porteføljen og 

timingekstremerne, og i de todimensionale tilfælde vil der også være grafer. 

 

8.1 Introduktion 

 

Vi skal her se nærmere på Jensen og Fama, som lader benchmark være afhængigt af risiko. Jensen 

bruges til at illustrere det datamønster, som skal modelleres. Fama lægger sig meget tæt op af 
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Jensen, så der vil ikke være eksempler i den forbindelse. Fama generaliserer Jensens model, som 

bygger på systematisk risiko. Desuden beskriver Fama en version, som tager udgangspunkt i total 

risiko. I alle tilfælde er det porteføljens risiko, der afgør benchmarks vægte i risikofrit aktiv og 

værdivægtet marked. Jensen var den første til at sammensætte benchmark, så risikoen svarer til 

den aktuelle porteføljes. 

 

8.1.1 Jensen 

 

”… we shall confine our attention here only to the problem of 

evaluating a portfolio manager’s predictive ability – that is his 

ability to earn returns… which are higher than those which we 

could expect given the level of riskiness of his portfolio.”
15
 

 

Jensens model bygger på Excess return, idet porteføljens analyseres som funktion af markedets i 

en regressionsligning. Der er tale om en ret linie, hvor konstanten udgør præstationsmålet. 

Regressionsligningen er konstrueret sådan, at konstanten bliver nul under helt bestemte 

omstændigheder. Hvis der holdes en konstant kombination af rente og marked, vil porteføljens 

merafkast i forhold til renten være en skalering af markedets. Det hele vil således forplante sig i 

liniens hældning, som Jensen samtidigt definerer som det relevante risikomål. Specificeringen ser 

således ud: 

 

fp

fm

rrY

rrX

εbXaY

−−−−====

−−−−====

++++++++====

 

λ13: Specificering af Jensen
16

 

 

                                                 

15
 2'', 389. 

16
 2'', 393. 
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Næste skridt er at udsætte porteføljen for Jensens model for at se, hvordan det kunne se ud i 

praksis. Når data afbilledes i regnearket, kan man vælge at få vist den estimerede 

regressionsligning direkte i diagrammet. Det viser sig, at Jensens præstationsmål estimeres til to 

komma tre procent. Den systematiske risiko er ifølge Jensen knap en halv, men denne vil ikke 

blive forklaret nærmere. Emnet er nemlig afgrænset fra risiko, så der vil udelukkende blive 

fokuseret på afkastet. Følgende figur viser Jensen for porteføljen: 

 

y = 0,439x + 0,023
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ϕ4: Jensen for porteføljen 

 

Hvis man udskifter Jensens excess return for marked og portefølje med total return, får man den 

klassiske regressionsligning for systematisk risiko. Liniens hældning er så et udtryk for 

porteføljeafkastets følsomhed overfor markedet, idet der ikke umiddelbart er nogen tolkning af 

konstanten. Den systematiske risiko er efter denne definition godt og vel en halv, mens 

konstanten svarer til tre komma en procent. I denne form for regressionsligning symboliseres 

hældningen traditionelt med beta, og konstanten symboliseres med alfa. Estimaterne for Jensen 

ser således ud i en oversigt: 
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A B

Differential Return 0,023 -0,121

Excess Return 0,023 0,439

Total Return 0,031 0,577

 
τ3: Estimater for Jensen 

 

”… if the manager is unable to forecast general market movements 

we obtain an unbiased estimate of his ability to increase returns on 

the portfolio by choosing individual securities which are 

“undervalued.””
17

 

 

Jensen anfører, at præstationsmålet kun er et mål for security selection på bestemte betingelser. 

Det gælder således kun, hvis der ikke kan forekomme market timing. Det er allerede vist, at dette 

imidlertid heller ikke er rigtigt. Hvis der ikke kan forekomme timing, vil selektionen være 

repræsenteret ved porteføljens merafkast i forhold til benchmark. Hvis der ikke kan forekomme 

selektion, vil differential return omvendt være målet for timing. Formålet med 

teorigennemgangen er netop at opdele differential return i timing og selektion. Følgende figur 

viser Jensen for ekstremerne: 

 

                                                 

17
 2'', 396. 
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R
2
 = 0,86

R
2
 = 0,55
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ϕ5: Jensen for ekstremerne 

 

Figuren viser helt tydeligt, at Jensen ikke passer på det ellers relativt pæne mønster. Når modellen 

tager udgangspunkt i excess return, vil såvel H som L tage form som rette linier med et knæk. Det 

er dette mønster, som en model skal stemme overens med. Det vil blive vist, at mønsteret er 

endnu pænere, når man ser på differential return. Så vil datapunkterne nemlig fordele sig 

symmetrisk om den lodrette akse, hvilket kan udnyttes ved modelspecificeringen. For at finde den 

samlede nøjagtighed skal de to determinationskoefficienter kombineres, hvilket igen vil blive 

gjort for både differential, excess og total return. Verifikationen for Jensen er som følger: 

 

H K L

Differential Return 0,33 0,33 0,33

Excess Return 0,86 0,79 0,55

Total Return 0,87 0,78 0,55

 
τ4: Verifikation af Jensen 

 

Det ses, et nøjagtigheden for excess return er på næsten firs procent. I sidste ende er det dog 

nøjagtigheden for differential return, der tæller. I den henseende har Jensen en nøjagtighed på lige 

over tredive procent, men modellen vil ikke blive behandlet yderligere. Den opfattes nemlig ikke 

som et egentligt forsøg på en opdeling i timing og selektion. Fama opdeler heller ikke i timing og 
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selektion, og benchmark er her ligeledes afhængig af risiko. Famas bidrag er emnet for næste 

afsnit, som bygger videre på Jensens betragtninger. Således understreger Jensen, at modellen tager 

højde for risiko. 

 

”It should be emphasized that in estimating jα , the measure of 

performance, we are explicitly allowing for the effects of risk… 

Thus our measure of performance can be legitimately compared 

across funds of different risk levels…”
18

 

 

8.1.2 Fama 

 

Fama generaliserer Jensens model til at kunne bygge på en anden definition for systematisk risiko, 

men benchmark sammensættes ligeledes af det risikofrie aktiv og det værdivægtede marked. 

Nærmere bestemt finder man netop den kombination, som har samme risiko som porteføljen. 

Derudover slår Fama fast, hvad formålet med præstationsmålingen er. Det er angiveligt at teste 

for evner for security analysis, som security selection nødvendigvis må bygge på. I denne 

kontekst ignorerer Fama altså virkningerne ved timing, idet der fokuseres på selektion. 

 

”One benchmark against which the return aR  on the chosen 

portfolio can be compared is provided by ( )ax βR , which by 

definition is the return on the combination of the riskless asset f 

and the market portfolio m that has risk xβ  equal to aβ ,”
19

 

 

”Both the measure of risk and the definition of a naively selected 

portfolio are obtained from modern capital market theory, but the 

goal of the performance measure itself is just to test how good the 

portfolio manager is at security analysis.”
20
 

 

                                                 

18
 2'', 394. 

19
 1'', 557. 

20
 1'', 566. 
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Fama fortsætter med at videreudvikle modellen til at tage højde for total risiko i stedet for 

systematisk risiko, hvor total risiko defineres som afkastets standardafvigelse. Denne skulle være 

det relevante risikomål, når porteføljen repræsenterer ejerens samlede aktiver. Dette emne ligger 

dog uden for den aktuelle problemformulering, men der vil være en yderligere gennemgang af 

risikobegrebet i forbindelse med emneafgrænsningen. Her er der også andre definitioner på total 

risiko, men de er alle funktioner af standardafvigelsen. 

 

”By definition, ( )( )ax R
~

σR  is the return on the combination of the 

riskless asset f and the market portfolio m that has return 

dispersion equivalent to that of the actual portfolio chosen.”
21

 

 

”If the portfolio chosen represents the investor’s total assets, in the 

mean-variance model the risk of the portfolio to him is measured 

by ( )aR
~

σ , the standard deviation of its return.”
22

 

 

Fama behandler faktisk også præstationsmåling i forhold til timing, men metoden falder uden for 

det aktuelle tema. Ifølge Fama kan det nemlig kun lade sig gøre, hvis man kender de forventede 

afkast for perioden. Således skal præstationen holdes op mod de forventninger, man kunne have 

inden periodens start. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på disse forventninger, og der 

vil derfor kun blive fokuseret på realiserede afkast. I det hele taget er det nok tvivlsomt, om 

forventet afkast overhovedet er relevant for performance measurement. Det er allerede blevet vist, 

at benchmark skal baseres på realiserede afkast. 

 

“… methods are presented for distinguishing the part of an 

observed return that is due to ability to pick the best securities of a 

given level of risk (“selectivity”) from the part that is due to 

predictions of general market movements (“timing”).”
23
 

 

 

                                                 

21
 1'', 558-559. 

22
 1'', 557. 

23
 1'', 551. 
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”… 
6
… the discussion in the text should help to emphasize that one 

cannot obtain precise measures of returns from timing decisions 

without mechanical or naive estimates of equilibrium expected 

returns.”
24
 

 

Det er rigtigt, at man ikke kan opnå præcise præstationsmål for timing og selektion. Der vil kun 

være tale om estimater, der ikke nødvendigvis er statistisk beviselige. Det samme kan man i 

princippet sige om differential return, som kan være opstået ved en tilfældighed. Der vil ikke 

blive gjort forsøg på at bevise estimaterne statistisk, men det er absolut relevant i forbindelse med 

præstationsmålinger i praksis. Efter denne introduktion er det tid til den egentlige gennemgang af 

de forskellige modeller, som drejer sig om simultan test af timing og selektion. 

