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	Executive	Summary	

Real	estate	investments	are	characterized	by	heteroskedastic	variance,	liquidity	risk	and	high	transaction	

costs	and,	thus	separating	them	from	the	assumption	of	independent	and	identically	distributed	data	and	

the	efficient	market	hypothesis.	The	thesis	investigates	the	pros,	cons	and	differences	between	the	classic	

mean	variance	portfolio	optimization	theory	by	Harry	Markowitz	and	the	more	recent	theory	by	Cheng,	

Lin	&	Liu	in	order	to	determine	the	validity	of	the	underlying	assumptions	as	well	as	estimate	an	optimal	

real	 estate	 allocation	 in	 a	mixed-asset	 portfolio.	 The	 empirical	 data	 represents	 the	Danish	market	 from	

1990	to	2014.		

The	thesis	uses	a	neo	positivistic	perspective	in	order	to	generate	objective	and	unbiased	results,	create	

new	 knowledge	 and	 add	 value	 to	 the	 theoretical	 field	 of	 real	 estate	 investments.	 By	 applying	 de-

smoothing	theory	by	David	Geltner	the	thesis	discovers	appraisal	bias	to	cause	a	significant	risk	reduction	

in	 the	periodic	real	estate	return	as	well	as	autocorrelation	within	 the	periodic	returns	which	 is	a	clear	

violation	of	 the	I.I.D.	assumption.	Hence	de-smoothing	 is	essential	 to	all	real	estate	 indices	regardless	of	

the	 chosen	 optimization	 approach.	 Without	 de-smoothing	 the	 ex	 post	 real	 estate	 volatility	 is	

underestimated	by	77%	relative	 to	 the	de-smoothed	estimates.	Neglecting	 the	ex-ante	volatility	 implied	

by	 liquidity	 risk	 causes	 the	 mean	 variance	 approach	 to	 underestimate	 the	 total	 risk	 of	 real	 estate	

investments	 compared	 to	 Cheng,	 Lin	&	 Liu.	 The	 estimated	 deviations	 are	most	 significant	with	 shorter	

holding	periods	and	tend	to	decline	as	the	investment	horizon	increases.	For	the	one-year	holding	period,	

the	ex-ante	risk	caused	by	illiquidity	consists	of	up	to	57%	of	the	total	risk.		

The	heteroskedastic	variance	causes	investment	horizon	to	influence	portfolio	optimization	due	to	yearly	

increases	 in	 the	 average	 periodic	 risk.	 Using	 the	 Cheng,	 Lin	 &	 Liu	 approach	 the	 optimal	 investment	

horizon	 varies	 from	 two	 to	 seven	 years	 depending	 on	 the	 expected	 time-on-market	 and	 level	 of	

transactions	costs.		The	corresponding	real	estate	allocation	varies	from	8,94%,	when	the	time-on-market	

and	 transaction	 costs	 are	 low,	 to	 3,22%	when	 the	 time-on-market	 and	 transaction	 costs	 are	 high.	 	 The	

mean	variance	approach	estimates	an	optimal	allocation	of	22,12%	given	the	same	level	of	risk	aversion.	

Based	 on	 Cheng,	 Lin	 &	 Liu’s	 ability	 to	 adjust	 for	 real	 estate	 characteristics	 the	 thesis	 recommends	 an	

allocation	in	line	with	those	findings.		
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1.	Introduktion	

1.1	Indledning	

I	2007	udgiver	Journal	of	Portfolio	Management	en	specialudgave	med	hovedartiklen	”Real	Estate	Comes	

of	Age”	af	Jim	Clayton	et	al.	Artiklen	beskriver,	hvordan	markedet	for	investeringsejendomme	udvikler	sig	

mod	en	efficient	 tilstand,	og	hvordan	ejendomme	udviser	karaktertræk	 i	 stil	med	aktier	og	obligationer	

(Clayton,	Gordon,	Fabozzi,	Giliberto,	Liang,	&	Hudson-Wilson,	2007).		

Over	en	længere	tidshorisont	er	investeringsejendomme	med	til	signifikant	at	reducere	porteføljerisikoen	

hos	investorer	grundet	en	lav	korrelation	med	aktier	og	obligationer	(Clayton,	Gordon,	Fabozzi,	Giliberto,	

Liang,	&	Hudson-Wilson,	 2007).	 Øvrige	 studier	 viser,	 at	 investeringsejendomme	medfører	 et	 inflations-

hedge	og	genererer	et	stabilt	cash	flow,	hvorfor	de	skal	ses	som	et	godt	alternativ	til	obligationer	(Kaiser,	

2004).		

Samme	år	som	Clayton	et	al.	udgiver	deres	artikel,	rammer	den	amerikanske	sup-prime	krise	og	udløser	

finansielt	 kaos	 verden	 over.	 Politiske	 tiltag	 er	 nødvendige	 for	 at	 redde	 verdens	 økonomier.	 Lav	 rente	

kombineret	med	lav	vækst	er	i	dag	en	udfordring	for	mange	lande.		

I	 Danmark	 presses	 obligationsmarkedet	 af	 de	 lave	 renter	 og	 investorerne	 har	 svært	 ved	 at	 se	 de	

økonomiske	 fordele	 i	 aktivet	 grundet	 de	 lave	 afkast.	 Samtidigt	 har	 de	 lave	 renter	 fordret	 flere	

ejendomsinvesteringer	 qua	 billige	 lånemuligheder	 og	 et	 attraktive	 spread	 mellem	 lånomkostninger	 og	

ejendomsafkast	som	vist	i	figur	1.		
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Figur	1:	Spread	mellem	primære	startafkast	og	realkreditrente	(Sadolin & Albæk, 2015)	og	(Realkreditrådet)	(Egen	tilvirkning)	

Efter	finanskrisens	udbrud	får	tilliden	til	ejendomme	et	knæk	og	volumen	falder	med	75%	frem	til	2009.	

Sidenhen	er	der	kommet	mere	stabilitet	på	de	finansielle	markeder	og	volumen	for	handlede	ejendomme	

er	 støt	 stigende.	 I	 2015	 forventes	 en	 transaktionsvolumen	 på	 45	mia.	 ifølge	 analysefirmaet	 Sadolin	 og	

Albæk,	jævnfør	figur	2.	Udviklingen	indikerer,	at	ejendomme	igen	er	ved	at	ramme	før-krise	status	som	et	

attraktivt	porteføljeaktiv.	

	
Figur	2:	Transaktionsvolume	i	det	danske	ejendomsmarked	(Sadolin	&	Albæk,	2015)	(Egen	tilvirkning)	
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Heterogeniteten	 i	 det	 danske	 ejendomsmarked	 er	 kilde	 til	 diskussioner	 omkring	 den	 sande	 værdi	 af	

markedet.	 Modsat	 aktier	 og	 obligationer	 kan	 ejendomsværdier	 ikke	 udledes	 direkte	 via	

transaktionsbaserede	 indeks,	men	 skal	 i	 stedet	 estimeres	 gennem	 ejendomsvurderinger.	 På	 det	 danske	

marked	udbydes	 ejendomsindeks	 af	 tre	 aktører;	 Investment	 Property	Database	 (IPD),	 Sadolin	&	Albæk	

(S&A)	 og	 Danmarks	 Statistik	 (DST),	 som	 hver	 anvender	 forskellig	 vurderingspraksis.	 Diversiteten	 i	

ejendomsindeksene	 stiller	 store	 krav	 til	 analytikerens	 evne	 i	 forhold	 til	 at	 udvælge	 et	 repræsentativt	

datagrundlag	til	brug	i	en	top-down	analyse.		

Undersøgelser	af	amerikansk	og	engelsk	vurderingspraksis	viser,	at	ejendomsindeks	har	en	tendens	til	at	

være	smoothede,	hvorved	vurderingspriserne	 ikke	afspejler	de	faktiske	markedspriser.	De-smoothing	af	

ejendomsdata	 er	 en	 påkrævet	 konsekvens	 ved	 en	 sådan	 bias	 i	 data	 (Geltner,	 1993).	 Effekten	 ved	 de-

smoothing	afhænger	af	analytikerens	objektivitet.	Fejlestimering	af	metodens	parametre	kan	resultere	 i	

en	yderligere	forvridning	af	data	eller	at	smoothing-effekten	ikke	korrigeres	i	tilstrækkelig	grad.	

Størstedelen	af	 top-down	analyserne	af	ejendomsbaserede	mixed	asset	porteføljer	 tager	udgangspunkt	 i	

Harry	Markowitz	 ”Middel	 varians”	 teori.	 Studier	 af	 optimale	 ejendomsandele	 i	 mixed-asset	 porteføljer,	

baseret	 på	 middel	 varians	 teorien,	 går	 helt	 tilbage	 til	 1980erne.	 De	 konkluderer	 som	 oftest,	 at	

investeringsejendomme	bør	udgøre	15%	til	40%	eller	mere	af	en	veldiversificeret	portefølje	(Ziobrowski	

&	 Ziobrowski,	 1997),	 (Mueller	 &	 Mueller,	 2003),	 (Lee,	 2005)	 (Adair,	 McGreal,	 &	 Webb,	 2006).	 Harris	

Friedmann	 er	 en	 af	 de	 første	 teoretikere	 til	 at	 analysere	 ejendomme.	 Undersøgelsen	 fokuserer	 på	 det	

amerikanske	marked	 i	perioden	1963-1968	og	konkluderer,	 at	 ejendomme	har	en	klar	diversificerende	

effekt	på	porteføljen	grundet	ejendommes	negative	korrelation	med	aktier	(Friedmann,	1971).	Friedmann	

konkluderer,	 at	 rene	 aktieporteføljer	 giver	 de	 højeste	 afkast,	 men	 at	 ejendomme	 hurtigt	 bliver	 det	

dominerende	 aktiv	 i	 porteføljen,	 når	 investor	 søger	 en	mindre	 risiko.	 Han	 argumenterer	 for,	 at	middel	

varians	 teorien	 kan	 anvendes	 direkte	 på	 data	 for	 ejendomsindeks,	 idet	 periodiske	 totalafkastafkast	

beregnes	på	samme	måde	som	afkastet	på	aktier.		

I	praksis	viser	undersøgelser,	at	amerikanske	institutionelle	investorer	har	tendens	til	at	allokerer	3%	til	

10%	af	deres	midler	til	ejendomme	(Pension	Real	Estate	Association	,	August	2015).	Man	kan	spørge	sig	

selv,	om	der	er	elementer	ved	ejendomme,	der	 legitimerer	en	 lavere	optimal	andel,	 som	middel	varians	

teorien	 ikke	 tager	 højde	 for	 og	 i	 så	 fald	 hvilke?	 Eller	 om	 de	 institutionelle	 investorer	 fortsat	 er	 for	

skeptiske	over	for	ejendomme	og	ender	med	at	tage	for	små	positioner?	
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Aktivspecifikke	undersøgelser	viser,	at	ejendomme	adskiller	sig	fra	aktier	og	obligationer	på	tre	områder,	

som	bryder	med	antagelserne	bag	middel	varians	optimeringsteorien:	

1) Young	 og	 Graff	 konkluderer	 i	 deres	 undersøgelser	 af	 det	 amerikanske	 marked,	 at	 afkastet	 på	

ejendomme	ikke	følger	en	normalfordeling	samt	udviser	heteroskedasticitet	(Young	&	Graff,	1995)	

og	(Young	M.	S.,	2008)	

2) Amerikanske	 og	 britiske	 undersøgelser	 viser,	 at	 ejendomme	 er	 mindre	 likvide	 end	 aktier	 og	

obligationer,	 hvilket	 tilfører	 et	 ex	 ante	 perspektiv	 til	 risikoestimeringen	 (Lin	 &	 Vandell,	 2007),	

(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010b)	og	(Anglin	&	Yanmin,	2011)	

3) Praktisk	 erfaring	 med	 ejendomshandler	 viser,	 at	 transaktionsomkostningerne	 ved	

ejendomshandler	er	signifikant	forskellige	fra	nul	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010)	

I	2013	kommer	Cheng,	Lin	og	Liu	(herefter	Cheng	et	al.)	med	deres	bud	på,	hvordan	investorer	optimerer	

ejendomsbaserede	mixed-asset	porteføljer,	i	artiklen	”Is	There	a	Real	Estate	Allocation	Puzzle?”.	Cheng	et	

al.	 tager	 udgangspunkt	 i	 præmissen	 bag	 den	 klassiske	 middel	 varians	 teori,	 men	 ændrer	 de	

bagvedlæggende	antagelser,	så	der	tages	højde	for	de	ejendomsspecifikke	faktorer.		Cheng	et	al.	teoriens	

unge	alder	gør,	at	der	til	dato	ikke	findes	nogen	eksempler	på	anden	anvendelse.	Ligeledes	har	ingen	taget	

stilling	 til,	 hvorvidt	 denne	metode	 resulterer	 i	mere	 valide	 konklusioner	 end	middel	 varians	 tilgangen.	

Denne	 afhandling	 søger	 at	 finde	 svar	 på,	 hvorvidt	 middel	 varians	 teoriens	 simple	 tilgang	 til	

porteføljeoptimering	 i	 virkeligheden	 er	 for	 simpel,	 og	 om	 det	 er	 på	 tide	 at	 gøre	 op	med	 den	 klassiske	

moderne	porteføljeteori.		
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1.2	Problemformulering		

Med	udgangspunkt	i	ovenstående	forsøger	denne	afhandling	at	finde	svar	på	problemstillingen:	

Hvilke	effekter	har	valget	mellem	den	klassiske	middel	varians	teori	og	nyere	teori	af	Cheng,	Lin	og	

Liu	ved	optimering	af	danske	ejendomsbaseret	mixed-asset	porteføljer	i	perioden	1990	til	2014?		

Underspørgsmål	 Afsnit	 Besvaret	

Første	 spørgsmål	 har	 til	 formål	 at	 identificere	 det	 mest	 repræsentative	 danske	 ejendomsindeks,	 til	

anvendelse	som	proxy	for	ejendomsinvesteringer	i	opgaven.	

Hvilket	dansk	ejendomsindeks	repræsenterer	bedst	sit	markeds	
underliggende	afkast	og	risiko?	 4.1	 	

Andet	spørgsmål	har	til	formål	at	beskrive	samt	de-smoothe	det	valgte	ejendomsindeks,	hvorfor	det	lyder:	

Hvilken	effekt	har	de-smoothing	på	risikoen	i	et	ejendomsindeks?	 4.2	 	
Tredje	underspørgsmål	undersøger	fordele	og	ulemper	ved	de	to	teorier:	

Hvilke	fordele	og	ulemper	er	der	ved	henholdsvis	middel	varians	og	Cheng	et	
al.	teorierne?		 4.3	 	

Efter	 fordele	 og	 ulemper	 er	 det	 relevant	 at	 se	 på	 teoriernes	 effekt	 på	 risikoestimatet,	 hvorfor	 fjerde	

spørgsmål	lyder:	

Hvilken	effekt	på	ejendomsrisikoestimatet	har	anvendelse	af	Cheng	et	al.	
teorien	modsat	middel	varians	teorien?	 4.4	 	

Når	 hver	 teoris	 behandling	 af	 risiko	 kendes,	 kan	 de	 egentlig	 teoriers	 ejendomsallokering	 kvantificeres,	

hvorfor	femte	spørgsmål	lyder:	

Hvilken	effekt	på	den	optimale	ejendomsallokering	har	valget	af	Cheng	et	al.	
teorien	frem	for	middel	varians	teorien?	 4.5	 	
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1.4	Struktur	

Strukturforklaringen	 i	opgaven	må	 ikke	 forveksles	med	afsnittet	om	dataindsamling-	og	analyseteknik	 i	

metodeafsnittet.	Hvor	metoden	har	til	formål	at	verificere	den	generelle	fremgangsmetode,	i	forhold	til	det	

valgte	 opgaveperspektiv,	 søger	 strukturforklaringen	 at	 skabe	 overblik	 ved	 at	 koble	 de	 valgte	 teorier	 til	

problemformuleringen	 og	 de	 dertilhørende	 underspørgsmål.	 Der	 er	 således	 tale	 om,	 hvad	 der	 sker	 i	

afhandlingen	kontra,	hvorfor	det	sker.	Figur	3	giver	det	overordnede	overblik	over	strukturen	i	forhold	til	

opgavens	 underspørgsmål.	 Figur	 3	 observeres	 også	 i	 appendiks	 17,	 i	 et	 udfoldeligt	 A3	 format,	 der	 kan	

virke	som	guide	for	opgavens	struktur,	når	opgaven	læses.	

Kapitel	 1	 belyser	 opgavens	 relevans	 og	 kontekst,	 samt	 valg	 af	 problemstilling.	 Kapitel	 2	 beskriver	

afhandlingens	 metode,	 mens	 kapitel	 3	 redegør	 for	 teorien.	 Kapitlet	 opdeles	 i	 tre	 afsnit.	 Første	 afsnit	

omhandler	 kvantitative	 analyseteorier.	 Andet	 afsnit	 redegør	 for	middel	 varians	 optimeringen	 og	 tredje	

afsnit	fokuserer	på	Cheng	et	al.	teorien.	Hver	optimeringsteori	efterfølges	af	et	kritikafsnit,	hvor	fordele	og	

ulemper	diskuteres	kort.	Kapitel	4	er	afhandlingens	analyse,	som	opdeles	i	fem	afsnit,	der	hver	fokuserer	

på	et	af	de	fem	underspørgsmål.		

Afsnit	 4.1	 er	 en	 empirisk	 redegørelse	 af	 opgavens	 data.	 Afsnittet	 fokuserer	 på	 besvarelsen	 af	

problemformuleringens	 første	underspørgsmål.	 Indledningsvis	 beskrives	det	 kvantitative	data.	Dernæst	

redegøres	for,	hvilke	karakteristika	der	beskriver	et	godt	ejendomsindeks.	Ud	fra	redegørelsen	diskuteres	

de	tre	danske	ejendomsindeks,	hvorefter	det	mest	repræsentative	vælges	til	videre	analyse	i	opgaven.		

Afsnit	4.2	beskæftiger	sig	med	problemstillingens	andet	spørgsmål.	Afsnittet	indledes	med	en	redegørelse	

af	 indekssmoothingens	 to	 facetter,	 smoothing	 på	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 og	 aggregerede	 niveau.	

Dernæst	de-smoothes	det	valgte	ejendomsindeks	ud	fra	teori	af	David	Geltner.	

Afsnit	 4.3	 bygger	 videre	 på	 kritikken	 af	 opgavens	 teorier	 og	 søger	 at	 besvare	 tredje	 underspørgsmål.	

Analysen	anvender	originalt	og	de-smoothed	data	 til	 at	 teste,	hvorvidt	de	underliggende	antagelser	bag	

middel	varians	og	Cheng	et	al.	teorierne	kan	gøres	gældende	på	det	valgte	ejendomsmarkedet.	Samtidigt	

giver	analyserne	mulighed	for	at	undersøge	effekten	af	de-smoothing.	Først	 fokuseres	på	 likviditeten	og	

transaktionsomkostningerne	 ved	 ejendomme.	 Derefter	 testes	 I.I.D.	 antagelsen	 om	 uafhængigt	 og	

homoskedastiskt	data.	Fjerde	del	tester,	hvorvidt	ejendomskorrelationen	med	de	finansielle	aktiver	er	lig	
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nul	og	sidst	undersøges	normalfordelingsantagelsen.		Ud	fra	dette	udledes	fordelene	og	ulemperne	ved	de	

to	teorier.	

Afsnit	4.4	har	 til	 formål	 at	besvare	opgavens	 fjerde	underspørgsmål.	Opgaven	går	et	 spadestik	dybere	 i	

forhold	 til	 risikoestimeringen	 ved	 de	 to	 teorier	 og	 forsøger	 at	 forklare	 forskellen	 i	 outputtet	 ud	 fra	

teoriens	fordele	og	ulemper.	

Analysen	 afsluttes	 i	 afsnit	 4.5,	 hvor	 den	 endelige	 implementering	 af	 middel	 varians	 og	 Cheng	 et	 al.	

optimeringen	 finder	 sted.	 Her	 vurderes	 den	 endelige	 effekt	 ved	 valg	 af	 optimeringsteori,	 og	 der	

konkluderes,	hvilken	ejendomsandel	der	anbefales	for	investorer.	Analysen	inkluderer	konklusionerne	fra	

de	foregående	fire	afsnit	og	skaber	derfor	et	samlet	overblik	over	analysekapitlet.	

Kapitel	5	er	opgavens	konklusion	og	indeholder	dermed	opgavens	svar	på	problemformuleringen.	

Kapitel	6	indeholder	opgavens	kritik	og	perspektivering.	Det	er	her,	opgavens	stærke	og	svage	sider	bliver	

opsummeret	 og	 belyst.	 Samtidigt	 er	 det	 også	 her,	 der	 redegøres	 for	 andre	 vinkler	 på	 opgaven	 eller	

forskning,	der	kan	ligge	i	forlængelse	af	opgaven.	
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Figur	3:	Struktur	samt	beskrivelse	af	formål	og	konklusion	på	opgavens	underspørgsmål	(Egen	tilvirkning)	

1.	Indledning 

2.	Metode 

3.	Teori 

4.	Analyse 

4.1.	Valg	af	
ejendomsindeks 

4.3.	Fordele	og	ulemper 

4.4.	Effekt	på	
risikoestimatet 

4.5.	Optimal	
ejendomsallokering 

5.	Konklusion 

6.	Kritik	og	
Perspektivering 

Underspørgsmål	1:	 
Formål:	At	finde	det	ejendomsindeks,	der	bedst	
repræsenterer	sit	underliggende	marked. 
Konklusion:	S&A	indekset	er	det	mest	repræsentative	
danske	ejendomsindeks	for	sit	underliggende	marked. 

Underspørgsmål	2: 
Formål:	At	forstå	indekssmoothing	samt	de-smoothe	
data	så	det	er	anvendeligt	til	analysebrug. 
Konklusion:	Data	korrigeres	gennem	Geltner’s	de-
smoothingsmodel.	De-smoothing	øger	volatiliteten	i	
indekset	signifikant	mere	end	afkastet	påvirkes. 

Underspørgsmål	3: 
Formål:	At	identificere	fordele	og	ulemper	ved	de	to	
teorimodeller 
Konklusion:	Middel	varians	teorien	har	en	simpel	
tilgang	men	tager	modsat	Cheng	et	al.	teorien	ikke	
højde	for	ejendomsspecifikke	parametre	såsom	
illikviditet,	transaktionsomkostninger	og	stigende	
varians	over	tid. 

Underspørgsmål	5: 
Formål:	At	vurdere	den	optimale	ejendomsallokering	
ud	fra	de	to	teorimodeller. 
Konklusion:	Middel	varians	teorien	estimerer	en	
ejendomsallokering	mellem	16,31%	til	30,62%,	mens	
Cheng	et	al.	teorien	estimerer	en	allokering	på	3,22%	
til	8,94%. 

4.2.	De-smoothing	af	data 

Underspørgsmål	4: 
Formål:	At	analysere	de	to	teoriers	effekt	på	
risikoestimatet. 
Konklusion:	Middel	varians	teorien	anvender	ex	post	
risikomålet	standardafvigelse.	Cheng	et	al.	teorien	
anvender	tilsvarende	ex	post	standardafvigelsen	men	
tillægger	et	ex	ante	mål	for	de	ejendomsspecifikke	
parametre.	 
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1.5	Afgrænsning	

Tidligere	undersøgelser	om	optimale	porteføljer	tager	som	oftest	udgangspunkt	i	det	amerikanske	eller	et	

andet	udenlandsk	marked.	Denne	afhandling	søger	at	være	blandt	de	første	til	at	fokusere	på	det	danske	

marked.	Det	danske	marked	er	valgt,	fordi	det	muliggør	indsamling	af	kvalitativt	data	i	form	af	interviews,	

der	 skal	 hjælpe	 til	 at	 klarlægge,	 hvilke	 elementer	 ved	 ejendomsdata,	 der	 medfører	 udfordringer	 ved	

porteføljeoptimering.		Interviewene	anvendes	samtidigt	til	at	belyse	den	faktiske	ejendomsallokering	hos	

danske	pensionskasser.	

Tidligere	analyser	har	anvendt	performancebaseret	estimering	i	form	af	totalafkast	til	at	vurdere,	hvorvidt	

én	metode	er	at	 foretrække	frem	for	en	anden	(Lee,	2005).	 I	denne	afhandling	sker	sammenligningen	af	

middel	 varians	 og	 Cheng	 et	 al.	 ud	 fra	 den	 allokerede	 ejendomsandel	 samt	 en	 kvalitativ	 analyse	 af	

ejendomskarakteristika	og	 teoriernes	underliggende	antagelser.	Afhandlingen	søger	derfor	 ikke	at	 finde	

frem	til	en	specifik	optimal	portefølje,	der	genererer	det	største	risikojusterede	afkast	eller	totalafkast	for	

investor.	

Det	er	heller	ikke	afhandlingens	formål	at	finde	frem	til	den	teori,	der	minimerer	risikoen	på	porteføljen	i	

form	 af	 den	 Globale	 Minimum	 Varians	 portefølje.	 I	 stedet	 er	 fokus	 at	 forklare,	 hvilke	 elementer	 ved	

teorierne	der	bedst	tager	højde	for	de	særlige	ejendomskarakteristika	og	dermed	bedst	fanger	den	reelle	

ejendomsrisiko.	 Der	 er	 således	 ikke	 tale	 om	 en	 afhandling,	 der	 søger	 at	 udlede	 den	 maksimale	

diversifikationseffekt	ved	ejendomme.		

Test	 og	 analyser	 af	 de	 to	 teorier	 og	 deres	 underliggende	 antagelser	 fokuserer	 primært	 på	

ejendomsaktivet.	 Ved	 porteføljeoptimeringen	 koncentrerer	 afhandlingen	 sig	 ikke	 om	 den	 øvrige	

allokering	 i	 forhold	 til	 aktier	 og	 obligationer,	 men	 kun	 ejendomsallokeringen.	 Der	 optimeres	 under	

kortsalgsrestriktion,	som	medfører,	at	vægtene	i	aktiverne	ikke	kan	blive	mindre	end	nul.	Dette	skyldes	at	

ejendomme	 i	 praksis	 ikke	 kan	 shortes.	 For	 at	 sammenligne	 på	 lige	 fod	med	 aktier	 og	 obligationer	må	

denne	restriktion	nødvendigvis	være	gældende	for	alle	aktiver.		

Investeringsejendomme	 kan	 over	 en	 bred	 kam	 generaliseres	 inden	 for	 segmenterne	 Office,	 Retail,	

Residential	 og	 Logistic.	 Modsat	 tidligere	 undersøgelser,	 der	 har	 forsøgt	 at	 optimere	

investeringsporteføljerne	 i	 forhold	 til	 allokering	 mellem	 ejendomssegmenter	 (Lee	 &	 Stevenson,	 2005),	

anvender	 denne	 afhandling	 en	 top-down	 tilgang	 og	 fokuserer	 udelukkende	 på	 den	 totale	
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ejendomsallokering	 i	 en	mixed-asset	 portefølje.	 Det	 danske	 ejendomsmarked	 er	 en	 sammensætning	 af	

flere	 sub-markeder.	 I	 denne	 afhandling	 anvendes	 data	 som	 ikke	 differentieres	 på	 disse	 sub-markeder,	

men	 kun	 betragter	 den	 samlede	 indeks.	 Opgaven	 afgrænser	 sig	 derfor	 fra	 at	 vurdere	 de	 separate	

ejendomssegmenter.	En	optimal	ejendomsallokering	på	eksempelvist	15	procent	vil	derfor	 indeholde	en	

yderligere	 allokering	 på	 underliggende	 ejendomstyper,	 svarende	 til	 den	 overordnede	

indekssammensætning.	Lignende	gælder	eksempelvist	også	ved	investering	i	OMXC20	indekset,	hvor	det	

implicit	antages,	at	buttom-up	allokeringen	af	aktierne	følger	indeksets	fordeling.	

Ved	 top-down	 tilgangen	 antages,	 at	 det	 observerede	 prisindeks	 afspejler	 en	 veldiversificeret	

ejendomsportefølje,	 hvorved	 idiosynkratiske	 risikokomponenter	 er	 elimineret.	 Et	 aspekt	 af	 disse	 er	

tomgang	i	forbindelse	med	at	eje	en	investeringsejendom.	Tomgang	betyder,	at	en	ejer	ikke	har	mulighed	

for	 at	 finde	 en	 lejer	 til	 sin	 ejendom,	 hvorved	 afkastet	 på	 investeringen	 falder	 i	 form	 af	 mistede	

lejeindtægter.	 I	 denne	 afhandling	 antages,	 at	 tomgang	 er	 medregnet	 i	 de	 årlige	 prisfastsættelser	 af	

ejendommene,	hvorved	det	er	medregnet	i	prisindekset.	

Denne	 afhandling	 afgrænses	 fra	 ethvert	 form	 for	 finansierings-	 eller	 skatteaspektet	 ved	 investering	 i	

ejendomme.	 Det	 kan	 ikke	 udelukkes,	 at	 skat	 er	 med	 til	 at	 spille	 en	 afgørende	 rolle	 for	 porteføljens	

optimale	ejendomsandel.	Denne	 faktor	bærer	præg	af	at	være	 investorafhængig	 frem	for	aktivafhængig.	

Afhandlingen	 forsøger	 ikke	at	undersøge	valg	af	optimeringsmetode	ud	 fra	en	specifik	 investor,	men	ud	

fra	et	mere	generelt	og	neutralt	perspektiv.		

1.6	Begrebsdefinitioner	

Autokorrelation:	 Benyttet	 i	 forbindelse	 med	 ordinary	 least	 square	 (herefter	 OLS)	

regressioner.	Angiver	korrelationen	mellem	regressionens	residualværdier.		

Ex	ante	risiko:	 Betegnelse	 for	 fremtidige	 begivenheder.	 Det	 er	 således	 tale	 om	 ikke	

observeret	risiko.	
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Ex	post	risiko:	 Ex	 post	 er	 en	 anden	 betegnelse	 for	 faktisk	 observeret	 data.	 Ved	 Ex	 post	

risiko	 hentydes	 til	 variansen	 eller	 standardafvigelsen	 i	 det	 hidtil	

observerede	data.	

Investeringshorisont:	 Den	periode	investor	holder	en	given	portefølje	eller	aktiv.	Kan	skaleres	på	

år,	måneder,	uger,	dage	osv.	

Korrelation	(𝜌):	 Statistisk	betegnelse	for	hvordan	to	dataserier	udvikles	over	tid	i	forhold	til	

hinanden.	 Positiv	 korrelation	 indikerer,	 at	 de	 to	 datasæt	 udvikler	 sig	

identisk,	 det	 vil	 sige	 de	 begge	 stiger	 og	 falder	 på	 samme	 tid.	 Negativ	

korrelation	indikerer,	at	de	to	datasæt	udvikler	sig	modsat	af	hinanden.	En	

korrelation	på	nul	indikerer,	at	der	ikke	kan	ses	en	klar	tendens	mellem	de	

to	datasæt.	Data	betegnes	derfor	som	uafhængigt.	

Kurtosis:	 Nøgletal	 til	 at	 beskrive	 trenden	 i	 en	 fordeling.	 Positiv	 kurtosis	 (se	

leptokurtic)	 kendetegner	 en	 fordeling	 med	 tykke	 haler	 og	 en	 jævn	

fordeling.	Negativ	kurtosis	(se	platykirsitic)	betegner	en	fordeling	med	små	

haler	og	en	fordeling	koncentreret	omkring	midten.	

Lambda:	 Parameter	til	vurdering	af	investors	risikoaversion.		

Leptokurtic:	 Oversat	 til	 dansk	 ”Slankere”.	 Betegnelsen	 af	 en	 fordeling	 med	 positiv	

kurtosis.	 Fordelingen	 af	 observationer	 i	 skuldrene	 er	 lavere	 end	 antaget	

ved	 normalfordeling,	 mens	 observationerne	 på	 middelværdien	 er	 høj.	

Desuden	 er	 halerne	 på	 fordelingen	 tykkere	 end	 antaget	 ved	 en	

normalfordeling.	 Ved	 negativ	 kurtosis	 fremkommer	 ekstreme	

observationer	i	højere	grad	end	ved	normalfordelingen,	dette	medfører	en	

øget	risiko.	

Likviditetsrisiko:	 Risikoen	 ved	 at	 binde	 kapital	 i	 en	 investering.	 Jo	 sværere	 det	 er	 at	

konvertere	 investeringen	 tilbage	 til	 kolde	 kontanter,	 jo	 større	 er	

likviditetsrisikoen.	
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Platykurtic:	 Oversat	til	dansk	”Bred”.	Betegnelse	for	en	fordeling	med	negativ	kurtosis.	

Fordelings	 observationer	 i	 halerne	 og	 ”på”	 middelværdien	 er	 lavere	 end	

antaget	i	normalfordelingen.	Modsat	er	skuldrene	større	og	fordelingen	er	

mere	flad	på	toppen.	

Residualværdier:	 Betegnelse	 for	 fejlleddet,	 det	 vil	 sige	 forskellen	 med	 den	 forudsagte	 og	

observerede	 værdi,	 i	 forhold	 til	 de	 enkelte	 observationer	 ved	 en	 OLS	

regressionsanalyse.	

Sharpe	Ratio:	 Beregnes	 som	 et	 aktivs	 merafkast	 over	 dets	 standardafvigelse.	 Betegner	

andelen	 af	merafkastet	 per	 enhed	 af	 risiko.	 Anvendes	 til	 at	 sammenligne	

aktiver	med	forskellig	risiko.	

Standardafvigelse:	 Betegner	et	datasæts	gennemsnitlige	afvigelse	fra	middelværdien.	 	

Anvendes	i	afkastserier	som	et	estimat	for	risikoen.	

Totalafkast:	 Ændringen	 i	 et	 aktivs	 kapitalværdi	 inklusiv	 direkte	 pengestrømme	 fra	

aktivet.	

Transaktionsomkostning:	 Omkostninger	forbundet	med	køb	og	salg	af	et	givent	aktiv.	
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2.	Metode	

Metodeafsnittet	har	til	 formål	at	give	et	struktureret	overblik	over	de	undersøgelser	og	den	metode	der	

anvendes	 til	 at	 besvare	 problemformuleringen.	 Afsnittet	 giver	 læseren	 en	 forståelse	 af,	 hvordan	

undersøgelsen	er	udført,	samt	hvordan	afhandlingens	empiriske	data	er	indsamlet.	Samtidigt	har	afsnittet	

til	 formål	 at	 reflektere	 over	 opgavens	 metodevalg,	 herunder	 konsekvenserne	 af	 de	 metodiske	 fra-	 og	

tilvalg.	

Afhandlingen	 har	 til	 formål	 at	 undersøge	 konsekvenser	 ved	 valg	 af	 optimeringsteori,	 samt	 give	 et	

kvalificeret	bud	på	den	optimale	 ejendomsallokering	 i	 ejendomsbaserede	mixed-asset	porteføljer.	Dette	

gøres	 først	 ved	at	 analysere	og	vurdere	 repræsentativiteten	 i	 de	danske	ejendomsindeks	 for	dermed	at	

udvælge	det	bedste	datagrundlag.	Dernæst	analyseres	effekten	af	de-smoothing.	Efter	data	er	de-smoothet	

går	tredje	spørgsmål	videre	og	analyserer	fordele	og	ulemper	ved	henholdsvis	middel	varians	teorien	og	

den	nyere	teori	fra	Cheng	et	al.	Efterfølgende	analyseres	effekten	på	risikoestimeringen	af	ejendomme	ud	

fra	hver	teori.	Afslutningsvist	udledes	den	optimale	ejendomsallokering	ud	fra	de	to	teorier.	Ovenstående	

ender	ud	i	et	kvalificeret	bud	på	den	optimale	ejendomsallokering.	

2.1	Undersøgelses	design	

For	 at	 besvare	 ovenstående	 anvendes	 undersøgelsesløget	 (The	 Research	 Onion)	 (Saunders,	 Lewis,	 &	

Thornhill,	2012)	(se	figur	4)	som	ramme	for	metodeafsnittet.	Undersøgelsesløget	besidder	seks	lag,	som	

besvares	af	forskeren,	inden	en	videnskabelig	undersøgelse	iværksættes.	Idéen	bag	undersøgelsesløget	er	

at	give	et	struktureret	overblik	over	afhandlingens	metode	samt	guide	 forskeren	gennem	de	komplekse	

til-	og	fravalg,	der	foretages	i	udarbejdelsen	af	det	metodiske	design.		

Løget	skrælles	i	takt	med,	at	forskeren	bevæger	sig	ind	i	undersøgelsesdesignet.	De	ydre	lag	beskriver	det	

generelle	 videnskabsteoretiske	 perspektiv,	 som	 leder	 ind	 mod	 kernen,	 der	 består	 af	 den	 empiriske	

dataindsamling	og	analyse	 i	sjette	og	sidste	 lag.	Løgets	sjette	 lag	har	 til	 formål	at	reflektere	over	alle	de	

tidligere	lag.		

Undersøgelsesløget	indeholder	følgende	seks	lag	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012):	
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1. Undersøgelsesperspektivet	 er	 det	 videnskabsteoretiske	 perspektiv	 afhandlingen	 bygger	 på.	 Det	

beskriver,	hvordan	afhandlingen	ser	og	opfatter	verden.	

2. Forskningstilgangen	er	opgavens	syn	på,	hvordan	teori	og	empirisk	data	opfattes	og	kan	anvendes.	

3. Metodisk	tilgang	beskriver	afhandlingen	datavalg	samt	metoden	til	indsamling	af	data.	

4. Strategi(er)	 beskriver	 den	 måde	 afhandlingen	 vælger	 at	 besvare	 problemformuleringen.	 Det	 er	

her,	forholdet	mellem	afhandlingens	formål	og	undersøgelsesmetode	forklares.	

5. Tidshorisonten	bekriver	afhandlingens	tidsaspekt.	

6. Dataindsamling	og	dataanalyse	beskæftiger	sig	med	den	måde	data	 indsamles	og	analyseres.	Det	

er	også	her,	de	tidligere	spørgsmål	metode	beskrives.	

	
Figur	4:	Undersøgelsesløget	(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2012)	(Egen	tilvirkning)	

Alt	 afhængigt	 af	 den	 individuelle	 videnskabsteoretiker	 defineres	 de	 overordnede	 videnskabelige	

perspektiver	 forskelligt.	 Saunders,	 Lewis,	 &	 Thornhill	 opererer	 med	 fire	 overordnede	 teorier;	

pragmatisme,	positivisme,	realisme	og	 interpretivisme	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	Fuglsang	&	
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Olsen	 opererer	 med	 langt	 flere	 teorier,	 men	 deler	 dem	 for	 simpelhedens	 skyld	 i	 tre	 overordnede	

videnskabsteorier;	 demarkationismer,	 videnskabelige	 realismer	 og	 komplekse	 idealismer	 (Fuglsang	 &	

Olsen,	 2009).	 Justesen	 &	 Mik-Meyer	 opererer	 med	 tre	 perspektiver;	 realisme,	 fænomenologi	 og	

konstruktivisme	 (Justesen	 &	 Mik-Meyer,	 2010).	 Guba	 opererer	 med	 fire	 perspektiver	 indenfor	

samfundsvidenskaben;	positivismen,	 neo	positivismen,	 kritisk	 realisme	og	det	 konstruktivistiske	 (Guba,	

1990).	For	simpelhedens	skyld	indeholder	undersøgelsesløget	kun	de	mest	relevante	metoder	og	teorier	i	

forbindelse	med	denne	afhandling.	Undersøgelsesløget	 tilpasses	gennem	flere	 teoretikeres	 forskning	 for	

bedst	 at	 beskrive	 afhandlingens	 metode.	 Samtidig	 er	 det	 vigtigt	 at	 understrege,	 at	 kun	 de	 færreste	

afhandlinger	 arbejder	 indenfor	 ét	 paradigme	 eller	 med	 én	 metode.	 Typisk	 er	 undersøgelser	 en	

kombination	af	forskellige	forskningstilgange,	metoder	og	strategier.	

Perspektiv	

Det	 første	 lag	 af	 undersøgelsesløget	 er	 det	 videnskabsteoretiske	 perspektiv.	 Det	 videnskabsteoretiske	

perspektiv	 betegner	 opgavens	 grundlæggende	 forståelse	 af	 verden	og	 grundlægende	 syn	på	 erkendelse	

(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Ved	alle	undersøgelser,	uanset	baggrund,	udvikles	ny	viden	indenfor	et	felt.	

Ingen	videnskabsteori	kan	siges	at	være	bedst,	da	de	hver	 især	er	velegnet	 til	 forskellige	undersøgelser	

(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	Hver	videnskabsteori	har	sin	egen	ontologi	og	epistemologi.	

Ontologi	 referer	 til,	 hvordan	 verdens	 beskaffenhed	 opfattes,	 og	 derigennem	 hvordan	 opgavens	

genstandsfelt	anskues.	De	to	yderpunkter	indenfor	ontologien	er	realistisk	og	relativistisk.	Den	realistiske	

ontologi	anfægter,	at	virkeligheden	findes	i	form	af	lovmæssigheder,	natur	og	mekanismer	uafhængigt	af	

forfatterens	 erkendelse	 af	 den.	 Relativismen	 anfægter,	 at	 virkeligheden	 er	 menneskeligt	 konstrueret	

gennem	interaktion	og	meningsdannelse	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).		

I	forhold	til	porteføljeoptimering	svarer	den	realistiske	ontologi	til,	at	den	optimale	portefølje	er	givet	via	

markedets	 og	 aktivernes	 lovmæssigheder	 og	 eksisterer	 uafhængigt	 af	 den	 valgte	 optimeringsmetode.	

Modsat	 antager	 den	 relativistiske	 ontologi,	 at	 den	 optimale	 portefølje	 opstår	 som	 et	 resultat	 af	

optimeringsanalyser,	hvorfor	metoden	får	indflydelse.		

Mens	 ontologien	 omhandler	 den	 del	 af	 virkeligheden	 undersøgelsen	 beskæftiger	 sig	 med,	 omhandler	

epistemologien,	 hvordan	 denne	 del	 af	 virkeligeden	 tilvejebringes.	 To	 aspekter	 af	 epistemologien	 er	
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objektisme	 og	 subjektivisme.	 Objektivisme	 anfægter	 en	 realistisk	 tilgang	 til	 viden,	 hvor	 der	 findes	 én	

virkelighed.	 Omvendt	 anfægter	 subjektivismen	 flere	 virkeligheder,	 der	 dannes	 i	 sociale	 kontekster	

(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).		

Der	 arbejdes	 med	 afsæt	 i	 det	 videnskabsteoretiske	 perspektiv,	 neo	 positivisme.	 Neo	 positivismen	

udspringer	 fra	 positivismen,	 som	 anvender	 observation	 og	 iagttagelse	 af	 fænomener,	 til	 at	 danne	

lovmæssigheder	 (Fuglsang	 &	 Olsen,	 2009).	 Overordnet	 beskæftiger	 positivismen	 sig	 med	 en	 realistisk	

ontologi	og	objektiv	epistemologi.	Neo	positivismen	slægter	sig	på	positivismens	formål,	men	gør	op	med	

den	firkantede	måde	at	beskue	verden.	Ontologisk	set	bevæger	neo	positivismen	sig	væk	fra	positivismens	

naive	realistiske	tilgang	og	anvender	en	kritisk	realistisk	holdning,	som	erkender,	at	det	 ikke	fuldt	ud	er	

realistisk	 at	 anskue	 sand	 viden,	 altså	 opnå	 fuldstændig	 viden.	 Neo	 positivismen	 stræber	 efter	 samme	

objektive	epistemologi,	men	erkender,	modsat	positivismen,	at	det	ikke	er	muligt	fuldstændig	at	adskille	

objektivisme	 fra	 subjektivisme.	 Forfattere	 kan	 ikke	 være	 fuldstændig	 objektive	 ligesom,	 at	 data,	 både	

kvantitativt	og	kvalitativt,	ikke	kan	være	fuldstændig	objektivt.		

Afhandlingen	antager,	at	der	grundlæggende	findes	en	objektiv	verden,	det	vil	sige	uafhængig	af	opgavens	

forskning	 på	 området.	 Samtidigt	 er	 antagelsen,	 at	 der	 findes	 én	 virkelighed.	 Det	 er	 således	 formålet	 at	

beskrive	og	forklare	de	fænomener	der	gøres	til	genstand	for	undersøgelsen	så	neutralt	og	objektivt	som	

muligt	 (Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	På	 trods	af,	at	der	kun	 findes	én	virkelighed,	er	der	bred	enighed	

mellem	neo	positivisterne	om,	at	analyser	kun	kan	komme	tæt	på	at	beskrive	virkeligheden,	men	aldrig	

afspejle	den	fuldstændigt	(Guba,	1990).		

Set	 i	 forhold	 til	 tidligere	 eksempel	 om	porteføljeoptimering,	 svarer	 den	 neo	 positivistiske	 tilgang	 til	 en	

anskuelse	om,	at	den	optimale	portefølje	er	givet	via	markedets	lovmæssigheder.	Grundet	subjektivitet	 i	

forhold	 til	 menneskers	 forsøg	 på	 at	 beskrive	 virkeligheden,	 kan	 den	 sande	 optimale	 portefølje	 ikke	

udledes.	Dog	kan	man,	ved	valg	af	den	korrekte	metode,	tilnærme	sig	det	korrekte	svar.		

I	overensstemmelse	med	den	positivistiske	tilgang,	som	neopositivismen	udspringer	 fra,	 tager	opgavens	

undersøgelser	 udgangspunkt	 i	 allerede	 konstrueret	 teori,	 men	 forsøger	 også	 at	 udvide	 denne	 for	

derigennem	 at	 danne	 ny	 viden	 (Saunders,	 Lewis,	 &	 Thornhill,	 2012).	 Med	 afsæt	 i	 den	 eksisterende	

porteføljeteori	 fra	 Markowitz	 undersøges,	 hvorvidt	 Cheng	 et	 al.’s	 optimeringsteori	 er	 mere	

hensigtsmæssig,	når	der	optimeres	for	ejendomsbaserede	mixed-asset	porteføljer.	For	endvidere	at	danne	
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ny	 viden	 om	 ejendomsbaserede	 mixed-asset	 porteføljer	 på	 det	 danske	 ejendomsmarked,	 anvendes	 og	

analyseres	det	senest	observerbare	afkastdata	fra	det	danske	ejendoms-,	aktie-	og	obligations	marked	ud	

fra	både	Markowitz	og	Cheng	et	 al.	Udover	at	 analysere	de	 teoretiske	modeller	med	ny	dansk	data,	de-

smoothes	ejendomsafkast	og	derved	udvides	begge	teoretiske	modeller.	

Data	indsamling	og	analyse	sker	så	objektivt	og	struktureret	muligt,	da	eventuel	subjektivitet	anses	som	

bias	 for	 konklusionen,	 velvidende	at	 fuldstændig	objektivitet	 er	umulig.	Dette	 afspejles	også	 i	 opgavens	

primært	kvantitative	data	og	dermed	primært	observerbare	data.	Den	objektive	og	strukturerede	tilgang	

giver,	i	overensstemmelse	med	den	neo	positivistiske	tilgang,	en	høj	validitet	og	reliabilitet,	såfremt	data	

kvaliteten	anses	 for	 tilstrækkelig	 (Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	Det	anvendte	ejendomsafkast	er	

baseret	på	en	kombination	af	transaktions	og	vurderingsbaseret	data.	Den	vurderingsbaserede	andel	har	

et	subjektivt	vurderingsaspekt,	hvilket	anses	som	bias.	Derfor	de-smoothes	den	del	af	indekset,	der	bærer	

præg	af	subjektivitet.		

Såfremt	 undersøgelserne	 anses	metodisk	 korrekte,	 og	 derved	 videns	 skabende,	 kan	 opgaven	 anvendes	

generaliserende	 for	 fremtidige	 analyser	 af	 ejendomsbaserede	mixed-asset	 porteføljer.	 I	 konsensus	med	

neo	positivismens	syn	på	virkeligheden,	er	opgavens	resultater	dog	ikke	den	eksakte	virkelighed,	men	kun	

en	tæt	afspejling	af	den	optimale	ejendomsallokering	i	mixed-asset	porteføljer.		

Forskningstilgang	

Andet	 lag	 af	 undersøgelsesløget	 adresserer	 opgavens	 forskningstilgang,	 som	 enten	 kan	 være	 induktiv,	

abduktiv	eller	deduktiv	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	Den	induktive	tilgang	indebærer,	at	man	ud	

fra	 en	 analyse	 af	 et	 specifikt	 fænomen	 kan	 generalisere	 ud	 på	 samfundet.	 Som	modsætning	 findes	 den	

deduktive	tilgang.	Her	er	antagelsen,	at	man	ud	fra	allerede	eksisterende	teorier	kan	generalisere	til	det	

specifikke	 fænomen	 der	 undersøges	 (Saunders,	 Lewis,	 &	 Thornhill,	 2012).	 Den	 sidste	 tilgang	 er	 den	

abduktive	tilgang,	der	kendetegnes	som	en	kombination	af	den	induktive	og	deduktive	tilgang.		

Valget	 af	 tilgang	afhænger	 typisk	 af	mængden	af	materiale	om	det	 givne	 fænomen.	Et	 fænomen	 som	er	

hyppigt	beskrevet,	og	hvor	der	findes	meget	teori	er	typisk	præget	af	en	deduktiv	tilgang.	Et	fænomen,	der	

er	 relativt	 ubeskrevet,	 og	 hvor	 teorien	 er	mangelfuld,	 har	 primært	 en	 induktiv	 tilgang.	 Imellem	 det,	 at	
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undersøge	et	relativt	meget	beskrevet	fænomen	og	relativt	lidt	beskrevet	fænomen,	bliver	den	abduktive	

tilgang	typisk	anvendt.	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	

Afhandlingen	anvender	primært	en	deduktiv	tilgang	til	at	vurdere	de	to	porteføljeteorier,	 for	dernæst	at	

give	 et	 bud	 på	 den	 optimale	 beholdning	 af	 ejendomme.	 Den	 klassiske	 porteføljeteori	 fra	Markowitz	 er	

uden	sammenligning	den	mest	anvendte	optimeringsteori	indenfor	porteføljeallokering.	Det	gælder	både,	

når	der	optimeres	med	og	uden	ejendomme.	Cheng	et	al.’s	alternative	teori	er	langt	mindre	anvendt,	men	

dog	stadig	kendt	indenfor	porteføljeoptimering	med	ejendomsbaserede	porteføljer.		

Det	 taler	 for	 en	deduktiv	 tilgang,	 når	opgaven	 anvender	 to	 allerede	 eksisterende	 teorier	 til	 at	 beskrive,	

hvilken	der	bedst	anvendes	på	det	danske	marked.	Metoden	bærer	i	mindre	grad	også	præg	af	en	abduktiv	

tilgang,	 ved	også	at	de-smoothe	ejendomsdata.	Den	deduktive	 tilgang	passer	med	det	neo	positivistiske	

perspektiv,	der	primært	arbejder	med	kvantitativ	data.	

Metodevalg	

Ved	undersøgelsesløgets	tredje	lag	tages	hul	på	processen,	at	lave	et	undersøgelsesdesign.	Det	tredje	lag	

beskæftiger	 sig	med	 afhandlingens	metodiske	 tilgang	 også	 beskrevet	 som	datavalg	 (Saunders,	 Lewis,	&	

Thornhill,	 2012).	 Når	 den	 metodiske	 tilgang	 besluttes,	 skal	 der	 tages	 stilling	 til	 to	 ting.	 Først	 om	

undersøgelsen	skal	beskæftige	sig	med	en	kvalitativ	metode,	kvantitativ	metode	eller	en	kombination	af	

de	 to.	 Dernæst	 om	 opgavens	 dataindsamling	 og	 analyse	 udarbejdes	 ud	 fra	 én	 eller	 flere	 teknikker	 og	

procedurer	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).		

Forskellen	på	kvalitative	og	kvantitative	undersøgelser	findes	i	forskellen	på	den	måde	data	indsamles	og	

analyseres,	samt	om	data	er	numerisk	eller	ikke-numerisk.	Kvantitativt	data	er	numerisk	data,	der	typisk	

indsamles	 ved	 brug	 af	 spørgeskemaer	 eller	 databaser.	 Metoden	 er	 kendetegnet	 ved	 en	 statistisk	

dataanalyse	 afbilledet	 i	 grafer	 og	 tabeller,	 som	 nemt	 forklarer	 det	 kvantitative	 data.	 Modsat	 opererer	

kvalitative	 undersøgelser	 med	 ikke-numerisk	 data,	 typisk	 indsamlet	 gennem	 interviews	 eller	

tekstdokumenter,	som	analyseres	ved	at	kategorisere	eller	fortolke	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	

Metodevalget	refererer	til	kombinationen	af	dataindsamling	og	datatype.	En	mono	metode	betyder,	at	der	

kun	 anvendes	 én	 type	 data	 (kvantitativ	 eller	 kvalitativ)	 og	 én	 indsamlingsmetode.	 En	 multi-metode	



Side	23	

angiver,	 at	 der	 anvendes	 flere	 dataindsamlingsmetoder,	 men	 kun	 én	 type	 data	 (kvalitativt	 eller	

kvantitativt).	 Miks	 metode	 angiver,	 at	 der	 anvendes	 flere	 dataindsamlingsmetoder,	 samt	 at	 der	 både	

anvendes	kvantitativ	og	kvalitativ	data.	

Afhandlingen	 sammenligner	 to	 teoretiske	 optimeringsmodeller,	 hvorfor	 den	 primært	 anses	 som	

kvantitativ.	 Samtidig	 er	 analysen	 af	 det	 numeriske	 data	 overvejende	 statistisk.	 Opgaven	 har	 endvidere	

også	 et	 kvalitativt	 aspekt.	 Den	 kvalitative	 undersøgelsesteknik	 anvendes	 til	 at	 belyse	 fænomenet	

indekssmoothing,	samt	til	at	få	en	bedre	forståelse	af	de	risikoparametre,	professionelle	investorer	kigger	

på,	når	de	investerer	i	ejendomme.	Det	diskuteres	i	metodeafsnittets	dataindsamling	og	dataanalyse	del,	

hvordan	 interviewene	 struktureres.	 Der	 anvendes	 således	 kvalitativ	 og	 kvantitativt	 data	 samt	 flere	

dataindsamlingsmetoder,	hvorfor	opgaven	karakteriseres	som	en	mikset	metodisk	tilgang.		

Neo	positivismen	anvender,	qua	sin	ontologi	og	epistemologi,	primært	en	kvantitativ	metode.	Dog	kan	den	

kvantitative	 metode	 suppleres	 med	 kvalitativ	 metode.	 Såfremt	 forskerne	 formår	 at	 forholde	 sig	 så	

objektivt	 som	muligt	 til	 den	 data	 der	 indsamles,	 er	 det	 kvalitative	 data	 ikke	 biased.	 Neo	 positivismen	

antager,	at	forskeren	ikke	er	fuldstændig	objektiv	og	derfor	ikke	kan	afspejle	virkeligheden	fuldstændigt.	

Da	 fuldstændig	 objektivitet	 ikke	 er	 muligt,	 afspejles	 virkeligheden	 bedst	 gennem	metodetriangulering,	

altså	 anvendelse	 af	 flere	 metoder,	 herunder	 både	 kvantitative	 og	 kvalitative.	 Ved	 at	 benytte	

metodetriangulering	belyses	det	undersøgte	fra	flere	kilder,	hvilket	betyder,	at	konklusionerne	tilnærmes	

den	objektive	sandhed	mest	muligt.		

Strategier	

Løgets	 fjerde	 lag	 er	 undersøgelsens	 strategier.	 Det	 beskriver	 den	 strategi	 forskeren	 anvender	 til	 at	

besvare	problemformuleringen.	Det	betragtes	 som	 linket	mellem	analysemetoden,	udarbejdelse	data	og	

undersøgelsesperspektivet	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).		

Først	er	det	vigtigt	at	bestemme	problemformulerings	formål.	Når	der	produceres	viden,	er	det	essentielt	

at	 tage	 højde	 for,	 hvad	 undersøgelse	 har	 for	 øje	 at	 løse.	 Undersøgelsens	 formål	 bestemmer,	 hvad	 der	

undersøges,	 hvordan	det	 undersøges	 og	hvorfor	 det	 undersøges.	 Et	 underspørgsmål	 kan	betragtes	 som	

beskrivende,	 eksplorativt,	 forklarende,	 problemløsende	 eller	 interventionsorienteret,	 se	 figur	 5	

(Andersen,	2009).	
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Figur	5:	Undersøgelsesformål	(Andersen,	2009)	(Egen	tilvirkning)	

Ovenstående	 figur	 skal	 forstås	 således,	 at	 de	 forskellige	 formål	 er	 indlejret	 i	 hindanden.	 En	

interventionsorinteret	 undersøgelse	 forudsætter,	 den	 er	 problemløsende,	 som	 forudsætter	 den	 er	

forklarende,	som	igen	forudsætter	den	er	eksplorativ,	som	til	sidst	forudsætter	den	er	beskrivende.		

Det	 beskrivende	 spørgsmål	 har	 til	 formål	 at	 forklare	 et	 fænomen	 uden	 at	 grave	 dybere	 ned	 i	

underliggende	 fænomener.	Det	eksplorative	eller	diagnosticerende	spørgsmål	har	 til	 formål	at	udforske	

fænomener,	som	typisk	er	mindre	kendte.	Det	forklarende	og	forstående	formål	ønsker	at	forstå	meningen	

bag	 et	 fænomen	 og	 er	 derfor	 spadestikket	 dybere	 end	 det	 beskrivende	 og	 eksplorative	 formål.	 Det	

problemløsende,	 også	 kaldet	 normative,	 formål	 går	 endnu	 dybere	 og	 forsøger	 at	 løse	 eller	 afhjælpe	

diagnosticerede	 problemer.	 Den	 interventionsorienterede	 undersøgelse	 kræver,	 at	 de	 problemløsende	

anbefalinger	og	løsninger	aktivt	implementeres	i	det	undersøgte	fænomen	(Andersen,	2009).	

Inddeles	 afhandlingen	 underspørgsmål	 efter	 deres	 formål,	 søger	 første	 spørgsmål	 at	 virke	 forklarende	

gennem	diskussion	af,	hvad	et	 repræsentativt	ejendomsindeks	 indebærer,	 samt	valg	af	ejendomsindeks.	

Andet	underspørgsmål	er	både	af	 forklarende	og	problemløsende	karakter.	Først	 forklares	effekten	ved	

indekssmoothing	og	dernæst	de-smoothes	data.	Tredje	spørgsmål,	omhandlende	fordele	og	ulemper	ved	

de	 to	 teoretiske	 modeller,	 er	 ligeledes	 af	 forklarende	 karakter.	 Den	 teoretiske	 diskussion	 og	 de	
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kvantitative	 analyser	 skal	 specificere,	 hvilke	 ejendomsspecifikke	 parametre	 der	 influerer	 optimering	 af	

ejendomsbaserede	mixed-asset	porteføljer.	Fjerde	spørgsmål	har	også	en	forklarende	natur.	Formålet	er	

at	undersøge,	hvilken	effekt	de	ejendomsspecifikke	parametre	har	på	ejendomsrisikoen.	Sidste	spørgsmål	

inddrager	 de	 fire	 tidligere	 underspørgsmål	 i	 den	 endelige	 optimeringsanalyse.	 Overordnet	 set	 er	

afhandlingen	 forklarende,	men	også	 til	 tider	problemløsende,	hvilket	passer	med	problemstillingen,	der	

søger	 at	 vurdere	 to	 teoretiske	 modeller	 for	 til	 sidst	 at	 komme	 med	 en	 anbefaling	 af	 den	 optimale	

ejendomsallokering.	

Med	udgangspunkt	i	det	forklarende	og	til	tider	problemløsende	formål,	er	afhandlingens	strategi	at	løse	

problemformuleringen	 ud	 fra	 et	 case	 studie.	 Case	 studiet	 er	 meget	 anvendt	 indenfor	 undersøgelser	

vedrørende	 økonomiske	 problemstillinger	 og	 kan	 enten	 være	 kendetegnet	 som	 kritisk,	 ekstremt	 eller	

fænomenafslørende	 (Andersen,	 2009).	 Et	 case	 studie	 defineres	 som	 en	 empirisk	 undersøgelse,	 der	

indenfor	 det	 virkelig	 livs	 rammer	 beskriver	 et	 fænomen,	 hvor	 grænserne	 mellem	 fænomenet	 og	 den	

sammenhæng	 det	 indgår	 i	 ikke	 er	 indlysende.	 Endvidere	 giver	 et	 casestudie	 mulighed	 for	 at	 anvende	

adskillige	informationskilder	til	at	belyse	fænomenet	(Andersen,	2009).		

Strategien	 forholder	 sig	 kritisk	 til	 teori,	 modeller	 og	 praksis	 indenfor	 porteføljeteori	 i	 forhold	 til	

ejendomme.	 Middel	 varians	 analysen	 tager	 ikke	 højde	 for	 ejendomsspecifikke	 forhold.	 Dette	 er	

afhandlingen	 kritisk	 overfor	 og	 evaluerer	 derfor	 om	 en	 alternativ	 teori	 er	 bedre	 til	 at	 beskrive	

optimeringen	af	mixed-asset	porteføljer.	Det	kritiske	case	studie	giver	mulighed	for,	 i	overensstemmelse	

med	 det	 neo	 positivistiske	 perspektiv,	 at	 anvende	 flere	 informationskilder,	 hvilket	 afhandlingen	 drager	

nytte	af	(Andersen,	2009).	Der	anvendes	både	kvantitativt	data	i	form	af	indeksafkast	samt	kvalitativt	data	

i	form	af	interview.		

Tidshorisont	

Undersøgelsesløgets	 femte	 lag	beskæftiger	sig	med	afhandlingen	tidshorisont.	Tidshorisonten	kan	enten	

være	en	tværsnitsundersøgelse	eller	en	tidsserieundersøgelse.	En	tværsnitsundersøgelse	beskæftiger	med	

sig	med	et	specifikt	fænomen	på	et	bestemt	tidspunkt	i	tid.	Omvendt	beskæftiger	en	tidsserie	analyse	sig	

med	et	fænomen	over	flere	tidsrækker	(Saunders,	Lewis,	&	Thornhill,	2012).	
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Dataobservationen	 strækker	 sig	 over	 perioden	 1985-2014.	 Hvert	 år	 repræsenterer	 et	 afkast,	 hvilket	

betyder,	 at	 afhandlingen	 er	 en	 tidsserieundersøgelse.	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	 den	 optimale	

portefølje	 tager	 form	 som	 en	 tværsnitsundersøgelse	 idet	 den	 udarbejdes	 i	 skrivende	 stund.	 Ikke	 desto	

mindre	baseres	analysen	på	historiske	afkast	samt	en	ex	ante	betragtning	af	optimal	investeringsperiode.	

Det	 vil	 sige,	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 både	 er	 afhængig	 af	 det	 tidligere	 afkast,	 men	 også	

investeringshorisonten,	 altså	 fremadskuende.	 Den	 er	 med	 andre	 ord	 ikke	 tidsspecifik,	 som	 en	

tværsnitsundersøgelse	er	kendetegnet	ved.		

Dataindsamling	og	dataanalyse	

Undersøgelsesløgets	sjette	og	sidste	lag	vedrører	dataindsamling	og	dataanalyse.	Det	sjette	lag	betragtes	

som	løgets	kerne,	hvor	det	besluttes,	hvilke	dataindsamlingsmetoder	der	bedst	supporterer	analysen	og	

derfor	 giver	 den	 mest	 valide	 besvarelse	 af	 problemformuleringen.	 Det	 er	 også	 her,	 at	 de	 respektive	

dataindsamlingsmetoder	og	det	 respektive	data	evalueres	og	vurderes	 i	 forhold	 til	 at	 give	afhandlingen	

kvalitet.	

Dataindsamling	

Dataindsamlingen	 er	 en	 kombination	 af	 primær	 og	 sekundær	 data.	 Primært	 data	 er	 produceret	 af	

undersøgelsens	metode,	altså	data	der	ikke	har	eksisteret	før.	Sekundært	data,	er	produceret	af	andre	og	

derfor	noget	som	ikke	produceres	gennem	undersøgelsen.		

Det	 sekundære	 data	 består	 af	 registerdata,	 der	 produceres	 af	 statistiske	 institutioner	 og	 samles	 i	

kvantitative	 databaser	 (Andersen,	 2009).	 Afhandlingen	 anvender	 registerdata	 over	 aktie-	 og	

obligationstotalafkast	 fra	Bloomberg	samt	ejendomsafkast	 fra	 Investment	Property	Databank,	Sadolin	&	

Albæk	og	Danmarks	Statistik.	Da	afhandlingen	besidder	et	neo	positivistisk	perspektiv,	hvor	kvantitativt	

data	 anses	 mest	 videns	 skabende,	 består	 analysen	 i	 udbredt	 grad	 af	 det	 sekundære	 kvantitative	

afkastdata.	Det	primære	kvalitative	data	har	til	formål	at	bistå	afhandlingens	sekundære	kvantitative	data	

og	derved	give	afhandlingen	en	højere	pålidelighed	via	metodetriangulering.	

Det	 primære	 data	 indsamles	 gennem	 interviews.	 Afhandlingen	 har	 interviews	 med	 tre	 professionelle	

fagfolk.	Det	første	interview	er	med	Kasper	Wehner,	nuværende	Investment	Manager	hos	Carlsberg	Byen	

P/S	 og	 tidligere	 Manager	 hos	 Sadolin	 &	 Albæk.	 Sadolin	 &	 Albæk	 er	 en	 dansk	 rådgivnings-	 og	
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erhvervsmæglervirksomhed,	der	også	udgiver	sit	eget	ejendomsindeks.	Kasper	Wehner	var	ansvarlig	for	

Sadolin	 &	 Albæks	 ejendomsindeks,	 hvorfor	 han	 kan	 bidrage	med	 en	 forståelse	 af	 dets	 opbygning,	men	

også	en	generel	forståelse	af	de	danske	ejendomsindeks	og	marked.	Desuden	har	han	en	udbredt	erfaring	

med	 værdiansættelser,	 hvorfor	 han	 ligeledes	 kan	 bidrage	 med	 en	 forståelse	 af,	 hvordan	

ejendomsvurderinger	udarbejdes.	

Andet	interview	er	med	Kenneth	Olsson,	Underdirektør	i	ATP	ejendomme	A/S.	ATP	Ejendomme	A/S	er	en	

del	 af	 pensionsselskabet	 ATP	 Pension	 A/S,	 der	 administrerer	 ca.	 700	 milliarder	 kroner,	 hvoraf	 ATP	

Ejendomme	A/S	administrerer	ca.	35	milliarder.	Kenneth	Olsson	administrerer	alle	danske	investeringer	

og	 har	 udbredt	 erfaring	 med	 ejendomsvurderinger.	 Kenneth	 Olsson	 kan	 bidrage	 med	 en	 forståelse	 af,	

hvordan	professionelle	investorer	allokerer	deres	midler,	samt	hvilke	risikofaktorer	de	fokuserer	på	ved	

allokeringen.	Desuden	kan	han	bidrage	med	 en	 forståelse	 af,	 hvordan	 ejendomsvurderinger	 udarbejdes	

hos	ATP,	da	disse	håndteres	internt.	

Tredje	 og	 sidste	 interview	 er	med	Michael	 Bruhn,	 Direktør	 hos	 PFA	 Ejendomme,	 der	 er	 en	 del	 af	 PFA	

Pension.	 PFA	 Ejendomme	 allokerer	 10%	 af	 PFA	 Pensions	 samlede	 midler,	 hvilket	 svarer	 til	 en	

ejendomsallokering	på	37	milliarder	kroner.	Michael	Bruhn	står	for	alle	ejendomsinvesteringer	i	PFA	og	

har	erfaring	med	vurdering	af	ejendomme.	Michael	Bruhn	kan,	 ligesom	Kenneth	Olsson,	bidrage	med	en	

forståelse	 af,	 hvordan	 professionelle	 investorer	 allokerer	 deres	 midler,	 samt	 hvilke	 risikofaktorer	 de	

fokuserer	på	ved	allokeringen.	

Interviewene	giver	 en	professionel	 investors	 synspunkt	på	 ejendomsinvestering	og	derigennem	også	 et	

indblik	i,	hvilke	parametre	teorierne	ikke	tager	højde	for.	Interviewene	bidrager	endvidere	med	en	større	

viden	 om	 de	 danske	 ejendomsindeks	 samt	 indekssmoothing	 på	 det	 danske	 ejendomsmarked.	

Eksisterende	 forskning	 på	 området	 omhandler	 primært	 det	 amerikanske	 og	 engelske	 marked.	

Interviewene	har	til	formål	at	be-	eller	afkræfte,	hvorvidt	forskning	fra	andre	markeder	også	er	gældende	

på	 det	 danske	marked.	 Den	 bedste	måde	 at	 danne	 viden,	 når	 der	 ikke	 er	 lavet	 detaljeret	 forskning	 på	

området	for	det	danske	marked	er,	at	lave	interview	med	fagfolk	fra	det	danske	marked.	

Interviewene	udføres	som	strukturerede	interviews,	hvor	der	på	forhånd	er	designet	en	interviewguide.	

Det	 strukturerede	 interview	 vælges,	 da	 det	 på	 forhånd	 er	 klart,	 hvad	 der	 ønskes	 svar	 på.	 Med	 en	

struktureret	 interviewguide	 er	 spørgsmål	 og	 rækkefølgen	 heraf	 nøje	 planlagt.	 Ved	 denne	 form	 er	
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intervieweren	 styrende,	 men	 interview	 tilgangen	 kan	 både	 indeholde	 åbne	 og	 lukkede	 spørgsmål	

(Justesen	 &	 Mik-Meyer,	 2010).	 Den	 strukturerede	 interviewguide	 sikrer,	 at	 interviewet	 tilvejebringer	

data,	 som	 er	 relevant	 for	 problemstillingen.	 Det	 er	 interviewerens	 rolle	 at	 spørge	 og	 lytte,	 mens	

interviewpersonen	 er	 den,	 der	 svarer	 og	 fortæller.	 Den	 nøje	 planlægning	 af	 spørgsmål	 og	 rækkefølge	

bevirker,	 i	 overensstemmelse	 med	 det	 neo	 positivistiske	 perspektiv,	 at	 interviewerens	 subjektive	

holdning	er	minimal	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	 I	det	neo	positivistiske	perspektiv	anses	konteksten	

som	bias.	Den	bør	derfor	reduceres	mest	muligt,	hvilket	det	strukturerede	interview	formår	at	gøre	som	

følge	af	interviewguiden.	Formålet	med	interviewet	er	at	få	respondentens	professionelle	vurdering,	uden	

personen	påvirkes	af	konteksten	herunder	interviewer	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	

Udover	de	angivne	interviews	vil	relevante	fagfolk	blive	kontaktet	per	mail	eller	telefon	i	skriveprocessen.	

Alle	personer,	der	kontaktes	er	angivet	som	kilde.	

Dataanalyse	

Afhandlingens	dataanalyse	består	primært	af	kvantitative	teorier.	De	kvantitative	teorier	passer	godt	med	

den	deduktive	forskningstilgang,	hvor	afhandlingen	ønsker	at	generalisere	de	to	teorier	ud	på	det	danske	

ejendomsmarked.		

Den	kvantitative	analyse	har	til	formål	at	undersøge,	hvorvidt	antagelserne	fra	henholdsvis	middel	varians	

og	 Cheng	 et	 al.	 kan	 gøres	 gældende	 for	 det	 danske	 ejendomsdata.	 Test	 af	 I.I.D.	 antagelsen	 omhandler	

autokorrelation	 i	 data	 samt	 homoskedasticitet.	 Autokorrelation	 beskriver,	 hvorvidt	 ejendomsafkast	 er	

uafhængige	og	om	de-smoothing	i	givet	fald	er	nødvendigt.	Her	anvendes	den	statistiske	Durbin-Watson	

test,	 udviklet	 i	 1951,	 som	 anses	 for	 en	 af	 de	 gængse	 test	 for	 autokorrelation.	 Til	 at	 underbygge	 testen	

anvendes	 en	 lagget	 OLS	 regressionsanalyse	 af	 afkastdata	 til	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 autokorrelationen	 i	

givet	fald	kan	tilskrives	et	tidsmæssigt	aspekt.		Homoskedasticitet	medfører	en	konstant	varians	i	afkastet	

over	 tid.	 Uanset	 investeringshorisonten	 er	 afkastets	 gennemsnitlige	 årlige	 standardafvigelse	 konstant.	