 

8.2 Modeller 

 

Teorierne vil blive gennemgået i kronologisk rækkefølge efter samme princip, som blev brugt ved 

gennemgangen af Jensen. Der vil dog kun være vist grafer for den første model, som adskiller sig 

fra de andre ved ikke at bygge på rette linier. Der er tradition for, at en model kun måler en enkelt 

form for timing. Dette vil blive forklaret i de enkelte tilfælde, men der vil blive fokuseret på at 

analysere modellernes nøjagtighed i forhold til timing med det risikofrie aktiv. Den første model 

vedrører  timing ved valg af aktiver med en ønsket systematisk risiko, og den risikofrie rente 

nævnes slet ikke. 

 

8.2.1 Treynor & Mazuy 

 

”… the only way in which fund management can translate ability 

to outguess the market into a benefit to the shareholder is to vary 

the fund volatility systematically in such a fashion that the 

resulting characteristic line is concave upward,”
25

 

 

 

                                                 

24
 1'', 560. 

25
 4', 134. 
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”… if they think the market is going to fall, they shift the 

composition of the portfolios they manage from more to less 

volatile securities (including bonds). If they think the market is 

going to rise, they shift in the opposite direction.”
26
 

 

Treynor & Mazuy var de første til at inddrage analysen af timing i præstationsmåling, idet 

selektion ikke nævnes specifikt. De hævder, at timing vil give en konkav sammenhæng i 

regressionsligningen. Dette er dog ikke underbygget med eksempler, og argumentationen er meget 

sparsom. De vælger desuden helt arbitrært et andengradspolynomium, selvom der også eksisterer 

andre konkave matematiske funktioner. Modellen viser sig imidlertid at være rimeligt effektiv, og 

så er matematikken relativt simpel i forhold til efterfølgende modeller. Specificeringen af TM er 

følgende: 

 

p

m

2

rY

rX

εcXbXaY

====

====

++++++++++++====

 

λ14: Specificering af TM
27

 

 

Det ses, at modellen bygger på total return. Som hidtil vil der også være beregninger for 

differential og excess return, hvilket i første omgang sker for porteføljens vedkommende. Tanken 

er, at timing måles ved følsomheden overfor det kvadrerede markedsafkast. Tolkningen af de 

forskellige modeller vil ikke blive gennemgået i detaljer, men timingen er i dette tilfælde negativ 

ifølge Treynor & Mazuys tolkning. Der nævnes ikke noget om tolkningen af 

regressionsligningens øvrige estimater, og det vigtige i modelgennemgangen er da også ligheden 

med perfekt og pervers timing. Grafen for porteføljen ser således ud: 

 

                                                 

26
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y = -6,152x
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ϕ6: TM for porteføljen 

 

”The only criterion for the time period selected for a curvature 

study is that during the period the market should have exhibited 

wide and frequent swings both upward and downward,”
28

 

 

Treynor & Mazuy anfører nogle krav til den periode, der indgår i deres analyse. De vil givetvis 

sikre sig, at der har været et godt potentiale for timing i den givne periode. Her skal der dog ikke 

være tvivl om, at det altid er muligt at teste forekomsten af timing. Dette er bare ikke 

ensbetydende med, at der nødvendigvis er de store muligheder for timing. Som lovet er der 

estimeret parametre for alle tre typer af afkast, men der vil ikke blive knyttet yderligere 

kommentarer til dem. Følgende tabel er en oversigt: 

 

A B C

Differential Return 0,034 0,505 -26,577

Excess Return 0,034 0,752 -6,644

Total Return 0,029 1,233 -6,152

 
τ5: Estimater for TM 

                                                 

28
 4', 134. 
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Det er straks mere interessant at holde modellen op mod perfekt og pervers timing, da det som 

bekendt viser noget om modellens nøjagtighed. Jensen tog udgangspunkt i excess return, hvilket 

gav nogle pæne rette mønstre med knæk. Sådan forholder det sig imidlertid ikke for total return, 

hvilket i sig selv kan forværre modellens præcision. Der mindes dog om, at man skal analysere 

differential return uanset modellens nøjagtighed i forhold til de tre forskellige slags afkast. TM 

for ekstremerne er illustreret i følgende figur: 

 

R
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 = 0,94
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ϕ7: TM for ekstremerne 

 

Hvis TM viser sig at være statistisk signifikant for en autentisk portefølje, skal man huske 

resultatet af denne undersøgelse. TM er nemlig ikke i stand til at følge mønsteret for 

timingekstremerne, så modellen bør nok kun bruges til forundersøgelser og eventuelle grafiske 

illustrationer. Præcisionen er ret høj for total return, men den er endnu højere for excess return. 

Desværre er den lavest for differential return, men der findes heldigvis også andre modeller. Som 

sidste del af gennemgangen for TM skal der beregnes en kombineret nøjagtighed, som kan 

sammenlignes med andre modeller. Det ser således ud: 
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H K L

Differential Return 0,87 0,87 0,87

Excess Return 0,97 0,96 0,91

Total Return 0,94 0,91 0,82

 
τ6: Verifikation af TM 

 

TM opfattes som en gyldig model, men den har nogle vigtige teoretiske mangler. Til gengæld er 

den relativt nem at bruge, da den hurtigt kan vises som graf. Dette bliver mere kompliceret for 

resten af modellerne, hvor graferne derfor er udeladt. Dette skyldes, at der kun er to akser i et 

todimensionalt koordinatsystem. Når der så er mere end to variabler, vil man alligevel ikke kunne 

illustrere dem alle. Den næste model har fire variabler, så nu skal tungen holdes lige i munden. 

 

8.2.2 Fabozzi & Francis (1) 

 

Hvis en model skal være præcis, skal den kunne tage højde for et knæk på en ret linie. Man skal 

derfor vide, hvor linien knækker. Liniens forskrift kan så være forskellig på hver sin side af 

knækket. Når modellen bygger på total return, vil knækket befinde sig ved et markedsafkast på 

nul. Et markedsafkast på mere end nul kaldes så for bull market, og et markedsafkast på mindre 

end nul kaldes bear market. Fabozzi & Francis foreslår også andre definitioner, men de vil være 

udeladt her. De er nemlig ikke underbygget på nogen måde, så der er ingen argumentation at 

forholde sig til. 

 

”The definition of bull and bear markets is of crucial importance in 

this inquiry. Since no sacrosanct definition exists the test was 

replicated using three alternative definitions of bull and bear 

market conditions,”
29

 

 

 

 

                                                 

29
 2', 1094. 



 

 Performance Measurement: Market Timing and Security Selection  

 

2009 © Mads Bøgelund 35 

 

”Months in which mtr  was non-negative are defined as Up months. 

And, months when mtr  was negative were placed in the Down 

category. This procedure yields a mutually exclusive and 

exhaustive division of the total sample into two subsets.”
30

 

 

Selvom datasættet i princippet deles i to, er der ikke to regressionsligninger. Fabozzi & Francis 

bruger nemlig en notation, der gør det muligt at samle det hele i en enkelt ligning. Denne notation 

vil også blive brugt ved gennemgangen af resten af modellerne, uanset hvordan de oprindeligt er 

skrevet op. Der bliver selvfølgelig ikke gået på kompromis med modellernes indhold, idet der 

udelukkende er tale om forskelle i notation. Tricket ligger i at indføre en såkaldt dummy, som i 

dette tilfælde er lig en, når markedsafkastet er større end nul. Ellers er den lig nul, og tanken er at 

have en konstant og en hældning for både bull og bear marked. Notationen er givet ved følgende 

ligning: 

 

p

m

m

rZ

rδY

rX
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λ15: Specificering af FF1
31

 

 

”The td  variable in equation (2) is a binary variable which 

assumes the value of unity in bull markets and zero otherwise.
3
… 

The test results are identical whether the zero-one dummy variable 

is set to unity for bull or for bear markets…”
32
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”Equation (2) is a modified version of the single-index market 

model (SIMM) shown in equation (1) which was formulated to test 

the stability of the alphas and the betas over bull and bear market 

conditions.”
33

 

 

Fabozzi & Francis anfører, at den anvendte dummy kan vendes rundt og stadig give samme 

resultat. Den kan altså sættes til en, når markedsafkastet er mindre end nul. Det er rigtigt, at 

ligningen vil passe lige godt på datamønsteret, men estimaterne for regressionsligningens 

konstanter vil ændre sig. Dette vil ikke blive diskuteret nærmere, da tolkningen af estimaterne 

ikke er det primære formål med teorigennemgangen. Herudover skriver Fabozzi & Francis, at 

deres model er en videreudvikling af en SIMM. Denne svarer til Jensens model, når man bruger 

total return. Estimaterne for porteføljen er opført i følgende tabel: 

 

A B C D

Differential Return 0,077 -0,044 3,115 -3,733

Excess Return 0,077 -0,044 2,058 -1,866

Total Return 0,061 0,011 3,027 -2,932

 
τ7: Estimater for FF1 

 

Det oprindelige formål med modellen var at teste enkeltaktiver, hvilket også er tanken bag den 

nævnte SIMM. Her er formålet dog at estimere den systematiske risiko, hvilket allerede har været 

nævnt. FF1 bliver gengivet i to artikler af Fabozzi & Francis, idet problemstillingen omkring 

timing først bliver nævnt i nummer to. Her bliver definitionen af bull og bear marked også 

præciseret, idet der også henvises til den første artikel. Den præciserede version er faktisk den, 

som er blevet brugt her. Den første version har allerede været citeret, og der dækkede bull marked 

i virkeligheden også et markedsafkast på nul. 
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”… a positive monthly return for the market is defined as an up-

market while a negative return is defined as a down-market.
10
… In 

[5] the first and third definitions of bull and bear markets were 

employed…”
34

 

 

Der henvises altså her til kilde nummer fem, hvilket er den første artikel. Den præciserede 

definition er dermed også den version, der blev brugt i den første artikel. Der er et stort teoretisk 

problem ved modellen, som givetvis er ligegyldigt i praksis. Problemet er, at et markedsafkast på 

nul uden begrundelse henregnes til bear marked. Det gør ikke nogen forskel for hældningerne, 

som alligevel ikke giver noget , når de ganges på et markedsafkast på nul Til gengæld får det 

indflydelse på konstanterne, men i praksis er et markedsafkast på nul formentligt helt 

usandsynligt. 