Test	af	homoskedasticitet	bygger	på	gennemsnitsberegninger	for	aktie	og	ejendomsmarkedet.	Ud	fra	det	

årlige	 afkast	 genereres	 afkastserier	 for	 holdeperioder	 på	 et	 til	 tolv	 år.	Ud	 fra	 disse	 beregnes	 den	 årlige	

varians	 som	 afkastvariansen	 over	 holdeperioden	 divideret	med	 antallet	 af	 år	 i	 holdeperioden.	 Brud	 på	

I.I.D.	antagelsen	ses	i	tilfældet	af	varierende	varians	ved	voksende	investeringshorisont.	
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Efter	test	af	I.I.D.	undersøges	konsekvensen	af	Cheng	et	al.	antagelsen	om	nul-korrelation	mellem	aktier	og	

ejendomme.	Ved	at	indføre	nul-korrelationsrestriktion	på	optimeringsproblemet	udledes	konsekvensen	i	

forhold	 til	 en	ændret	 ex	 post	 varians.	Dette	 skal	 hjælpe	med	 at	 forstå,	 hvorvidt	 Cheng	 et	 al.	 over-	 eller	

underestimerer	den	optimale	ejendomsallokering.	

Test	af	normalfordeling	anvender	skævhed	og	kurtosis	til	at	give	en	indikation	om	afkastfordelingen	for	

det	 kvantitative	 data.	 Nøgletallene	 suppleres	 visuelt	 af	 histogrammer	 og	 normalsandsynlighedsplots.	

Disse	 hjælper	 til	 at	 analysere	 forskelligheder	 fra	 normalfordelingsantagelsen.	 Ud	 fra	 de	 beskrevne	

analyser	kan	fordele	og	ulemper,	i	forhold	til	valg	af	optimeringsmetode,	udledes.	

Kvalitetsvurdering	

De	 fleste	 lærebøger	 indenfor	 videnskabsteori	 beskæftiger	 sig	 med	 kvalitetskriterierne	 validitet	 og	

reliabilitet,	 som	udspringer	 fra	de	kvantitative	kvalitetskriterier.	 I	nyere	 tid	 er	disse	overført	 til	 også	at	

indgå	 i	 de	 kvalitative	 kvalitetskriterier	 (Justesen	 &	 Mik-Meyer,	 2010).	 Et	 udelukkende	 kvantitativ	

kvalitetskriterie	er	generaliserbarhed	(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).			

Validitet	omhandler,	hvorvidt	en	undersøgelses	fund	rent	faktisk	måler	underspørgsmålet.	I	kvantitative	

studier	er	validiteten	af	de	statistiske	test	afhængig	af	det	underliggende	data.	Alt	andet	lige	giver	et	større	

datagrundlag	mere	valide	konklusioner.	Det	kvantitative	data	måler	25	observationer	 fra	1990	til	2014,	

hvilket	 anses	 som	 efficient	 til	 at	 lave	 konklusioner	 om	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 i	 perioden.	

Omvendt	 kunne	 undersøgelserne	 have	 haft	 en	 højere	 validitet,	 hvis	 endnu	 mere	 data	 havde	 været	

tilgængeligt.	Som	et	absolut	minimum	skal	data	 indeholde	en	konjunkturcyklus,	hvilket	det	gør	for	både	

ejendoms-	og	aktieindekset.	Dette	kan	ses	i	figur	20	og	21.	

Det	kvantitative	data	 for	aktie-	og	obligationsafkast	er	hentet	 fra	Bloomberg's	data	base,	og	anses	 for	at	

have	 en	 høj	 standard.	 Alt	 data	 fra	 Bloomberg	 er	 transaktionsbaseret	 og	 derfor	 fri	 for	 eventuel	

indekssmoothing.	 Det	 anvendte	 ejendomsafkast	 er	 fra	 henholdsvis	 Investment	 Property	 Databank,	

Sadolin	&	 Albæk	 og	Danmarks	 Statistik.	 Alle	 tre	 ejendomsindeks	 er	 præget	 af	 vurderingssmoothing	 og	

indeholder	derfor	en	grad	af	subjektivitet,	hvilket	anses	som	bias	i	det	neo	positivistiske	perspektiv.	Det	

forsøger	afhandlingen	at	tage	højde	for	ved	at	de-smoothe	den	del	af	indekset,	der	er	vurderingsafhængigt.	

Data	 anses	 dermed	 som	 delvist	 subjektivt.	 I	 afsnit	 4.1,	 præsenteres	 afhandlingens	 data.	

Ejendomsindeksenes	 repræsentativitet	og	data	kvalitet	diskuteres	 i	 afsnit	4.1.4.	Afsnit	4.2.1	 redegør	 for	
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indekssmoothing,	 mens	 afsnit	 4.2.2	 de-smoother	 det	 valgte	 ejendomsindeks.	 	 En	 del	 af	

kvalitetsvurderingen	af	data,	 bliver	 således	behandlet	 i	 opgavens	afsnit	 4.1	og	4.2,	 hvor	der	også	bliver	

korrigeret	for	svagheder.	

Alt	anvendt	data	er	observerbart,	da	det	kan	hentes	via	en	Bloomberg	terminal,	på	Ejendomsforeningen	

Danmarks	hjemmeside,	i	Sadolin	&	Albæks	nyhedsbreve	eller	hentes	på	Danmarks	Statistiks	hjemmeside.	

Dette	 giver	 en	 høj	 validitet	 jævnfør	 det	 neo	 positivistiske	 perspektiv.	 Et	 kritikpunkt	 i	 forhold	 til	 neo	

positivismen	er,	at	de	udførte	interviews	ikke	tilvejebringer	observerbart	data.	Ikke	desto	mindre	bruges	

interviewende	 til	 at	 understøtte	 og	 bekræfte	 teorier	 og	 data,	 hvorfor	 det	 ikke	 anses	 som	problematisk.	

Desuden	 er	 metodetriangulering	 positiv	 for	 en	 neo	 positivistisk	 opgave,	 da	 flere	 vinkler	 på	 samme	

fænomen	 mindsker	 risikoen	 for,	 at	 konklusioner	 udmunder	 i	 et	 fænomen,	 der	 skyldes	 en	 datafejl	

(Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Alt	i	alt	anses	validitet	at	være	høj.	Afhandlingens	svar	vurderes	at	afspejle	

virkeligheden	 omkring	 den	 optimale	 ejendomsbaserede	 mixed-asset	 optimeringsmodel	 ud	 fra	

begrænsningerne	i	den	neo	positivistiske	tilgang.	

Reliabilitet	 omhandler,	 hvorvidt	 undersøgelsens	 metoder	 er	 veldefinerede	 således,	 at	 andre	 kan	 opnå	

samme	resultat,	 såfremt	de	 laver	 samme	undersøgelse	 (Justesen	&	Mik-Meyer,	2010).	Reliabilitet	 ligger	

tæt	op	af	det,	andre	videnskabsteoretikere	kalder	transparens.	I	en	neo	positivistisk	undersøgelse	er	det	

væsentligt,	 at	undersøgelsesprocessen	 frembringer	 resultater	uden	subjektive	holdninger	og	 tolkninger.	

Subjektive	holdninger	og	 tolkninger	kan	være	 forskellige	 fra	 forsker	 til	 forsker	og	kan	derfor	betyde,	at	

forskellige	 forskere	 ikke	 får	 samme	 resultater.	 Metode	 og	 teori	 er	 klart	 defineret	 i	 denne	 afhandling	

besidder	 derfor	 en	 høj	 reliabilitet.	 Andre	 forskere,	 som	 slavisk	 følger	 ovenstående	metode,	 vil	 altså	 få	

samme	 resultat	 om	 den	 optimale	 ejendomsbaserede	 mixed-asset	 portefølje,	 som	 afhandlingen	

konkluderer.	

Generaliserbarhed	er	udelukkende	et	positivistisk	kvalitetskriterie,	som	omhandler	afhandlingens	evne	til	

at	 generalisere	 resultaterne	 ud	 på	 det	 generelle	 (Justesen	 &	 Mik-Meyer,	 2010).	 Det	 vurderes,	 at	

afhandlingen	undersøgelsesdesign	også	kan	anvendes	på	andre	markeder	end	det	danske,	såfremt	input	

data	justeres	efter	det	marked	der	ønskes	analyseret.		
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2.2.2	Kritisk	metoderefleksion	

Afhandlingen	anvender	neo	positivismen	som	udgangspunkt	 for	dannelse	af	ny	viden.	Neo	positivismen	

har	 imidlertid	 en	 række	 begrænsninger,	man	 som	 forfatter	 skal	 være	 opmærksom	på.	 Positivismen,	 og	

derfor	også	neo	positivismen,	arbejder	på	et	relativt	generelt	niveau	med	en	objektiv	holdning,	der	er	god	

til	 at	 finde	 statistiske	mønstre	 og	 tendenser	 ved	 et	 fænomen.	 Når	 der	 arbejdes	 på	 et	mere	 generelt	 og	

objektivt	 niveau,	 kan	 opgaven	 risikere	 at	 misse	 detaljeret	 og	 dybt	 begravet	 subjektiv	 viden,	 som	 ikke	

overses	 ved	 et	 konstruktivistisk	 og	 mere	 subjektivt	 orienteret	 perspektiv.	 Netop	 derfor	 er	 neo	

positivismen	 også	 valgt	 fremfor	 den	 rene	 positivisme.	 Ikke	 desto	mindre	 anerkender	 neo	 positivismen	

blot,	at	man	ikke	kan	være	fuldstændig	objektivt.	

Såfremt	 afhandlingen	 skal	 skrives	 ud	 fra	 et	 mere	 konstruktivistisk	 perspektiv,	 er	 formålet	 væsentligt	

anderledes	 end	 det	 valgte.	 Indenfor	 det	 konstruktivistiske	 perspektiv	 dannes	 viden	 i	 den	 kontekst	 der	

arbejdes	i,	hvilket	betyder,	at	kvalitetskriterierne	får	en	anderledes	betydning.	For	eksempel	er	det,	ud	fra	

det	 konstruktivistiske,	 ikke	 muligt	 at	 anvende	 afhandlingen	 generaliserende,	 hvilket	 er	 stik	 imod	 det	

nuværende	formål.		

Ved	en	ren	positivistisk	tilgang	underkendes	værdien	af	subjektiv	substans.	Den	manglende	likviditet	på	

specielt	 det	 danske	 ejendomsmarkedet	 gør,	 i	 modsætning	 til	 aktie	 og	 obligationsmarkedet,	 at	

ejendomsindeks	er	baseret	på	en	blanding	af	transaktioner	og	ejendomsvurderinger.	Dermed	indeholder	

analysen	afgørende	subjektiv	bias.	Den	rene	positivisme	konkluderer,	at	afhandlingen	er	for	subjektiv,	og	

dermed	 indeholder	 for	meget	bias	 til	at	være	viden	skabende.	Konklusionen	på	dette	er,	at	resultaterne	

bliver	 ubrugelige.	 Denne	 ekstreme	 tilgang	 gør	 det	 vanskeligt	 at	 arbejde	 med	 den	 rene	 positivistiske	

tilgang,	når	man	samtidigt	arbejder	med	det	danske	ejendomsmarked,	der	endnu	ikke	har	den	fornødne	

likviditet	og	indekskvalitet	til	at	blive	betragtet	som	fuldstændig	objektivt.	

4.2.3	Delkonklusion	

Metodeafsnittet	er	struktureret	efter	Saunders,	Lewis	&	Thornhill’s	undersøgelsesløg.	Afhandlingen	ligger	

det	neo	positivistiske	perspektiv	til	grund	for	undersøgelsens	primært	deduktive	tilgang.	Den	metodiske	

tilgang	 er	 en	 miks	 metode,	 hvor	 både	 kvantitativt	 afkastdata	 og	 kvalitativ	 data,	 i	 form	 af	 interviews,	

anvendes.	 Opgavens	 formål	 er	 forklarende	 og	 til	 dels	 problemløsende	 for	 problemstillingen.	 Denne	
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belyses	 gennem	 et	 kritisk	 case	 studie,	 der	 fokuserer	 på,	 om	middel	 varians	 teori	 er	 for	 simpel	 og	 bør	

erstattes	 af	 Cheng	 et	 al.’s	 alternative	 optimeringsteori.	 Tidshorisonten	 er	 en	 tidsserie,	 hvorfor	

afhandlingen	 ikke	blot	er	brugbar	 i	skrivende	stund.	Til	analysen	anvendes	både	primært	og	sekundært	

data.	Primær	i	form	af	interviews	og	sekundært	i	form	af	afkast	data	fra,	Bloomberg,	Investment	Property	

Databank,	 Sadolin	 &	 Albæk	 og	 Danmarks	 Statistik.	 Dataanalysen	 er	 i	 overvejende	 grad	 baseret	 på	

kvantitative	 analyser.	 Afhandlingen	 anses	 for	 at	 have	 en	 høj	 grad	 af	 validitet	 og	 reliabilitet,	 da	 data	 er	

observerbart	og	overvejende	objektivt.	Subjektive	forhold	elimineres	gennem	de-smoothing	af	data,	men	

anerkendes	også	som	eksisterende	i	det	neo	positivistiske	perspektiv.	Afhandlingen	kan	både	anvendes	på	

det	 danske	 ejendomsmarked,	men	 også	 generaliseres	 ud	 på	 andre	markeder	 eller	 delsegmenter	 af	 det	

danske	marked.	Det	danske	ejendomsindeks	indeholder	for	meget	subjektivitet	til	at	skabe	viden	indenfor	

et	rent	positivistisk	perspektiv,	hvorfor	opgaven	arbejder	ud	fra	et	neo	positivistisk	perspektiv.	
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3.	Teori		

Kapitlet	 har	 til	 formål	 at	 beskrive	 de	 to	 centrale	 porteføljeoptimeringsteorier	 i	 afhandlingen	 samt	 de	

anvendte	 teorier	 i	 forbindelse	med	 den	 kvantitative	 databehandling.	 Gennemgangen	 af	 middel	 varians	

teorien	 og	 Cheng	 et	 al.	 fokuserer	 på	 de	 underliggende	 antagelser,	 optimeringsprocesser	 samt	 kritik	 af	

disse.	 Den	 kvantitative	 databehandling	 involverer	 test	 for	 autokorrelation,	 normalfordeling	 samt	 de-

smoothing	af	data.	

3.1	Kvantitativ	databehandling	

Teorierne	 bag	 den	 kvantitative	 databehandling	 fokuserer	 på	 de-smoothing	 af	 David	 Geltner	 (Geltner,	

1993)	og	Durbin-Watson	test	for	autokorrelation	i	data	(Durbin	&	Watson,	1950).		

3.1.1	De-Smoothing	af	David	Geltner	(1993)	

Ifølge	 Geltner	 er	 data	 for	 ejendomme	 ikke	 underlagt	 den	 efficiente	 markedshypotese,	 hvorfor	

ejendomsindeks	 kan	 have	 udfordringer	 ved	 at	 afspejle	 de	 reelle	 markedsværdier	 grundet	 subjektive	

ejendomsvurderinger	(Geltner,	1993).	Derudover	argumenterer	Geltner	også,	at	ejendomsindeks	lider	af	

temporal	autokorrelation	og	sæsoneffekt	ved	akkumulering	fra	det	 ikke-aggregerede	ejendomsniveau	til	

det	aggregerede	 indeksniveau.	Det	skyldes,	at	alle	 indeksets	ejendomsvurderinger	og	transaktioner	 ikke	

sker	 simultant.	Vurderinger	og	 transaktioner	 sker	 løbende	 i	 året,	men	 rapporteres	 først	ultimo.	Geltner	

påviser	derfor	to	faktorer	til,	at	indeks	skal	de-smoothes.	1)	vurderingssmoothing	på	det	ikke-aggregerede	

niveau,	 som	 kun	 observeres	 i	 vurderings-	 og	 ikke	 transaktionsbaserede	 indeks	 samt	 2)	 en	 temporal	

autokorrelation	og	sæsoneffekt,	hvilket	er	et	problem	for	begge	indekstyper.	

Geltner	 præsenterer	 en	 metode	 til	 at	 genskabe	 de	 underliggende	 markedsværdiafkast	 fra	

vurderingsbaserede	 indeks	uden	at	antage,	at	markedsværdiafkastene	er	uafhængige	eller	ukorrelerede	

over	 tid.	 Metoden	 korrigerer	 eksplicit	 for	 vurderingssmoothing	 på	 det	 ikke-aggregerede	

ejendomsspecifikke	niveau	samt	for	det	aggregerede	indeks	og	tager	højde	for	tidsmæssig	aggregering	og	

sæsoneffekt	af	genvurdering	af	ejendommene	i	indekset.	
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Vurderingsværdien	 på	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 i	 periode	 𝑡,	 𝑉!∗,	 fremstår,	 ifølge	 Geltner,	 som	 en	

funktion	 af	 den	 observerbare	 markedsværdi,	 𝑉! ,	 et	 idiosynkratisk	 fejlled	 på	 den	 observerbare	

markedsværdi,	𝑒! ,	 og	 den	 indrapporterede	 værdi	 i	 periode	 𝑡 − 1,	𝑉!!!∗ ,	 som	angivet	 i	 formel	 1	 (Geltner,	

1993).	

	 𝑉!∗ = ∝ 𝑉!+∝ 𝑒! + (1−∝)𝑉!!!∗ 	 (1)	

Her	 angiver	∝	 graden	 af	 smoothing	 på	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 og	 har	 en	 værdi	 på	 0	 til	 1.	 Ifølge	

Geltner	estimeres	∝	parameteren	i	formel	2,	som	en	funktion	af	den	periodiske	varians	på	afkastet	samt	

variansen	i	det	empirisk	observerede	fejlled	(Geltner,	1993).		

	
∝=

𝑉𝑎𝑟 𝑟!
𝜎!! + 𝑉𝑎𝑟 𝑟!

	
(2)	

Formel	 1	 repræsenterer	 vurderingsværdien	 på	 det	 ikke-aggregerede	 ejendomsspecifikke	 niveau.	 I	 et	

aggregeret	indeks	er	det	idiosynkratiske	fejlled	diversificeret	væk.	En	model	der	undlader	𝑒! ,	fra	formel	1,	

repræsenterer	derfor	de	generelle	ejendomsvurderinger	i	et	aggregeret	indeks,	som	formel	3.	

	 𝑉!∗ = ∝ 𝑉! + (1−∝)𝑉!!!∗ 	 (3)	

Som	 tidligere	 nævnt,	 medfører	 tidsforskellen	 i	 indeksaggregeringen	 en	 temporal	 autokorrelation	 samt	

sæsoneffekt,	som	∝	ikke	tager	højde	for.	Geltner	anvender	derfor	parmeteren	𝑎,	der	beregnes	på	baggrund	

af	∝,	 det	 vil	 sige	den	 ikke-aggregerede	 vurderingssmoothings	 faktor	 fra	 formel	 2,	 og	𝑓,	 det	 vil	 sige	den	

fraktion	af	ejendomme	i	indekset,	der	genvurderes	i	hver	af	årets	første	tre	kvartaler	(Geltner,	1993).	

	 𝑎 ≈
∝
2
(2 − 3𝑓)	 (4)	

På	 grund	 af	 autokorrelationen	 i	 data,	 som	 i	 princippet	 er	 uendelig,	 skal	 formel	 4	 skrives,	 som	 en	

approksimation	(Geltner,	1993).	Ifølge	Geltner	sker	de-smoothing	på	indeksafkastet.	Fra	formel	3	kan	vi	
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konkludere,	at	effekten	af	den	totale	smoothingseffekt,	ved	inddragelse	af	𝑎	parameteren,	kan	formuleres	

ved	formel	5.	

	 𝑟!∗ = 𝑎𝑟!! + 1 − 𝑎 𝑟!!!∗ 	 (5)	

Hvor	𝑟!∗ angiver	det	publicerede	 indeksværdi	 for	år	𝑡,	𝑟!! 	det	underliggende	markedsafkast	 for	år	𝑡	og	𝑎	

de-smoothingsparameteren	 (Geltner,	 1993).	 Ved	 at	 omskrive	 formel	 5	 kan	 det	 de-smoothede	

indeksafkast,	altså	det	underliggende	markedsafkast,	estimeres	ud	fra	formel	6.	

	
𝑟!! =

(𝑟!∗ − 1 − 𝑎 𝑟!!!∗ )
𝑎

	
(6)	

Fordelen	ved	Geltners	teori	om	de-smoothing	er	en	simpel	tilgang	til	smoothingsproblemet,	hvilket	også	

er	 årsagen	 til	 metodens	 hyppige	 anvendelse	 i	 forbindelse	 med	 analyse	 af	 ejendomsporteføljer	 (Adair,	

McGreal,	 &	Webb,	 2006)	 (Lee,	 2005)	 (Mueller	&	Mueller,	 2003)	 (Ziobrowski	&	 Ziobrowski,	 1997)	med	

flere.	Ved	anvendelse	af	Geltner	forringes	datagrundlaget,	 idet	den	første	observerede	værdi	 i	tidsserien	

ikke	 kan	 konverteres	 til	 et	 de-smoothed	 estimat	 og	 dermed	 udgår	 af	 datasættet,	 jævnfør	 formel	 6.	 Da	

afhandlingen	 ejendomsdata	 går	 længere	 tilbage	 i	 tid	 end	 både	 aktie	 og	 obligationsdata,	 vil	 dette	 ikke	

medvirke	til	en	mindsket	validitet.	Såfremt	en	observation	går	være	tabt,	skal	tabet	opvejes	mod	gevinsten	

ved	et	mere	repræsentativt	og	objektivt	data,	der	qua	afhandlingens	neopositivistiske	perspektiv	vil	være	

at	foretrække.	

3.2.1	Test	for	autokorrelation.	

Durbin-Watson	 har	 til	 formål	 at	 teste	 for	 autokorrelation	 i	 residualværdierne	 ved	 tidsserieanalyse.	

Teststatistikken	beregnes	på	baggrund	af	OLS	residualerne	og	formel	7	(Durbin	&	Watson,	1950).	

	
𝐷𝑊 =

𝑒! − 𝑒!!! !!
!!!

𝑒!!!
!!!

	
(7)	
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Formlen	beregner	den	gennemsnitlige	afvigelse	i	residualværdien	mellem	tidspunkt	𝑡	og	𝑡 − 1.	En	lille	DW	

værdi	 indikerer,	 at	 residualværdierne	 i	 gennemsnit	 ligger	 tæt	 på	 hinanden.	 Dette	 svarer	 til	 positiv	

korrelation.	Modsat	betyder	en	stor	DW	værdi,	at	residualerne	i	gennemsnit	ligger	langt	fra	hinanden.	Der	

er	dermed	tale	om	negativ	korrelation.	

Figur	6	angiver	beslutningsreglen	for	hypotesetesten	om	autokorrelation	i	data.	𝑑! 	og	𝑑! 	angiver	cuttoff	

points	i	Durbin-Watson	fordelingen	ved	𝐾	uafhængige	variable	(Durbin	&	Watson,	1950).	

	
Figur	6	-	Cutoff	points;	Kilde:	(Newbold,	Carlson,	&	Thorne,	2010)	(Egen	tilvirkning)	

3.1.3	Test	for	normalfordeling		

Test	 for	 normalfordeling	 bygger	 på	 beregning	 af	 nøgletal	 i	 form	af	 skævhed	og	 kurtosis	 samt	 en	 visuel	

vurdering	 i	 form	af	histogrammer	og	normalfordelingssandsynligheds	plots.	De	 to	 tilgange	er	ment	som	

supplementer	 til	 hinanden,	men	 er	 ikke	 nok	 til	 definitivt	 at	 konkludere	 hvorvidt	 data	 er	 normalfordelt	

eller	ej.	En	definitiv	konklusion	kan	udarbejdes	ved	en	Jaque-Bera	test,	men	da	datagrundlaget	er	for	småt	

er	dette	ikke	muligt.	En	Jaque-Bera	test	er	en	hypotese	test,	der	ligeledes	bygger	på	skævhed	og	kurtosis.	

Skævheden	i	data	beregnes	ved	formel	8,	mens	kurtosis	beregnes	ved	formel	9.	

	
𝑆𝑘æ𝑣ℎ𝑒𝑑 =

𝑥! − 𝑥 !!
!!!

𝑛𝑠!
	

(8)	
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𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =

𝑥! − 𝑥 !!
!!!

𝑛𝑠!
	

(9)	

Figur	 7	 viser	 en	 afkastfordeling	 ved	 de	 tre	 forskellige	 skævhedsscenarier:	 negativ	 skævhed,	 ingen	

skævhed	og	positiv	skævhed.		

	
Figur	7:	Eksempler	på	skævhed	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2011)	(Egen	tilvirkning)		

Figur	8	viser	de	tre	kurtosis	 fordelinger,	hvor	data	er	enten	Leptokutic	 (positiv	kurtosis),	Normal	(ingen	

kurtosis)	 og	 Platykurtic	 (negativ	 kurtosis).	 Positiv	 kurtosis	 er	 kendetegnet	 ved	 høj	 frekvens	 af	

observationer	omkring	gennemsnittet,	lav	frekvens	omkring	fordelingens	skuldre	og	relativ	høj	frekvens	i	

fordelingshalerne.	 Modsat	 har	 en	 negativ	 kurtosis	 en	 lav	 frekvens	 omkring	 gennemsnittet,	 relativ	 høj	

frekvens	omkring	fordelingens	skuldre	og	en	lav	frekvens	i	fordelingens	haler.	En	normal	fordeling	har	en	

kurtosis	på	nul.	
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Figur	8:	Eksempler	på	kurtosis	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2011)	(Egen	tilvirkning)	

3.2	Middel	varians	optimering	

Middel	varians	optimeringen	bygger	på	to	fundamentale	antagelser;	afkast	er	Independent	and	Identically	

Distributed	(herefter	I.I.D.)	og	afkast	følger	en	normalfordeling	(Markowitz,	1959).		

Den	 efficiente	 markedshypotese	 medfører,	 at	 afkastdata	 er	 underliggende	 uafhængighedsantagelsen	

(Independent)	 (Samuelson	P.	 ,	1965).	Det	vil	 sige,	at	et	givent	afkast	 i	periode	𝑡	 ikke	påvirker	afkastet	 i	

periode	𝑡 + 1.	Det	gælder	således	at	korrelationen	mellem	de	årlige	afkast	er	lig	nul	(Johnson	&	Wichern,	

2007).	 ”Identically	 Distributed”	 refererer	 til	 graden	 af	 homoskedasticitet	 i	 afkastdata.	 Figur	 9	 viser	

forskellen	på	homo-	og	heteroskedasticitet.	I	figuren	er	tiden	afbilledet	ud	af	x-aksen	og	afkastet	op	ad	y-

aksen.		
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Figur	9:	Homo-	og	Heteroskedasticitet	(Egen	tilvirkning)	

Ifølge	 I.I.D.	 antagelsen	er	variansen	på	afkast	konstant	over	 tid,	 jævnfør	grafen	 til	 venstre	 i	 figur	9.	Ved	

konstant	 varians	 er	 tidshorisonten	 irrelevant	 for	 optimeringsprocessen,	 jævnfør	 appendiks	 11,	 hvorfor	

middel	varians	teorien	betegnes	som	en	enkelt-period	optimeringsmetode	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2011).	

Grafen	 til	 højre	 i	 figur	 9	 angiver	 et	 datasæt	 med	 en	 voksende	 varians.	 Ved	 heterosketasticitet	 er	

variansestimatet	 for	 hele	 perioden	 ikke	 repræsentativt	 for	 de	 enkelte	 perioder,	 grundet	 den	 voksende	

varians.	

Normalfordelingsantagelsen	vedrører	spredningen	af	data	i	forhold	til	gennemsnittet.	Markowitz	antager	

at	 denne	 følger	 en	 Gaussian	 sandsynlighedsfordeling	 eksemplificeret	 ved	 figur	 10	 (Markowitz,	 1959).	

Normalfordelingsantagelsen	betegnes	ved	at	afkast på aktiv X ∼ N(µ!, σ!!).	Som	figur	10	viser,	medfører	en	

øget	varians	større	spredning	i	data	omkring	gennemsnittet	eksemplificeret	ved,	at	fordelingsfunktionen	

har	 et	 lavere	 toppunkt	 og	 er	 bredere	 omkring	 gennemsnittet.	 For	 alle	 Gaussian	 fordelinger	 gælder	 at	

integralet	for	funktionen	er	lig	1,	hvorfor	funktionerne	dækker	alle	mulige	udfald	i	data.	
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Figur	10:	Gaussian	fordeling	(Egen	tilvirkning)	

Optimeringsprocessen	ved	middel	varians	teorien	sker	ud	fra	antagelsen	at	en	rationel	investor	ønsker	at	

minimere	sin	samlede	porteføljerisiko,	angivet	ved	formel	10,	ud	fra	et	givent	forventet	afkast,	angivet	ved	

formel	11	(Markowitz,	1959).		

	
𝜎!! = 𝑤!𝜎!! + 𝑤!𝑤!𝜌!"

!

!!!

!

!

!

!!!

	
(10)	

	
𝐸 𝑟! = 𝑤!𝐸[𝑟!]

!

!!!

	
(11)	

3.2.1	Kritik	af	middel	varians	teorien	

Den	 klassiske	middel	 varians	 optimering	 har	 en	 udpræget	 fordel	 i	 form	 af	 en	 yderst	 simpel	 tilgang	 til	

porteføljeoptimeringen	(Markowitz,	1959).	Det	forventede	afkast	og	standardafvigelsen	er	relativt	simple	
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begreber	 og	 teorien	 kan	 derfor	 anvendes	 uden	 større	 matematisk	 kunnen.	 Uafhængigheds-	 og	

normalfordelingsantagelsen	medvirker	 til,	 at	 teorien	 kun	 behøver	 enkelt-periode	 variabelestimater	 for;	

afkast,	risiko	og	aktivkorrelationer,	for	at	kunne	optimere	en	given	portefølje.		

I	 teorien	 udledes	 alle	 optimeringsparametre	 direkte	 af	 data,	 hvilket	 medvirker	 til	 en	 høj	 grad	 af	

objektivitet.	Denne	afhandling	benytter	et	neo	positivistisk	videnskabsteoretisk	perspektiv,	der	for	så	vidt	

muligt	søger	at	eliminere	subjektiv	bias,	jævnfør	metodeafsnittet,	hvorfor	graden	af	objektivitet	i	metoden	

taler	for	anvendelsen	i	denne	afhandling.	

Forskningstilgangen	ved	anvendelse	af	middel	varians	teorien,	er	deduktiv,	idet	den	anvender	teori	til	at	

generalisere	 ud	 fra	 analysen	 af	 specifikke	 fænomener.	 Den	 generelle	 konsensus	 om	 validiteten	 af	 det	

teoretiske	fundament	er	eksemplificeret	gennem	utallige	artikler,	hvor	metoden	anvendes	til	mixed-asset	

porteføljeoptimering	(Adair,	McGreal,	&	Webb,	2006)	(Kaiser,	2004)	(Friedmann,	1971)	med	flere,	der	alle	

kommer	 frem	 til	 lignende	 konklusioner.	 Teorien	 har	 derfor	 en	 fordel	 i	 form	 af	 høj	 reliabilitet	 i	

konklusionerne.	Ulempen	 ved	 at	 generalisere	 ud	 fra	 teori	 opstår	 ved	brud	på	 antagelserne,	 hvilket	 kan	

svække	validiteten	af	konklusionerne.	

Middel	 varians	 teorien	hviler	på	antagelserne	om	 I.I.D.	 og	normalfordeling	af	 afkast	 (Markowitz,	 1959).	

Undersøgelser	af	amerikanske	og	engelske	ejendomsmarkeder	viser,	 at	ejendomsafkast	 ikke	overholder	

normalfordelingsantagelsen	og	at	data	udviser	heteroskedasticitet	(Young	&	Graff,	1995)	og	(Young	M.	S.,	

2008),	hvilket	bryder	med	teoriens	antagelser.	Såfremt	dette	er	gældende	for	det	danske	marked,	vil	det	få	

en	negativ	effekt	på	validiteten	af	teoriens	konklusioner.	

3.3	Cheng,	Lin	og	Liu.	

Cheng	 et	 al.	 adskiller	 sig	 fra	 middel	 varians	 metoden	 ved	 først	 og	 fremmest	 kun	 at	 fokusere	 på	

ejendomsbaserede	 mixed-asset	 porteføljer,	 men	 adskiller	 sig	 også	 i	 form	 af	 alternative	 underligende	

antagelser.	Dette	afspejles	 i	estimeringen	af	den	samlede	porteføljerisiko,	 jævnfør	formel	12.	Præmissen	

bag	 optimeringsproblemet	 er	 den	 samme,	 dog	 formuleret	 anderledes:	 ”A	 portfolio	 is	 optimized	 by	

maximizing	the	risk-adjusted	return”	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).	
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Cheng	 et	 al.’s	 antagelser	 bryder	 med	 middelvarians	 metoden	 på	 tre	 områder.	 Teorien	 følger	

undersøgelserne	 fra	 Young	 og	 Graff	 (1995)	 og	 antager	 at	 ejendomsdata	 lider	 af	 heteroskedasticitet,	

hvorfor	 tidselementet	 er	 relevant	 ved	 porteføljeoptimering	 (Cheng,	 Lin,	 &	 Liu,	 2010).	 For	 det	 andet	

antages	transaktionsomkostninger	at	have	en	signifikant	indflydelse	ved	ejendomshandler.	Sidst	antages	

ejendomme	at	 indeholde	en	større	 likviditetsrisiko	sammenlignet	med	aktier	og	obligationer	(Cheng	P.	 ,	

Lin,	Liu,	&	Zhang,	2011).	

Likviditetsrisikoen	er	et	resultat	af,	at	køb	og	salg	af	ejendomme	ikke	sker	simultant	illustreret	ved	figur	

11	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010a).	Den	såkaldte	”Time-on-market”	(herefter	TOM)	beskriver	perioden,	hvorfra	

en	ejendom	kommer	 i	udbud	til	den	rent	 faktisk	sælges.	 I	denne	periode	er	 investors	 likviditet	bundet	 i	

aktivet,	 heraf	 betegnelsen	 likviditetsrisiko.	 TOM	 tilfører	 ejendomme	 et	 ex	 ante	 risikoperspektiv	 som	

investor	skal	inkludere	i	risikoestimeringen.	

	
Figur		11:	Transaktionsproces	ved	ejendomme	(Cheng	P.	,	Lin,	Liu,	&	Zhang,	2011)	(Egen	tilvirkning)	

Cheng	et	al.	anvender	nedenstående	tegnsætning	i	sin	optimering	for	den	optimale	ejendomsallokering:	

• 𝑤!" 	angiver	andelen	af	ejendomme	i	porteføljen	

• 𝑤! 	angiver	andelen	af	finansielle	aktiver	i	porteføljen	

• 𝑟! 	angiver	den	risikofrie	rente	

• 𝑢!" 	angiver	afkastet	på	ejendomme	

• 𝑢! 	angiver	afkastet	på	de	finansielle	aktiver	
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• 𝜆	angiver	investors	risikoparameter	

• 𝜎!" 	angiver	risikoen	på	ejendomme		

• 𝜎!	angiver	risikoen	på	finansielle	aktiver		

• TOM	angiver	Time-On-Market	

Formel	 12	 angiver	 det	 totale	 risikoestimat	 for	 ejendomme	 udledt	 af	 Cheng	 et	 al.	 ved	 at	 inkludere	

likviditetsrisikoen	og	investeringshorisonten	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010).		

	
σ!"!!"#$ ! =  T!σ! + t!"#σ! +

σ!"#!