 Med konstant menes også det estimat, der ganges direkte på dummy. Denne er nemlig 

konstant for henholdsvis bull og bear marked, og den vil give et tillæg til regressionsligningens 

konstant for bull marked. Når man skal finde konstanten for bull marked, skal man altså tage 

summen af syv komma syv procent og minus fire komma fire procent. Dette ses af estimaterne for 

porteføljen, idet der gælder en lignende fremgangsmåde for hældningerne. Hvis modellen skulle 

være gyldig, skulle der være yderligere en konstant, som kun ville være gældende for bear 

marked. På den måde ville regressionsligningens konstant gælde for et markedsafkast på nul, som 

på den måde ville blive holdt helt udenfor bull og bear marked. Herefter følger verifikationen af 

modellen: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 1,00 1,00 1,00

Total Return 0,98 0,94 0,82

 
τ8: Verifikation af FF1 

 

Det ses, at modellen er helt nøjagtig for differential og excess return. Det er vigtigt at bemærke, at 

dummy i disse tilfælde er en anden end for total return. Den følger nemlig den pågældende 

afkasttype, og Fabozzi & Francis nævner faktisk også denne problemstilling. For differential 
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return er bull marked således defineret som et markedsafkast, der er større end afkastet fra 

benchmark. Dette er det samme som, at markedets differential return er større end nul. Fabozzi & 

Francis beskriver problemstillingen i forhold til excess return, men de begrunder ikke brugen. 

 

”When equation (2) was estimated using the excess return form… 

15
… Up-down markets were defined in two ways. The first used the 

same rule as before, that is, 0rmt > . The second defined an up-

market as ( ) 0rr ftmt >− .”
35

 

 

Fabozzi & Francis er altså de første til at nævne analysen af excess return i forbindelse med 

market timing, men der er igen ingen argumentation at forholde sig til. De estimerer altså 

regressionsligningen for begge former for timing, men her er formålet kun at analysere for timing 

med det risikofrie aktiv. Der er ikke tradition for at teste for begge typer timing i samme 

regressionsligning, så det kan man godt afgrænse sig fra. Den næste model er også fremsat af 

Fabozzi & Francis, og den er lidt nemmere at overskue. 

 

8.2.3 Fabozzi & Francis (2) 

 

Den nyeste af de to artikler af Fabozzi og Francis er mere klar i mæglet i forhold til timing, og 

næste model er i øvrigt både gyldig og nøjagtig. Datamønsteret efterlignes ved en metode, der 

svarer til to rette linier med fælles skæringspunkt på den lodrette akse. Dummy beregnes på 

samme måde som før, da definitionen på bull og bear marked er den samme. Da modellen er 

gyldig, vil der blive gjort lidt mere ud af tolkningen af estimaterne end for den første model af 

Fabozzi & Francis. En mere fyldig tolkning vil dog vente til gennemgangen af en model af 

Henriksson og Merton, som har en mere intuitiv indgangsvinkel. De to modeller fra Henriksson 

og Merton er indholdsmæssigt ækvivalente med FF2, men de er stillet op på en anden måde. 

 

”The purpose of this paper is to test whether the betas for 85 open-

end investment companies (called simply mutual funds hereafter) 

differ in bull and bear market periods.”
36
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”The issue is particularly relevant when evaluating the market-

timing and security selection ability of the fund manager. If beta 

does differ with market conditions, the use of beta estimated from 

the entire period can result in different conclusions…”
37

 

 

Regressionsligningen for FF2 indeholder en konstant, som tolkes som security selection. Det er 

altså den del, der ikke varierer med henholdsvis differential, excess og total return for markedet. 

Derudover indeholder ligningen to andre estimater, som knytter sig til market timing i 

henholdsvis bull og bear marked. Igen er der et overlap, således at hældningen for bull marked 

ikke kan aflæses direkte. Skæringen tolkes som nævnt som security selection, hvilket i tilfældet 

med differential return simpelthen kan trækkes fra for at finde bidraget fra timing. 

Regressionsligningen ser således ud: 
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λ16: Specificering af FF2
38
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For differential return estimeres skæringen til fem komma to procent, hvilket trækkes fra 

porteføljens differential return på to komma en procent. Dette giver minus tre komma en procent, 

så præstationen er altså negativ for timing. Det bemærkes at estimaterne kan tolkes i absolut 

forstand, når modellen baseres på differential return. Bidraget fra timing kan også findes ved at  

gange de to andre estimater med datapunkterne og derefter tages et gennemsnit, men det vil ikke 

blive beskrevet nærmere her. Alle estimaterne for porteføljen er samlet i følgende tabel: 

 

A B C

Differential Return 0,052 2,232 -3,383

Excess Return 0,052 1,616 -1,691

Total Return 0,071 3,250 -3,140

 
τ9: Estimater for FF2 

 

FF2 opfattes som en gyldig model, da der ikke forekommer nogen arbitrær opdeling i bull og bear 

marked. Estimatet for security selection gælder alle datapunkter, så der opstår ikke nogen 

problemer der. Timing er opdelt i to estimater, men det giver heller ikke problemer. Disse 

estimater ganges nemlig på de uafhængige variabler, hvilket alligevel ikke giver noget for nul. 

Når man kigger på modellens nøjagtighed i forhold til perfekt og pervers timing, konstateres 

yderligere en maksimal præcision. Dette fremgår af følgende tabel: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 1,00 1,00 1,00

Total Return 0,93 0,90 0,81

 
τ10: Verifikation af FF2 

 

Næste model er den sidste model af Fabozzi & Francis, men den er måske slet ikke relevant. Den 

forsøger nemlig ikke at tage højde for timing, hvilket gør den meget unøjagtigt for en analyse af 

differential return. Derudover er den heller ikke gyldig, hvilket skyldes de samme grunde som for 

FF1. Der gøres altså et forsøg på at opdele selektion, og modellen gennemgås af hensyntagen til et 

fuldstændigt kendskab til modellerne af Fabozzi & Francis. Derefter kommer turen til HM1 og 

HM2, som begge er ækvivalente med FF2. Dette vil blive nærmere uddybet, når det bliver aktuelt. 
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8.2.4 Fabozzi & Francis (3) 

 

”
5
 Equation (2) allows for both a shifting alpha and a shifting beta. 

Regressions were also run allowing only one of the parameters to 

shift. The methodology was replicated using the following two 

models:”
39

 

 

Fabozzi & Francis henviser til en ligning nummer to, som stadig er FF1. Herudover skriver de, at 

denne er modificeret ved to andre modeller. Den første er FF2, og den anden er FF3. Dummy er 

den samme som hidtil, og modellen baseres på total return. Der tages altså umiddelbart hensyn til 

timing uden det risikofrie aktiv, hvilket indebærer valg af aktiver med en ønsket systematisk 

risiko. Problemet er bare, at der kun estimeres en samlet hældning for bull og bear marked. Dette 

betyder, at der faktisk ikke tages hensyn til timing. Følgende ligning er en specificering af FF3: 
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λ17: Specificering af FF3
40

 

 

Modellen svarer til at estimere to forskellige rette linier for bull og bear marked, men linierne har 

samme hældning. Til gengæld tillades to forskellige skæringspunkter med den lodrette akse, 

hvilket giver mulighed for at opdele selektionen. Da modellen er ugyldig, vil dette dog ikke blive 

forklaret yderligere. Igen er det nemlig sådan, at et markedsafkast på nul henregnes til bear 

marked uden grund. I relation til selektion er der nødt til at være enten et eller tre estimater, hvis 

en model skal være gyldig. Estimaterne for porteføljen er følgende: 
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A B C

Differential Return 0,037 -0,028 0,286

Excess Return 0,037 -0,028 0,643

Total Return -0,032 0,098 0,176

 
τ11: Estimater for FF3 

 

Estimering af timing kræver i princippet to estimater, hvilket der ikke er i dette tilfælde. Senere 

vil den såkaldte løsningsmodel dog kun have to estimater i alt, hvilket vil være et for selektion og 

et for timing. Dette gøres muligt ved at tage den numeriske værdi af den uafhængige variabel, 

som igen er en mulighed på grund af indførelsen af differential return i analysen. 