T! + t!"#
1 +

µ!

σ!
σ!	

(12)	

Første	 led	 𝑇!𝜎! 	 tager	højde	 for	tidshorisonten	ved	ejendomsinvesteringer.	Det	ses,	at	en	øget	T!	øger	

prisrisikoen	 (ex	 post	 risikoen)	 på	 ejendomme.	 Ejendomme	 bliver	 med	 andre	 ord	 mere	 risikable	

investeringer	over	tid.	Andet	led	 𝑡!"#𝜎! 	beskriver	risikoen	i	forhold	til	en	øget	t!"#.	Jo	længere	tid	det	

tager	at	sælge	en	ejendom,	jo	større	risiko	har	investor.	Desuden	ses	at	likviditetsrisiko	har	en	forøgende	

effekt	på	den	samlede	varians,	som	ikke	tages	højde	for	i	middel	varians	analysen.	Sidste	led	 !!"#
!

!!!!!"#
1 +

!!

!!
𝜎! 	 vedrører	 investors	 usikkerhed	 i	 forhold	 til	 t!"#.	 Denne	 komponent	 falder	 i	 takt	 med	 at	

investeringshorisonten	øges	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).		

Formel	 12	 gælder	 for	 den	 teoretiske	 estimering	 af	 ejendomsrisikoen.	 Ved	 praktisk	 anvendelse	 på	 data	

antager	 Cheng	 et	 al.,	 med	 udgangspunkt	 i	 tidligere	 studier	 og	 for	 at	 forsimple	 beregningerne,	 at	 TOM	

følger	en	negativ	eksponentiel	fordeling,	det	vil	sige	en	konveks	fordeling.	Derved	er	variansen	på	TOM	lig	

den	 forventede	 TOM	 opløftet	 i	 anden	 potens,	 eller	σ!"#! = t!"#! 	 (Cheng,	 Lin,	 &	 Liu,	 2010b).	 Formel	 12	

omskrives	derfor	til:	

	
σ!"!!"#$ ! =  T!σ! + t!"#σ! +

t!"#!

T! + t!"#
1 +

µ!

σ!
σ!	

(13)	

For	at	estimere	risikoen	på	ejendomme	kræves,	at	investor	kender	til;	
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1) den	forventede	investeringshorisont	 T! ,		

2) den	forventede	TOM	 t!"# ,		

3) enkeltperiode	afkastet	 µ ,	og	

4) den	periodiske	ex	post	risiko	 σ .	

Ved	optimering	af	ejendomsporteføljer	søger	Cheng	et	al.	at	maksimere	det	risikojusterede	afkast.	Teorien	

bygger	videre	på	den	generelle	problemstillig	omkring	maksimering	af	det	risikojusterede	afkast,	angivet	

ved	formel	14.	

	 max
!!",!!,

𝑤!"𝑢!" + 𝑤!𝑢! + 1 − 𝑤!"−𝑤! 𝑟! − 𝜆 𝑤!"! 𝜎!"! + 𝑤!!𝜎!! + 2𝑤!"𝑤!𝜎!"𝜎!𝜌 	 (14)	

Den	investorspecifikke	risikoparameter	lambda	angiver	en	investors	risikoaversion.	Cheng	et	al.	estimerer	

den	investorspecifikke	risikoparameter	lambda,	𝜆,	ved	formel	15.	

	

𝜆 =

𝑢!" − 𝑟!
𝜎!"

− 𝜌
𝑢! − 𝑟!
𝜎!

𝑤!"
∗

1
2𝜎!" ∗ 1 − 𝜌!

	

(15)	

Baseret	 på	 tidligere	 undersøgelser	 om	korrelationen	mellem	 ejendomme	og	 finansielle	 aktiver,	 antager	

Cheng	et	al.	denne	værdi	til	at	være	lig	nul,	hvorved	det	sidste	led	af	formel	14	udgår	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	

2013).		

Ved	at	inkludere	samme	ejendomsspecifikke	faktorer,	som	under	ex	ante	risikoestimeringen,	defineres,	de	

risikojusterede	afkast	på	henholdsvis	ejendomme	og	finansielle	aktiver	som	angivet	i	formel	16	og	17.	

	
𝑟!"
!"# 𝑤!" = 𝑤!"𝑢!" − 𝜆𝑤!"! 𝑇 + 𝑡!"# 𝜎!"! +

𝜎!"#! (𝑢!"! + 𝜎!"! )
𝑇 + 𝑡!"#

− 𝑤!"
𝐶

𝑇 + 𝑡!"#
	

(16)	

	 𝑟!
!"# 𝑤! = (𝑤!𝑢! − 𝜆𝑤!!𝜎!!)	 (17)	
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Ud	fra	ovenstående	definerer	Cheng	et	al.	den	generelle	problemstilling,	som	angivet	i	formel	18	(Cheng,	

Lin,	&	Liu,	2013).	

	

	

	

max
!!",!!,!

𝑤!𝑢! − 𝜆𝑤!!𝜎!! + 1 − 𝑤!" − 𝑤! 𝑟! + 𝑤!" 𝑢!" −
𝐶

𝑇 + 𝑡!"#

− 𝜆𝑤!"! 𝑇 + 𝑡!"# 𝜎!"! +
𝜎!"#!

𝑇 + 𝑡!"#
𝑢!"! + 𝜎!"! 	

(18)	

Ved	at	differentiere	og	sætte	de	førsteordensafledte	lig	nul	udleder	Cheng	et	al.	formlen	for	den	optimale	

andel	af	ejendomme	i	porteføljen,	formel	19.	

	
𝑤!"∗ =

𝑢!" − 𝑟! −
𝐶

𝑇∗ + 𝑡!"#

2𝜆 𝑇∗ + 𝑡!"# 𝜎!"! + 𝜎!"#!

𝑇∗ + 𝑡!"#
u!"! + 𝜎!"!

	
(19)	

Cheng	et	al.	definerer	den	optimale	holdeperiode,	 𝑇∗ + 𝑡!"# ,	som	angivet	i	formel	20.	

	
𝑇∗ + 𝑡!"# =

𝜆𝑤!"∗ 𝜎!"#! u!"! + 𝜎!"! + 𝐶
𝜆𝑤!"∗ 𝜎!"!

	
(20)	

Porteføljeoptimeringen	sker	ved	at	løse	formel	19	og	20	simultant	ved	under	antagelse	af	en	given	TOM	og	

𝐶.		

3.3.1	Kritik	af	Cheng,	Lin	og	Liu	

Cheng	et	al.	er	en	meget	ny	teori	der,	modsat	middel	varians	teorien,	ikke	er	blevet	gennemtestet	af	andre	

teoretikere	eller	er	empirisk	 testet	på	andre	markeder	end	det	amerikanske.	Der	 findes	således	 ikke	en	

konsensus	 omkring	 metodens	 reliabilitet	 samt	 øvrige	 kilder	 af	 andre	 forfattere,	 der	 kan	 hjælpe	 til	 at	

verificere	denne	afhandlings	kritik	af	teorien.	



Side	46	

Formel	19	og	20	viser,	at	Cheng	et	al.	ikke	er	en	komplet	teori,	idet	den	generelle	formel	for	𝑤!"∗ 	 ikke	er	

udledt.	 Forfatterne	 argumenterer	 selv,	 at	 dette	 er	undladt	 grundet	de	matematiske	udfordringer	 ved	 at	

isolere	 𝑤!"∗ 	 (Cheng,	 Lin,	 &	 Liu,	 2013).	 Ved	 at	 løse	 formlerne	 simultant	 kompliceres	 den	 praktiske	

implementering	af	teorien,	hvilket	taler	imod	teoriens	anvendelse.		

Teorien	har	visse	begrænsninger	i	forhold	til	generel	porteføljeoptimering.	Fokus	for	teorien	er	top-down	

baseret	 og	 resultaterne	 er	 derfor	 begrænsede	 til	 kun	 at	 forklare	 den	 overordnede	 allokering	 mellem	

ejendomme,	aktier	og	risikofrie	aktiver	(obligationer).	Modsat	kan	middel	varians	teorien	anvendes	både	

som	et	top-down	og	buttom-up	optimeringsværktøj.	I	forhold	til	denne	afhandling	anses	dette	ikke	som	et	

problem,	idet	der	ønskes	en	evaluering	af	den	totale	ejendomsallokering	i	en	given	portefølje.	

	
Figur	12:	Efficient	rand	og	aktiv	korrelation	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2011)	(Egen	tilvirkning)	

Cheng	et	al.’s	antagelse	om	nul-korrelation	mellem	ejendomme	og	finansielle	aktiver	medvirker	til	mere	

simple	 beregninger	 af	 det	 risikojusterede	 afkast	 og	 den	 optimale	 ejendomsandel	 i	 porteføljen.	 Brud	 på	

denne	 antagelse	 medvirker	 til	 enten	 over-	 eller	 undervurdering	 af	 den	 optimale	 ejendomsandel	 alt	

afhængigt,	om	korrelationen	er	positiv	eller	negativ.		Figur	12	viser,	hvorledes	korrelationen	påvirker	den	

efficiente	rand	for	en	portefølje.	Såfremt	ejendomme	har	en	negativ	korrelation	med	finansielle	aktiver,	og	

denne	 ignoreres,	 vil	 Cheng	 et	 al.	 teorien	 undervurdere	 det	 risikojusterede	 afkast	 for	 porteføljen.	 Dette	

skyldes,	at	den	negative	korrelation	reelt	set	fører	til	en	mindsket	ex	post	varians,	som	teorien	ikke	tager	

højde	 for.	 Modsat	 er	 tilfældet	 ved	 en	 positiv	 korrelation	 (Markowitz,	 1959).	 Ved	 at	 undervurdere	 det	

Fo
rv
en
te
t	a
pk
as
t	

Standardafvigelse	

Efpicient	rand	og	aktiv	korrelation	

ρ	=	0	 ρ	=	1	 ρ	=	-1	
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risikojusterede	 afkast	 undervurderes	den	optimale	 ejendomsandel,	 idet	 større	 andele,	 alt	 andet	 lige,	 vil	

føre	til	mindre	ex	post	risiko	for	porteføljen.	

Ud	 fra	 det	 neo	 positivistiske	 perspektiv	 kan	 teorien	 kritiseres	 for	 at	 indeholde	 en	 større	 grad	 af	

subjektivitet	end	middel	varians	teorien,	hvilket	dog	accepteres,	men	skal	forsøges	begrænset.	Estimering	

af	transaktionsomkostninger	samt	illikviditet	kan	ikke	observeres	direkte	fra	indeksdata,	men	defineres	i	

stedet	som	eksterne	parametre.	Den	eksterne	estimering	af	risikoparameteren	lambda	må	anses	som	en	

svaghed	 for	 teorien,	 da	 dette	 begrænser	 muligheden	 for	 at	 generalisere	 i	 forhold	 til	 investorer	 med	

forskellige	 risikopræferencer.	 For	 at	 opnå	 valide	 konklusioner,	 stiller	 teorien	 derfor	 store	 krav	 ved	

analytikers	evne	til	objektivt	at	fastsætte	værdier	uden	at	inddrage	bias.	

Cheng	et	al.	teorien	har	en	fordel	i	dens	abduktive	forskningstilgang	i	forhold	til	det	specifikke	fænomen;	

ejendomsbaseret	 mixed-asset	 porteføljeoptimering.	 Ved	 at	 bygge	 videre	 på	 middel	 varians	 teorien	 og	

justere	 i	 forhold	 til	 undersøgelser	 om	 illikviditeten	 ved	 ejendomme	 samt	 heteroskedasticitet	 i	

ejendomsdata,	 opnås	 en	 høj	 forklaringsevne	 i	 forhold	 til	 det	 specifikke	 fænomen	 omkring	mixed-asset	

allokering.	

Teorien	 tager	 ikke	 højde	 for	 eventuelt	 brud	 på	 normalfordelingsantagelsen	 og	 konklusionerne	 lider	

derfor,	 ligesom	middel	 varians	 teorien	 ,	 af	mindsket	 validitet	 såfremt	 dette	 er	 tilfældet	 for	 det	 danske	

marked.		
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4.	Analyse	

Afsnittet	 har	 til	 formål	 at	 analysere	 empirien,	med	 udgangspunkt	 i	 afhandlingens	 problemformulering,	

metode	og	 teoriafsnit.	Analysen	har	 til	 formål	 at	 svare	på	problemformuleringens	 fem	underspørgsmål.	

Når	alle	underspørgsmål	er	analyseret	kan	problemstillingen	besvares.	

Afsnit	 4.1	 er	 en	 kort	 redegørelse	 og	 undersøgelse	 af	 data.	 Afsnittet	 besvarer	 første	 underspørgsmål	

omhandlende	 valg	 af	 ejendomsindeks.	 Først	 beskrives	 det	 kvantitative	 data	 i	 form	 af	 aktie-	 og	

obligationsindeksene	 samt	 de	 tre	 ejendomsindeks.	 Derefter	 gennemgås	 de	 karakteristika,	 der	

understøtter	et	repræsentativt	ejendomsindeks.	Ud	fra	dette	vurderes	ejendomsindeksene,	hvorefter	det	

mest	repræsentative	udvælges	til	videre	analyse.		

Afsnit	4.2	besvarer	problemstillingens	andet	underspørgsmål.	Afsnittet	redegør	 for	 indekssmoothingens	

to	 facetter;	 smoothing	 på	 ikke-aggregeret	 og	 aggregeret	 niveau.	 Efterfølgende	 de-smoothes	 det	 valgte	

ejendomsindeks	og	konsekvenserne	udledes.	

Afsnit	4.3	bygger	videre	på	kritikken	af	porteføljeteorierne	angivet	i	kapitel	3	og	søger	at	besvare	tredje	

underspørgsmål.	Afsnittet	indledes	med	en	diskussion	af	likviditetsrisiko	samt	transaktionsomkostninger	

og	 søger	 at	 afdække,	 hvordan	 disse	 ejendomsspecifikke	 karakteristika	 inkluderes	 i	 hver	 af	 teorierne.	

Efterfølgende	anvendes	originalt	samt	de-smoothed	data	til	at	teste,	hvorvidt	de	underliggende	teoretiske	

antagelser	kan	gøres	gældende	for	ejendomme,	samt	undersøge	effekten	af	de-smoothing.	Først	testes	for	

brud	 på	 I.I.D.	 antagelsen,	 derefter	 konsekvensen	 af	 nul-korrelationsantagelsen.	 Til	 sidst	 undersøges	

normalfordelingsantagelsen.	Ud	fra	dette	udledes	fordelene	og	ulemperne	ved	de	to	teorier.	

Afsnit	4.4	har	til	formål	at	besvare	opgavens	fjerde	underspørgsmål.	Opgaven	går	her	et	spadestik	dybere	i	

forhold	til	risikoestimeringen	af	ejendomme.	

Analysen	 afsluttes	 i	 afsnit	 4.5,	 hvor	 den	 endelige	 implementering	 af	 middel	 varians	 og	 Cheng	 et	 al.	

optimeringen	 finder	 sted.	 Her	 vurderes	 den	 endelige	 effekt	 ved	 valg	 af	 optimeringsteori	 og	 det	

konkluderes,	 hvilken	 ejendomsandel	 der	 anbefales	 for	 investorer	 på	 ejendomsmarkedet.	 Analysen	

forsøger	 så	 vidt	 muligt	 at	 inddrage	 konklusionerne	 fra	 de	 foregående	 fire	 afsnit	 og	 skabe	 et	 samlet	

overblik	over	analysekapitlet.	
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4.1	Data	og	valg	af	ejendomsindeks	

Data	og	databehandlingsafsnittet	har	til	formål,	at	præsentere	afhandlingens	data	og	give	en	vurdering	af	

datakvaliteten.	 Afsnittet	 søger	 således	 at	 besvare	 problemformuleringens	 første	 underspørgsmål.	 Der	

indledes	med	en	præsentation	af	aktie-	obligationsdata	og	ejendomindeks	for	at	give	et	komplet	billede	af	

det	 kvantitative	data.	Derefter	 følger	 en	 gennemgang	af,	 hvordan	ejendomsindeks	 er	 struktureret,	 samt	

hvilke	 essentielle	 parametre	 et	 repræsentativt	 ejendomsindeks	 besidder.	 Ud	 fra	 dette	 udledes	 hvilket	

indeks,	der	fremadrettet	skal	anvendes	som	proxy	for	ejendomsinvesteringer.		

4.1.1	Aktie-	og	obligationsdata	

Opgavens	kvantitative	data	består	af	et	dansk	aktieindeks	samt	et	dansk	obligation	indeks	opgjort	på	årlig	

basis:	

• OMXC20	(OMX	Copenhagen	20)	(tidligere	KFX)	

• GDGB10YR	Indeks	(Danish	Government	Bonds	10	year)	

OMXC20	indekset	er	et	totalafkasts	aktieindeks	noteret	på	Københavns	fondsbørs.	Indekset	startede	den	

3.	 juli	 1989	med	 en	 basisværdi	 på	 100.	 OMXC20	 indeholder	 de	 20	mest	 omsatte	 danske	 aktier	 på	 den	

københavnske	 fondsbørs	målt	 på	markedsværdi	 af	 aktierne	 og	 opdateres	 to	 gange	 årligt,	 primo	 juli	 og	

primo	december	(Shareholders,	2015).	

OMXC20	 er	 et	 markedsindeks,	 som	 angiver	 udviklingen	 i	 den	 samlede	 børsværdi,	 på	 indeksets	 aktier.	

Hver	af	indeksets	20	aktier	indgår	med	en	vægt,	der	svarer	til	det	givne	selskabs	markedsværdi	i	forhold	

til	den	samlede	markedsværdi	i	indekset.	Det	betyder,	at	selskaberne	med	den	højeste	markedsværdi	også	

har	den	største	effekt	på	indekset.	Selskaber	som	Novo	Nordisk	B	A/S,	Nordea	Bank	AB	og	Danske	Bank	

A/S	 udgør	 en	 stor	 del	 af	 indekset,	 hvorfor	ændringer	 i	 deres	 respektive	 aktiekurser	 har	 stor	 effekt	 på	

ændringer	 i	OMXC20	 indekset.1	 Som	alternativ	 til	OMXC20	kan	OMXC20	Cap	anvendes	 som	aktieproxy.	

Her	er	hver	akties	andel	 capped	 til	maksimalt	 at	udgøre	20%	af	det	 samlede	 indeks,	hvorfor	de	 største	

																																								 																					
1	Novo	Nordisk	B	A/S,	Nordea	Bank	AB	og	Danske	Bank	A/S	er	per	06.01.2016	de	aktier	i	OMXC20	indekset	med	den	
højeste	markedsværdi	med	henholdsvis	828	millioner	kroner,	298	millioner	kroner	og	189	millioner	kroner	
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aktier	får	mindre	indflydelse	på	det	samlede	indeks.	OMXC20	Cap	har	kun	eksisteret	siden	2011,	hvorfor	

datagrundlaget	er	meget	sparsomt.	

GDGB10YR	Indekset	er	et	totalindeks	for	afkastet	på	10	årige	danske	statsobligationer.	Totalindekset	

tager	højde	for	den	aggergerede	værdiudvikling	for	de	10	årige	statsobligationer,	det	vil	sige	renter,	

udtrækninger	og	kursudvikling.	Obligationsindekset	er	antaget	som	et	risikofrit	aktiv.	

4.1.2	Ejendomsindekstyper	

Der	 findes	 en	 række	 forskellige	 ejendomsindekstyper,	 der	 bygger	 på	 forskellige	 forudsætninger	 og	

opgøres	 på	 forskellig	 vis.	 Følgende	 afsnit	 har	 til	 formål	 at	 belyse	 de	 hyppigst	 anvendte	

ejendomsindekstyper	samt	evaluere	fordele	og	ulemper	ved	de	respektive	typer.		

Et	 ejendomsafkast	 er	konstrueret	 af	 to	 afkast	komponenter;	 værditilvæksten	og	det	direkte	afkast,	 som	

tilsammen	 giver	 totalafkastet.	 Det	 direkte	 afkast	 består	 af	 det	 løbende	 målbare	 cash	 flow,	 det	 vil	 sige	

lejeindtægt	og	lignende.	Værditilvæksten	er	ændringer	i	ejendommens	markedsværdi,	som	videre	opdeles	

i	 markedslejevæksten,	 ændringer	 i	 afkastkravet	 samt	 et	 residual	 led.	 Residualen	 er	 den	 del	 af	

værdtilvæksten,	der	ikke	kan	forklares	i	en	ændret	markedslejevækst	eller	ændret	afkastkrav.	Residualen	

kan	 bedst	 beskrives	 som	 forventninger,	 der	 ikke	 indgår	 i	 de	 to	 andre	 value	 drivers	 (Syz,	 2008).	

Afkastmålet	for	ejendomsindeks	er	illustreret	i	figur	13.		

	
Figur	13:	Illustration	af	afkastmålet	for	ejendomsindeks	(Kasper	Wehner,	2016)	(Egen	tilvirkning)	
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Ejendomsindeks	kan	overordnet	set	være	vurderingsbaseret,	transaktionsbaseret	eller	en	kombination	af	

de	to.		

Det	vurderingsbaserede	indeks	er	sammensat	af	en	række	ejendomsvurderinger,	der	anvendes	som	proxy	

på	 erhvervsejendomsmarkedspriser,	 idet	 antallet	 af	 transaktioner	 alene	 ikke	 giver	 mulighed	 for	 at	

sammenfatte	et	validt	 indeks.	For	at	spore	ændringer	 i	ejendommene	anvendes	vurderinger	derfor	som	

substitut	 for	 rene	 markedsværdier.	 De	 største	 vurderingsbaserede	 indeks	 i	 verden	 inkluderer	 IPD	

indeksene,	 FTSE	 ejendomsindekset	 og	 NCREIF	 indekset.	 Essensen	 af	 det	 vurderingsbaserede	 indeks	 er	

også	 dets	 største	 svaghed.	 Da	 ejendommene	 er	 subjektivt	 vurderet,	 er	 det	 ikke	 garanteret,	 at	 de	

nødvendigvis	afspejler	den	reelle	markedsværdi.	På	grund	af	vurderingsaspektet	angiver	flere	teoretikere,	

at	der	opstår	korrelation	mellem	de	periodiske	vurderinger.	Dette	skyldes,	at	det	år	efter	år	kan	være	den	

samme	 person,	 der	 værdiansætter	 ejendommene	 og	 derfor	 skæver	 til	 tidligere	 værdier	 (Syz,	 2008)	

(Geltner,	 1993)	 (Kasper	 Wehner,	 2016).	 Dette	 er	 et	 helt	 essentielt	 element	 i	 afhandlingen	 for	 at	 de-

smoothe	 data	 og	 bliver	 derfor	 behandlet	 i	 et	 separat	 afsnit.	 I	 afsnit	 4.2.1	 redegøres	 der	 for	

vurderingssmoothing	og	i	afsnit	4.2.2	de-smoothes	data.	

Transaktionsbaserede	 indeks	 er	 konstrueret	 ud	 fra	 data	 om	 handlede	 ejendomme.	 Aggregeringen	 af	

transaktionerne	 til	 et	 indeks	kan	gøres	ud	 fra	 forskellige	metoder,	 typisk	afhængigt	 af	 likviditeten	 i	 det	

gældende	marked.	Ved	høj	likviditet,	såsom	det	almene	boligmarked,	er	et	transaktionsindeks	baseret	på	

en	simpel	aggregering	af	transaktionsværdier.	Dette	bygger	på	en	implicit	antagelse	om,	at	ejendomme	er	

homogene	 og	 derfor	 ikke	 har	 forskellig	 karakteristika.	 Problemet	 ved	 den	 simple	 aggregeringen	 er,	 at	

værdistigninger	 i	 indekset	 ligeså	 godt	 kan	 skyldes	 kvalitetsforbedringer	 som	 reelle	 prisstigninger.	Med	

andre	ord	er	antagelsen	om	homogenitet	problematisk.	I	et	marked	med	mindre	likviditet	anvendes	typisk	

hedonisk	 regression	 til	 udarbejdelsen	 af	 indeks.	 Hedoniske	 regressionsmodeller	 estimerer	 en	

sammenhæng	mellem	ejendommens	pris	og	centrale	karakteristika	ved	ejendomme	og	laver	derudfra	en	

multipel	 regressionsmodel.	 Koefficienterne	 angiver,	 hvor	 meget	 de	 forskellige	 ejendomskarakteristika	

bidrager	med	til	den	samlede	ejendomspris.	Modellen	tager	derfor	højde	for	ejendommes	heterogenitet.	

Typiske	 ejendomskarakteristika	 i	 hedoniske	 modeller	 er	 beliggenhed,	 ejendommens	 stand	 og	

ejendommens	anvendelse.		

Transaktionsbaserede	indeks	anses,	som	det	bedste	til	at	reflektere	markedets	sande	værdiudsving.	Der	

er	 dog	 en	 række	 ulemper	 ved	 det	 transaktionsbaserede	 indeks.	 Indekset	 har	 behov	 for	 et	 stort	 antal	
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transaktioner,	 hvilket	 ikke	 er	 tilgængeligt	 for	 et	 marked	 med	 lav	 likviditet.	 Netop	 derfor	 kan	

transaktionsbaserede	 indeks	 have	 problemer	 med	 at	 være	 repræsentative	 for	 markedet.	 Det	 rene	

transaktionsbaserede	indeks	kan	derudover	også	være	inkonsistent	over	tid,	da	standen/kvaliteten	på	de	

handlede	ejendomme	kan	variere.	Med	andre	ord	tager	det	rene	transaktionsindeks	ikke	højde	for,	at	en	

værdistigning	på	en	ejendom	ligeså	godt	kan	skyldes	kvalitetsforbedringer.	Desuden	kan	modeller	være	

komplekse	og	uigennemskuelige	(Syz,	2008).	

Både	 det	 vurderings-	 og	 transaktionsbaserede	 indeks	 lider	 under	 autokorrelation	 og	 sæsoneffekt	 i	

vurderinger	 og	 transaktioner	 på	 det	 aggregerede	 niveau.	 Dette	 skyldes,	 at	 alle	 vurderinger	 og	

transaktioner	ikke	udarbejdes	ultimo	året.	Afkastet	på	en	ejendom	har	derfor	mulighed	for	at	være	op	til	

et	 år	 gammelt,	 når	 det	 indregnes	 i	 det	 aggregerede	 indeks,	 lige	 gyldigt	 om	 det	 er	 fundet	 gennem	 en	

vurdering	eller	en	 transaktion.	Dette	 time-lag	giver	en	smoothing	effekt	 i	 indekset	 (Geltner,	1993)	 (Syz,	

2008)	(Kasper	Wehner,	2016).		

4.1.3	Ejendomsdata	

Afhandlingens	 kvantitative	 ejendomsdata	 består	 af	 de	 tre	 førende	 indeks	 på	 det	 danske	

erhvervsejendomsmarked:	

• Investment	Property	Databank	indeks	(IPD)	

• Sadolin	&	Albæk	

• Danmarks	Statistik	(DST)	(Rene	forretningsejendomme)	

Investment	Property	Databank	

IPD	 indekset	 er	 et	 ejendomsindeks	 udgivet	 af	 Investment	 Property	 Databank,	 en	 afdeling	 af	 MCSI	

koncernen.	 IPD	 indeksende	 er	 anerkendt	 verden	 over	 gennem	 deres	 30	 årige	 erfaring	 samt	

tilstedeværelse	i	28	lande.	I	Danmark	blev	indekset	udgivet	første	gang	i	år	2000.	På	verdensplan	dækker	

IPD’s	 ejendomsindeks	 en	 samlet	 markedsværdi	 på	 ca.	 13.703	 milliarder	 kroner	 fordelt	 på	 77.000	

ejendomme	 indrapporteret	 af	1.500	 fonde.	 I	Danmark	dækker	 IPD	 indekset	 en	markedsværdi	på	 ca.	89	

milliarder	kroner	fordelt	på	688	ejendomme	indrapporteret	af	16	forskellige	fonde	(Investment	Property	

Databank,	2014)	(Mikkel	Martini,	2016).	
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IPD	 indekset	 er	 et	 rent	 vurderingsbaseret	 indeks,	 der	 dækker	 hele	 Danmark	 dog	 med	 en	 overvægt	 af	

ejendomme	i	København.	I	figur	14	ses	fordelingen	på	ejendomssegmenter.	Foruden	indekset	udgiver	IPD	

også	 segmenterede	 indeks	 over	 det	 danske	 erhvervsejendomsmarked.	 I	 Danmark	 er	 der	 ikke	 krav	 om	

kvartalsvise	 værdiansættelser	 af	 erhvervsejendomme,	 hvorfor	 indekset	 udgives	 årligt	 modsat	 for	

eksempel	 IPD	indekset	 for	United	Kingdom.	Indeksafkastet	præsenteres	som	et	 totalafkast,	men	med	en	

opsplitning	på	 værditilvækst	 og	direkte	 afkast.	Det	 rapporterede	 afkast	 er	 renset	 for	 investorspecifikke	

parametre	 såsom	 gearing,	 skattemæssige	 forhold	 og	 fondsafhængige	 omkostninger	 (Mikkel	 Martini,	

2016).	

	
Figur	14:	IPD	indekssammensætning	(Investment	Property	Databank,	2014)	(Egen	tilvirkning)	

Sadolin	&	Albæk	

Sadolin	 &	 Albæk	 indekset	 er	 udgivet	 af	 den	 danske	 rådgivnings-	 og	 erhvervsmæglervirksomhed	 med	

samme	 navn.	 Det	 er	 udgivet	 siden	 1985	 og	 udgives	 tilsvarende	 IPD	 indekset,	 som	 et	 totalafkastindeks	

opsplittet	på	værditilvækst	og	direkte	afkast.	Modsat	IPD	indekset	dækker	Sadolin	&	Albæk’s	indeks	kun	

erhvervs-	 og	 investeringsejendomme	 i	 hovedstadsområdet.	 Indekset	 er	 et	 blandet	 transaktions-	 og	

vurderingsbaseret	indeks,	baseret	på	en	hedonisk	multipel	regressionsanalyse,	hvor	der	indgår	ca.	2.400	

salg	 og	 vurderinger	 af	 ejendomme	 foretaget	 af	 Sadolin	&	Albæk.	Den	 årlige	 frekvens	 af	 vurderinger	 og	

værdiansættelser	 estimeres	 til	 250.	 Samlet	 set	 har	 indekset	 en	 fordeling	 på	 90%	 vurderinger	 og	 10%	

transaktioner	(Kasper	Wehner,	2016).	Sadolin	&	Albæk	indekset	dækker	alle	typer	af	erhvervsejendomme	

undtaget	 logistik,	 grundet	 indeksets	 geografiske	 begrænsning	 til	 hovedstadsområdet.	 Den	 hedoniske	

regressionsmodel	 estimerer	 ejendomspriser	 via	 forskellige	 parametre	 såsom	 placering,	 anvendelse,	

ejendomskvalitet,	ejendommens	egnethed,	ejendommens	effektivitet	samt	skalafordele	(Sadolin	&	Albæk,	

2016).	 Ved	 at	 standardisere	 hver	 ejendomsparameter	 tager	 modellen	 højde	 for	 heterogenitet	 i	

ejendomsmarkedet.	 Når	 en	 ejendoms	 vurderings-	 eller	 transaktionspris	 er	 estimeret,	 ud	 fra	 de	

Samlet	værdi	(m) %	af	indeks Antal	ejendomme Antal	fonde
Retail 21.632 24% 159 12
Office 53.530 60% 383 15
Industrial 1.222 1% 13 3
Residential 9.225 10% 108 10
Other 3.339 4% 25 8

Total 88.948 100% 688 16
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ejendomsspecifikke	parametre,	 findes	ejendommens	direkte	afkast	samt	værditilvækst	(Kasper	Wehner,	

2016).	

Danmarks	Statistik	

Danmarks	 Statistiks’s	 erhvervsejendomsindeks	 er	 ligesom	 Sadolin	&	Albæk	 et	 blandet	 transaktions-	 og	

vurderingsbaseret	 indeks.	Det	 udgives	 kvartalsvis	 for	 erhvervsejendomme	og	blev	 først	 udgivet	 i	 1992.	

Danmarks	 Statistik	 udarbejder	 foruden	 indekset	 for	 erhvervsejendomme	 også	 indeks	 for	 private	

boligejendomme.	 Erhvervsejendomsindekset	 tager	 udgangspunkt	 i	 de	 offentlige	 vurderinger,	 som	

sammenholdes	med	 solgte	 ejendomme	 registreret	 i	 Tinglysningsbogen.	 Indekset	 opgøres	 ved	 at	 gange	

indeksværdien	 fra	 den	 foregående	periode	med	udviklingen	 i	 en	 afstandsprocenten.	 Afstandsprocenten	

beregnes	ved	at	 finde	den	gennemsnitlige	kontante	købesum	i	promille	af	den	gennemsnitlige	offentlige	

ejendomsvurdering	 (Danmarks	 Statistik,	 2015).	 Indekset	 måles	 altså	 på	 baggrund	 af	 alle	

ejendomshandler,	der	registreres	 i	Tingbogen.	Handles	en	ejendom	for	eksempel	gennem	køb	af	aktier	 i	

det	firma	ejendommen	er	placeret	i,	vil	det	ikke	indgå	i	statistikken,	da	handlen	ikke	indgår	i	Tingbogen	

(Niels	 G.	 Petersen,	 2016).	 Ved	 de	 nuværende	 regler	 opdateres	 den	 offentlige	 ejendomsvurdering	 hvert	

andet	 år	 per	 1.	 oktober.	 Ejerboliger	 opdateres	 i	 ulige	 år	 og	 alle	 andre	 ejendomme,	 herunder	

erhvervsejendomme,	 i	 lige	 år.	 Ved	 vurderingen	 fastsættes	 en	 grundværdi	 ud	 fra	 værdien	 af	 grunden	 i	

ubebygget	tilstand,	og	en	ejendomsværdi	(Skatteministeriet,	2016).	For	indeksværdierne	i	2014	og	2015	

anvendes	 for	eksempel	den	offentlige	ejendomsvurdering	 fra	2014,	mens	næste	års	ejendomsvurdering	

for	2016	er	baseret	på	den	offentlige	vurdering	fra	2016.	Når	en	ny	ejendomsvurdering	foreligger	skifter	

DST	 over	 til	 denne,	 men	 indlægger	 en	 omregningsfaktor	 så	 prisindekset	 ikke	 påvirkes	 af	 selv	 skiftet	 i	

vurdering	 (Niels	 G.	 Petersen,	 2016).	 DST	 indekset	 er	 et	 rent	 værditilvækst	 indeks	 og	 tager	 derfor	 ikke	

højde	for	det	direkte	afkast.	Indekset	dækker,	ligesom	IPD	indekset,	hele	Danmark.	