Hældningsestimatet er for differential return er på næsten nul komma tre for FF3, hvilket altså er 

datamønsterets gennemsnitlige hældning for bull og bear marked. Følgende tabel viser en relativt 

dårlig præcision for FF3: 

 

H K L

Differential Return 0,36 0,36 0,36

Excess Return 0,87 0,80 0,56

Total Return 0,98 0,93 0,77

 
τ12: Verifikation af FF3 

 

Det er pudsigt, at nøjagtigheden er ret god for total return, og den er heller ikke så ringe for 

excess return. Det er dog vigtigt at understrege, at kun differential return er interessant. Her er 

nøjagtigheden ganske dårlig, og Fabozzi & Francis giver da heller ikke nogen begrundelse for 

introduktionen af FF3. Til gengæld er Henriksson & Merton væsentligt bedre til argumentation og 

bevisførelse, og de er hjernerne bag de to næste modeller. Faktisk er udledningen af deres 

modeller så omfattende, at den i høj grad må udelades her. Henriksson & Merton er de første og 

eneste, der velbegrundet tager udgangspunkt i excess return. 
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8.2.5 Henriksson & Merton (1) 

 

”… it is the practice to partition forecasting skills into two 

components (see Fama 1972): (1) “microforecasting,” which 

forecasts price movements of individual stocks relative to stocks 

generally,”
41

 

 

”… and (2) “macroforecasting,” which forecasts price movements 

of the general stock market relative to fixed income securities. The 

former is frequently called “security analysis” and the latter is 

referred to as “market timing.””
42

 

 

Henriksson & Merton henviser til en artikel af Fama, som tilfældigvis er den sammen som den 

her gennemgåede. Det er dog svært at se, at den skulle være refereret rigtigt af Henriksson & 

Merton. De tolker tydeligvis timing som den form, hvor man udnytter det risikofrie aktiv. Dette 

kan man ikke læse direkte af Famas definition, som i øvrigt heller ikke indeholder termerne 

microforecasting og macroforecasting. Det er dog rigtigt, at Fama opdeler i to komponenter. Når 

Henriksson & Merton skriver fixed income securities, må de mene det risikofrie aktiv. 

Specificeringen af HM1 ser nemlig således ud: 
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λ18: Specificering af HM1
43
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Det ses, at den omvendte dummy er taget i brug. Denne træder i kraft, når excess return er mindre 

end nul. Når beregningerne foretages på baggrund af differential return og total return, skal disse 

være mindre end nul. Ellers sættes denne dummy til nul, hvilket er det omvendte af den hidtil 

anvendte dummy. HM1 er ækvivalent med FF2, hvis denne opgøres for excess return. Således er 

nøjagtigheden den samme, og de giver i sidste ende samme opdeling i timing og selektion. Det er 

dog ikke ensbetydende med, at estimaterne er helt ens. HM1 for porteføljen estimeres til følgende: 

 

A B C

Differential Return 0,052 -1,151 -3,383

Excess Return 0,052 -0,075 -1,691

Total Return 0,071 0,110 -3,140

 
τ13: Estimater for HM1 

 

Estimaterne for selektion er nøjagtigt de samme som for FF2, hvilket giver den samme opdeling i 

sidste ende. Tolkningen af de andre estimater gemmes til næste model, som er mere naturlig i sin 

opbygning. HM1 er i lighed med FF2 fuldt ud gyldig, og den er også helt præcis i forhold til 

perfekt og pervers timing. Begge modeller opdeler i øvrigt timing i bull og bear marked, idet der 

kun er et enkelt estimat for selektion. Den samlede timing er lig med forskellen på differential 

return og selektionen, så opdelingen af timing giver bare ekstra information. Verifikationen af 

HM1 ses i følgende tabel: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 1,00 1,00 1,00

Total Return 0,93 0,90 0,81

 
τ14: Verifikation af HM1 

 

”… the pattern of returns from successful market timing has an 

isomorphic correspondence to the pattern of returns from 

following certain option investment strategies…”
44

 

                                                 

44
 3', 513. 



 

 Performance Measurement: Market Timing and Security Selection  

 

2009 © Mads Bøgelund 45 

 

Udledningen af HM1 bygger på en betragtning, hvor afkastene fra succesfuld timing 

sammenlignes med afkastene på visse optioner. Det vil føre for vidt at dykke dybere ned i den 

argumentation, og der er ikke umiddelbart noget sammenfald med sammenligningen med perfekt 

timing. Det har i hvert fald ikke været nødvendigt at inddrage nogen optionsbetragtninger i den 

sammenhæng, så der vil fortsat bare blive fokuseret på timing med det risikofrie aktiv. 

Henriksson & Merton går også ind i en diskussion, der ligner definitionsspørgsmålet for bull og 

bear marked til forveksling. 

 

”The test procedures presented here can be extended to evaluate 

the performance of a market timer who segments his prediction of 

( )tx  into more than two discrete regions. For example, a 

forecaster might have four possible predictions:”
45
 

 

Den anvendte definition af bull og bear marked giver kun en opdeling i to markedsfaser. 

Henriksson & Merton forklarer, hvordan deres model ville kunne udvides til en opdeling i fire 

markedstilstande. Dette gør de i forbindelse med en perspektivering, og det er alene en teknisk 

iagttagelse. De kommer altså ikke med nogen argumenter for, hvorfor det skulle være relevant. 

Næste model er en omskrivning af den netop gennemgåede, hvilket gør tolkningen mere lige til. 

Den er ækvivalent med FF2 og HM1, men den er noget nemmere at gå til. 

 

8.2.6 Henriksson & Merton (2) 

 

”However, there is alternative, but equivalent, specification which 

some may find to be more intuitive. Namely, by a linear 

transformation of (18), we can write this alternative regression 

equation…”
46

 

 

Henriksson & Merton har udviklet en model, der gør brug af begge de hidtil anvendte typer af 

dummy. Det er nu endnu mere tydeligt, at metoden svarer til estimering af to rette linier med 

fælles skæringspunkt men to forskellige hældninger. De skærer således den lodrette akse det 
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samme sted, som er et udtryk for det generelle niveau og dermed selektion. Den ene hældning 

vedrører bull marked og dermed den del af datamønsteret, der ligger til højre for knækket. Den 

anden hældning vedrører venstre del af datamønsteret, hvilket er bear marked. Specificeringen er 

følgende: 
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λ19: Specificering af HM2
47

 

 

Skæringsestimatet er det samme som for FF2 og HM1, hvilket var fem komma to procent. Dette 

kan som nævnt trækkes fra direkte i differential return for at finde præstationsmålet for timing. 

Dette mål for timing kan også findes som summen af timing for bull og bear marked, hvilket dog 

kræver en lille manøvre. Denne vil ikke blive eksemplificeret, men fremgangsmåden beskrives 

her kort. De respektive hældningskonstanter ganges på de tilhørende uafhængige variabler, 

hvorefter der tages et simpelt gennemsnit. Det vil således blive direkte sammenligneligt med det 

gennemsnitlige differential return, som netop er summen af den gennemsnitlige timing og den 

gennemsnitlige selektion. Estimaterne for porteføljen er følgende: 

 

A B C

Differential Return 0,052 -1,151 2,232

Excess Return 0,052 -0,075 1,616

Total Return 0,071 0,110 3,250

 
τ15: Estimater for HM2 
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Den negative hældningskonstant for bull marked er et udtryk for negativ timing, men det er den 

positive hældningskonstant for bear marked også. Denne skal nemlig ganges på negative værdier 

af markedets differential return, hvilket dermed giver negative bidrag. HM2 er helt ækvivalent 

med FF2 og HM1, idet nøjagtigheden og opdelingen i timing og selektion er den samme. De 

estimerede hældningskonstanter er forskellige, men de skal også ganges på forskellige 

uafhængige variabler. Følgende tabel viser nøjagtigheden af HM2: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 1,00 1,00 1,00

Total Return 0,93 0,90 0,81

 
τ16: Verifikation af HM2 

 

”… most of the recent empirical studies of investment performance 

assume a pattern of equilibrium security returns which is 

consistent with the Security Market Line of the CAPM…”
48

 

 

Henriksson & Merton antager, at den såkaldte Capital Asset Pricing Model er gældende. De 

henviser også til, at denne antagelse er udbredt i forbindelse med performance measurement. Der 

har imidlertid ikke været behov for nogen antagelser om aktivernes prisdannelse, idet der ikke 

indgår forventede afkast i analysen. Den nævnte Security Market Line (SML) beskriver 

sammenhængen mellem forventet afkast og systematisk risiko, men forventede afkast er altså ikke 

relevant for præstationsmåling. Risikojustering er selvfølgelig relevant, men det har været 

nødvendigt at afgrænse emnet fra dette. Næste model ligner FF1, men den bruger den intuitive 

tilgang fra HM2. 

 

 

 

 

                                                 

48
 3', 525. 



 

 Performance Measurement: Market Timing and Security Selection  

 

48 © Mads Bøgelund CBS 

 

8.2.7 Veit & Cheney 

 

”The null hypothesis is that mutual funds’ alphas and betas 

represented by the characteristic lines are the same in both bull 

and bear markets. We employ four different definitions of bull and 

bear markets…”
49

 

 

”… we emphasize… a scheme that classifies bull market years as 

those years when the holding period return (HPR) on the S&P 500 

is positive. Bear market years, conversely, include those years in 

which the HPR for the S&P 500 is negative.”
50

 

 

Umiddelbart er formålet for modellen og definitionen af bull og bear marked de samme som for 

FF1, men Veit & Cheney adskiller sig fra denne på en afgørende teoretisk måde. Selvom 

nøjagtigheden umiddelbart er den samme, er de ikke ækvivalente. Der gøres opmærksom på at 

Veit & Cheney beskriver flere forskellige definitioner for bull og bear marked, men igen af der 

ingen argumentation at forholde sig til. I forhold til det analyserede datamønster er den her 

anvendte definition nødvendig og tilstrækkelig, så det må være godt nok. Specificeringen af VC 

er følgende: 
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λ20: Specificering af VC
51

 

 

Der bruges begge former for dummy, men der indgår ingen skæringskonstanter i 

regressionsligningen. Der er således kun hældningskonstanter, der ganges på de uafhængige 

variabler for at analysere den afhængige variabel. Regressionsligningen svarer til at estimere to 

forskellige linier med hver sin hældning og hver sin skæring, men datapunkter med et 

markedsafkast på nul får slet ingen indflydelse på estimaterne. Dette har muligvis ingen praktisk 

betydning, men fra en teoretisk synsvinkel skal regressionsligningen være defineret i alle punkter. 