Indeksafkast	

Figur	 15	 viser	 totalafkastet	 for	 hver	 af	 de	 tre	 indeks	 opgjort	 ultimo	 året.	 Appendiks	 2	 viser	 afkastene	

opsplittet	 på	 både	 værditilvækst	 og	 direkte	 afkast.	 Sadolin	 &	 Albæk’s	 indeks	 går	 tilbage	 til	 1985,	

Danmarks	 Statistik’s	 indeks	 tilbage	 til	 1993	 og	 IPD	 indekset	 tilbage	 til	 år	 2000.	 Danmarks	 Statistik’s	

indeks	er	opgjort	på	års	basis	for,	at	kunne	sammenlignelige	det	med	de	to	andre	indeks.		
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Figur	15:	Afkastdata	for	S&A,	DST	og	IPD	(Sadolin	&	Albæk,	2016)	(Danmarks	Statistik,	2016)	(Investment	Property	Databank,	
2014)	(Egen	tilvirkning)	

4.1.4	Ejendomsindeks	som	proxy	

Såfremt	et	ejendomsindeks	anvendes	som	ejendomsproxy	 i	en	porteføljeoptimering,	er	det	essentielt,	at	

indekset	er	transparent	og	pålideligt.	At	skabe	et	sådan	indeks	er	vanskeligt,	da	ejendomme	er	heterogene	

aktiver.	 Simpel	 sammenlægning	 af	 vurderinger	 og	 transaktioner	 kan	 give	 et	 misvisende	 billede	 af	

virkeligheden.	Optimal	set	skal	alle	ejendomskarakteristika,	der	bidrager	til	ejendommes	værdi,	inddrages	

for	 at	 justere	 for	 heterogenitet	 og	 derefter	 kan	 værdierne	 aggregeres.	 Ifølge	 (Syz,	 2008)	 skal	 et	 indeks	

opfylde	nedenstående	kriterier:	

• Repræsentativitet	

• Transparens	

• Track	record	

• Objektivitet	

• Aktualitet	

Repræsentativitet	

Repræsentativitet	 handler	 om,	 at	 indeks	 reflekterer	 den	 sande	 risiko	 og	 markedsværdi	 på	

erhvervsejendomsmarkedet.	Problemet	ved	at	afspejle	den	reelle	markedsværdi	er,	at	vurderingsværdien	
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ikke	 nødvendigvis	 er	 lig	 markedsværdien.	 Vurderingsværdien	 er	 et	 kvalificeret	 estimat	 på	 den	 mest	

sandsynlige	 transaktionsværdi.	Det	vil	 sige	at	værdien	 indeholder	et	subjektivt	aspekt.	Markedsværdien	

er	den	underliggende	værdi	af	en	ejendom	i	et	efficient	marked,	hvor	al	information	er	tilgængelig	(Baum,	

Crosby,	&	MacGregor,	1996).	Graden	af	efficiens	på	ejendomsmarkedet	er	en	stående	diskussion	på	 lige	

fod	 med	 aktiemarkedets	 efficiens.	 Alt	 andet	 lige	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 aktiemarkedet	 har	 en	 højere	

efficiens	end	ejendomsmarkedet	grundet	den	større	likviditet.		

IPD	 indekset	 er	 udelukkende	 et	 vurderingsbaseret	 indeks.	 Der	 er	 risiko	 for,	 at	 vurderede	 værdier	 ikke	

matcher	markedsværdier,	 hvilket	 reducerer	 repræsentativiteten	 i	 indekset.	Det	 samme	problem	gælder	

DST	 samt	 S&A	 indekset.	 IDP	 indeksets	 repræsentativitet	 begrænses	 yderligere	 ved,	 at	 det	 primært	 er	

pensionskasser,	 der	 står	 for	 indrapporteringen	 af	 vurderinger,	 jævnfør	 appendiks	 1.	 Et	 problem	 ved	

pensionskassers	 vurdering	 er,	 at	 de	 har	 tendens	 til	 ikke	 at	 opskrive	 deres	 ejendomme	 fuldt	 til	

markedsværdi,	 i	 perioder	med	 stigende	 ejendomspriser,	 da	man	på	den	måde	 ikke	bliver	 tvunget	 til	 at	

nedskrive	i	perioder	med	faldende	ejendomspriser.	Denne	tendens	bekræftes	af	Kenneth	Olsson	fra	ATP	

Ejendomme,	 der	 også	 indrapporterer	 til	 IPD	 og	 står	 for	 en	 væsentlig	 andel	 af	 indekset	 på	 det	 danske	

marked:	”Vi	får	jo	ikke	noget	ud	af,	at	ligge	og	skrive	ejendommene	op	og	skrive	ejendommene	ned.	Vi	følger	

med	i	konjunkturerne”	(Kenneth	Olsson,	2016).	Denne	tendens	er	ikke	unormal	for	pensionskasser,	da	de	

primært	 har	 en	 lang	 investeringshorisont	 og	 deres	 fonde	 derfor	 er	 cash	 flow	 orienterede	 og	 ikke	

fokuserer	i	samme	grad	på	værditilvækst,	hvilket	også	bekræftes	af	Kenneth	Olsson.	Michael	Bruhn	deler	

ikke	denne	holdning.	Han	mener,	 at	 vurderingspriserne	konstant	 er	nødt	 til	 følge	markedspriserne	qua	

det	faktum,	at	PFA’s	kunder	på	et	hvilket	som	helst	tidspunkt	kan	købe	sig	ind	i	PFA’s	ejendomsportefølje	

(Michael	Bruhn,	2016).	Endvidere	påpeger	Kenneth	Olsson,	at	ATP	Ejendomme	var	blandt	de	eneste	til	at	

nedskrive	deres	ejendomme	i	krisetiden	omkring	2008	og	2009,	hvor	værditilvæksten	var	henholdsvis	-

2,01%	og	-1,48%	i	IPD	indekset.	Modsat	var	værditilvæksten	i	S&A	indekset	på	henholdsvis	-4,75%	og	-

8,41%,	 mens	 DST	 rapporterede	 -10,17%	 i	 2008	 og	 7,64%	 i	 2009.	 Samme	 tendens	 ses	 i	 2005	 under	

indeksets	 højeste	 værditilvækst.	 Her	 oplevede	 IPD	 en	 vækst	 på	 12,04%,	 hvor	 S&A	 og	DST	 henholdsvis	

rapporterede	19,78%	og	9,78%.	Det	skal	her	nævnes,	at	DST	indekset	året	efter	oplevede	en	stigning	på	

25,12%	 hvor	 IPD	 og	 S&A	 henholdsvis	 oplevede	 11,28%	 og	 9,04%.	 IPD	 indeksets	 lave	 værditilvækst	 i	

perioden	2005-2006	og	2008-2009	taler	for	hypotesen	om,	at	IPD	indeksets	aktører	har	et	incitament	til	

ikke	at	opskrive	til	markedsværdi	under	vækst	og	tilsvarende	nedskrive	i	perioder	med	fald.	Dette	giver	

indekset	en	større	smoothingseffekt,	end	der	kan	forventes	i	S&A	og	DST	indekset	og	dermed	en	dårligere	

repræsentativitet.	
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S&A	er	et	mikset	transaktions	og	vurderingsbaseret	indeks,	hvorfor	det	anses	for	mere	repræsentativt	på	

trods	af	en	begrænset	transaktionsandel.	DST	er	ligeledes	et	mikset	indeks,	men	måden	hvorpå	det	bygger	

på	 offentlige	 vurderinger	 er	 problematisk.	 I	 2002	 overtog	 SKAT	 ansvaret	 for	 de	 offentlige	

ejendomsvurderinger	fra	lokale	vurderingsnævn.	I	august	2013	fremlagde	Rigsrevisionen	en	hård	kritik	af	

SKAT	og	Skatteministeriets	håndtering	af	de	offentlige	ejendomsvurderinger,	som	ikke	var	af	tilstrækkelig	

kvalitet.	På	baggrund	af	Rigsrevisionens	kritik	fremlagde	den	daværende	regering	et	genopretningsudspil	

i	 september	 2013	 og	 i	 december	 samme	 år	 blev	 den	 første	 del	 af	 Regeringens	 udspil	 vedtaget	

(Skatteministeriet,	 2016).	 Grundet	 Rigsrevisionens	 kritik	 om	manglende	 kvalitet	 samt	 regeringens	 nye	

udspil	 vurderes	 DST	 indekset	 at	 have	 en	 lav	 repræsentativitet.	 Desuden	 kan	DST	 indekset	 i	 princippet	

være	baseret	på	to	år	gamle	vurderinger,	hvilket	yderligere	forringer	repræsentativiteten.	

DST	 indekset	er	udelukkende	opgjort	på	værditilvækst	og	 tager	derfor	 ikke	højde	 for	det	direkte	afkast	

ved	ejendomsinvestering.	Det	faktum	gør,	at	indekset	har	en	utrolig	lav	repræsentativitet	for	det	samlede	

markedsafkast.	Modsat	inddrager	IPD	og	S&A		begge	det	direkte	afkast.	Kigger	man	på	perioden	fra	2000	

til	 20142,	 har	 DST	 indekset	 et	 gennemsnitligt	 totalafkast	 på	 4,73%,	 IPD	 indekset	 har	 et	 totalafkast	 på	

7,91%	og	S&A	har	et	totalafkast	på	9,37%.	Det	lavere	afkast	på	DST	indekset	vurderes	at	afspejle	manglen	

på	direkte	afkast	 i	 indekset.	Det	direkte	afkast	har	 for	S&A	og	 IPD	henholdsvis	været	5,87%	og	5,41%	i	

samme	periode.	I	figur	15	ses	at	DST	indekset	generelt	set	ligger	lavere	end	IPD	og	S&A	indeksene.	

Repræsentativitet	stiller	desuden	krav	om,	at	den	idiosynkratiske	risikokomponent	ved	hvert	enkelt	aktiv	

i	 indekset,	 er	 elimineret	 på	 det	 aggregerede	 niveau.	 Generelt	 gælder;	 jo	 større	 sample,	 des	 mindre	

risiko/varians	 grundet	 idiosynkratisk	 risiko,	 idet	 de	 aktivspecifikke	 komponenter	 udlignes.	 Dette	 er	

grundprincippet	bag	diversifikation.	Figur	16	viser	standardafvigelsen	på	et	indeks	som	funktion	af	antal	

aktiver.	Variansen	på	et	indeks	er	en	funktion	af	variansen	på	de	inkluderede	aktiver	𝜎!!,	antal	inkluderede	

aktiver	𝑁,	 og	 korrelationen	 mellem	 de	 inkluderede	 aktiver	 𝜌	 (Syz,	 2008).	 For	 simpelhedsskyld	 er	 det	

antaget,	at	variansen	og	korrelationen	mellem,	alle	aktiver	er	ens	og	konstant.	Derfor	fås	variansen	for	et	

indeks	ved	formel	21:		

																																								 																					

2		Perioden	for	al	IPD	data		
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𝜎!"#$%&! =

𝜎!!

𝑁
1 + 𝑁 − 1 𝜌 	

(21)	

Det	vil	sige,	når	antallet	af	observationer,	𝑁,	går	mod	uendelig	vil:	

	 𝜎!"#$%&! → 𝜎!𝜌	 (22)	

Selv	om	antallet	af	observationer	øges	og	går	mod	uendelig,	vil	et	indeks	altid	indeholde	𝜎!𝜌.	Dette	svarer	

tilden	 systematiske	 risiko,	 som	 ikke	 kan	 diversificeres	 væk.	 Det	 observeres,	 at	 elimineringen	 af	

idiosynkratisk	 risiko,	 ved	 tilførsel	 af	 et	 ekstra	 aktiv,	 er	 størst	 ved	 små	 stikprøver.	 Eliminering	 af	

idiosynkratisk	risiko	bliver	yderligere	behandlet	i	afsnit	4.2.1	om	de-smoothing	af	data.			

	
Figur	16:	Idiosynkratisk	risiko	i	et	indeks	(Syz,	2008)	(Egen	tilvirkning)	

Alle	tre	indeks	antages	at	være	store	nok	til	at	eliminere	den	idiosynkratiske	ejendomsrisiko	tilstrækkeligt	

på	det	aggregerede	indeksniveau.	Som	beskrevet,	dækker	IPD	indekset	688	ejendomme,	S&A	indekset	er	

baseret	 på	 2.400	 transaktioner	 og	 ejendomsvurderinger,	med	 antaget	 250	 per	 år,	mens	DST	 indekset	 i	

princippet	dækker	alle	danske	ejendomme,	dog	uden	at	alle	ejendomme	handles	hvert	år.		
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Transparens	

Transparens	betyder,	at	metoden	til	beregningen	af	et	 indeks,	er	offentligt	tilgængeligt	beregningerne	af	

OMXC20	 indekset	 er	 for	 eksempel	 offentlig	 tilgængelige	 og	 alment	 kendt	 af	 aktieinvestorer,	 hvilket	

medvirker	til	høj	transparens.	Elementet	transparens	er	sværere	at	opfylde	for	ejendomsindeks	på	grund	

af	den	mere	komplicerede	konstruktion.	Ved	at	øge	kompleksiteten	for	aggregering	af	de	underliggende	

aktiver	mindskes	graden	af	transparens	i	det	samlede	indeks.	Ejendomme	er	et	heterogent	aktiv,	hvorfor	

indekset	optimalt	set	skal	tage	højde	for	hver	ejendomstypes	specifikke	karakteristika.	Såfremt	der	tages	

højde	 for	 eksempelvis	 kvalitetsforbedringer	 på	 det	 aggregerede	 niveau,	 bliver	 indekskonstruktionerne	

dog	hurtigt	mere	komplicerede	end	aktieindekskonstruktioner.	

IPD	indeksets	konstruktion	er	umiddelbart	den	simpleste	og	derfor	også	det	mest	transparente.	Indekset	

er	baseret	på	årlige	vurderinger	af	de	samme	ejendomme	år	for	år,	hvorfra	det	årlige	afkast	kan	udledes.	

DST	 indekset	 er	 lidt	 mere	 kompliceret,	 men	 til	 gengæld	 er	 beskrivelsen	 offentlig	 tilgængelig.	 Som	

beskrevet	 tidligere	 vurderes	 indekset	 ved	 en	 afstandsprocent,	 som	 opgøres	 ud	 fra	 forskellen	 i	 den	

gennemsnitlige	 offentlige	 vurdering	 og	 gennemsnitlige	 transaktionspris.	 S&A	 indekset	 er	 det	 mindst	

transparente	 indeks.	Den	hedoniske	 regressionsmodel	 er	 kompliceret	 og	bygger	på	 ejendomsspecifikke	

parametre,	der	ikke	er	offentligt	tilgængelige.	

Track	record	

Indeks	skal	have	en	tilstrækkelig	 track	record.	En	 lang	track	record	hjælper	brugeren	til	bedre	at	 forstå	

indekset	 samt	 vurdere	 repræsentativiteten	 og	 adfærden	 i	 tidligere	 økonomiske	 tilstande.	 I	 denne	

afhandling	forstås	track	record	som	antallet	af	observerbare	årlige	afkast.	

S&A	indekset	strækker	sig	tilbage	til	1982.	Opsplitningen	på	værditilvækst	og	direkte	afkast	blev	dog	først	

implementeret	i	1985,	hvorfor	afhandlingen	kun	anvender	afkastene	tilbage	til	1985.	Det	giver	i	alt	antal	

30	 observationer.	 DST	 indekset	 går	 tilbage	 til	 1992,	 hvilket	 giver	 22	 afkastobservationer.	 IPD	 indekset	

indeholder	 15	 anvendelige	 afkastobservationer.	 Ved	 en	 simpel	 sammenligning	 kan	 det	 konkluderes,	 at	

S&A	indekset	har	den	bedste	track	record.	Derfor	forventes	det	også	at	give	den	højeste	validitet	i	data.	

Objektivitet	

For	 at	 et	 indeks	 kan	 anvendes,	 skal	 det	 være	 objektivt	 konstrueret	 og	 uden	 subjektive	 præferencer	 og	

vurderinger.	 Et	 objektivt	 indeks	 er	 konstrueret	 på	 samme	 vis	 år	 efter	 år,	 hvorimod	 subjektive	 indeks	
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skifter	 parametre.	 Dette	 gør	 indekset	 inkonsistent	 over	 tid.	Mange	 indrapporteringer	 til	 indekset	 er	 at	

fortrække,	da	det	minimerer	vægten	af	hver	indrapportering.	Et	højt	antal	indrapporteringer	hænger	også	

tæt	sammen	med	en	høj	repræsentativitet.	Metoden	til	at	korrigere	for	subjektivitet	i	indeks	behandles	og	

gennemgås	i	afsnit	4.2.1,	hvor	også	vurderingssmoothing	diskuteres.	I	afsnit	4.2.2	de-smoothes	opgavens	

data.		

Problematikken	omkring	subjektive	vurderinger	er	ens	for	alle	tre	indeks.	Som	nævnt	er	IPD	indekset	det	

eneste	rene	vurderingsbaserede	indeks,	hvorfor	det	antages	at	have	den	højeste	andel	subjektivitet.	S&A	

har,	grundet	dets	10%	transaktionsandel,	en	større	objektivitet.	DST	indekset	har	en	høj	andel	subjektive	

vurderinger	samt	dårlig	kvalitet,	 jævnfør	tidligere	beskrevet	Rigsrevisionsrapport.	Alt	andet	lige	antages	

S&A	indekset	at	have	den	højeste	objektivitet.	

Aktualitet	

Aktualitet	 betyder,	 at	 den	 indsamlede	 data	 matcher	 den	 perioden	 man	 ønsker	 at	 analysere.	 Hyppig	

indrapportering	 er	 ligeledes	 med	 til	 at	 øge	 aktualiteten	 i	 et	 indeks.	 Et	 hyppigere	 opdateret	 indeks	 er	

vanskeligt	at	realisere,	da	det	kræver	en	stor	mængde	data	og	en	høj	frekvens	i	indrapporteringen.	En	høj	

grad	 af	 aktualitet	modvirker	 smoothingeffekten	 ved	 at	 primo-vurderinger	 først	 indrapporteres	 ultimo	 i	

året.	Et	indeks	der	ikke	tager	højde	for	tidsforskydningen,	besidder	et	tidsmæssigt	aggregeringsproblem,	

som	kan	skabe	bias	i	indekset.	

DST	indekset	opgøres	per	kvartal,	som	det	eneste	af	de	tre	indeks.	Det	betyder,	at	ejendomstransaktioner	

og	vurderinger	i	IPD	og	S&A	indekset	i	princippet	kan	være	op	til	et	år	gamle,	før	de	registreres	i	indekset.	

DST	 indekset	har	det	derfor	en	højere	aktualitet	end	 IPD	og	S&A	 indekset.	Aktualiteten	 i	DST	mindskes	

ved,	at	de	indrapporterede	værdier,	for	de	underligende	ejendomme,	kan	være	op	til	to	år	gammle.	

4.1.5	Delkonklusion	

Det	vurderes,	at	S&A	indekset	besidder	den	højeste	repræsentativitet,	 fordi	det	bygger	på	professionelle	

vurderinger	 og	 transaktioner	 fra	 det	 Københavnske	 ejendomsmarked.	 IPD	 indekset	 er	 påvirket	 af	

smoothing	 fra	pensionskasser,	mens	DST	 indekset	 lider	under	 kvalitetsproblemer	 i	 vurderingerne.	 S&A	

indekset	 har	 den	 dårligste	 transparens,	 grundet	 den	 komplekse	 hedoniske	 regressionsmodel.	 IPD	

indekset	er	mere	simpelt	og	lettere	at	forstå.	S&A	indekset	dækker	den	længste	periode	af	alle	indeksene	
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og	kan	derfor	bidrage	med	det	største	datagrundlag.	Alle	indeks	har	et	vurderingsaspekt,	hvilket	tyder	på	

en	høj	andel	af	subjektivitet.	Ikke	desto	mindre	vurderes	S&A	indekset	at	være	mest	objektivt	grundet	en	

transaktionsandel	på	10%.	DST	indekset	er	det	mest	aktuelle	såfremt	analysen	ikke	er	årlig.	På	baggrund	

af	 ovenstående	 anvendes	 S&A	 indekset	 i	 de	 videre	 analyser,	 som	 proxy	 for	 investering	 i	

erhvervsejendomme	på	det	danske	marked.	

4.2	De-smoothing	af	ejendomsindeks	

Afsnittet	fokuserer	på	problemformuleringens	andet	underspørgsmål:	”Hvordan	korrigeres	ejendomsdata	

for	indekssmoothing	og	hvilken	effekt	har	indekssmoothing	på	risikoen	i	et	ejendomsindeks?”.	Årsagerne	til	

smoothed	data	undersøges	gennem	det	kvalitative	data	fra	interviews.	Dette	har	også	til	formål	at	danne	

grundlag	for	estimeringen	af	parametrene:	∝,	𝑓	og	𝑎,	som	anvendes	til	at	de-smoothe	data.	Når	årsagerne	

til	 smoothen	er	 fastlagt,	 anvendes	de-smoothing	 teori	 fra	Geltner	 til	 at	korrigere	data	og	gøre	det	mere	

repræsentativt.	Herfra	kan	de	direkte	konsekvenser	ved	de-smoothing	udledes.	

4.2.1	Smoothing	i	ejendomsindeks	

Indekssmoothingen	 sker	 både	 på	 det	 aggregerede	 indeksniveau	 og	 det	 ikke-aggregerede	

ejendomsspecifikke	niveau.	Fra	afsnit	4.1.4	ses,	at	S&A	indekset	er	påvirket	af	en	mindsket	aktualitet	på	

grund	 af	 den	 lave	 rapporteringshyppighed.	 Dette	 medfører	 en	 sæsoneffekt	 for	 indekset,	 idet	 45	 %	 af	

ejendomsvurderingerne	 foretages	 i	 årets	 tre	 første	 kvartaler,	 men	 først	 rapporteres	 i	 det	 fjerde.	

Sæsoneffekten	medfører	derfor	et	element	af	smoothing	på	det	aggregerede	niveau.	Repræsentativiteten	i	

S&A	 indekset	 mindskes	 ved	 den	 høje	 andel	 af	 vurderinger.	 Bias	 i	 form	 af	 vurderingsfejl	 medfører	 en	

smoothingseffekt	 i	 det	 ikke-aggregerede	 niveau.	 Nedenstående	 afsnit	 redegør	 for	 de	 to	 fænomener.	 I	

afsnit	4.2.2	de-smoothes	indekset.	

Det	er	kun	er	værditilvæksten	 i	ejendomsindekset,	der	de-smoothes	og	 ikke	det	direkte	afkast,	da	dette	

ikke	er	et	vurderingsaspekt	men	en	reel	pengestrøm.	I	perioden	1985-2014	er	det	gennemsnitlige,	direkte	

afkast	 i	 S&A	 indekset	 6,69%	 med	 en	 standardafvigelse	 på	 1,04%.	 Volatiliteten	 i	 ejendomme	 stammer	

derfor	ikke	fra	de	direkte	pengestrømme,	men	fra	værditilvæksten.	Samme	tendens	ses	i	IPD	indekset,	der	

i	perioden	2000-	2014	har	et	gennemsnitligt,	direkte	afkast	på	5,41%	og	en	standardafvigelse	på	0,75%.	
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Endvidere	 viser	 undersøgelser,	 af	 det	 vurderingsbaserede	 IPD	 indeks,	 at	 omkring	 90%	 af	 afkastet	 og	

risikoen	 i	 indekset	 kommer	 fra	 værditilvæksten,	mens	 ca.	 10%	kommer	 fra	 det	 løbende	 afkast	 (Mikkel	

Martini,	2016).	

Vurderingssmoothing	på	det	ikke-aggregerede	niveau	

På	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 er	 den	 indrapporterede	 vurderinger	 det	 bedste	 estimat	 for	

markedsværdien	 og	 dermed	 den	 mest	 sandsynlige	 transaktionspris.	 Helt	 tilfældige	 fejl	 i	

vurderingsestimaterne	bliver,	afhængigt	af	 indeksets	størrelse,	diversificeret	væk	i	et	aggregeret	 indeks.	

Denne	antagelse	er	vist	i	teoriafsnittet	ved	formel	1	og	formel	3	samt	afbilledet	i	figur	16.		

Det	 er	 imidlertid	 en	 udbredt	 holdning,	 at	 vurderingsfagfolk	 har	 en	 tendens	 til	 kun	 at	 justere	

ejendomsværdierne	 delvist	 over	 tid.	 Denne	 type	 af	 vurderingsfejl	 er	 systematisk	 og	 bliver	 derfor	 ikke	

diversificeret	 væk	 i	 et	 indeks.	 Der	 er	 normalt	 den	 samme	 vurderingsperson	 eller	 det	 samme	

vurderingsfirma	 der	 værdiansætter	 de	 samme	 ejendomme	 år	 efter	 år.	 Vurderingspersonen	 er	 derfor	

typisk	 bevidst	 om	 tidligere	 års	 vurdering.	 Problemet	 er,	 at	 det	 er	 vanskeligt	 for	 en	 vurderingsmand	 at	

rapportere,	 forklare	 eller	 retfærdiggøre	 en	 stor	 årlig	 ændring	 i	 værdien	 end	 en	 lille	 ændring	 (Geltner,	

1993).	En	 tendens	der	både	er	 skrevet	om	 i	 litteraturen	og	uddybet	gennem	 interview.	Kasper	Wehner	

forklarer,	 at	 vurderingsmænd	 typisk	 ikke	 har	 lyst	 til	 at	 rette	 en	 eventuel	 fejl	 via	 en	 stor	 regulering	 og	

derigennem	 gøre	 opmærksom	 på	 fejlen	 (Kasper	 Wehner,	 2016).	 I	 forlængelse	 er	 vurderingsmanden	

typisk	ansat	hos,	eller	arbejder	som	konsulent	for	firmaet,	der	ønsker	værdiansættelsen.	Ifølge	Geltner	er	

vurderingsmanden	 ofte	 proportionalt	 aflønnet	 med	 vurderingsværdien	 af	 ejendommen,	 hvilket	

modvirker	 incitament	 til	 at	 indgive	 en	 lavere	 værdi	 end	 tidligere	 år.	 I	 perioder	 med	 faldende	

ejendomspriser	betyder	dette,	at	vurderingsværdier	ikke	nedskrives	i	samme	tempo	som	markedet.	De	får	

derfor	et	 lag	 i	 forhold	 til	 de	 faktiske	markedsværdier	 (Geltner,	1993).	 Selv	uden	proportional	 aflønning	

kan	vurderingsmanden	føle	sig	nødsaget	til	at	angive	en	højere	værdi	end	først	tilsigtet	grundet	pres	fra	

arbejdsgiveren	(Kasper	Wehner,	2016).	

Når	 en	 vurderingsmand	 værdiansætter	 en	 ejendom,	 afsøger	 han	 typisk	 markedet	 for	 lignede	

transaktioner	 i	 håb	 om	 at	 få	 en	 indikation	 af	 den	 præcise	markedsværdi	 for	 den	 pågældende	 ejendom	

(Kenneth	Olsson,	2016).	Her	er	således	tale	om	værdiansættelse	ud	fra	multipler.	Der	er	dog	ingen	garanti	

for,	at	den	valgte	transaktion	er	repræsentativ	for	markedet.	Forhandlingsteknik,	fejl	i	prissætningen	eller	

ejendommes	 ikke	 monetære	 værdi	 for	 en	 investor,	 er	 alle	 eksempler	 på	 faktorer,	 der	 kan	 påvirke	
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værdiansættelsen,	 jævnfør	afsnit	4.1.4	 (Geltner,	1993).	Det	ses	også,	at	aktører,	der	afdækker	priserne	 i	

ejendomsmarkedet,	er	hurtige	til	at	 justere	markedsafkastet	 i	diverse	markedsrapporter	på	baggrund	af	

enkelte	transaktioner	og	ikke	det	generelle	marked	(Kenneth	Olsson,	2016).	

Ifølge	Quan	and	Ouigley	vil	en	rationel	vurderingsmand	anvende	en	simpel	bayesian	justeringsregel,	med	

det	 formål	 at	 minimere	 standardafvigelsen	 mellem	 værdiansættelsen	 og	 markedsværdien.	 Denne	

rationelle	vurderingsmodel	beskrives	ved	teoriafsnittets	formel	1,	som	videre	kan	forkortes	til	formel	23	

(Quan	&	Quigley,	1989)	og	(Geltner,	1993).	

	 𝑉!∗ = ∝ 𝑉!! + (1−∝)𝑉!!!∗ 	 (23)	

Hvor	𝑉!! 	er	den	nuværende	observerede	empiriske	indikation	af	markedsværdien	𝑉! .	𝑉!!!∗ 	er	den	tidligere	

vurderingsværdi	foretaget	i	år	𝑡 − 1	og	∝	angiver	graden	af	smoothing	på	det	disaggregerede	niveau.	𝑉!! 	

vil	 her	 være	 givet	 ved	 det	 forkortede	 led	 fra	 formel	 1,	 hvor	 𝑒!	 er	 fejlleddet	 på	 den	 observerede	

markedsværdi	𝑉! .	

	 𝑉!! = 𝑉! + 𝑒!	 (24)	

Fra	 formel	23	er	vurderingsmandens	delvise	 justering	angivet	ved	∝.	 Fra	 formlen	ses,	 at	vurderingerne	

potentielt	 er	 uendeligt	 korreleret.	 	Risikoen	 for	 et	 fejlagtigt	 sammenligningsgrundlag	 er	 eksemplificeret	

ved	𝑉!! 	og	formel	24.		

Både	Kenneth	Olsson	og	Michael	Bruhn	deler,	modsat	Quan	&	Quigley,	ikke	holdning	omkring	den	delvise	

justering.	Begge	udtaler,	at	de,	når	de	 laver	deres	værdiansættelser,	 starter	med	et	 rent	papir	og	derfra	

tager	udgangspunk	i	lignende	markedstransaktioner	(Kenneth	Olsson,	2016)	(Michael	Bruhn,	2016).		

Smoothing	i	det	aggregerede	indeks	

Udover	 vurderingssmoothing	 er	 ejendomsindeks	 påvirket	 af	 sæsoneffekt	 	 og	 autokorrelation.	

Ejendomsvurderinger	og	 transaktioner	sker	hverken	simultant	eller	nødvendigvis	ultimo	 i	 indeværende	

år.	 	 Et	 årligt	 ejendomsindeks,	 som	 S&A	 indekset,	 er	 derfor	 præget	 af	 autokorrelation.	 (Geltner,	 1993)	



Side	64	

(Kasper	Wehner,	2016).	Ifølge	Kasper	Wehner	minder	vurderinger	og	transaktioner	foretaget	primo	året	

mere	om	markedsværdien	fra	det	foregående	år	end	ultimo	indeværende	året.		

Studier	 af	 de	 amerikanske	 vurderingsbaserede	 indeks	 Russell-NCREIF	 (RNI)	 og	 Evaluation	 Associates	

Index	 (EAI)	 viser,	 at	 indeksene	 i	 gennemsnit	 har	 3,5	 gange	 så	 mange	 værdiansættelser	 i	 årets	 fjerde	

kvartal,	end	gennemsnittet	af	de	tre	første	kvartaler.	Det	vil	sige,	at	omkring	55%	af	indeksets	ejendomme	

værdiansættes	i	fjerde	kvartal	(Geltner,	1993).		Denne	tendens	bekræfter	Kasper	Wehner	i	interviewet	om	

S&A	indekset,	hvor	han	udtaler	omkring	tidsforskydninger:	”Nej,	man	får	en	tidsforskydning	i	data	ved,	at	

halvårlige	 vurderinger	 rapporteres	 ultimo.	 Så	 et	 tal	 er	 mere	 et	 midt-midt	 tal	 end	 ultimo	 til	 ultimo.	

Størstedelen	af	vurderinger	 ligger	dog	mod	slutningen	af	året,	måske	20-20-20-40	eller	15-15-15-55”	(red.	

vurderinger	fordelt	på	årets	kvartaler)	(Kasper	Wehner,	2016).	

På	 det	 aggregerede	 indeksniveau	 medfører	 smoothingseffekterne,	 at	 indekset	 reelt	 set	 er	 et	 glidende	

gennemsnit	af	markedsudviklingen	og	ikke	en	faktisk	repræsentation	af	markedsbevægelserne	(Brown	&	

Matysiak,	1995).	Dette	bekræftes	af	Kenneth	Olsson,	der	mener,	ATP	vurderingerne	følger	konjunkturen	

mere	end	markedsudsvingene	(Kenneth	Olsson,	2016).	Michael	Bruhn	mener,	at	PFA’s	ejendomsportefølje	

afspejler	 den	 faktiske	 markedsværdi,	 hvilket	 taler	 mod	 vurderingssmotthings	 antagelsen,	 men	 ikke	

nødvendigvis	antagelsen	om,	at	ejendomsindeks	arter	sig	som	et	glidende	gennemsnit.	

For	 at	 illustrere	 effekten	 af	 ovenstående	 antagelse	 omkring	 de-smoothing,	 anvendes	 OMXC20	 som	

eksempel.	Indekset	antages	at	repræsentere	de	reelle	markedspriser	uden	de-smoothing.	Eksemplet	viser,	

hvordan	 smoothing	 mindsker	 volatiliteten.	 Dette	 giver	 til	 et	 billede	 af,	 hvordan	 de	 observerede	

ejendomspriser	afviger	fra	de	reelle	markedspriser	på	grund	af	smoothing.	

Figur	17	 viser	 tydeligt	 smoothing-effekten.	 I	 perioder	med	 stigende	priser	 ligger	det	 smoothede	 indeks	

efter	 de	 reelle	 priser	 og	 omvendt	 ved	 faldende	 markedspriser.	 Dette	 timelag	 mindsker	 volatiliteten	 i	

indekset	uden	at	påvirke	det	gennemsnitlige	afkast	i	samme	grad.	
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Figur	17:	OMXC20	indeksets	afkast	siden	1989	med	tilhørende	glidende	gennemsnit	(Bloomberg,	2016)	(Egen	tilvirkning)	

4.2.2	De-smoothing	af	ejendomsindeks	

For	at	de-smoothe	S&A	indekset,	antages	plausible	værdier	for	smoothingfaktor	∝,	og	sæsonfaktoren,	𝑓	i	

det	 ikke-aggregerede	 niveaus.	 Ved	 hjælp	 fra	 dem	 kan	 den	 approksimative	 𝑎	 parameter	 kvantificeres	

(Geltner,	1993).	

S&A	 indekset	 lider	 under	 smoothed	 data.	 Indekset	 er	 et	 blandet	 vurderings-	 og	 transaktionsbaseret	

indeks,	 der	 består	 af	 omtrent	 90%	 vurderinger	 og	 10%	 transaktioner.	 Både	 vurderingerne	 og	

transaktionerne	sker	løbende	gennem	året,	dog	med	en	overvægt	i	året	sidste	kvartal.		

Sæsonfaktoren,	 𝑓,	 er	 fraktionen	 af	 ejendomme	 i	 indekset	 genvurderet	 i	 hver	 af	 de	 første	 tre	 kalender	

kvartaler	 i	 året.	Denne	 vurderes	ud	 fra	 inverview	med	Kasper	Wehners	 til	 15%	 i	 hvert	 af	 de	 første	 tre	

kvartaler.	Denne	antagelse	bakkes	op	af	Geltners	studie	på	RNI	og	EAI	indeksene,	der	finder	samme	andel	

i	de	første	tre	kvartaler,	det	vil	sige,	𝑓 = 0,15.	

Estimering	 af	 vurderingssmoothingsfaktoren,	∝,	 er	 sværere	 grundet	 usikkerhed	 omkring	 variansen	 på	

ejendomsindekset.	En	𝛼	 tæt	på	0	tillægger	meget	vægt	på	forrige	periodes	vurdering	𝑉!!!∗ ,	og	mindre	på	

den	 observerbare	markedsværdi	𝑉! .	 Dette	 giver	 en	høj	 vurderingssmoothing.	Modsat	 vil	 en	𝛼	 tæt	 på	 1,	

tillægge	meget	vægt	på	den	observerbare	markedsværdi	herunder	også	fejlleddet,	hvilket	kan	resultere	i	

store	vurderingsfejl,	men	en	lille	smoothingseffekt.	
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Jævnfør	 formel	 2	 i	 teoriafsnittet	 findes	∝	 som	 en	 funktion	 af	 den	 periodiske	 varians	 på	 afkastet	 samt	

variansen	i	det	empirisk	observerede	fejlled.	Standardafvigelsen	på	𝑒!	estimeres	som	spredningen	mellem	

transaktionspriser	og	de	seneste	vurderinger	på	ejendomme,	målt	kort	efter	et	salg.	Studier	af	forskellen	

på	transaktionspriser	og	vurderingspriser	for	RNI	indekset	estimerer	variansen	til	lidt	under	10%	(Miles,	

Guilkey,	Webb,	&	Hunter,	1991).	Det	vil	sige	𝜎! ≈ 10%	eller	𝜎!! ≈ 0.01.	I	mangel	af	yderligere	information	

antages	dette	at	være	et	passende	estimat.	

Geltner	 vurderer	 volatiliteten	 på	 ejendomsmarkedet	 til	 at	 være	 lig	 halvdelen	 af	 volatiliteten	 på	

aktiemarkedet.	 Standardafvigelsen	 OMXC20	 indekset	 er	 i	 perioden	 1990	 til	 2014	 lig	 24,69%,	 jævnfør	

appendiks	5.	 Ifølge	Geltners	antagelse	anvendes	en	standardafvigelse	på	ejendomsmarkedet	på	12,35%.	

Det	medfører	𝑉𝐴𝑅 𝑟! = 0,0152.	Den	rationelle	∝	kan	her	estimeres	ud	fra	formel	2.	

	
∝=

𝑉𝐴𝑅 𝑟!
𝜎!! + 𝑉𝐴𝑅 𝑟!

=
0,0152

0,01 + 0,0152
= 0,6039	

(25)	

Geltner	finder	i	sit	studie	en	∝ koefficient	på	0,5.	Det	betyder,	at	han	IPD	indekset	de-smoother	mere,	end	

denne	 afhandling	 de-smoother	 S&A	 indekset.	 S&A	 indekset	 besidder	 10%	 transaktioner.	 Modsat	

vurderinger,	ikke	skal	disse	ikke	de-smoothes.	Havde	opgaven	fulgt	Geltner	og	anvendt	IPD	indekset,	ville	

en	lavere	∝	være	passende	grundet	indeksets	større	vurderingsandel.	

Ud	fra	∝= 0,6039og	𝑓 = 0,15	kan	𝑎	parameteren	estimeres.	

	 𝑎 =
∝
2
2 − 3𝑓 =  

0,6039
2

2 − 3 ∙ 0,15 = 0,4680	 (26)	

Ved	anvendelse	af	𝑎 = 0,4680	kan	S&A	indekset	de-smoothes	ved	brug	af	formel	6.	Som	tidligere	nævnt,	

betyder	 de-smoothing,	 at	 der	 mistes	 en	 observation.	 Da	 S&A	 går	 længere	 tilbage	 end	 OMXC20	 og	

GDGB10YR	 har	 dette	 ingen	 indflydelse,	 idet	 den	 mistede	 observation	 alligevel	 går	 udover	

analyseperioden.	

Figur	18	viser	det	smoothede	og	de-smoothede	S&A	indeks.	Venstre	akse	viser	indeksværdien,	mens	højre	

akse	viser	afkastet	år	for	år	(YoY).	I	grafbeskrivelserne	er	de	relevante	akser	angivet	ved	enten	h	eller	v.	
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Som	 det	 ses	 betyder	 de-smoothingen,	 at	 der	 kommer	 større	 udsving,	 og	 dermed	 mere	 volatilitet	 i	

indekset.	Det	samme	viser	de	årlige	afkast.		

	
Figur	18:	De-smoothing	af	S&A	indekset	(Egen	tilvirkning)	

I	appendiks	3	ses	 figurens	underliggende	data.	Det	ses	 i	 tabellen,	at	kun	værditilvæksten	de-smoothes.	 I	

perioden	 1900-2014	 er	 værditilvækstens	 gennemsnitlige	 afkast	 lig	 2,07%	med	 en	 tilhørende	 standard	

afvigelse	 på	 8,01%,	 for	 de	 originale	 S&A	 indeks	 værdier.	 Ved	 de-smoothing	 stiger	 det	 gennemsnitlige	

afkast	 til	 2,96%.	 Det	 vil	 sige	 en	 stigning	 på	 0,89	 procentpoint	 svarende	 til	 en	 43%	 stigning.	

Standardafvigelsen	 stiger	 til	 14,05%,	 hvilket	 er	 en	 stigning	 på	 75%.	 De-smoothing	 øger	 risikoen	 på	

ejendomme	 mere	 end	 det	 øger	 det	 forventede	 afkast.	 For	 normalfordelt	 data	 bør	 de-smoothing	 ikke	

påvirke	 det	 gennemsnitlige	 afkast,	 idet	 positive	 og	 negative	 afkast	 forskydes	 væk	 fra	 gennemsnittet	 i	

samme	grad.	Det	tyder	derfor	på,	at	indekset	indeholder	en	form	for	skævhed.	Dette	undersøges	nærmere	

i	afsnit	4.3.5,	hvor	normalfordelingsantagelsen	undersøges.	

For	 det	 samlede	 total	 indeks	 ligger	 det	 gennemsnitlige	 afkast	 på	 8,55%	 med	 en	 tilhørende	 standard	

afvigelse	på	7,94%.	Efter	de-smoothing	stiger	total	afkastet	med	10%	til	9,44%,	mens	standard	afvigelsen	

stiger	med	 77%	 til	 14,08%.	 De-smoothing	 påvirker	 igen	 både	 afkast	 og	 risiko	 for	 S&A	 indekset,	men	 i	

højeste	grad	risikoen.		
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Den	 resterende	 del	 af	 de-smoothingsafsnittet	 forholder	 sig	 kritisk	 til	 de-smoothing	 og	 gennemgår	

svagheder	ved	teorien.	Fejlkilder	er	repræsenteret	ved:	

i. Tilfældige	 vurderingsfejl,	 der	 antages	 diversificeret	 væk	 i	 det	 samlede	 indeks,	 er	 i	 realiteten	

systematiske	og	diversificeres	derfor	ikke	væk.	

ii. Approksimationen	 af	 𝑎	 parameteren	 er	 ikke	 pålidelig,	 det	 vil	 sige,	 afspejler	 ikke	 den	 præcise	

korrelation	i	data.	

iii. Approksimation	af	værdierne	∝	og	𝑓	til	af	∝= 0,6039	og	𝑓 = 0.15	er	ikke	korrekte.	

	

Fejlkilde	(i)	bygger	på	fejlvurderinger	på	det	ikke-aggregerede	niveau.	Såfremt	fejlleddet	er	af	systematisk	

karakter,	 hvilket	 betyder,	 at	 den	 samme	 type	 fejl	 går	 igen	 ved	 samtlige	 vurderinger,	 vil	 den	

idiosynkratiske	komponent	fra	Geltner	ikke	forsvinde	på	det	aggregerede	niveau,	men	i	stedet	indgå	i	den	

samlede	varians.	Dette	øger	dermed	den	samlede	risiko	i	indekset.	

Teoretisk	 set	er	ejendomspriser	uendeligt	korreleret,	 idet	 forrige	periodes	værdi	påvirker	 indeværende	

værdi.	 Det	 vil	 sige,	 at	 værdien	 i	 periode 𝑡	 er	 direkte	 influeret	 af	 værdien	 i	 periode 𝑡 − 1.	 Da	 𝑡 − 1	 er	

influeret	af	periode	𝑡 − 2,	har	𝑡 − 2	derfor	en	indirekte	effekt	på	periode	𝑡.	Estimering	af	𝑎	parameteren	

skal	 derfor	 optimalt	 set	 inkludere	 den	 indirekte	 effekt	 fra	 forrige	 perioders	 værdier.	 Det	 er	 umuligt	 at	

implementere	en	uendelig	autokorrelation	i	praksis,	hvorfor	estimeringen	af	𝑎	bliver	en	tilnærmelse	frem	

for	en	reel	beregning.	Alt	andet	lige	fører	dette	til	en	usikkerhed	omkring	de-smoothing.	

Kilde	 (iii)	 fejl	 vedrører	 estimeringen	 af	∝	 og	 𝑓.	 En	 øget	 𝑓	 værdi	 fører	 til	 en	 mindsket	 𝑎.	 Ved	 𝑓 = 0,2	

mindskes	𝑎	til	0,4227,	hvorved	de-smoothingen	øges.	Følgende	følsomhedsanalyse	bygger	på	ændrede	∝	

værdier.	Figur	19	viser	effekten	af	de-smoothing	ved	ændrede	∝	værdier.	Den	nedre	og	øvre	grænse	er	

fastsat	ud	far	en	∝	på	henholdsvis	0,5	og	0,7.	Dette	giver	𝑎 = 0,3875	og	𝑎 = 0,5365.	Sensitivitetsanalysen	

viser,	 at	𝑎 = 0,3875	 øger	 de-smoothingen,	mens	𝑎 = 0,5365	mindsker	 de-smoothingen.	 Begge	 afspejler	

dog	 den	 valgte	 de-smoothing	 relativt	 tæt.	 Appendiks	 4	 viser	 det	 underliggende	 data	 bag	 figur	 19.	 Fra	

tabellen	ses,	at	𝑎 = 0,5365,	ikke	overraskende	øger	volatiliteten,	da	der	de-smoothes	mere.	Dette	skyldes	

en	 stigning	 i	 standard	 afvigelsen	 fra	 12,35%	 til	 15,00%	 på	 ejendomsmarkedet.	 Modsat	 mindsker	

𝑎 = 0,3875	 volatiliteten,	 grundet	 en	 antagelse	 om	 en	 mindre	 standard	 afvigelse	 på	 10%	 på	

ejendomsmarkedet.	 Alt	 andet	 lige	 medfører	 de-smoothing	 en	 lavere	 sharpe	 ratio	 for	 ejendomme,	 idet	

risikoen	øges	relativt	mere	en	det	forventede	afkast.	
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Figur	19:	Sensitivitetsanalyse	af	de-smoothingsparametre	(Egen	tilvirkning)	

Figur	 20	 og	 21	 viser	 henholdsvis	 det	 årlige	 afkast	 samt	 samlede	 indeksafkast	 for	 S&A-	 OMXC20-	 og	

GDGGB10YR	indeksene.	Det	er	på	baggrund	af	dette	afkastdata	at	afhandlingen	vil	besvare	de	resterende	

tre	underspørgsmål.	

	
Figur	20:	Årligt	afkast	for	det	de-smoothede	S&A-,	OMXC20-	og	GDGB10YR	indeks	
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Figur	21:	Indeksafkast	for	det	de-smoothede	S&A-,	OMXC20-	og	GDGB10YR	indeks	

4.2.3	Delkonklusion	

Indekssmoothing	 påvirker	 forholdet	 mellem	 det	 rapporterede	 indeksafkast	 og	 det	 underliggende	

markedsafkast	 gennem	 to	 niveauer	 i	 konstruktionen	 af	 ejendomsindeks.	 Først	 gennem	 det	 ikke-

aggregerede	ejendomsniveau,	hvor	afkastene	er	rapporteret	på	baggrund	af	vurderinger	og	ikke	faktiske	

transaktioner.	 Sekundært	 gennem	 det	 aggregerede	 indeksniveauet,	 hvor	 vurderingsværdier	 og	

transaktioner	af	 individuelle	ejendomme	er	 foretaget	på	 forskellige	 tidspunkter	 i	 løbet	af	året	og	derfor	

ikke	 nødvendigvis	 afspejler	 ultimoafkastet.	 De	 to	 smoothingsfaktorer	 bevirker,	 at	 ejendomsindeks	

afspejles	 som	 et	 glidende	 gennemsnit,	 der	 repræsenterer	markedstrenden	 og	 ikke	 de	 faktiske	 udsving.	

Effekten	 af,	 at	 indekset	 repræsenterer	 markedstrenden	 og	 ikke	 de	 faktiske	 udsving,	 er	 en	 mindsket	

volatilitet.		

Med	 en	 antaget	 volatilitet	 på	 ejendomsmarkedet	 lig	 halvdelen	 af	 aktiemarkedet,	 det	 vil	 sige,	𝑉𝐴𝑅 𝑟! =

0,152,	 samt	 en	 antaget	 varians	 i	 det	 empirisk	 observerede	 fejlled	 i	 vurderinger	 på	 𝜎!! = 0.01	 fås	 en	

smoothinsfaktor	 på	 ∝= 0,6039.	 	 Kombineret	 med	 en	 antaget	 sæsonfaktor	 på	 𝑓 = 0,15	 giver	 dette	 en	

approksimation	på	𝑎 = 0.4680,	som	anvendes	til	at	de-smoothe	data.	

De-smoothing	øger	risikoen	på	ejendomme	med	6,14	procentpoint,	fra	7,94%	til	14,08%.	Dette	svarer	til	

en	 forøgelse	 på	 77%.	 Det	 observeres	 at	 de-smoothing	 øger	 indeksets	 volatilitet	 signifikant	 mere	 end	

indeksets	afkast,	hvilket	også	er	at	forvente.		
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Kritikken	af	de-smoothing	vedrører	antagelserne	omkring	eliminering	af	det	idiosynkratiske	fejlvurdering	

på	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 samt	 estimeringen	 af	 𝑎	 parameteren.	 	 Som	 vist	 i	 figur	 16	 kan	 den	

idiosynkratiske	risiko	diversificeres	væk	allerede	ved	inddragelse	af	ganske	få	observationer.	Eliminering	

af	 det	 idiosynkratiske	 led	 i	 indeks	 er	 tilsvarende	 diversificering	 i	 for	 eksempel	 aktieporteføljer.	 Det	 er	

alment	kendt	indenfor	porteføljeteori	at	diversifikationseffekten	efter	15	til	20	aktier	er	minimal,	hvilket	

også	 kan	 observeres	 i	 figur	 16.	 𝑎	 parameteren	 er	 estimeret	 på	 baggrund	 af	 	 parametre	 verificeret	 i	

litteratur	og	empiri.	Det	 er	 svært	 at	 vurderer	hvad	den	korrekte	 risiko	 i	 ejendomsmarkedet	 er.	Efter	 at	

have	 observeret	 den	 seneste	 subprime	 krise	 er	 der	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 risikoen	 i	 ejendomsmarkedet	 er	

vokset	i	forhold	til	tidligere	antagelser.	Antagelsen	fra	Cheng	et	al.	omkring	risikoen	i	ejendomsmarkedet	

svarer	 til	 halvdelen	 af	 aktiemarkedets	 risiko	 virker	 som	 en	 plausibel	 antagelse.	 Figur	 19	 viser	

sensitiviteten	i	𝑎	parameteren.	Det	ses	at	effekten	af	en	ændring	i	𝑎	parameteren	indenfor	hvad	der	kan	

forventes	realistisk	giver	en	minimal	ændring	i	de-smoothingen.	

4.3	Fordele	og	ulemper	ved	Cheng	et	al.	og	middel	varians	teorien	

Afsnit	 4.3	 har	 til	 formål	 at	 vurdere	 de	 to	 teoriers	 fordele	 og	 ulemper	 i	 forhold	 til	 ejendomsspecifikke	

karakteristika.	Afsnittet	er	inddelt	i	fem	afsnit,	der	hver	i	sær	behandler	en	relevant	modelantagelse	eller	

ejendomsspecifik	parameter.	Afsnit	 4.3.1	beskæftiger	 sig	med	erhvervsejendomsmarkedets	 likviditet	 og	

afsnit	 4.3.2	 ser	 på	 transaktionsomkostninger.	 Afsnit	 4.3.3	 omhandler	 I.I.D.	 antagelsen.	 Afsnit	 4.3.4	

fokuserer	på	antagelsen	om	nul-korrelationen	mellem	ejendomme	og	finansielle	aktiver,	mens	afsnit	4.3.5	

omhandler	 normalfordelingsantagelsen.	 I	 alle	 fem	 afsnit	 søger	 analysen	 først	 at	 fastslå,	 hvorvidt	 de	

teoretiske	antagelse	er	overholdt.	Herefter	søges	konsekvenserne	af	eventuelle	antagelsesbrud	belyst.	Ud	

fra	dette	udledes	fordele	og	ulemper	ved	hver	af	de	to	teorier	i	afsnit	4.3.6.	

4.3.1	Likviditet	i	erhvervsejendomsmarkedet	

Likviditetsbegrebet	er	 svært	at	definere	og	diskuteres	 intensivt	 i	 litteraturen.	McCall	&	Lippman	starter	

deres	artikel	om	likviditet	med	et	citat	fra	Boulding,	K.E:	“Liquidity	is	a	quality	of	an	asset	which…	is	not	a	

very	clear	or	easily	measurable	concept”.	Videre	i	artiklen	beskriver	de,	at	der	ikke	er	en	absolut	standard	

for	 likviditet,	 men	mere	 en	 skala	 målt	 på	 hvor	 hurtigt	 et	 aktiv	 kan	 transformeres	 til	 penge	 (McCall	 &	

Lippman,	 1984).	 Opgavens	 tre	 investeringsaktiver	 afspejler	 en	 vidt	 forskellig	 likviditetsrisiko	 på	
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salgstidspunktet.	 Aktier	 og	 obligationer	 handles	 på	 centrale	 likvide	 markeder,	 hvor	 en	 handel	 kan	

eksekveres	 i	 samme	øjeblik	aktivet	sættes	 til	 salg.	 Investeringsejendomme	er	handlet	 i	decentraliserede	

og	 højst	 ineffektive	 markeder	 og	 typisk	 med	 en	 lang	 transaktionstid.	 Figur	 11	 fra	 teoriafsnittet	 viser	

salgsperioden	TOM	ved	en	ejendomshandel.	Heterogeniteten	i	ejendomsmarkedet	betyder,	at	det	kan	tage	

mellem	to	måneder	og	helt	op	til	et	år	at	sælge	en	ejendom	(Kasper	Wehner,	2016).	

Likviditetsrisiko	er	substantiel	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).	I	ejendomslitteraturen	er	der	bred	enighed	om	

indflydelsen	 fra	 likviditetsrisikoen	 ved	 ejendomsinvesteringer.	 En	 kendsgerning	 Michael	 Bruhn	

genkender	og	som	PFA	Pension	A/S	aktivt	arbejder	med	gennem	deres	kvartalsvise	 likviditetsvurdering	

porteføljen	 (Michael	 Bruhn,	 2016).	 Det	 er	 essentielt,	 at	 porteføljeteorimodeller	 tager	 højde	 for	

risikofaktoren	 ved	 illikviditet,	 på	 grund	 af	 den	 signifikante	 indflydelse	 risikoen	 medfører	 ved	 salg	 af	

erhvervsejendomme.	Hvor	aktiesalg	kun	påvirkes	af	prisrisikoen,	er	ejendomssalg	påvirket	af	prisrisikoen	

samt	usikkerhed	omkring	 salgstiden.	En	ejendoms	salgstid,	benævnt	 time-on-market,	 øger	den	 samlede	

investeringshorisont	for	investor	til	𝑇 + 𝑇𝑂𝑀	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010).	Såfremt	en	ejendom	ejes	i	10	år	og	

den	herefter	tager	yderligere	6	måneder	at	afsætte,	er	den	samlede	investeringshorisont	5%	længere	end	

et	 tilsvarende	 scenarie	 med	 aktier	 og	 obligationer,	 hvor	 transaktionstiden	 er	 lig	 nul.	 Nyere	 studier	 af	

Cheng,	Ling	&	Lui	konkluderer,	at	usikkerheden	omkring	time-on-market	tilfører	mellem	6%	og	29%	til	

den	samlede	ex	ante	risiko	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010a).	

Likviditetsrisiko	er	en	 systematisk	 risiko.	Generelt	 set	er	den	 forventede	 time-on-market	en	 funktion	af	

markedsforholdende.	 	 I	 gode	 markeder	 sælges	 ejendomme	 hurtigt,	 mens	 man	 i	 dårligere	 markeder	

oplever	 længere	 salgsperioder	 (Kasper	 Wehner,	 2016).	 De	 individuelle	 sælgere	 kan	 påvirke	 den	

individuelle	 salgstid	med	 specielle	 udbudsstrategier	 betinget	 af	 deres	 finansielle	 situation,	men	 de	 kan	

ikke	 påvirke	 den	 gennemsnitlige	 time-on-market.	 Et	 hurtigt	 salg	 betyder	 typisk	 en	 prisreduktion	 fra	

ejendommens	 fair	value.	En	sådan	prisreduktion	afspejler	 typisk	graden	af	 sælgers	 finansielle	 situation.	

Den	reflekterer	derimod	ikke	salgsstrategien	hos	en	markedskonform	sælger,	i	et	marked	hvor	en	sælger	

normalt	 vil	 bruge	 den	 nødvendige	 tid	 for	 at	 opnå	 den	 ønskede	 pris.	Med	 andre	 ord	 er	 likviditetsrisiko	

prisfastsat	af	markedet.	Porteføljeanalyse	skal	 ikke	 ignorere	denne	component	af	systematisk	risiko	når	

de	optimale	aktivvægte	skal	fastsættes	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).		

Tre	aspekter	definerer	således	likviditetsrisikoen.	
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1. Likviditetsrisiko	er	et	vanskeligt	begreb	at	definere	på	baggrund	af	lav	målbarhed.		

2. Salgsusikkerheden	udgør	en	signifikant	andel	af	den	samlede	aktivrisiko.	

3. Likviditetsrisikoen	er	systematisk	og	kan	ikke	diversificeres	væk.	

En	klassisk	porteføljemetafor	er:	”Man	kan	ikke	køre	bil	ved	kun	at	kigge	i	bakspejlet”.	Med	dette	henvises	

til,	 at	 porteføljeoptimering	 fremadrettet	 af	 natur,	 hvorfor	 korrekt	 aktivperformance	 bør	måles	 ex	 ante	

frem	 for	 ex	 post.	 Dette	 er	 specielt	 vigtigt	 for	 ejendomsinvesteringer,	 da	 det	 fremtidige	 salg	 ved	 af	

ejendomme	er	meget	anderledes	fra	de	finansielle	aktiver	(Lin	&	Vandell,	2007).		

Middel	varians	teorien	beregner	risiko	på	baggrund	af	historiske	afkast,	altså	udelukkende	ex	post	data.	

Det	 betyder,	 at	 teorien	 bygger	 på	 antagelsen	 om	 et	 centraliseret	 og	 vel	 fungerende	 aktivmarked,	 hvor	

handel	 er	 kontinuert	 og	 friktionsløst.	 Ejendommes	 komplekse	 karakteristika	 antages	 altså	medregnet	 i	

afkastdistributionens	gennemsnit-	og	variansestimat.	Dette	er	ifølge	ovenstående	en	svaghed	for	teorien,	

idet	likviditetsrisiko	ikke	medregnes	i	salgsrisikoen.	Cheng	et	al.	anvender	både	ex	post	og	ex	ante	risiko	

til	at	beregne	den	optimale	ejendomsallokering.	Cheng	et	al.’s	ex	ante	risiko	 for	 likviditet	 ses	 i	andet	og	

tredje	led	af	formel	13.	Andet	led	 𝑡!"#𝜎! 	beskriver	risikoen	i	forhold	til	en	øget	salgsperiode.	Jo	længere	

tid	det	 tager	at	sælge	en	ejendom,	 jo	større	ex	ante	risiko	har	 investor.	Tredje	 led	 !!"#
!

!!!!!"#
1 + !!

!!
𝜎! 	

vedrører	 investors	 usikkerhed	 i	 forhold	 til	 t!"#.	 Denne	 komponent	 falder	 i	 takt	 med	 at	

investeringshorisonten	øges	 (Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).	 	Cheng	et	al.’s	 teori	 tager	modsat	middel	varians	

teorien	højde	for	den	erhvervsejendommes	specifikke	likviditetsrisiko,	hvilket	er	en	klar	fordel.	

4.3.2	Transaktionsomkostninger	ved	erhvervsejendomsinvestering	

Aktie-	 obligations	 og	 ejendomshandel	 involverer	 forskellige	 niveauer	 af	 transaktionsomkostninger.	

Handel	med	ejendomme	involverer	høje	transaktionsomkostninger	i	forhold	til	aktier	og	obligationer.	Et	

studie	baseret	på	data	fra	det	britiske	marked	konkluderer,	at	transaktionsomkostningerne	typisk	ligger	

på	 7-8	 procent	 af	 ejendommens	 værdi	 (Collett,	 Lizieri,	 &	Ward,	 2003).	 For	 PATRIZIA	Denmark	 A/S,	 et	

dansk	 datterselskab	 af	 den	 tyske	 ejendomsinvesteringskoncern	 PATRIZIA	 Immobilien	 AG,	 ligger	

transaktion	ved	danske	handler	mellem	3-5	procent.	Research	fra	danske	aktie-	og	obligations	platforme	

viser,	 at	 transaktionsomkostninger	 ved	 aktie	 og	 obligationshandler	 udgør	 mellem	 0,05%	 og	 0,1%	 af	

salgsprisen	 for	en	 typisk	privat	 investor	(Danske	Bank,	2016),	 (Nordnet	Bank	AB,	2016),	 (Sydbank	A/S,	
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2016),	(Saxo	Bank	A/S,	2016)	og	(Nordea	Bank	Danmark	A/S,	2016).	Store	institutionelle	investorer	har	

mulighed	 for	 at	 handle	 til	 endnu	 billigere	 procentsatser	 grundet	 den	 øgede	 størrelse	 på	 de	 enkelte	

transaktioner.	 Der	 er	 altså	 signifikant	 større	 transaktionsomkostninger	 ved	 at	 investere	 i	

erhvervsejendomme	i	forhold	til	aktier	og	obligationer.	Transaktionsomkostninger	sænker	kapitalafkastet	

på	 investeringen.	 Dette	 betyder	 at	 den	 optimale	 aktivallokering	 falder	 grundet	 et	 lavere	 risikojusteret	

afkast.	

Omkostningerne	 medvirker	 desuden	 en	 mindre	 hyppig	 handel	 med	 aktivet,	 da	 overskuddet	 ellers	

forsvinder	 på	 grund	 omkostningerne	 (Cheng,	 Lin,	 &	 Liu,	 2010a).	 Den	mindre	 hyppige	 handel	medfører	

således	 en	 længere	 investeringshorisonter.	 Flere	 studier	 dokumenterer	 desuden,	 at	 enkelt-periode	

nyttemaksimering	 ikke	 det	 samme	 som	 flere-periode	 nyttemaksimering,	 når	 transaktionsomkostninger	

medregnes	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013),	(Mayshar,	1979)	og	(Constantinides,	1986).		

Cheng	 et	 al.	 teorien	 implementerer	 transaktionsomkostninger	 som	 en	 variable	 for	 den	 optimale	

ejendomsallokering	samt	investeringshorisont.	Dette	taler	for	anvendelse	af	teorien,	 idet	begge	aspekter	

af	omkostningernes	konsekvenser	tages	i	betragtning.	Modsat	antager	middel	varians	teorien,	at	der	ikke	

findes	 transaktionsomkostninger.	Dermed	overvurderes	den	optimale	ejendomsallokering,	hvilket	er	en	

klar	ulempe	for	teorien.	

4.3.3	I.I.D.	antagelsen	

I.I.D.	antagelsen	omhandler	korrelationen	mellem	de	årlige	afkast	og	homoskedasticitet	i	datasættet.	Først	

analyseres	 korrelationsantagelsen.	 Der	 testes	 både	 på	 smoothed	 og	 de-smoothed	 data	 for	 at	 udlede	

effekten	af	de-smoothing.	Derefter	testes	for	homoskedasticitet	ved	at	beregne	den	gennemsnitlige	årlige	

varians	 ud	 fra	 forskellige	 holdeperioder.	 Under	 I.I.D.	 antagelsen	 vil	 denne	 være	 uafhængig	 af	

holdeperioden.		

Sadolin	og	Albæk	indekset	går	tilbage	til	1985,	mens	data	for	OMXC20	og	obligationer	kun	dateres	tilbage	

til	1989.	For	at	give	et	komplet	billede	af	ejendomsaktivet,	bygges	analysen	af	I.I.D.	antagelsen	på	perioden	

1985-2014	som	defineres	Analyseperioden,	samt	perioden	1989-2014	der	defineres	Optimeringsperioden.	

Analyseperioden	skal	således	relateres	til	de	generelle	ejendomskarakteristika	mens	optimeringsperioden	

anvendes	i	forbindelse	porteføljeoptimeringen	i	afsnit	4.5.		
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Autokorrelation	

Under	uafhængighedsantagelsen	er	nyttemaksimering	over	flere	perioder	den	samme	som	enkelt-periode	

nyttemaksimering	(Merton, 1969) (Fama, 1970) (Samuelson P. , 1969).	Dette	viser,	at	porteføljeoptimering	

kan	 baseres	 på	 et	 aktivs	 enkelt-periode	 performance	 uanset	 investors	 forventede	 tidshorisont.	

Uafhængighedsantagelsen	er	derfor	et	kritisk	 link,	som	bygger	bro	mellem	enkelt-periode	teori	og	flere-

periode	 realitet.	 Studier	 af	 det	 amerikanske	 og	 engelske	 ejendomsmarked	 viser,	 at	 dette	 link	 ikke	

eksisterer	 for	 investeringsejendomme.	 De	 dokumenterer,	 at	 ejendomsafkast	 ikke	 er	 uafhængigt,	 men	

påvirkes	af	tidligere	års	afkast	(Case & Shiller, 1989) (Young & Graff, 1995)	(Cheng P. , Lin, Liu, & Zhang, 

2011).	 Denne	 analyse	 tester,	 hvorvidt	 uafhængighedsantagelsen	 er	 gældende	 i	 henholdsvis	

Analyseperioden	og	Optimeringsperioden	på	det	danske	marked.		

Uafhængighedsantagelsen	 fastslår,	 at	 afkastet	 i	 en	 periode	 ikke	 må	 påvirke	 afkastet	 i	 efterfølgende	

periode	 (Markowitz,	1959).	Det	vil	 sige,	 at	korrelationen	mellem	de	periodiske	afkast	 skal	 være	 lig	nul.	

Denne	 analyse	 indledes	 med	 en	 tidsserie	 regression	 for	 S&A	 afkastet	 under	 hypotesen;	 hvis	 der	 kan	

udledes	 en	 tidsmæssig	 afhængighed	 i	 data,	må	 der	 alt	 andet	 lige	 være	 en	 større	 risiko	 for,	 at	 de	 årlige	

afkast	er	tidsmæssigt	korreleret.	Det	vil	sige,	at	data	indeholder	autokorrelation.	Til	videre	at	undersøge	

påstanden	 om	 autokorrelationen	 anvendes	 Durbin	 Watson	 testen,	 som	 ser	 på	 den	 gennemsnitlige	

variation	 mellem	 residualværdien	 i	 år	 𝑡	 og	 år	 𝑡 − 1.	 Som	 beskrevet	 i	 teorikapitlet	 indikerer	 en	 lille	

gennemsnitlig	 afvigelse	 i	 residualerne	 positiv	 autokorrelation,	mens	 en	 stor	 afvigelse	 indikerer	 negativ	

autokorrelation.		

Test	af	autokorrelation	og	dermed	brud	på	uafhængighedsantagelsen	bygger	på	fire	OLS	(Ordinary	Least	

Squares)	 regressionsanalyser	 af	 afkastet	 med	 tidsfaktoren	 som	 eneste	 forklarende	 variabel.	 De	 fire	

scenarier	omfatter	de	to	tidsperioder:	Analyseperioden	og	Optimeringsperioden,	som	hver	analyseres	ved	

originalt	 data	 samt	 de-smoothed	 data.	 Tabel	 1	 summerer	 nøgletallene	 fra	 de	 fire	 OLS	 regressioner.	 De	

faktiske	output	er	angivet	i	appendiks	7.	

	

Originalt De-Smoothed Originalt De-Smoothed

R2 0,1341 0,0038 0,0220 0,0110
Beta	koeffiecient -0,0046 -0,0010 0,0016 0,0020
P-Værdi 0,0465 0,7503 0,4794 0,6180

Analyseperiode Optimeringsperiode
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Tabel	1	–	Nøgletal,	OLS	Regressionsanalyse	(Egen	tilvirkning)	

Analyseperioden		

R2	 fortæller,	 hvor	 stor	 en	 andel	 af	 afkastet	 der	 kan	 forklares	 ud	 fra	 udviklingen	 i	 tid.	 Analysen	 af	 det	

originale	 S&A	 indeks	 i	 Analyseperioden	 viser,	 at	 udviklingen	 i	 tid	 forklarer	 13,41	 %	 af	 udviklingen	 i	

ejendomsafkastet.	 Den	 maksimale	 forklaringsgrad	 er	 100%,	 hvorfor	 det	 vurderes	 at	 R2	 er	 lav	 i	 dette	

scenarie.	Dette	 taler	mod	antagelsen	om,	 at	 afkastet	 er	 tidsbestemt.	Beta	koefficienten	 for	 tidsvariablen	

angiver	den	marginale	ændring	i	det	forudsagte	afkast	ved	en	tidsændring	på	et	år.	Ved	en	beta	værdi	lig	

nul	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 tidsvariablen	 ikke	 har	 en	 forklarende	 effekt	 på	 afkastet.	 P-værdien	 er	 det	

statistiske	mål,	for	hvor	meget	koefficienten	afviger	fra	nul.	Ved	en	p-værdi	under	5%	kan	𝐻!	hypotesen:	

𝛽! = 0	afvises.	Det	vil	sige,	at	 tiden	har	en	signifikant	 forklaringsgrad	på	afkastet,	hvilket	 taler	 for	 tesen	

om	autokorrelation.	For	scenariet	ses	en	negativ	betakoefficient	på	-0,0046	og	en	p-værdi	på	4,65%.	Det	

kan	derfor	afvises,	at	betakoefficienten	er	lig	nul.	Dette	betyder	at	afkastet	til	en	hvis	grad	kan	forklares	ud	

fra	tidsvariablen,	hvilket	taler	for	antagelsen	om	tidskorreleret	data.	

Efter	 de-smoothing	 er	 forklaringsgraden	 faldet	 til	 0,38%.	Beta	 koefficienten	 er	 fortsat	 negativ,	men	det	

kan	 ikke	 konkluderes	 at	 den	 er	 forskellig	 fra	 nul,	 idet	 p-værdien	 er	 over	 5%.	 Dette	 taler	 for	 at	 de-

smoothing	 fjerner	 relationen	mellem	 udviklingen	 afkastet	 og	 udviklingen	 i	 tid.	 Det	 forventes	 derfor,	 at	

uafhængighedsantagelsen	 kan	 gøres	 gældende	 efter	 de-smoothing,	 men	 ikke	 før.	 Dette	 testes	

efterfølgende	i	analysen	gennem	Durbin	Watson	test	samt	en	lagged	OLS	regressionsanalyse.		

Optimeringsperioden	

Optimeringsperioden	 bygger	 på	 et	 mindre	 datasæt,	 idet	 tidshorisonten	 begrænses	 til	 1989-2014.	 For	

perioden	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 tid	 ikke	 har	 en	 forklarende	 effekt	 på	 udviklingen	 i	 afkastet.	 R2	 er	

henholdsvis	 0,2%	 for	 det	 originale	 data	 og	 0,1%	 for	 det	 de-smoothede.	 Ligeledes	 er	 begge	 beta-

koefficienter	ikke	signifikant	forskellige	fra	nul.		

Tab	af	data	medvirker	til	en	større	statistisk	usikkerhed.	Analyseperioden	indikerer	at	ejendomme	som	et	

generelt	aktiv	kan	indeholde	autokorrelation	og	at	de-smoothing	korrigerer	 for	denne	bias.	 I	og	med	𝐻!	

hypotesen	kun	kan	afvises	i	Analyseperioden,	 taler	dette	for,	at	autokorrelationen	er	et	generelt	problem	

der	dog	ikke	kan	gøres	gældende	for	Optimeringsperiode.		
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Alt	 andet	 lige,	 indikerer	 OLS	 regressionerne,	 at	 det	 de-smoothede	 data	 ikke	 indeholder	 en	

tidsafhængighed,	mens	der	er	usikkerhed	 i	 forhold	til	det	originale	data.	Durbin	Watson	teststatistikken	

for	de	fire	scenarier	er	beregnet	ud	fra	OLS	residualerne	og	formel	7.	Konklusionerne	er	summeret	i	tabel	

2.		

	
Tabel	2:	Durbin	Watson	test	(Egen	tilvirkning)	

Testen	konkluderer,	 at	 S&A	 indekset	 indeholder	 en	positiv	 autokorrelation,	 uden	de-smoothing	 af	data.	

Testværdierne	for	det	originale	data	ligger	begge	under	de	respektive	𝐷! 	grænseværdier	angivet	i	tabel	3.	

For	de-smoothed	data	kan	det	ikke	afvises,	at	hverken	analyseperioden	eller	optimeringsperioden	er	frit	

for	autokorrelation.	Vi	kan	konkludere	at	de-smoothing	fjerner	den	positive	autokorrelation	i	data.		