Dette løses let ved at indføre en skæringskonstant, der gælder i alle datapunkter. Dette 

komplicerer tolkningen af selektionen en smule, men det er en nødvendighed. Estimaterne for 

porteføljen er følgende: 

 

A B C D

Differential Return 0,033 0,077 -0,617 3,115

Excess Return 0,033 0,077 0,191 2,058

Total Return 0,072 0,061 0,096 3,027

 
τ17: Estimater for VC 

 

FF1 og VC giver mulighed for at opdele både timing og selektion i henholdsvis bull og bear 

marked, idet man skal bruge vægtede gennemsnit for at finde de samlede bidrag fra henholdsvis 
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timing og selektion. Det har allerede været forklaret, hvordan dette gøres for timing. Her vil der 

derfor blive fokuseret på målingen af evnerne for selektion, selvom der i princippet mangler en 

skæringskonstant. Det ses, at begge estimater for selektion er positive. Selektionen har altså været 

positiv for både bull og bear marked, og den samlede selektion kan så findes som et vægtet 

gennemsnit i forhold til antallet af observationer for de to markedstilstande. Man kan ikke 

forvente, at resultatet er de fem komma to procent som for FF2, HM1 og HM2. Der er nemlig 

indført et ekstra estimat, som får betydning på grund af frihedsgrader. Nøjagtigheden måles i 

følgende tabel: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 1,00 1,00 1,00

Total Return 0,98 0,94 0,82

 
τ18: Verifikation af VC 

 

Tabellen er magen til den for FF1, men der er heller ingen markedsafkast på nul i datasættet. 

Dette ville have givet en forskel, så modellerne er ikke ækvivalente. De er heller ikke gyldige, 

men det kan som beskrevet løses relativt let. Begge modeller passer præcist på datamønsteret, 

hvilket de også ville gøre efter de relevante rettelser. Næste afsnit vil besvare 

problemformuleringens spørgsmål ved at opsummere modellernes gyldighed og nøjagtighed, og 

så vil der blive udviklet en ny model for at øge sandsynligheden for statistisk signifikans. 

 

9 Opgaveløsning 

 

Der er blevet gennemgået syv forskellige modeller, hvoraf tre er ækvivalente. HM2 er den af 

disse, der er mest naturligt opbygget. Den bør derfor være den mest anvendte i praksis, men 

Fabozzi & Francis bør have en væsentlig del af æren. FF2 kom nemlig først, og resultatet er 

præcis det samme. Det fremgår dog ikke helt klart, om FF2 også er anvendt på excess return af 

Fabozzi & Francis. Det står dog klart, at FF1 også er specificeret i forhold til excess return. 

Henriksson & Merton er dermed ikke de første til at inddrage dette i analysen af timing og 

selektion, men de havde ikke kendskab til modellerne af Fabozzi & Francis. Der er således ingen 

henvisninger til de respektive artikler hos Henriksson & Merton, som dog refererer modellen fra 
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Treynor & Mazuy. Næste afsnit vil opsummere modellernes gyldighed, hvorefter de gyldige 

modeller vil blive rangordnet efter nøjagtighed. 

 

9.1 Gyldighed 

 

Da TM er defineret i alle datapunkter uden nogen arbitrær klassificering af et markedsafkast på 

nul, vurderes modellen til at være gyldig. Man skal dog være påpasselig med at lægge for meget i 

eventuel statistisk signifikans, da modellen ikke passer præcist på perfekt og pervers timing. 

Nogen vil måske mene, at dette er nok til at erklære modellen ugyldig. Her vil det dog blive 

opfattet som unøjagtighed, som nogen måske vil være villige til at leve med. FF2, HM1 og HM2 

er fuldt gyldige, da de også kun indebærer et enkelt estimat for selektion. FF1, FF3 og VC er 

ugyldige, da der er netop to estimater for selektion. 

Som det også er forklaret, kræves der enten et eller tre estimater. Dette skyldes, at et 

markedsafkast på nul (for total return) skal indgå i analysen. Dette skal ske på en sådan måde, at 

observationerne hverken henregnes til bull eller bear marked. Estimatet for punkter på den 

lodrette akse må tolkes som selektion, men de kan altså ikke henregnes til de to markedstilstande. 

Selvom der blev indført et ekstra estimat for selektion i regressionsligningen for FF3, ville den 

stadig ikke være praktisk anvendelig. Den tager nemlig slet ikke højde for timing, hvilket i 

princippet gør den uinteressant. Næste afsnit vil opsummere de gyldige modellers nøjagtighed, 

idet de også rangordnes i den henseende. 

 

9.2 Nøjagtighed 

 

Hvis en model skal være præcis, skal den kunne forklare mønsteret i perfekt og pervers timing. 

Dette er kun muligt med tre af de gyldige modeller, som i øvrigt er ækvivalente. Det drejer sig om 

FF2. HM1 og HM2, som er lige nøjagtige. Den sidste gyldige model er TM, som ikke er helt 

nøjagtig. Den er dog relativt tiltalende på grund af genkendeligheden af et 

andengradspolynomium. Brugen af dummy er knap så almindelig matematik, men det er virkelig 

effektivt til opstilling af regressionsligningerne. Modellerne rangordnes således: 
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FF2 HM1 HM2 TM

Differential Return 1,00 1,00 1,00 0,87

Excess Return 1,00 1,00 1,00 0,96

Total Return 0,90 0,90 0,90 0,91

 
τ19: Modeller i rangorden 

 

FF2, HM1 og HM2 er lige nøjagtige, så de er listet i kronologisk rækkefølge. Det bemærkes, at 

TM er mere nøjagtig for total return, men det er kun relevant at bruge differential return. Hvis 

man har gyldige og nøjagtige modeller med forskellige antal parametre, vil man i praksis øge 

sandsynligheden for at finde en med statistisk signifikans. Jo flere parametre der er, jo sværere vil 

det alt andet lige være at bevise den statistiske signifikans. Dette kan dog eventuelt opvejes af en 

højere nøjagtighed i forhold til en autentisk portefølje. Næste afsnit drejer sig om at øge antallet af 

gyldige og nøjagtige modeller, da dette således vil øge sandsynligheden for statistisk signifikans. 

 

9.3 Sandsynlighed 

 

Det har allerede været nævnt, at FF1 og VC kan udvides til at være gyldige. Man ville således 

have en model med fem estimeringsparametre, hvilket ville kunne udnyttes sideløbende med de 

gyldige modeller med tre parametre. Her vil der dog blive fokuseret i en helt anden retning, idet 

der kan opstilles en gyldig model med kun to estimater. Dette gøres muligt af det anvendte 

benchmark, som dermed skal accepteres først. Analysen af differential return er altså dels 

relevant for den overordnede præstationsmåling, men den er også en nødvendighed for at komme 

ned på to estimater. Man vil på den måde få et estimat vedrørende timing og et for selektion, som 

på den måde også giver den mest simple tolkning. Specificeringen af løsningsmodellen ser 

således ud: 
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λ21: Specificering af løsningsmodel 

 

Den uafhængige variabel er den numeriske værdi af forskellen mellem marked og benchmark, 

hvilket er markedets differential return. Brugen af numerisk værdi spejlvender den venstre side af 

datamønsteret over til højre, så der i princippet kun er brug for en enkelt linie. Der er dermed ikke 

brug for specificering med dummy, idet bull og bear marked lægges oveni hinanden. Det er 

tidligere vist, at en model kan være gyldig med kun et estimat vedrørende selektion. 

Løsningsmodellen viser, at en model også kan være gyldig med kun et estimat for timing. Denne 

adskiller sig væsentligt fra FF3, hvor der også kun var et enkelt estimat for timing. Her fungerede 

det nemlig ikke, da der ikke var nogen spejlvending. Grafen for porteføljen vises i følgende figur: 
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ϕ8: Løsningsmodel for porteføljen 
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Porteføljens selektion er givet ved de fem procent, som kan trækkes fra porteføljens differential 

return på to komma en procent. Det giver en timingpræstation på minus to komma ni procent, 

som også kan findes ved gange liniens hældning på den gennemsnitlige uafhængige variabel. 

Summen af timing og selektion giver altså den samlede præstation, som måles med 

gennemsnitligt differential return. Det bemærkes, at opdelingen i timing og selektion bliver en 

smule anderledes end for HM2. Det skyldes forskellen i antallet af estimerede parametre, men den 

overordnede præstation i form af differential return er den samme. Estimaterne for alle tre typer 

afkast er opført i følgende tabel: 

 

A B

Differential Return 0,050 -1,229

Excess Return 0,046 -0,188

Total Return 0,047 0,301

 
τ20: Estimater for løsningsmodel 

 

Det smarte ved differential return er, at datapunkterne kommer til at ligge på den samme rette 

linie for henholdsvis perfekt og pervers timing. Dette er ikke tilfældet ved spejlvending for excess 

 return eller total return for den sags skyld, men det er heldigvis ligegyldigt. Linierne skærer den 

lodrette akse i nul, hvilket netop viser den ikke eksisterende selektion. Hældningerne for perfekt 

og pervers timing viser til gengæld den henholdsvis positive og negative timing, som er 

konstrueret med det risikofrie aktiv. Graferne for timingekstremerne ser således ud: 
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ϕ9: Løsningsmodel for ekstremerne 

 

Løsningsmodellen er gyldig, da den er defineret i alle punkter. Et differential return for markedet 

på nul er ikke arbitrært fordelt på hverken bull eller bear marked, da målingen af selektion er 

samlet i et enkelt estimat. Der er også kun et enkelt estimat for timing, hvilket fungerer på grund 

af spejlvendingen. Der er således udviklet en model med kun to parametre, hvilket giver mindre 

information end de andre gyldige modeller. Det giver til gengæld større sandsynlighed for 

statistisk signifikans i praksis, når der kan vælges mellem flere forskellige antal af parametre. 

Løsningsmodellens nøjagtighed kan aflæses i følgende tabel: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 0,70 0,54 0,01

Total Return 0,88 0,70 0,17

 
τ21: Verifikation af løsningsmodel 

 

Når modellen bruges på excess og total return, bruges de numeriske værdier af disse. 

Matematikken følger altså afkasttypen, ligesom det er tilfældet ved brug af dummy. Det er dog 

kun relevant at analysere differential return, og excess og total return medtages kun for 

overblikkets skyld. Næste afsnit drejer sig om de forhold, der ikke er medtaget i analysen. Der vil 
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blive lagt særlig vægt på risikojustering, da det ofte forbindes med performance measurement. 

Der er dog ikke tradition for at behandle risikobegrebet i forbindelse med opdeling i timing og 

selektion, og her ville det i øvrigt også gøre opgaven for stor. Der er heller ikke tradition for at 

behandle begge former for timing, og løsningsmodellen tager også kun højde for den ene. 

 

10 Emneafgrænsning 

 

Emneafgrænsningen er delt op i ”diverse” og risiko, og der bliver gjort klart mest ud af 

risikobegrebet. De forskellige emner under ”diverse” er typiske for afgrænsninger i forbindelse 

med performance measurement, hvor risiko typisk kun er udeladt ved opdeling af præstationen i 

timing og selektion. Emnet er ikke afgrænset fra den form for market timing, som går på 

investering i risikofyldte aktiver med en ønsket systematisk risiko. Alle modeller og argumenter 

er således blevet refereret i den henseende, men løsningsmodellen tager ikke højde herfor. Dette 

er i overensstemmelse med forskningen på området, hvor man traditionelt kun behandler en 

enkelt form for timing ad gangen. 

 

10.1 Diverse 

 

Der er ikke de store overraskelser i denne del af emneafgrænsningen, som er inspireret af 

artiklerne på området og en generel baggrundsviden. Der mindes om, at det risikofrie aktiv og det 

værdivægtede marked antages at være udbredte teoretiske begreber, som ikke kræver nærmere 

forklaring. Der er heller ikke taget højde for eventuelle begrænsninger på investering i de enkelte 

risikofyldte aktiver, hvilket heller ikke umiddelbart er noget udbredt problem i litteraturen. Man 

vil til gengæld typisk kunne finde afgræsninger som følgende: 

 

� Aktivklasser 

� Ejerform 

� Kortsalg 

� Låntagning 

� Regressionsanalyser 

� Skatteregler 

� Transaktionsomkostninger 
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10.1.1 Aktivklasser
52

 

 

Der er ikke nogen nærmere beskrivelse af de aktivklasser, som det værdivægtede marked kunne 

tænkes at bestå af. Det kunne både være aktier og obligationer, men det kunne også være afledte 

instrumenter. Det kunne for eksempel også være bestemte geografiske markeder, ligesom det 

kunne være bestemte brancher. Det antages, at ejeren definerer et afgrænset marked, som kan 

værdivægtes. De gennemgåede modeller giver ikke mulighed for at definere flere forskellige 

markeder, hvilket eventuelt kunne kaldes for multimarkedsmodeller som en parallel til 

prisdannelse ved en Multi Index Market Model (MIMM). Hvis det er tilladt at investere i flere 

forskellige værdivægtede markeder, er det til gengæld muligt at værdivægte disse i et samlet 

marked. 

 

10.1.2 Ejerform
53

 

 

Ejeren kan i princippet selv investere sin penge, men flere ejere kan også indgå et samarbejde og 

eventuelt hyre professionel hjælp. Der er ingen beskrivelse af de forskellige former for selskaber, 

foreninger og lignende, som i sig selv også kunne udgøre et defineret værdivægtet marked. I 

princippet kan selskaber eje dele af sig selv og hinanden, hvilket kan komplicere 

sammensætningen af et værdivægtet marked. Fælles for alle ejerformerne er, at ledelsen kan 

evalueres i forhold til benchmark. Dette benchmark fastsættes af ejeren for at opnå et bestemt 

forventet afkast og en bestemt forventet risiko, men forventningerne er ikke relevante ved den 

efterfølgende præstationsmåling. 

 

10.1.3 Kortsalg
54

 

 

En klassisk problemstilling indenfor porteføljeteori er, om en model tager højde for negative 

beholdninger af risikofyldte aktiver. Denne er imidlertid ikke behandlet her, men kortsalg giver 

uden tvivl bedre mulighed for timing. Når markedet falder, bør man således gå kort i dette. Man 

vil på denne måde have gode chancer for at opnå et bedre afkast end den risikofrie rente, som må 
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antages at være mere stabil. Negative beholdninger i risikofyldte aktiver vil oven i købet give en 

yderligere positiv beholdning af det risikofrie aktiv, når summen af vægte skal være en. Næste 

afsnit handler om negative beholdninger af det risikofrie aktiv, som også vil give større potentiale 

for timing. 

 

10.1.4 Låntagning
55

 

 

En negativ beholdning af risikofrit aktiv kaldes også at låne penge, hvilket heller ikke er 

behandlet. Når markedet stiger, vil det være en fordel at låne penge til yderligere investering heri. 

Emnet er dog afgrænset fra dette, idet der kun regnes med indlån i forbindelse med perfekt og 

pervers timing. Udstedelse af obligationer anses ikke som låntagning, da obligationer opfattes 

som risikofyldte aktiver. Risikoen er givetvis mindre end for andre aktivklasser, men afkastet kan 

godt være negativt i en eller flere delperioder. Næste punkt kan måske overraske en smule i lyset 

af teorigennemgangen, men der er mere tale om en generalklausul end en fuldstændig 

afgrænsning. 

 

10.1.5 Regressionsanalyser
56

 

 

Der hører mere til regressionsanalyse end bare specificering, estimering og 

determinationskoefficienter, og det vil føre for vidt at nævne det hele her. Som et eksempel kan 

det dog nævnes, at der ikke er lavet nærmere analyse af den støj, som er symboliseret ved epsilon. 

Estimeringen foregår ved mindste kvadraters metode, selvom der også findes andre 

fremgangsmåder. Determinationskoefficienten findes også i en såkaldt justeret udgave, som tager 

højde for antallet af datapunkter og estimater. I alle tilfælde er der dog samme antal datapunkter, 

hvilket gør determinationskoefficienterne sammenlignelige. Antallet af estimater er heller ikke 

med i beregningen, men det diskuteres i forhold til statistiske beviser. Sådanne vil være meget 

interessante i forhold til autentiske porteføljer, men de er ikke beskrevet nærmere her. 
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10.1.6 Skatteregler
57

 

 

Set fra ejerens synspunkt skal afkastet optimeres efter skat, men det er fuldstændig udeladt her. 

Der er altså ikke taget stilling til, om det skal have nogen indflydelse på modellerne eller i givet 

fald hvordan. Skattereglerne kan være meget forskellige i forhold til aktivklasser og ejerformer, 

og der kan også være fradragsret for låntagning. Når ejeren har defineret et afgrænset marked og 

valgt en ejerform, har vedkommende i princippet også valgt en bestemt beskatning. Emnet er dog 

afgrænset fra disse problematikker, og de bliver da heller ikke behandlet i den valgte litteratur. 

Inden gennemgangen af risikobegrebet skal der lige knyttes en kommentar til 

transaktionsomkostninger, som antages at omfatte både administrations- og handelsomkostninger. 

 

10.1.7 Transaktionsomkostninger
58

 

 

Enhver ledelse skal aflønnes, hvilket gerne skulle foregå i forhold til den opnåede præstation. 

Ledelsens arbejde går ud på at finde de bedste investeringer, idet dette hører ind under 

administrationsomkostninger. Herudover vil der være omkostninger fundet forbundet med de 

handler, der rent faktisk bliver til noget. Dette kategoriseres som handelsomkostninger, som kan 

være ganske betydelige. Hvis man skal holde det foreslåede benchmark, vil det givetvis kræve en 

tilpasning af porteføljen efter hver eneste delperiode. Det værdivægtede marked vil hele tiden 

ændre sig, hvis ikke samtlige risikofyldte aktiver har samme afkast. Næste afsnit vil være en 

grundigere afgrænsning fra risiko, som ellers er relevant for præstationsmåling. 