Analyseperiode
1985	-	2014

Optimeringsperiode
1990	-	2014

Originalt	data	 0,5299 0,9090
De-Smoothed	data 1,6191 1,8785

Durbin	Watson	teststatistik
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Tabel	3:	Durbin-Watson	Cutoff	værdier	(Egen	tilvirkning)	

Autokorrelation	ud	 fra	OLS	 regressioner	 og	Durbin	Watson	 testen	 fortæller,	 at	 de	modelvalgte	 variable	

ikke	beskriver	udviklingen	 i	ejendomsafkastene	 i	 tilstrækkelig	grad	 (Wooldridge,	2009).	Med	andre	ord	

findes	der	yderligere	variable,	som	kan	hjælpe	til	at	 forklare	udviklingen	i	afkastet.	Man	kan	derfor	 ikke	

konkludere,	hvor	autokorrelationen	stammer	fra	men	kun,	at	den	er	til	stede,	ud	fra	Durbin-Watson	testen	

alene.	Derfor	foretages	en	tidslagged	OLS	regressionsanalyse,	hvor	afkastet	i	periode	𝑡 − 1	anvendes	til	at	

beskrive	 afkastet	 i	 periode	 𝑡.	 Dette	 hjælper	 til	 at	 fastslå,	 hvorvidt	 autokorrelation	 i	 det	 originale	 S&A	

indeks	 skyldes	 en	 tidsmæssig	 korrelation	 og	 dermed	 et	 brud	 på	 uafhængighedsantagelsen.	

Regressionsoutput	fremgår	af	appendiks	8	og	er	summeret	i	tabel	4.	

Analyseperiode 1% 5%
DL 1,1190 1,3410
DU 1,2540 1,4830
4-DU 2,7460 2,5170
4-DL 2,8810 2,6590

Optimeringsperiode 1% 5%
DL 1,0550 1,2880
DU 1,2100 1,4540
4-DU 2,7460 2,5170
4-DL 2,8810 2,6590

Fortolkning Test	resultat Korrelation
DW	<	DL Positiv	autokorrelation ρ	>	0
DL	<	DW	<	DU Testværdi	usikker
DU	<	DW	<	4-DU Ingen	autokorrelation ρ	=	0
4-DU	<	DW	<	4-DL Testværdi	usikker
DW	>	4-DL Negativ	autokorrelation ρ	<	0

Signifikansniveau
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Tabel	4:	Nøgletal	lagged	OLS	regression	

Regressionerne	viser,	at	den	positive	autokorrelation	i	høj	grad	kan	tilskrives	en	tidsmæssig	korrelation.	

Betakoefficienterne	er	henholdsvis	0,6531	og	0,5786	for	Analyseperioden	og	Optimeringsperioden.	Det	vil	

sige,	at	en	stigning	på	et	procentpoint	i	afkastet	i	periode	𝑡 − 1	medvirker	til,	at	afkastet	i	periode	𝑡	stiger	

med	0,6531	procentpoint	i	Analyseperioden	og	0,5786	procentpoint	i	Optimeringsperioden.	Dette	indikerer	

en	positiv	autokorrelation	i	afkastene	og	taler	for	brud	på	uafhængighedsantagelsen.	

Betakoefficienten	 i	Analyseperioden	 og	Optimeringsperioden	 er	 signifikant	 forskellig	 fra	nul,	 da	begge	p-

værdier	 er	 under	 5%.	 Denne	 konklusion	 underbygges	 ved	 95%	 konfidensintervallerne,	 hvor	 nul	 ikke	

indgår.		

Test	 af	begge	perioder	viser,	 at	 ejendomsdata	bryder	med	uafhængighedsantagelsen	grundet	 en	positiv	

tidsmæssig	 autokorrelation.	 De-smoothing	 korrigerer	 denne	 bias.	 Det	 kan	 derfor	 konkluderes,	 at	 de-

smoothing	er	nødvendigt	til	ved	analyser	af	ejendomsbaserede	mixed-asset	porteføljer.	Dette	strider	med	

Cheng	et	 al.	 der	 vurderer,	 at	de-smoothing	 ikke	har	 en	 afgørende	 indflydelse	 (Cheng,	 Lin,	&	Liu,	 2013).	

Analyserne	underbygger	valget	af	de-smoothing	ud	fra	de	beskrevne	ejendomskarakteristika	i	afsnit	4.2.	

De-smoothing	renser	S&A	indekset	for	sæsoneffekten	på	det	aggregerede	niveau	og	vurderingseffekten	på	

det	 ikke-aggregerede	 niveau.	 I	 forhold	 til	 middel	 varians	 teorien	 er	 dette	 en	 fordel,	 idet	

uafhængighedsantagelsen	 ikke	 er	 brudt.	 Cheng	 et	 al.	 teorien	 forholder	 sig	 ikke	 til	

uafhængighedsantagelsen,	hvorfor	der	hverken	er	tale	om	en	fordel	eller	ulempe	for	teorien.	

Analyseperiode Optimeringsperiode
R2 0,5588 0,2995

Beta	koeffiecient 0,6531 0,5786

Standardfejl 0,1117 0,1886

P-Værdi 0,0000 0,0056

Nedre	95% 0,4239 0,1874

Øvre	95% 0,8822 0,9698
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Voksende	varians	

Til	at	vurdere,	hvorvidt	ejendomme	bryder	med	antagelsen	om	homoskedasticitet,	beregnes	udviklingen	i	

den	årlige	gennemsnitlige	risiko	ved	en	voksende	holdeperiode.	For	både	OMXC20	og	det	de-smoothede	

S&A	indeks	opstilles	afkastberegninger	for	holdeperioder	på	1	til	12	år.	På	baggrund	af	disse	estimeres	ex	

post	 variansen	 for	 holdeperioden.	 Den	 gennemsnitlige	 periodiske	 risiko	 beregnes	 ved	 at	 dividere	

variansen	med	antallet	af	holdeperioder	og	derefter	konvertere	denne	til	standardafvigelsen.		

Figur	22	viser,	at	ejendomme	bliver	mere	risikable	ved	længere	holdeperioder,	mens	aktier	har	en	mere	

konstant	 risiko.	Ved	kort	 investeringshorisont	 er	 ejendomme	 i	 gennemsnit	mindre	 risikable	 end	 aktier,	

men	 bliver	mere	 risikable	 ved	 længere	 holdeperioder.	 Dette	 stemmer	 overens	med	 konklusionerne	 fra	

(Collett,	Lizieri,	&	Ward,	2003),	(Lin	&	Liu,	2008)	og	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2013).	

	
Figur	22:	Gennemsnitlig	standardafvigelse	(Egen	tilvirkning)	

Den	voksende	varians	betyder,	at	ejendomme	er	heteroskedastisk	og	dermed	bryder	med	I.I.D.	antagelsen.	

Ved	brud	på	 I.I.D.	 i	 form	af	 heteroskedasticitet,	 kan	det	 bevises,	 at	 porteføljeoptimering	 skal	 ske	 under	

hensyntagen	til	den	optimale	investeringshorisont	(jævnfør	appendiks	11).	
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Studier	viser,	at	risikoen	på	et	aktiv,	der	ikke	bryder	med	I.I.D.,	følger	𝜎!! = 𝑡𝜎!	eller	𝜎! = 𝑡𝜎,	hvor	𝜎	er	

standardafvigelsen	på	det	forventede	enkelt-periodiske	afkast.	Ifølge	Lin	og	Liu	følger	ejendomme	𝜎! = 𝑡𝜎	

(Lin	 &	 Liu,	 2008).	 Ved	 at	 se	 på	 kvartalsudviklingen	 for	 danske	 ejerboliger,	 hvor	 datagrundlaget	 er	

tilstrækkeligt	stort,	ses	en	udvikling	i	stil	med	Lin	og	Liu.	Denne	proxy	for	investeringsejendomme	er	med	

til	at	indikere	brud	med	I.I.D.	antagelsen	for	det	danske	ejendomsmarked.	Det	begrænsede	datagrundlag	

på	investeringsejendomme	er	dog	ikke	tilstrækkeligt	til	at	kopiere	undersøgelsen.	

	
Figur	23:	Udvikling	i	standardafvigelsen	på	danske	ejerboliger	(Egen	tilvirkning)	

Uden	de-smoothing	bryder	 S&A	 indekset	med	 I.I.D.	 antagelsen	ved	at	 indeholde	positiv	 autokorrelation	

samt	 en	 heteroskedastisk	 varians.	 De-smoothing	 fjerner	 smoothingen	 fra	 sæsoneffekten	 på	 det	

aggegerede	niveau	og	vurderingseffekten	på	det	ikke-aggregerede	niveau,	men	ikke	heteroskedasticiteten.	

Dermed	 bliver	 investeringshorisonten	 en	 optimeringsfaktor.	 Middel	 varians	 teorien	 anvender	 enkelt-

periode	estimatet	for	afkast	og	risiko	til	optimeringen.	Ved	voksende	varians	har	teorien	en	tendens	til	at	

undervurdere	den	reelle	risiko	på	aktivet	ved	flere-periodiske	investeringer.		
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4.3.4	Aktivkorrelation	lig	nul	

For	at	simplificere	den	underliggende	matematik	antager	Cheng	et	al.,	at	ejendomme	er	ukorreleret	med	

finansielle	 aktiver.	 Denne	 del	 af	 analysen	 undersøger	 konsekvensen	 af	 denne	 antagelse.	 Der	 tages	

udgangspunkt	 i	 Optimeringsperioden	 samt	 de	 tre	 aktiver;	 OMXC20,	 S&A	 og	 GDGB10YR.	 For	 at	 matche	

scenariet	fra	Cheng,	Lin	og	Liu	(2013),	antages	obligationerne	at	udgøre	det	risikofrie	aktiv.	Fortolkningen	

af	korrelationsmatricen	 fokuserer	alene	på	den	afledte	effekt	af	en	ændret	korrelation	mellem	aktier	og	

ejendomme.	 Første	 del	 analyserer	 effekten	 den	 samlede	 ex	 post	 porteføljevarians.	 Anden	 del	 udleder	

konsekvensen	for	den	optimale	ejendomsallokering.		

Man	kan	med	rette	kritisere	denne	metode	for	at	anvende	Markowitz’s	teori	til	at	beskrive	effekten	bag	en	

af	Cheng	et	al.’s	antagelser.	Optimalt	analyseres	effekten	af	nul-korrelation	ved	at	omskrive	Cheng	et	al.	

teorien	så	korrelationsparameteren	indgår	i	optimeringsproblemet.	Det	vurderes	dog,	at	dette	ligger	uden	

for	fokus	i	denne	afhandling.		

Konsekvens	for	samlet	porteføljerisiko	

Markowitz	 argumenterer,	 at	 ex	 post	 porteføljevariansen	 ikke	 bestemmes	 ud	 fra	 variansen	 på	 de	

individuelle	 aktiver	men	 ud	 fra	 summen	 af	 aktivernes	 kovarians	 (Markowitz,	 1959).	 Forholdet	mellem	

kovarians	og	korrelation	betegnes	ved	formel	27	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2011):	

	 𝐶𝑂𝑉 𝐴,𝐵 = 𝐶𝑂𝑅 𝐴,𝐵 𝜎!𝜎! 	 (27)	

Ifølge	formel	27	påvirker	antagelsen	om	nul-korrelation	indirekte	variansberegningerne	for	den	samlede	

portefølje.		

Til	analysen	anvendes	en	lige	vægtet	portefølje,	idet	denne	vurderes	som	den	mest	præferenceneutrale	og	

dermed	 den	 mest	 objektive	 sammensætning	 af	 aktiverne.	 Ud	 fra	 en	 uændret	 aktivallokering,	 kan	 den	

direkte	 effekt	 på	 variansen	 estimeres	 ved	 at	 justere	 korrelationskoefficienten	 mellem	 ejendomme	 og	

aktier.	

I	 en	 lige	 vægtet	 portefølje	 med	 aktiverne,	 S&A,	 OMXC20	 og	 GDGB10YR	 udgør	 variansbidraget	 fra	

ejendomsaktivet:		
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	 1
3

!
𝑉𝑎𝑟 𝑆&𝐴 + 𝐶𝑜𝑣 𝑆&𝐴,𝑂𝑀𝑋𝐶20 + 𝐶𝑜𝑣(𝑆&𝐴,GDGB10YR) 	

(28)	

Appendiks	 9	 viser	 korrelations-	 og	 kovarians	 matricerne	 for	 OMXC20,	 S&A	 indekset	 og	 GDGB10YR.	

Ejendomme	 har	 reelt	 en	 positiv	 korrelation	med	 aktier	 på	 0,2510	 for	 originalt	 data	 og	 0,3400	 for	 de-

smoothed	data.	Uden	korrelationsrestriktion	viser	beregningerne,	at	ejendomme	bidrager	med	14,55%	af	

den	 samlede	 ex	 post	 porteføljevarians.	 Appendiks	 9	 indeholder	 de	 fire	 nedenstående	 scenarier.	

Konklusionerne	er	summeret	i	tabel	5.	

1. Originalt	data	med	ingen	korrelationsrestriktion	

2. De-Smoothed	S&A	indeks	med	ingen	korrelationsrestriktion	

3. Originalt	data	med	korrelationsrestriktion	

4. De-Smoothed	S&A	indeks	med	korrelationsrestriktion	

	
Tabel	5	–	Ex	post	varianseffekt	ved	korrelationsrestriktion	med	og	uden	de-Smoothing	(Egen	tilvirkning)	

Ifølge	 antagelsen	 bag	 Cheng	 et	 al.	 har	 den	 lige	 vægtede	 portefølje	 en	 ex	 post	 risiko	 på	 8,65%	 før	 de-

smoothing.	 Uden	 nul-korrelations	 antagelsen	 er	 ex-post	 risikoen	 lig	 9,26%.	 Det	 vil	 sige,	 at	 Cheng	 et	 al.	

underestimerer	risikoen	ved	at	antage	nul-korrelation.	Korrelationsrestriktionen	har	en	større	effekt	på	

risikoestimeringen	i	det	de-smoothede	ejendomsindeks	end	det	originale	data.	Tabel	5	viser	en	forskel	på	

1,30	procentpoint,	hvilket	svarer	til	en	samlet	underestimering	på	12,04%	for	det	de-smoothede	data	mod	

en	forskel	på	0,61	procentpoint	svarende	til	en	underestimering	på	6,60%	i	det	originale	data.	Da	Cheng	et	

Korrelation: Originalt	data De-Smoothed
Varians 0,86% 1,16%
St.Dev 9,26% 10,77%
Varians 0,75% 0,90%
St.Dev 8,65% 9,48%

Δ	St.Dev	(pp) -0,61pp -1,30pp
Δ	St.Dev	(%) -6,60% -12,04%

ρ	≠	0

	ρ	=	0

Effekt	ved	Cheng	
antagelse

Ligevægtet	portefølje
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al.	 vurderer,	 at	 de-smoothing	 ikke	 er	 nødvendigt	 undervurderer	 de	 derved	 effekten	 af	 deres	 nul-

korrelationsantagelse.		

På	tværs	af	originalt	og	de-smoothed	data	er	direkte	sammenligning	af	ex	post	risikoen	misvisende,	 idet	

det	afkastet	på	porteføljerne	ikke	længere	er	identisk.	Såfremt	det	forventede	afkast	og	risikoen	stiger	ved	

de-smoothing	er	porteføljen	ikke	nødvendigvis	dårligere	stillet	end	før.	I	stedet	anvendes	sharpe	ratio	til	

at	 undersøge	 effekten	 af	 korrelationsrestriktionen.	 Til	 beregning	 af	 sharpe	 ratio	 anvendes	 en	 risikofri	

rente	på	0%.	Den	beregnede	værdi	skal	således	tolkes	som	afkastet	per	enhed	af	standardafvigelse,	frem	

for	merafkastet.		

Tabel	6	viser,	at	korrelationsrestriktionen	øger	andelen	af	afkast	per	risikoenhed	fra	0,8935	til	0,9566	for	

originalt	 data	 og	 0,7952	 til	 0,9041	 for	 de-smoothed	 data.	 Under	 korrelationsantagelsen	 ligger	 den	

estimerede	performance	således	over	det	reelle	niveau.	Effekten	er	størst	for	det	de-smoothede	datasæt,	

hvor	 sharpe	 ratio	 vokser	med	 0,1089	 enheder	 af	 afkast	 per	 standardafvigelse.	 Dette	 stemmer	 overens	

med	resultaterne	i	tabel	5.	De-smoothing	har	generelt	en	negativ	effekt	på	sharpe	ratio.	Effekten	er	størst	

uden	 korrelationsrestriktionen,	 hvor	 sharpe	 ratio	 falder	 fra	 0,8935	 til	 0,7952.	 De-smoothing	 øger	

variansen	relativt	mere	end	afkastet,	hvilket	også	er	intentionen.		

Antagelsen	 om	 nul-korrelation	 mindsker	 validiteten	 af	 porteføljeoptimeringen.	 På	 grund	 af	 en	 faktisk	

positiv	 korrelation	 medvirker	 antagelsen,	 at	 porteføljens	 risiko	 undervurderes	 og	 performance	

overvurderes.	 Antagelsen	 er	 derfor	 en	 klar	 ulempe	 i	 forhold	 til	 porteføljeoptimering	 via	 Cheng	 et	 al.	

Middel	varians	teorien	påvirkes	ikke	af	antagelsen,	da	denne	kun	gælder	Cheng	et	al.	

	
Tabel	6	-	Sharpe	ratio	med	og	uden	korrelationsrestriktion	(Egen	tilvirkning)	

Korrelation: Originalt	data De-Smoothed Effekt	ved	de-smoothing

-0,0982

-0,0524

Sharpe	ratio	(rf	=	0%)

ρ	≠	0

	ρ	=	0

Effekt	ved	Cheng	
antagelse

0,8935 0,7952

0,9566 0,9041

0,0631 0,1089
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Konsekvens	for	optimal	ejendomsandel	

På	 baggrund	 af	 Cheng	 et	 al.’s	 egen	 udledning	 af	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 undersøges	

konsekvensen	af	antagelsen,	ud	fra	de	tre	scenarier:		

1. korrelation	lig	minus	1	

2. korrelation	lig	nul	

3. korrelation	lig	1	

Cheng	et	al.	udleder	den	optimale	ejendomsandel	ud	fra	til	klassiske	porteføljeteori	til	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	

2013):	

	
𝑤!"∗ =

𝑢!" − 𝑟!
𝜎!"

− 𝜌
𝑢! − 𝑟!
𝜎!

2𝜆 1 − 𝜌! 𝜎!"
	

(29)	

Herfra	kan	andelen,	ved	varierende	korrelation,	udledes	til:	

	 𝑤!"∗ =
𝑢!" − 𝑟!
𝜎!"

+
𝑢! − 𝑟!
𝜎!

 , 𝜌 = −1	 (30)	

	
𝑤!"∗ =

𝑢!" − 𝑟!
𝜎!"
2𝜆𝜎!"

 , 𝜌 = 0	
(31)	

	 𝑤!"∗ =
𝑢!" − 𝑟!
𝜎!"

−
𝑢! − 𝑟!
𝜎!

 , 𝜌 = 1	 (32)	

Den	optimale	ejendomsallokering	bestemmes	således	ud	fra	aktivernes	sharpe	ratio.	For	positive	afkast,	

større	end	den	risikofrie	rente,	kan	man	udlede	at	(32)	<	(31)	<	(30).		

S&A	 indekset	 har	 en	 korrelation	 med	 aktier	 på	 0,2510	 for	 originale	 værdier,	 og	 0,3400	 for	 det	 de-

smoothede	 værdier.	 Da	 begge	 værdier	 er	 positive,	 svarer	 korrelationsrestriktionen	 til,	 at	 beregning	 af	

ejendomsallokeringen	 sker	 ud	 fra	 formel	 31	 i	 stedet	 for	 formel	 32.	 Alt	 andet	 lige	 medfører	 dette	 en	
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forøgelse	 af	 den	 optimale	 ejendomsallokering.	 Cheng	 et	 al.	 overestimerer	 derfor	 den	 optimale	

porteføljeandel	ved	at	sætte	korrelationen	lig	nul.	

4.3.5	Normalfordelingsantagelsen	

Denne	 del	 af	 analysen	 undersøger,	 i	 hvor	 høj	 grad	 data	 følger	 en	 normalfordeling.	 Optimalt	 anvendes	

Jarque-Bera	test	eller	lignende	til	at	teste	for	normalitet.	Testenes	signifikanskriterier	anses	først	præcise	

for	større	stikprøver.	For	det	gældende	datasæt	er	𝑛 = 25	observationer	inkluderet.	Dette	vurderes	ikke	

som	 en	 tilstrækkelig	 stikprøve,	 for	 at	 testenes	 konklusioner	 kan	 betragtes	 som	 valide.	 Derfor	 bygger	

denne	analyse	på	underliggende	faktorer,	der	kan	hjælpe	til	at	beskrive	afkastfordelingen.		

Normalfordelingsantagelsen	 handler	 om	 afkastenes	 fordeling	 i	 forhold	 til	 gennemsnittet.	 Inden	 for	

økonomi	 og	 porteføljeteori	 medvirker	 normalfordelingsantagelsen,	 at	 afkast	 følger	

sandsynlighedstæthedsfunktionen	angivet	 i	 formel	33,	hvor	𝑒 𝑜𝑔 𝜋	er	 lig	konstanterne	𝑒 = 2,71828…	og	

𝜋 = 3,14159…	(Newbold,	Carlson,	&	Thorne,	2010).	

	
𝑓 𝑥 =

1
2𝜋𝜎!

𝑒
! !!! !

!!! 	
(33)	

Vurderingen	 af	 normalitet	 bygger	 på	 nøgletallene	 skævhed	 og	 kurtosis	 (se	 teorikapitel	 og	

begrebsdefinitioner	for	forklaring),	afkasthistogrammer	samt	normalfordelingssandsynlighedsplots.			

	
Tabel	7	-	Normalfordelings	nøgletal	(Egen	tilvirkning)	

S&A S&A	(De-Smoothed) C20
Observationer 25 25 25
Gennemsnit 8,55% 9,44% 11,36%
Median 8,55% 3,99% 16,72%
St.Dev 7,94% 14,08% 24,69%
Skævhed 0,24 0,66 -0,55
Kurtosis -0,47 -0,35 -0,16
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Nøgletal	 relateret	 til	 normalfordelingen	 af	 data	 er	 summeret	 i	 tabel	 7.	Medianen	 angiver	den	midterste	

værdi	 i	 stikprøven.	 I	 data	 uden	 skævhed	 er	medianen	 lig	 gennemsnittet	 (Newbold,	 Carlson,	 &	 Thorne,	

2010).	Tabellen	viser,	at	ejendomme	indeholder	en	positiv	skævhed	på	0,24	for	det	originale	S&A	indeks	

og	0,66	for	det	de-smoothede.	Aktier	har	en	negativ	skævhed	på	-0,55.	Den	positive	skævhed	betyder,	at	

gennemsnittet	er	større	end	medianen,	jævnfør	figur	7	i	teoriafsnittet.	Dette	skyldes,	at	afkastfordelingen	

er	mere	koncentreret	i	værdierne	til	venstre	for	medianen,	mens	værdierne	til	højre	er	mere	spredte.	Den	

større	 spredning	 medvirker,	 at	 det	 lige	 vægtede	 gennemsnit	 alt	 andet	 lige	 vokser.	 Højre	 skævheden	

betyder	derfor,	at	ejendomme	har	en	øget	downside	risk	i	forhold	til	det	forventede	afkast,	idet	der	reelt	

set	er	mere	end	50%	af	observationerne	under	gennemsnittet	og	dermed	en	større	sandsynlighed	for	at	

observere	et	lavere	afkast.		

”Mode”	betegner	den	hyppigst	forekomne	observation	i	et	datasæt	og	ses	ved	observationsværdien	under	

toppunktet	på	sandsynlighedsfordelingen.	Kurtosis	beskriver	formen	på	en	sandsynlighedsfordeling.	Ved	

positiv	kurtosis	er	 frekvensen	af	data	 stor	omkring	 ”mode”	 samt	ude	 i	halerne	 (se	 figur	8).	Ved	negativ	

kurtosis	er	modsatte	tilfælde.	Fordelingen	har	en	lavere	frekvens	af	observationer	omkring	toppunktet	og	

større	frekvens	i	området	omkring	”skuldrene”	(Newbold,	Carlson,	&	Thorne,	2010).	Efter	de-smoothing	

indeholder	 S&A	 indekset	 en	 negativ	 kurtosis	 på	 -0,35	 mod	 -0,47	 før	 de-smoothing	 (se	 tabel	 7).	

Afkastfordeling	 for	 ejendomme	 er	 derfor	 flad	 omkring	 medianen	 og	 har	 en	 større	 frekvens	 af	

observationer	i	skuldrene.	OMXC20	har	en	kurtosis	på	-0,16	og	afkastfordelingen	minder	i	højere	grad	om	

normalfordelingen.		

Histogrammerne	giver	mulighed	for	visuelt	at	analysere	skævhed	og	kurtosis	i	datasættet.	Figur	24	viser	

afkasthistogrammerne	for	S&A	indeks	før	og	efter	de-smoothing	samt	for	OMXC20.	Ved	hvert	histogram	

er	en	 teoretisk	normalfordelingskurve	baseret	på	de	 respektive	 forventede	afkast	og	 standardafvigelser	

tilføjet	 for	 lettere	at	vurdere	data.	Histogramintervallerne	er	 fastsat	ud	 fra	aktivernes	standardafvigelse.	

Hvert	 interval	 vokser	med	 en	 halv	 standardafvigelse.	 Histogrammet	 for	 det	 de-smoothede	 S&A	 indeks	

viser	en	højere	frekvens	i	afkastene	umiddelbart	til	venstre	for	medianen	på	3,99%	og	en	større	spredning	

mod	højre.	Dette	 stemmer	overens	med	den	positive	 skævhed	målt	 i	 tabel	7.	 For	OMXC20	 ses	 en	mere	

symmetrisk	spredning	i	forhold	til	medianen	på	16,72%.		

I	figur	24	ses	den	negative	kurtosis,	i	det	de-smoothede	S&A	indeks,	på	koncentrationen	af	afkast	omkring	

skuldrene	og	 ”mangel”	på	observationer	 i	halerne.	Modsat	viser	OMXC20	en	større	allokering	 i	halerne.	
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For	 OMXC20	 ses	 en	 mere	 normalfordelt	 spredning	 i	 data,	 hvilket	 stemmer	 overens	 med	 en	 kurtosis	

tættere	 på	 nul.	 For	 alle	 tre	 histogrammer	 kan	 der	 ikke	 ses	 en	 entydig	 trend	 i	 form	 af	 kraftig	 højre-

skævhed,	eller	ekstrem	kurtosis.	Normalfordelingsantagelsen	kan	derfor	ikke	afvises	ud	fra	analysen.		

Ud	 fra	 histogrammerne	 ses	 analysebegrænsningen	 i	 form	 af	 mangel	 på	 data.	 Alt	 andet	 lige	 vil	 et	 øget	

datagrundlag,	 som	 for	eksempel	kvartalsvise	observationer	 i	 stedet	 for	årlige,	øge	detaljeringsgraden	af	

histogrammerne.	Det	begrænsede	data	mindsker	validiteten	i	analysen,	hvorfor	er	forkert	at	konkludere	

brud	 på	 normalfordelingsantagelsen	 ud	 fra	 histogrammerne	 alene.	 På	 bagrund	 af	 data	 kan	 det	 blot	

observeres,	at	data	har	en	mindre	tendens	til	at	afvige	fra	antagelsen.	
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Figur	24-	Afkasthistogrammer	(Egen	tilvirkning)	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

7	

-0.15	 -0.11	 -0.07	 -0.03	 0.01	 0.05	 0.09	 0.13	 0.16	 0.20	 0.24	 0.28	 0.32	

H
yp
pi
gh
ed
	

S&A	

0	

1	

2	

3	

4	

5	

6	

-0.33	 -0.26	 -0.19	 -0.12	 -0.05	 0.02	 0.09	 0.16	 0.24	 0.31	 0.38	 0.45	 0.52	

H
yp
pi
gh
ed
	

S&A	(De-smoothed)	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

-0.63	 -0.50	 -0.38	 -0.26	 -0.13	 -0.01	 0.11	 0.24	 0.36	 0.48	 0.61	 0.73	 0.85	

H
yp
pi
gh
ed
	

Apkast	

OMXC20	



Side	90	

I	 figur	 25	 sammenlignes	 de	 observerede	 afkast	 med	 en	 teoretisk	 korrekt	 normalfordeling	 via	

normalsandsynlighedsplots.	 Første	 aksen	 angiver	 standardiserede	 Z-værdier,	 som	 beregnes	 ud	 fra	 den	

akkumulerede	 sandsynlighed	 (jævnfør	 appendiks	 10).	 Den	 teoretiske	 normalfordeling	 beregnes	 ud	 fra	

formel	33.	Der	er	tilføjet	en	trendlinje	til	hvert	plot,	 for	 lettere	at	undersøge	sammenhængen	i	data.	For	

de-smoothed	S&A	ses	en	lettere	konveks	sammenhæng	i	de	observerede	data,	hvilket	er	tegn	på	en	højre-

skæv	fordeling	(Wooldridge,	2009)	Dermed	har	de	årlige	S&A	afkast	en	koncentreret	fordeling	til	venstre	

for	 gennemsnittet	 og	 en	 større	 spredning	 til	 højre.	 Ejendomme	 har	 således	 et	 stort	 upside	 potentiale	 i	

form	af	enkelte	ekstreme	afkast	og	en	begrænset	downside	 risk	 i	 forhold	 til	negative	 forventede	afkast,	

hvilket	også	ses	i	midterste	histogram.	Trendlinjen	i	det	originale	S&A	datasæt	er	en	mindre	konveks	end	

trendlinjen	 det	 de-smoothede	 data,	 hvilket	 indikerer	 en	 mindre	 skævhed.	 For	 OMXC20	 er	 trendlinjen	

konkav	ensbetydende	med	en	venstre-skæv	fordeling.	Konklusionerne	fra	normalsandsynlighedsplottene	

understøttes	af	nøgletallene	i	tabel	7,	hvor	OMXC20	har	en	skævhed	på	-0,55.	Skævheden	i	S&A	indekset	

er	henholdsvis	0,24	for	det	originale	og	0,66	for	det	de-smoothede.	

Både	afkasthistogrammerne	og	normalsandsynlighedsplotsene	underbygger	nøgletallene	fra	tabel	7.	S&A	

indekset	 lider	 af	 positiv	 skævhed	 samt	 negativ	 kurtosis	 før	 og	 efter	 de-smoothing.	 Afvigelserne	 fra	

normalfordelingsantagelsen	er	størst	for	det	de-smoothede	indeks.	Dette	stemmer	overens	med	lignende	

undersøgelser	 for	det	amerikanske	NCREIF	ejendomsindeks	af	Young	og	Graff	 (1995)	og	Young	 (2008),	

som	dog	går	skridtet	videre	og	konkluderer	at	ejendomsdata	ikke	er	normalfordelt.	I	denne	afhandling	er	

der	 ikke	 et	 statistisk	 grundlag	 for	 at	 afvise	 normalfordelingen,	 men	 blot	 en	 indikation	 om	 mindre	

afvigelser.	 Det	 vurderes	 ikke,	 at	 afvigelserne	 fra	 normalfordelingsantagelsen	 er	 signifikante	 nok	 til,	 at	

validiteten	af	både	middel	varians	og	Cheng	et	al	optimeringen	kan	betvivles.		

De	 kvantitative	 data	 underbygger	 tesen	 om	 afvigelser	 i	 forhold	 til	 normalfordelingsantagelsen.	 Ifølge	

Kasper	Wehner	arbejder	Sadolin	og	Albæk	med	en	idiosynkratisk	vurderingsafvigelse	på	+/-	5	procent	per	

ejendomsvurdering	 (Kasper	Wehner,	 2016).	 På	 det	 aggregerede	niveau	 får	 denne	 individuelle	 afvigelse	

teoretisk	set	ikke	indflydelse	på	validiteten	af	indeksværdierne,	idet	man	samler	over	200	vurderinger	og	

dermed	får	en	gennemsnitlig	afvigelse	omkring	nul.	Erfaringer	fra	praksis	viser	dog	en	skævhed	i	forhold	

til	 de	 idiosynkratiske	 komponenter.	 Ifølge	 Kasper	 Wehner	 kan	 der	 være	 en	 tendens	 til,	 at	

vurderingsafvigelsen	oftere	er	plus	fem	procent	end	minus.	”Dette	giver	alt	andet	lige	en	skævhed	i	data”	

(Kasper	Wehner,	2016).	Han	medgiver	også,	at	dette	blot	er	en	tese	som	er	nærmest	umuligt	at	bevise.		
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Afvigelserne	fra	normalfordelingen	har	konsekvenser	i	forhold	til	vurderingen	af	afkastet	samt	risikoen	på	

ejendomme.	Både	Middel	varians	og	Cheng	et	al.	anvender	det	gennemsnitlige	afkast	som	forventet	afkast	

og	standardafvigelsen	som	ex	post	risiko,	og	afvigelserne	får	derfor	samme	konsekvenser	for	de	to	teorier.	

Under	 normalfordelingsantagelsen	 udgør	 gennemsnittet	 ”det	 mest	 kvalificerede	 gæt”.	 Ved	 højre-skævt	

data	 medvirker	 den	 større	 spredning	 til	 højre	 for	 medianen,	 at	 det	 gennemsnitlige	 afkast	 stiger.	

Afkastestimatet	bliver	derfor	uhensigtsmæssigt	påvirket	 af	 enkelte	 ekstreme	observationer.	 Skævheden	

betyder,	at	observationerne	ikke	længere	er	lige	fordelt	i	forhold	til	gennemsnittet.	Der	er	derimod	større	

sandsynlighed	 for	 at	 observere	 et	 lavere	 afkast	 end	 det	 gennemsnitlige.	 Positiv	 skævhed	 i	 ejendomme	

medvirker	således	til	overvurdering	af	det	reelt	mest	sandsynlige	afkast,	såfremt	gennemsnittet	anvendes.	

Negativ	 kurtosis	 betyder,	 at	 frekvensen	 af	 observationer	 omkring	 sandsynlighedsfunktionens	 toppunkt	

ligger	under	 frekvensen	ved	normalfordelt	data.	Den	 lavere	koncentration	omkring	midten	er	med	til	at	

øge	 variansen	 på	 aktivet	 i	 form	 af	 større	 spredning.	 Denne	 effekt	 mindskes	 fordi	 den	 ”manglende”	

afkastfrekvens	ved	toppunktet	er	rykket	til	skuldrene	og	ikke	fordelt	 jævnt	ud	i	 fordelingen.	Ved	ikke	at	

tage	højde	for	kurtosis	i	risikoovervejelserne,	vil	analysen	undervurdere	den	reelle	risiko	på	aktivet.		

Ved	 optimering	 af	 det	 risikojusterede	 afkast	 får	 afvigelserne	 fra	 normalfordelingen	 indflydelse	 på	

validiteten	af	de	optimale	porteføljeandele.	Uden	at	tage	højde	for	skævhed	og	kurtosis	vil	begge	teorier	i	

realiteten	 overvurdere	 afkastet,	 samt	 undervurdere	 risikoen.	 Alt	 andet	 lige	 vil	 den	 estimerede	

ejendomsallokering	derfor	være	for	høj.	Omfanget	af	denne	fejlallokering	afhænger	af	graden	af	skævhed	

og	 kurtosis.	 Denne	 analyse	 kan	 ikke	 afvise	 normalfordelingsantagelsen	 og	man	må	 som	 udgangspunkt	

antage,	at	risiko	og	afkast	estimater	er	valide.			
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Figur	25	-	Normalsandsynlighedsplot	
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4.3.6	Delkonklusion	

Afsnit	4.3	undersøger	problemformuleringens	 tredje	underspørgsmål:	 ”	Hvilke	 fordele	og	ulemper	er	der	

ved	henholdsvis	Middel	varians	og	Cheng	et	al.	teorierne?”.	Til	at	svare	på	dette	undersøges	fem	elementer	

ved	 ejendomme:	 øget	 likviditetsrisiko,	 høje	 transaktionsomkostninger,	 brud	 på	 I.I.D.	 antagelsen,	 nul-

korrelation	med	aktier	og	normalfordelt	afkast.	

Tabel	 8	 giver	 et	 samlet	 overblik	 over	 fordelene	 og	 ulemperne	 ved	 de	 to	 teorier	 udledt	 af	 kritikken	 fra	

teoriafsnittet	 samt	ovenstående	diskussion	og	analyser.	Generelt	 ses,	 at	middel	 varians	 teoriens	 fordele	

vedrører	de	praktiske	aspekter,	mens	Cheng	et	al.	har	fordel	af	at	være	mere	ejendomsspecifik.	