 

10.2 Risiko 

 

Risikodefinitionen og dens anvendelse hos Jensen og Fama har allerede været gennemgået, og der 

vil her blive set nærmere på risikobegrebets oprindelse. Det er altså ikke tanken, at der skal være 

en fuldstændig redegørelse. Der vil i stedet bare blive fokuseret på de teoretikere, der første gang 

anvendte systematisk og total risiko for henholdsvis differential, excess og total return. Der er 

udarbejdet en lille tabel, som kan give et indledende overblik. Der er ikke nødvendigvis tale om 

egentlige præstationsmål, og der kan sagtens være andre måder at risikojustere på. I to tilfælde 
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bliver der divideret med risikoen, men man kunne måske også forestille sig at trække risikoen fra. 

Standardafvigelsen har i hvert fald samme dimension som afkast, idet variansen bygger på 

kvadrerede størrelser. Følgende er en oversigt: 

 

Systematic Risk Total Risk

Differential Return Jensen Fama

Excess Return Treynor Sharpe (2)

Total Return Sharpe (1) Markowitz

 
τ22: Teori for risikojustering 

 

Der tages ikke stilling til, om risikojustering kan inkorporeres i modellerne for opdeling i timing 

og selektion. Risikojusteringen kan måske først finde sted efterfølgende, når man allerede har 

fundet det gennemsnitlige differential return og opdelt dette i timing og selektion. Hvis 

risikojusteringen skal være en del af modellen, skal man umiddelbart kunne opgøre risikobidraget 

for hver eneste delperiode. Dette burde faktisk være muligt for både systematisk risiko og total 

risiko, men det vil ikke blive beskrevet nærmere. De næste fire afsnit beskriver de fire artikler, 

som ikke allerede har været gennemgået. Dette gøres i øvrigt i kronologisk rækkefølge, så det er 

muligt at få en fornemmelse af udviklingen. 

 

10.2.1 Markowitz 

 

Markowitz var den første, der holdte afkastet op mod risiko. Således skal afkastet være så stort 

som muligt givet en bestemt risiko, og risikoen skal være så lille som muligt givet et bestemt 

afkast. Det er både muligt at hæve afkastet og samtidigt sænke risikoen, når en portefølje ikke er 

efficient. Markowitz beskæftiger sig med total risiko, idet der fokuseres på varians. Der nævnes 

dog også andre risikomål, som alle relaterer sig til variansen. Der er ikke tale om et egentligt 

præstationsmål, men afkastet skal i hvert fald ses i sammenhæng med den totale risiko. 

Markowitz definerer i øvrigt forventet afkast som det gennemsnitlige afkast, hvilket er relevant 

for aktivernes prisfastsættelse. 
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”Variance is a well-known measure of dispersion about the 

expected. If instead of variance the investor was concerned with 

standard error, Vσ = , or with the coefficient of dispersion, 

Eσ , his choice would still lie in the set of efficient portfolios.”
59

 

 

10.2.2 Sharpe (1) 

 

Sharpe fortsætter med at udvikle et mål for den systematiske risiko, som svarer til hældningen ved 

Jensen for total return. Modellen af Sharpe er senere blevet kaldt for SIMM, som står for Single 

Index Market Model. Ideen er, at en diversificeret ejer kun interesserer sig for markedsrisikoen. 

Her er der heller ikke tale om et egentligt risikomål, da det egentligt bare er en videreudvikling af 

risikomålet hos Markowitz. Sharpe argumenterer for, at en stor del af den totale risiko skyldes 

variationen i markedet. Sharpe kalder det dog ikke for markedet, idet der i stedet henvises til en 

efficient portefølje. 

 

”… part of the scatter is due to an underlying relationship with the 

return on combination g, shown by igB , the slope of the regression 

line. The response of iR  to changes in gR  (and variations in gR  

itself) account for much of the variation in iR .”
60

 

 

10.2.3 Treynor 

 

”The characteristic line contains information about… risk. The 

slope of the line measures volatility. Thus, a steep slope means that 

the actual rate of return for the fund in question is relatively 

sensitive to fluctuations in the general stock market;”
61

 

 

Treynor kalder SIMM for characteristic line, idet der specifikt henvises til risikoen i forhold til en 

markedsportefølje. Herudover introduceres den såkaldte portfolio-possibility line, hvor 

                                                 

59
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60
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61
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hældningen udgør det egentlige præstationsmål. Her dividerer man porteføljens excess return med 

den systematiske risiko, hvilket giver en rangordning af porteføljer men ikke mulighed for en 

absolut tolkning. Treynor antager, at den risikofrie rente er konstant. Den er dermed risikofri i alle 

henseender, men præstationsmålet kan godt modificeres til varierende risikofri rente. I den 

forbindelse skal man dividere med differencen mellem porteføljens og det risikofrie aktivs 

systematiske risiko. Det har dog allerede været vist, at man skal analysere differential return frem 

for excess return. 

 

”The steepness of the portfolio-possibility line associated with a 

given fund is thus a direct measure of the desirability of the 

fund… The performance demonstrated by a fund can be measured 

by the tangent of the slope angle,”
62

 

 

10.2.4 Sharpe (2) 

 

Sharpe udvikler senere et præstationsmål, der er fuldstændig analogt til Treynor. Her bruges der 

dog total risiko, som måles ved standardafvigelsen. Igen antages den risikofrie rente at være 

konstant, hvilket også er den originale definition. Hvis der skal tages højde for variation i den 

risikofrie rente, skal der divideres med forskellen i standardafvigelser for portefølje og risikofrit 

aktiv. Da excess return ikke kan tolkes i absolut forstand, er der også her kun tale om en 

rangordning af porteføljer. Næste afsnit er en afslutning, hvor problemstillingen vil blive 

generaliseret, konkluderet og perspektiveret. Her skal Sharpe dog først citeres, idet pure interest 

rate kan sidestilles med den risikofrie rente. 

 

”The numerator shows the difference between the fund’s average 

annual return and the pure interest rate; it is thus the reward 

provided the investor for bearing risk. The denominator measures 

the standard deviation of the annual rate of return;”
63
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11 Afslutning 

 

Kandidatafhandlingen er nu næsten slut, og problemstillingerne skulle gerne være 

gennemarbejdet. Det er imidlertid altid rart, hvis løsningen også kan bruges på andre problemer. 

Det vil derfor blive forklaret, hvordan ledelsen i en virksomhed kan evalueres i forhold til de 

gennemgåede modeller. Dernæst vil afhandlingen blive sammenfattet, og til sidst vil der være 

forslag til fremtidig forskning på området. Det er selvfølgelig forhåbningen, at afhandlingens 

opdagelser vil slå igennem og blive videreudviklet og anvendt i praksis. Her tænkes især på 

betragtningerne vedrørende benchmark samt brugen af differential return i forbindelse med 

opdeling i timing og selektion, men løsningsmodellen giver også bedre sandsynlighed for 

statistisk signifikans. 

 

11.1 Generalisering 

 

Præstationsmåling forbindes typisk med investeringsforeninger og lignende, men opdelingen af 

differential return i timing og selektion kan umiddelbart godt bruges for virksomheder. Ejerne af 

en virksomhed bestemmer, hvad der skal være virksomhedens formål. Hvis formålet for eksempel 

er at være flyselskab til lavpris, skal det værdivægtede marked sammensættes af den slags 

virksomheder inklusiv den analyserede. Herudover skal der tages stilling til, hvor mange penge 

der må sættes i banken. Når dette er på plads, kan det relevante benchmark konstrueres. 

Porteføljen består udelukkende af den analyserede virksomhed, som altså holdes op mod 

benchmark. 

 Når differential return er fundet, er det tid til en opdeling i timing og selektion. Hvis 

virksomheden generelt er god til at iværksætte de rigtige projekter, vil det vise sig som selektion. 

Hvis man oven i købet kan begrænse driften i dårlige tider, vil der også kunne måles timing. 

Omvendt vil dette også være tilfældet, hvis man kan udvide forretningen i gode tider. Det er dog 

vigtigt at pointere, at man skal være relativt bedre end konkurrenterne. Det er altså ikke nok at 

være god, hvis konkurrenterne også er det. Næste afsnit er en konklusion på 

problemformuleringens spørgsmål, hvorefter der vil blive sluttet af med en perspektivering af 

disse. 
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11.2 Konklusion 

 

Ikke alle eksisterende modeller for test af timing og selektion er gyldige, men de ugyldige kan 

modificeres til at være gyldige. En model skal samlet set have enten to, tre eller fem estimater, og 

den fremsatte løsningsmodel er den eneste med kun to estimater. Samtidigt skal der være enten et 

eller tre estimater for selektion, og så skal der være enten et eller to estimater for timing. Hvis der 

kun er et enkelt estimat for timing, skal der anvendes numeriske værdier som vist i 

løsningsmodellen. Det er vigtigt at modellen tager højde for timing samt, at modellen er defineret 

for alle datapunkter. En uafhængig variabel på nul må ikke være arbitrært henført til bull eller 

bear marked, idet der skal være et særskilt selektionsestimat. Alternativt kan der være et samlet 

selektionsestimat for alle datapunkter. 

 Tre af de gyldige modeller er helt nøjagtige, idet de i øvrigt er ækvivalente. Selvom 

regressionsligningernes estimater ikke er helt de samme, giver de alligevel den samme opdeling af 

differential return i timing og selektion. Dette skyldes forskellen på de uafhængige variabler, som 

estimaterne bliver ganget på. Det er i øvrigt afgørende, at analysere differential return, da det 

giver mulighed for en absolut tolkning samt udvikling af den fremsatte løsningsmodel. Denne er 

også helt nøjagtig, men det er den banebrydende model af Treynor & Mazuy ikke. En model skal 

nemlig give en præcis opdeling af perfekt og pervers timing, hvor der ikke bør kunne konstateres 

selektion. Hele det henholdsvis positive og negative differential return skal udelukkende vise sig 

som timing, da en eventuel statistisk signifikans i praksis ellers vil være utroværdig. 

 I praksis vil det være en fordel at have så mange gyldige og nøjagtige modeller som 

muligt, da det vil øge sandsynligheden for statistisk signifikans. Forskellige antal af estimater vil 

give forskellige informationsniveauer, men i teorien vil det også være nemmere at få en model til 

at stemme overens med datamønsteret. Flere estimater vil umiddelbart forringe signifikansen, 

men det kan sagtens tænkes at blive opvejet af mindre kvadratafvigelser. Det er beskrevet, 

hvordan alle de eksisterende modeller kan blive gyldige. Herudover er der udviklet en 

løsningsmodel, der kun indebærer to estimater. I følgende afsnit vil det vise sig, at modellen kan 

udvides til at tage højde for begge former for timing. 

 

11.3 Perspektivering 

 

Den fremtidige forskning bør dreje sig om de emner, som den aktuelle problemformulering er 

afgrænset fra. Herunder er det særligt interessant, at få styr på risikojusteringen. Traditionelt set 
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har benchmark været afhængigt af porteføljens opnåede risiko, men det har vist sig at være i 

konflikt med market timing. Det vigtigste vil dog være at konstruere en model, der kan måle 

begge former for timing. Dels kan timing opnås ved at investere i det risikofrie aktiv, når det 

risikofyldte marked falder. Dels kan der investeres i aktiver, der i mindst mulig grad svinger med 

markedet. Omvendt bør man investere i markedet, når dette stiger. Dette skal helst være i 

risikofyldte aktiver, der er meget følsomme overfor udsving i det værdivægtede marked. 

 Problemformuleringen er egentlig ikke afgrænset fra timing ved investering i aktiver med 

en ønsket systematisk risiko, da de relevante modeller og argumenter er blevet gennemgået. I 

overensstemmelse med traditionen fokuseres der dog kun på den ene form for timing ved 

besvarelsen af problemformuleringens spørgsmål, men der vil her blive foreslået en udvidelse af 

løsningsmodellen. I princippet kan alle de gyldige modeller udvides til at gælde begge former for 

timing, men det vil føre for vidt at gøre det for alle modellerne. Der vil derfor kun være en 

beskrivelse af, hvordan løsningsmodellens udvidelse nødvendigvis må se ud i henhold til 

argumenterne i litteraturen. Modeludvidelsen specificeres på følgende måde: 

 

jp

jm

m

rrZ

rrY

rX

εcYbXaZ

−−−−====

−−−−====

====

++++++++++++====

 

λ22: Specificering af modeludvidelse 

 

Treynor & Mazuy kommer ikke med den fornødne argumentation for at kvadrere 

markedsafkastet, så foreløbig må man gå ud fra at datamønsteret følger samme forløb som for 

timing med det risikofrie aktiv. Da investeringsstrategien knytter sig til risikofyldte aktiver med 

bestemt systematisk risiko, må sammenhængen faktisk bygge på rette linier. Den systematiske 

risiko bygger nemlig på, at sammenhængen mellem porteføljeafkast og markedsafkast er en ret 

linie. Dette gælder også i Jensens tilfælde, hvor der dog bruges excess return. Det bemærkes, at 

den nyindførte uafhængige variabel ikke involverer den risikofire rente, hvilket ikke ville give 
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mening. Det skal nemlig være muligt at teste for timing i de tilfælde, hvor det slet ikke er tilladt at 

investere i det risikofrie aktiv. Estimaterne for porteføljen ser således ud: 

 

A B C

Differential Return 0,041 0,386 -1,974

Excess Return 0,019 1,103 -1,253

Total Return #NUM! #NUM! #NUM!

 
τ23: Estimater for modeludvidelse 

 

Den nyindførte variabel er altid markedets total return uanset, om der tages udgangspunkt i 

differential, excess eller total return. Der kommer derfor en fejlmeddelelse i forbindelse med 

estimering for total return, da der ikke kan håndteres to ens uafhængige variabler. Når der tages 

hensyn til begge former for timing, falder selektionen fra fem procent til fire komma en procent, 

Dette gør, at den samlede timing måles til minus to procent. Porteføljens timing med det risikofrie 

aktiv er stadig negativ, men den anden form for timing viser sig at være positiv. Hvis man ganger 

ud og tager gennemsnit, bliver bidragene fra timing henholdsvis minus fire komma syv procent og 

to komma syv procent. Dette giver tilsammen den samlede timing på minus to procent, som 

sammen med en selektion på fire komma en procent giver porteføljens differential return på to 

komma en procent. Følgende tabel viser verifikationen for modeludvidelsen: 

 

H K L

Differential Return 1,00 1,00 1,00

Excess Return 0,92 0,88 0,73

Total Return #NUM! #NUM! #NUM!

 
τ24: Verifikation af modeludvidelse 
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12 Appendiks 

 

12.1 Datasæt 

 

F M P H J L

1. 0,0 -5,8 -11,2 0,0 -2,9 -5,8

2. 4,2 10,6 16,6 10,6 7,4 4,2

3. 3,6 4,7 -7,4 4,7 4,2 3,6

4. 3,1 8,6 20,5 8,6 5,9 3,1

5. 4,3 10,0 14,6 10,0 7,2 4,3

6. 3,3 13,0 5,7 13,0 8,1 3,3

7. 2,9 8,5 -6,2 8,5 5,7 2,9

8. 3,9 6,4 4,7 6,4 5,1 3,9

9. 2,6 10,0 6,3 10,0 6,3 2,6

10. 3,1 16,7 7,8 16,7 9,9 3,1

11. 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0

12. 4,1 10,4 16,8 10,4 7,2 4,1

13. 2,7 5,1 7,9 5,1 3,9 2,7

14. 0,9 6,3 -2,6 6,3 3,6 0,9

15. 5,1 -2,9 -2,9 5,1 1,1 -2,9

16. 3,1 1,5 13,1 3,1 2,3 1,5

17. 4,3 4,6 15,4 4,6 4,5 4,3

18. 4,5 7,2 5,3 7,2 5,8 4,5

19. 2,2 4,7 9,7 4,7 3,4 2,2

20. 4,2 -1,1 2,9 4,2 1,5 -1,1

21. 2,6 4,8 7,7 4,8 3,7 2,6

22. 4,4 4,3 13,8 4,4 4,3 4,3

23. 3,2 12,7 5,9 12,7 7,9 3,2

24. 2,2 10,3 9,1 10,3 6,3 2,2

25. 2,9 9,2 1,1 9,2 6,1 2,9

26. 3,6 8,4 13,5 8,4 6,0 3,6

27. 2,1 1,5 -0,7 2,1 1,8 1,5

28. 1,6 6,8 -0,4 6,8 4,2 1,6

29. 4,3 9,7 13,4 9,7 7,0 4,3

30. 2,3 0,8 21,4 2,3 1,5 0,8

Afkast [%]

Genereret Konstrueret

 
τ25: Oversigt over variablerne 
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12.2 Estimeringsligninger 
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λ23: Estimering af modelparametre
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Resumé 

 

Kandidatafhandlingen omhandler modeller for præstationsmåling af market timing og security 

selection, hvilket har været et varmt emne siden 1966. Her fremsatte Treynor & Mazuy en 

banebrydende model, som skulle teste porteføljers timing. Siden er der blevet udviklet en række 

andre modeller, som alle bliver analyseret i forhold til gyldighed og nøjagtighed. Der fokuseres i 

den forbindelse på den form for timing, der involverer investering i det risikofrie aktiv. Hvis en 

model skal være nøjagtigt, må den ikke konstatere selektion for porteføljer med såkaldt perfekt 

eller pervers timing. 

 Disse kunstige porteføljer konstrueres ved hjælp af afkastet fra det risikofrie aktiv og det 

værdivægtede marked, så der opnås henholdsvis den bedste og værste timing af markedet. Der 

udvælges altså ikke bestemte risikofyldte aktiver fra markedet, så der forekommer ingen 

selektion. Der argumenteres for, at den overordnede præstation bør måles ved differential return. 

Dette er merafkastet i forhold til et relevant benchmark, hvis definition er meget vigtig. Det 

foreslåede benchmark giver nemlig mulighed for udviklingen af en ny model, som kun indeholder 

to estimater. 

 De eksisterende modeller bygger enten på total eller excess return, men analysen af 

differential return giver mulighed for en absolut tolkning af modellernes estimater. Summen af 

bidragene fra timing og selektion vil således give netop det gennemsnitlige differential return, 

som er målet for den overordnede præstation. Benchmark tager højde for eventuelle restriktioner 

på investering i det risikofrie aktiv, hvilket ikke nødvendigvis er tilladt. Traditionelt anses enhver 

kombination af det risikofrie aktiv og det værdivægtede marked som en passiv investering, som 

ejeren selv kan være ansvarlig for. Dette modbevises imidlertid, da det er i direkte konflikt med 

strategier for timing. 

 I forbindelse med perspektivering af problemstillingerne udvides løsningen til at tage 

højde for begge typer af timing, idet der også vil være et estimat for valg af risikofyldte aktiver 

med en ønsket systematisk risiko. Dette adskiller sig fra selektion, hvor man udvælger aktiver 

med for lav en pris. Modeludvidelsen giver altså en opdeling i selektion og to former for timing, 

som tilsammen udgør merafkastet i forhold til benchmark. Emnet er afgrænset fra risikojustering, 

hvilket er i overensstemmelse med de eksisterende modeller for timing og selektion. 