Ejendomme	er	et	mindre	likvidt	aktiv	end	aktier	og	obligationer.	Salgsperioden	TOM	medfører	en	risiko	

for	 sælger,	 der	 skal	 medregnes	 i	 evalueringen	 af	 aktivet	 og	 dermed	 i	 porteføljeoptimeringen.	 Ex	 ante	

perspektivet	 i	 likviditetsrisikoen	betyder,	at	den	ikke	kan	måles	ud	fra	ex	post	data,	som	middel	varians	

metoden	ellers	antager.	Cheng	et	al.	 indregner	likviditetsrisikoen	under	to	paremetre:	risiko	ved	en	øget	

TOM	 og	 risiko	 omkring	 usikkerheden	 den	 forventede	 TOM.	 Det	 mere	 nuancerede	 billede	 af	

likviditetsrisiko	øger	validiteten	i	porteføljeanalysen.	Det	vurderes,	at	ulempen	ved	en	øget	kompleksitet	i	

de	praktiske	beregninger	mere	end	opvejes	af	fordelen	ved	en	mere	præcis	risikoforståelse.	

Transaktionsomkostninger	på	ejendomme	udgør	en	signifikant	større	andel	af	 transaktionssummen	end	

aktier	 og	obligationer.	Konsekvensen	 er	 et	mindsket	 afkast,	 længere	 investeringshorisont	 og	 en	mindre	

hyppig	handel	med	aktivet	for	at	godtgøre	tabet.	For	porteføljeoptimering	har	omkostningerne	en	dobbelt	

effekt.	 Den	mindre	 hyppige	 handel	 har	 en	 indirekte	 effekt	 på	 likviditetsrisikoen,	 som	 øges.	 Den	 øgede	

investeringshorisont	får	derimod	en	direkte	indvirkning	i	porteføljeoptimeringen.	Middel	varians	teorien	

antager	 et	 homogent	 og	 omkostningsfrit	 marked,	 hvorfor	 de	 reelt	 øgede	 omkostninger	 ved	

ejendomshandler	mindsker	validiteten.		

De-smoothing	 korrigerer	 data	 for	 første	 del	 af	 I.I.D.	 antagelsen,	 autokorrelation,	 men	 ikke	 for	

heteroskedasticiteten.	 Det	 kan	 bevises	 at	 investeringshorisonten	 hermed	 skal	 inkluderes	 i	

optimeringsproblemet	 og	 at	 der	 findes	 en	 optimal	 investeringshorisont.	 Antagelsen	 om	 en	 optimal	

investeringshorisont	 bekræftes	 ved	 at	 inkludere	 effekten	 fra	 transaktionsomkostninger.	 Investor	 er	

nødsaget	til	at	holde	aktivet	længere	for	at	opveje	det	mindskede	afkast.	Den	voksende	varians	er	derimod	

med	 til	 at	 forkorte	 den	 ønskede	 investeringshorisont.	 Alt	 andet	 lige	 skal	 investor	 sætte	
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investeringshorisonten	så	disse	to	faktorer	udligner	hinanden.	Cheng	et	al.	bygger	teorien	på	netop	dette	

payoff.	

Cheng	et	al.’s	antagelse	om	nul-korrelation	mellem	ejendomme	og	aktier	påvirker	porteføljeoptimeringen	

gennem	 variansberegningen	 og	 den	 optimale	 ejendomsallokering.	 På	 grund	 af	 den	 positive	 korrelation	

mellem	ejendomme	og	aktier	medfører	antagelsen	en	mindsket	estimeret	varians	på	porteføljen.	Ud	 fra	

den	 observerede	 korrelation	 kan	 det	 konkluderes	 at	 Cheng	 et	 al	 teorien	 overestimerer	 den	 optimale	

ejendomsallokering.	Denne	overestimering	afhænger	af,	 i	hvor	grad	den	reelle	korrelation	er	større	end	

nul.	

Konklusionerne	 underbygger	 Kasper	 Wehners	 udtalelse	 om,	 at	 vurderingsmænd	 har	 en	 tendens	 til	 at	

justere	 ejendomsvurderingerne	 til	 det	 positive.	 Skævheden	 påvirker	 validiteten	 af	 afkastestimatet	 idet	

positive	outliers	uhensigtsmæssigt	 trækker	 gennemsnittet	 op.	Mangel	 på	 store	negative	 afkast	 kan	 give	

investor	en	tro	på,	at	ejendomme	er	et	stensikkert	investeringsaktiv,	som	ikke	taber	værdi.	Boligboblen	i	

forbindelse	med	finanskrisen	er	dog	bevis	på	det	modsatte.	Negativ	kurtosis	er	en	kilde	til	fejlestimering	

af	den	reelle	ex	post	risiko	på	ejendomme.	I	forhold	til	normalfordelingsantagelsen	er	frekvensen	af	afkast	

mere	spredt	omkring	skuldrene	end	en	jævn	fordeling.	Ejendomme	viser	tegn	på	ikke	normalfordelt	data.	

Som	investor	skal	man	være	opmærksom	på	denne	tendens	og	stille	sig	kritisk	over	konklusionerne	 fra	

aktivanalysen	og	porteføljeoptimeringen.	Dette	gælder	for	både	middel	varians	og	Cheng	et	al.	

På	baggrund	af	de	analyserede	fordele	og	ulemper	ved	de	to	teorier	vurderes	Cheng	et	al.	teorien	at	have	

en	 højere	 forklaringsgrad	 end	 middel	 varians	 teorien	 i	 forhold	 til	 ejendomsbaseret	 mixed-asset	

porteføljeoptimering.	 Dette	 baseres	 på,	 at	 teorien	 indregner	 illikviditeten	 samt	

transaktionsomkostningerne	forbundet	med	ejendomsinvesteringer	samt	bruddet	med	antagelsen	om	en	

homoskedastisk	varians.	Teoriens	validitet	mindskes	af	nul-korrelationsantagelsen	samt	den	større	risiko	

for	subjektiv	bias	i	forbindelse	med	estimering	af	diverse	parametre.	
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Middel	Varians	 Cheng,	Lin	&	Liu	

Metode	

Simpel	anvendelse.	
Forståelige	parametre.	
Høj	validitet	og	reliabilitet.	
Kan	anvendes	top-down	og	
buttom-up.	

+	
+	
+	
+	

Kompliceret	optimering.	
Lav	validitet	og	reliabilitet.	
Kan	kun	anvendes	på	
ejendomme.	
Abduktiv	metode.	

÷	
÷	
÷	
	
+	

Analytikers	
indflydelse	 Høj	objektivitet.	 +	 Subjektiv	estimering	af	

enkelte	parametre.	 ÷	

Output	 Giver	total	aktivallokering	i	
porteføljen.	 +	 Giver	kun	

ejendomsallokeringen.	 ÷	

Likviditet	

Antager	centrale	og	
velfungerende	markeder,	
hvor	handel	sker	kontinuert	
og	ude	friktion.	

÷	
Medregner	likviditetsrisiko	
i	form	af	ex	ante	elementet	
Time-On-Market.	

+	

Transaktions-
omkostninger	

Antager	at	
transaktionsomkostninger	
for	alle	aktiver	er	lig	nul.	

÷	
Inkluderes	som	parameter	
ved	optimering	af	
ejendomsallokering.	

+	

Uafhængighed	

Antager	efficiente	markeder	
med	uafhængige	afkast.	
Ejendomsafkast	er	først	
uafhængigt	efter	de-
smoothing.	

+/÷	

Antager	efficiente	markeder	
med	uafhængige	afkast.	
Ejendomsafkast	er	først	
uafhængigt	efter	de-
smoothing.	

+/÷	

Homo/Hetero-
skedasticitet	

Antager	homoskedastisk	
afkast	(konstant	risiko).	 ÷	 Antager	heteroskedastisk	

afkast	(voksende	risiko).	 +	

Aktivkorrelation	
Anvender	faktisk	
korrelation	at	udlede	af	ex	
post	data.	

+	
Antager	nul-korrelation	
mellem	ejendomme	og	
aktier.	

÷	

	 	
Tabel	8:	Fordele	og	ulemper	(Egen	tilvirkning)	
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4.4	Risikoestimering	af	ejendomsaktivet	

Afsnittet	undersøger	underspørgsmål	 fire	 i	problemformuleringen:	 ”Hvilken	effekt	på	risikoestimatet	har	

anvendelse	af	Cheng	et	al	 teorien	 frem	 for	Middel	 varians	 teorien?”.	Først	udledes	 risikoen	ud	 fra	Middel	

varians	 teorien	 i	 afsnit	 4.4.1.	 Estimatet	 sammenholdes	 fordele	 og	 ulemper	 fra	 tabel	 8.	 Afsnit	 4.4.2	

estimerer	 ejendomsrisikoen	 ud	 fra	 Cheng	 et	 al.	 teorien.	 Estimatet	 relateres	 ligeledes	 til	 fordelene	 og	

ulemperne	ved	teorien.		

4.4.1	Risikoestimering	ved	middel	varians	teorien	

Middel	 varians	 teorien	 estimerer	 ex	 post	 risikoen	 på	 ejendomme	 ud	 fra	 det	 historiske	 afkast.	 Teorien	

antager,	 at	 data	 er	 uafhængigt	 og	 normalt	 fordelt,	 hvorfor	 variansen	 på	 afkast	 er	 konstant	 uanset	

holdeperioden.	Risikoen	i	de	25	afkastobservationer	for	S&A	indekset	bør,	ifølge	teoriens	antagelser,	tage	

højde	 for	 investeringshorisonten	 og	 illikviditeten	 samlet	 set	 for	 ejendomme.	 Standardafvigelsen	 for	

middel	varians	teorien	beregnes	ved	formel	34.	

	

σ!" !"#$ =
1
𝑛

(𝑢!"! − 𝑢!")
!

!

!!!

	

(34)	

I	formel	34	angiver	σ!" !"#$	standardafvigelsen	for	ejendomsafkastet,	𝑛	angiver	antallet	af	observationer,	

𝑢!"! 	er	ejendomsafkastet	i	periode	𝑖	og	𝑢!" 	er	det	gennemsnitlige	afkast	over	analyseperioden	fra	1990	til	

2014.	For	det	de-smoothede	S&A	indeks	beregnes	ex	post	risikoen	til	14,08%	med	et	gennemsnitlig	afkast	

på	 9,44%.	 Enkelt	 perioderisikoen	 udvides	 til	 en	 længere	 investeringshorisont	 ved	 at	 gange	 afkastets	

varians	med	 investeringshorisonten.	For	en	 ti	årig	 investeringshorisont	varierer	den	 totale	risiko	 fra	en	

standardafvigelse	på	14,08%	til	en	på	44,53%.	

De	praktiske	 fordele	 ved	middel	 varians	 teorien	 afspejles	 i	 den	 simple	 forklaring	 af	 risikoestimeringen.	

Som	 nævnt	 er	 standardafvigelsen	 et	 simpelt	 begreb,	 som	 er	 let	 at	 forstå.	 Objektiviteten	 er	 høj,	 idet	

risikoen	udelukkende	estimeres	ud	fra	data.	Teorien	bygger	på	antagelsen	om	et	likvidt,	centraliseret	og	

velfungerende	 aktivmarked,	 hvor	 handel	 er	 kontinuert	 og	 friktionsløst	 samt,	 at	 aktivers	 komplekse	

karakteristika	 kan	 forklares	 gennem	 deres	 uafhængige	 og	 normalfordelte	 afkastdistribution.	 Som	



Side	97	

konkluderet	 i	 afsnit	 4.3	 handles	 investeringsejendomme	 modsat	 ofte	 i	 ineffektive,	 decentraliserede	

markeder	 og	 deres	 afkast	 afviger	 fra	 normalfordelingsantagelsen.	 For	 det	 andet	 er	 faktorer	 såsom	

illikviditet,	 immobilitet,	 heterogenitet	 og	 udelelighed	 unikke	 for	 investeringsejendomme.	 Derfor	 er	 de	

traditionelle	 gennemsnit	 og	 varians	 parametre	 utilstrækkelige	 til	 at	 fange	 effekten	 af	 disse	 faktorer	 på	

ejendomspriser	 (Lusht,	 1988).	 Desuden	 er	 finansielle	 aktiver	 signifikant	 billigere	 end	 ejendomme	 at	

handle.	 Det	 betyder	 at	 ejendomme	 typisk	 holdes	 over	 en	 længere	 periode	 for	 at	 være	 en	 fordelagtig	

investering.	

På	baggrund	af	analysen	omkring	normalfordelingsantagelsen	 i	afsnit	4.3.5	vurderes	standardafvigelsen	

estimatet	at	være	et	validt	estimat	i	forhold	til	ex	post	risikoen.	For	den	samlede	ejendomsrisiko	vurderes	

de	14,08%	at	være	en	underestimering	af	det	reelle	niveau	idet	det	der	ikke	tages	højde	for	illikviditet.	

4.4.2	Risikoestimering	ved	Cheng	et	al.	

Fra	teoriafsnit	3.3	ses	nedenstående	formel	til	udregning	af	risikoestimeringen	for	Cheng	et	al.	Afsnit	4.4.2	

tager	 udgangspunkt	 i	 denne	 formel	 og	 forklarer	 hvordan	 teorien	 tager	 højde	 for	 ejendomsspecifikke	

karakteristika.	

	
σ!"!!"#$ ! =  T!σ! + t!"#σ! +

t!"#!

T! + t!"#
1 +

µ!

σ!
σ!	

(35)	

Til	 at	 estimere	 ejendomsrisikoen	 opstiller	 Cheng	 et	 al.	 en	 risikomatrice,	 der	 integrerer	 prisrisikoen	 og	

illikviditeten	 på	 ejendomsmarkedet.	 Matricen	 har	 holdeperioden	 og	 Time-On-Market	 som	 variable.	

Jævnfør	teoriafsnittet	3.3,	kræver	estimering	af	risikoen,	at	investor	kender	til;	

1) den	forventede	investeringshorisont	 T! ,		

2) den	forventede	TOM	 t!"# ,		

3) enkeltperiode	afkastet	 µ ,	og	

4) den	periodiske	ex	post	risiko	 σ .	

Enkelt-periode	 estimaterne	 for	 risiko	 (14,08%)	 og	 afkast	 (9,44%)	 fra	middel	 varians	 teorien	 anvendes	

som	faste	parametre	i	Cheng	et	al.	estimeringen.	
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Den	 forventede	 investeringshorisont	 er	 investorspecifik.	 På	 det	 danske	 ejendomsmarked	 ser	 man	

investorer	 som	 ATP	 Ejendomme	 A/S,	 der	 i	 princippet	 køber	 deres	 ejendomme	 med	 en	 uendelig	

investeringshorisont	 (Kenneth	 Olsson,	 2016).	 Modsat	 ses	 den	 kortsigtede	 investor,	 der	 spotter	 gode	

handler	 og	 flipper	 ejendomme	 indenfor	 en	 kortere	 periode.	 I	 det	 perspektiv	 er	 der	 valgt	 en	

investeringsperiode	 på	 et	 til	 ti	 år.	 Dette	 antages,	 som	 en	 normal	 investeringshorisont	 for	 de	 fleste	

institutionelle	investorer	på	det	danske	ejendomsdomsmarked.	

Den	forventede	TOM	afhænger	af	adskillige	faktorer.	På	det	ejendomsspecifikke	plan	afhænger	det	af	den	

individuelle	 sælger-	 og	 køberperformance,	 villigheden	 til	 nedslag	 i	 pris	 og	 de	 respektive	 parters	

finansielle	 situation.	 På	markedsplan	 er	 den	 største	 effekt	 konjunkturen.	 Kasper	Wehners	 vurdering	 af	

intervallet	for	TOM	er	to	måneder	og	op	mod	et	år.	Dette	interval	anvendes	i	risikoestimeringsmatricen.	

Ud	fra	formel	13,	gengivet	som	formel	35,	er	ejendomsrisikoen	estimeret	ud	fra	de	beskrevne	værdier	og	

sammenfattet	 i	 tabel	 9	 og	 10.	 Tabel	 9	 viser	 risikoen	 ved	 TOM	 på	 to	 til	 tolv	 måneder	 og	 en	

investeringshorisont	på	et	til	fem	år.	Tabel	10	viser	risikoen	ved	samme	TOM	og	en	investeringshorisont	

på	seks	til	ti	år.	I	tabellerne	er	risikoformlen	opsplittet	efter	de	tre	risikoled.	Det	første	led	𝑇!𝜎!	angiver	

ejendommes	ex	post	prisrisiko,	som	er	identisk	med	middel	varians	risikoen.	Andet	led	𝑡!"#𝜎!	er	risikoen	

i	forhold	til	en	øget	TOM	og	tredje	led	 !!"#
!

!!!!!"#
1 + !!

!!
𝜎!	beskriver	usikkerheden	omkring	TOM.	

Ud	 fra	 hvert	 af	 de	 tre	 led	 angives	 deres	 respektive	 andel	 af	 den	 totale	 varians.	 Variansen	 for	 en	 given	

investeringshorisont	 og	 TOM	 er	 angivet	med	 decimal	 tal,	mens	 standardafvigelsen	 er	 angivet	 i	 procent	

under	variansen.	Ejendomme,	med	en	et	årige	investeringshorisont	og	forventet	TOM	på	to	måneder,	har	

en	varians	på	0,0238	og	standardafvigelse	på	15,43%.	I	scenariet	udgør	prisrisikoen,	83%	af	den	samlede	

ejendomsrisiko.	Andet	led	udgør	14%	og	tredje	led	udgør	3%.		

Middel	varians	risikoen,	ved	en	given	 investeringshorisont,	er	angivet	 i	bunden	af	de	to	tabeller.	Ved	en	

etårig	 investeringshorisont	 er	 middel	 varians	 risikoen	 identisk	 med	 prisrisikoen,	 83% ∗ 15,43% =

14,08%.	 Dette	 giver	 god	mening,	 da	 prisrisiko	 angiver	 ex	 post	 risikoen	 for	 begge	 teorier.	 Såfremt	 den	

ejendomsspecifikke	parameter	TOM,	sættes	 til	nul,	er	middel	varians	og	Cheng	et	al.	 risikoestimeringen	

således	identisk.		
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Tabel	9	og	10	viser,	at	usikkerheden	i	forhold	til	TOM	stiger	og	også	dermed	ex	ante	risikoens	andel	af	den	

samlede	 risiko,	 når	TOM	øges.	 Ved	 at	 øge	TOM	 fra	 to	 til	 fire	måneder,	 for	 en	 etårig	 holdeperiode,	 øges	

andet	 led	 fra	14%	til	23%	af	 risikoen,	mens	 tredje	 led	vokser	 fra	3%	til	8%.	Det	er	således	ved	en	 lang	

TOM,	at	middel	varians	metoden	undervurderer	ejendomsrisikoen.	For	en	TOM	på	tolv	måneder	udgør	ex	

ante	 risikoen	 en	 større	 andel	 end	 ex	 post	 risikoen.	 I	 perioder	med	 lavkonjunktur,	 hvor	 TOM	 typisk	 er	

længere,	har	middel	varians	teorien	en	større	tendens	til	at	undervurdere	risikoen	ved	ejendomme,	end	i	

høj	 konjunkturer,	 hvor	 TOM	 typisk	 er	 lavere.	 Udviklingen	 i	 risikofordeling,	 ved	 en	ændring	 af	 TOM,	 er	

grafisk	afbilledet	i	appendiks	12.	

Tabel	9:	Cheng	et	al.	risikoestimering	ud	fra	TOM	og	investeringshorisont	på	1-5	år	(Egen	tilvirkning)	

Andel 1 Andel 2 Andel 3 Andel 4 Andel 5
TH*σ2 83% 92% 94% 96% 97%
tTOM*σ2 14% 0,0238 8% 0,0433 5% 0,0630 4% 0,0828 3% 0,1026

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 3% 15,43% 1% 20,81% 0% 25,11% 0% 28,78% 0% 32,03%
TH*σ2 69% 83% 89% 92% 93%
tTOM*σ2 23% 0,0288 14% 0,0476 10% 0,0670 8% 0,0866 6% 0,1063

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 8% 16,98% 3% 21,82% 1% 25,89% 1% 29,44% 1% 32,61%
TH*σ2 57% 76% 83% 87% 90%
tTOM*σ2 29% 0,0345 19% 0,0524 14% 0,0714 11% 0,0908 9% 0,1103

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 14% 18,58% 5% 22,90% 3% 26,73% 2% 30,14% 1% 33,22%
TH*σ2 49% 69% 78% 83% 86%
tTOM*σ2 32% 0,0407 23% 0,0577 17% 0,0762 14% 0,0953 12% 0,1146

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 19% 20,18% 8% 24,01% 5% 27,60% 3% 30,86% 2% 33,85%
TH*σ2 42% 63% 73% 79% 83%
tTOM*σ2 35% 0,0472 26% 0,0632 20% 0,0812 17% 0,1000 14% 0,1191

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 23% 21,73% 11% 25,14% 6% 28,50% 4% 31,62% 3% 34,51%
TH*σ2 37% 57% 69% 76% 80%
tTOM*σ2 37% 0,0540 29% 0,0691 23% 0,0865 19% 0,1049 16% 0,1237

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 27% 23,24% 14% 26,28% 8% 29,41% 5% 32,39% 4% 35,18%

Middel	varians	risiko	 14,08% 19,91% 24,39% 28,16% 31,48%

12

8

10

TH (år)

6

2

4

TOM	
(mdr) Risikokompinenter
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Generelt	udgør	illikviditet	ved	ejendomsinvestering	ikke	et	problem	for	den	langsigtede	investor	(Cheng,	

Lin,	&	Liu,	2010b).	At	holde	ejendomme	en	til	tolv	måneder	længere	gør	ingen	forskel,	hvis	de	allerede	har	

været	 i	 porteføljen	 i	 ti	 år.	 Fra	 tabel	 9	 og	 10	 samt	 appendiks	 12	 ses	 samme	 konklusion.	 Når	

investeringshorisonten	 øges,	 får	 prisrisikoen	 tilsvarende	 en	 større	 andel	 af	 den	 totale	 ejendomsrisiko.	

Dette	 er	 naturligt,	 da	 man,	 i	 takt	 med	 at	 investeringshorisonten	 øges,	 bliver	 mere	 usikker	 på	 den	

fremtidige	 pris.	 Med	 andre	 ord	 dæmper	 en	 langsigtet	 investeringshorisont	 likviditetsrisikoen,	 men	 på	

bekostning	af	en	øget	prisrisiko.	

Tabel	10:	Cheng	et	al.	risikoestimering	ud	fra	TOM	og	investeringshorisont	på	6-10	år	(Egen	tilvirkning)	

Andel 6 Andel 7 Andel 8 Andel 9 Andel 10
TH*σ2 97% 98% 98% 98% 98%
tTOM*σ2 3% 0,1224 2% 0,1422 2% 0,1620 2% 0,1818 2% 0,2016

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 0% 34,98% 0% 37,71% 0% 40,25% 0% 42,64% 0% 44,90%
TH*σ2 94% 95% 96% 96% 97%
tTOM*σ2 5% 0,1261 5% 0,1458 4% 0,1656 4% 0,1854 3% 0,2052

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 0% 35,51% 0% 38,19% 0% 40,69% 0% 43,06% 0% 45,30%
TH*σ2 92% 93% 94% 94% 95%
tTOM*σ2 8% 0,1300 7% 0,1497 6% 0,1694 5% 0,1891 5% 0,2089

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 1% 36,05% 1% 38,69% 0% 41,15% 0% 43,49% 0% 45,70%
TH*σ2 89% 90% 92% 92% 93%
tTOM*σ2 10% 0,1341 9% 0,1537 8% 0,1733 7% 0,1930 6% 0,2127

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 1% 36,62% 1% 39,20% 1% 41,63% 1% 43,93% 1% 46,12%
TH*σ2 86% 88% 89% 91% 92%
tTOM*σ2 12% 0,1384 10% 0,1579 9% 0,1774 8% 0,1970 8% 0,2166

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 2% 37,20% 2% 39,73% 1% 42,12% 1% 44,38% 1% 46,54%
TH*σ2 83% 86% 87% 89% 90%
tTOM*σ2 14% 0,1429 12% 0,1622 11% 0,1816 10% 0,2011 9% 0,2207

σTOM2/(TH+tTOM)*(1+μ2/σ2)*σ2 3% 37,80% 2% 40,27% 2% 42,62% 1% 44,85% 1% 46,98%

Middel	varians	risiko	 34,49% 37,25% 39,83% 42,24% 44,53%

TH (år)

12

8

10

6

4

2

Risikokompinenter
TOM	
(mdr)
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Tabel	11:	Gennemsnitlig	årlig	risiko	(Egen	tilvirkning)	

Tabel	 11	 viser	 den	 gennemsnitlige	 årlige	 standardafvigelse,	 som	 udregnes	 ved	 at	 dividere	 den	 totale	

varians	 over	 investeringshorisonten	 og	 herefter	 tage	 kvadratroden.	 Det	 ses	 at	 Cheng	 et	 al.	 teorien	

estimerer	en	aftagende	gennemsnitlig	total	risiko	ved	voksende	investeringshorisont.	For	risikable	aktiver	

anbefales	 det	 at	 have	 en	 længere	 investeringshorisont	 idet	 den	 årlige	 risiko	 dermed	mindskes.	 I	 dette	

perspektiv	giver	den	 faldende	risiko	 fra	Cheng	et	al.	god	mening.	 	Niveauet	 ligger	en	smule	over	middel	

varians	estimatet,	hvilket	skyldes	illikviditeten	på	ejendomme.		

Fra	 afsnit	 4.3.3	 konkluderede	 vi,	 at	 ex-post	 risikoen	 er	 voksende	 over	 tid.	 Ud	 fra	 beregningen	 af	

ejendomsrisikoen	i	formel	35	ses,	at	første	led	𝑇!𝜎!	medfører	en	lineær	udvikling	i	ex	post	risikoen.	Det	

vil	 sige,	 at	 risikoestimeringen	 ved	 Cheng	 et	 al.	 ikke	 tager	 højde	 for	 en	 heteroskedastisk	 varians.	 Det	

vurderes	 derfor,	 at	 risikoestimaterne	 for	 den	 to	 til	 ti	 årige	 investeringshorisont	 ligger	 under	 det	 reelle	

niveau	 for	 ejendomme.	Alt	 andet	 lige	 er	 det	 dog	 en	bedre	 tilnærmelse	 end	middel	 varians	 teorien,	 idet	

illikviditeten	er	medregnet.	For	den	et	årige	investeringshorisont	ses	de	største	afvigelser	mellem	middel	

varians	 teorien	 og	 Cheng	 et	 al	 og	 det	 vurderes	 at	 estimaterne	 er	 repræsentative	 for	

investeringsejendomme.	

Cheng	 et	 al.	 teoriens	 ulempe,	 i	 form	 af	 praktisk	 implementering,	 ses	 tydeligt	 i	 sammenligningen	 af	

outputtet	 fra	 de	 to	 teorier.	 Hvor	 Middel	 varians	 resulterer	 i	 et	 præcist	 og	 håndgribeligt	 estimat,	 giver	

Cheng	 et	 al.	 en	 hel	 matrice	 af	 mulige	 løsninger.	 Andelen	 af	 subjektivitet	 fra	 analytikeren	 er	 ligeledes	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 15,43% 14,72% 14,50% 14,39% 14,32% 14,28% 14,25% 14,23% 14,21% 14,20%
4 16,98% 15,43% 14,95% 14,72% 14,58% 14,50% 14,43% 14,39% 14,35% 14,32%
6 18,58% 16,19% 15,43% 15,07% 14,86% 14,72% 14,62% 14,55% 14,50% 14,45%
8 20,18% 16,98% 15,94% 15,43% 15,14% 14,95% 14,82% 14,72% 14,64% 14,58%
10 21,73% 17,78% 16,45% 15,81% 15,43% 15,19% 15,02% 14,89% 14,79% 14,72%
12 23,24% 18,58% 16,98% 16,19% 15,73% 15,43% 15,22% 15,07% 14,95% 14,86%

MV 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08% 14,08%

TOM	
(mdr)

Investeringshorisoint
Gennemsnitlig	årlig	standardafvigelse
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betydelig	højere,	da	estimaterne	for	TOM	og	investeringshorisont	fastsættes	ud	fra	en	subjektiv	vurdering.	

Dette	strider	med	det	neo	positivistiske	perspektiv,	som	er	tillagt	afhandlingen.	Hvor	Cheng	et	al.	teorien	

mister	 i	 praktisk	håndgribelighed,	 indhenter	 den	 i	 en	mere	detaljeret	 forståelse	 af	 ejendomsrisiko.	Den	

abduktive	metode	bag	teorien	betyder,	at	analytiker	får	en	langt	højere	forståelse	af	ejendommes	ex	ante	

risiko,	som	i	visse	scenarier	udgør	en	større	andel	af	den	totale	risiko	end	prisrisikoen.		

4.4.3	Delkonklusion	

På	baggrund	af	 antagelserne	om	uafhængigt	og	normalt	 fordelt	 afkast	 estimerer	Middel	 varians	 teorien	

den	 totale	 enkelt-periode	 ejendomsrisiko	 til	 14,08%.	 Totalrisikoen	 stiger	 lineært	 ved	 voksende	

investeringshorisont,	 men	 med	 en	 uændret	 gennemsnitlig	 årlig	 risiko.	 Teorien	 drager	 fordel	 af	 dens	

simple	risikoestimering,	som	ikke	påvirkes	af	investors	subjektive	præferencer.		

Cheng	et	al.	angiver	ikke	et	nøjagtigt	risikoestimat	men	en	matrice	af	estimater,	der	varierer	alt	afhængigt	

af	investeringshorisonten	og	TOM.	Ved	TOM	lig	nul,	er	der	ingen	forskel	mellem	risikoestimeringen	ved	de	

to	 teorier,	 da	 ex	 post	 risikoen	 er	 eneste	 risikoparameter.	 Cheng	 et	 al.	 estimeringen	 er	 i	 højere	 grad	

subjektiv	grundet	usikkerheden	omkring	TOM.	I	denne	afhandling	er	denne	subjektivitet	mindsket	ved	at	

anvende	 intervaller	 for	 TOM	 frem	 for	 en	 enkelt	 værdi.	 Risikoestimeringen	 varierer	 over	

investeringshorisonten	fra	15,43%	ved	en	TOM	på	2	måneder	og	et	årig	holdeperiode	til	46,98%	ved	en	

TOM	på	 12	måneder	 og	 en	 10	 årig	 holdeperiode.	Den	 største	 årlige	 risiko	 er	 på	 23,24%	og	 ses	 ved	 en	

etårig	holdeperiode	og	12	måneders	TOM.	Denne	indikerer	at	ejendomme	potentielt	set	kan	være	lige	så	

risikable	som	aktier,	der	har	en	standardafvigelse	på	24,69%.	

Effekten	ved	at	anvende	Cheng	et	al.	frem	for	Middel	Varians	teorien	ses	gennem	Cheng	et	al.’s	abduktive	

videreudvikling	af	Middel	Varians	teorien,	til	at	inkludere	ex	ante	risikoeksponenter.	Totalt	set	er	der	ikke	

den	store	estimeringsforskel,	vurderet	på	 intervalekstremerne	ved	de	 totale	standardafvigelser,	 jævnfør	

tabel	9	og	10.	Ved	voksende	tidshorisont	får	TOM	en	mindre	indflydelse	i	Cheng	et	al.	estimeringen	og	de	

to	teorier	konvergerer	mod	lignende	estimater.	Effekten,	ved	valg	af	teori,	er	størst,	når	der	arbejdes	inden	

for	 en	 defineret	 investeringshorisont	 og	 TOM	 er	 eneste	 variable.	 Middel	 varians	 har	 en	 tendens	 til	 at	

underestimere	den	totale	risiko,	ved	at	se	bort	fra	usikkerheden	forbundet	med	TOM.	Cheng	et	al.’s	mere	

detaljerede	syn	på	ejendomsrisikoen	medvirker,	at	den	i	højere	grad	afspejler	den	reelle	risiko	i	perioder	

med	lavkonjunktur,	hvor	TOM	har	en	tendens	til	at	være	højere.	For	den	etårige	horisont	udgør	ex	ante	
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risikokomponenterne	 op	 mod	 54%	 af	 den	 totale	 risiko.	 Det	 vil	 sige,	 at	 middel	 varians	 teorien	 kun	

estimerer	omkring	halvdelen	af	den	reelle	risiko	på	ejendomme	ved	at	forholde	sig	til	ex	post	data	alene.		

4.5	Optimal	ejendomsallokering	

Afsnittet	 har	 til	 formål	 at	 udregne	den	optimale	 ejendomsallokering	 via	middel	 varians	og	Cheng	 et	 al.,	

samt	vurdere	de	beregnede	output	ud	 fra	 afhandlingens	hidtidige	konklusioner.	Analysen	anvender	de-

smoothed	S&A	indeks	som	proxy	for	det	danske	ejendomsmarked	(jævnfør	afsnit	4.1	og	4.2).		I	afsnit	4.5.1	

optimeres	ejendomsallokeringen	ud	 fra	middel	varians	 teorien	og	outputtet	vurderes	ud	 fra	analysen	af	

fordele	 og	 ulemper	 ved	 teorien.	 Afsnit	 4.5.2	 anvender	 Cheng	 et	 al.	 og	 sammenholdes	 ligeledes	 med	

teoriens	respektive	fordele	og	ulemper.	Afsnit	4.5.3	sammenligner	de	to	output	og	konkluderer	på	sidste	

underspørgsmål	i	problemformuleringen.	

4.5.1	Optimering	ved	middel	varians	teorien	

Middel	 varians	 teorien	 bygger	 på	 de	 to	 grundlæggende	 antagelser.	 Afkast	 er	 I.I.D.	 og	 følger	 en	

normalfordeling	(Markowitz,	1959).		Optimeringen	sker	ved	brug	af	formel	10	og	formel	11	fra	teoriafsnit	

3.2.	 Det	 antages,	 at	 investor	 ikke	 kan	 shorte	 porteføljens	 aktiver	 og,	 at	 investor	 til	 enhver	 tid	 er	 100%	

investeret	i	de	analyserede	aktiver,	det	vil	sige	ingen	kontantbeholdning.	

Afhandlingen	betragter	de	10-årige	danske	statsobligationer	som	risikofrie.	I	middel	varians	optimeringen	

er	der	derfor	antaget	en	nul-korrelation	mellem	obligationer	og	de	øvrige	aktiver.	Uden	denne	restriktion	

er	sammenligningen	af	middel	varians	og	Cheng	et	al.	ejendomsallokeringen	misvisende,	da	der	optimeres	

på	 forskellige	 grundlag.	 Per	 definition	 er	 variansen	 på	 det	 risikofrie	 aktiv	 lig	 nul.	 Denne	 restriktion	

medvirker,	 at	 den	 efficiente	 rand	 skærer	 i	 y-aksen	 og	 til	 en	 hvis	 grad	 kan	 sammenlignes	 med	 Capital	

Market	Line	 (CML)	 fra	CAPM	 teorien	af	William	Sharpe.	Optimeringen	 sker	på	baggrund	af	det	 angivne	

data	 for	 afkast,	 korrelation	 og	 kovarians	 i	 appendiks	 13.	 Dette	 gennemgås	 nærmere	 i	 kritikken	 i	 afsnit	

4.5.4		

Ved	 anvendelse	 af	 middel	 varians	 optimering	 opstilles	 den	 efficiente	 rand	 for	 det	 gældende	

investeringsunivers.	 For	 at	 konstruere	 den	 efficiente	 rand	minimeres	 risikoen	 for	 en	 række	 porteføljer	
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med	 forskelligt	 forventet	 afkast.	 Den	 efficiente	 rand,	 angivet	 i	 figur	 26,	 er	 udledt	 ved	 at	 optimere	 66	

porteføljer	 med	 et	 forventet	 afkast	 fra	 4,9%	 til	 11,36%.	 Afkastet	 på	 4,9%	 indikerer	 minimum	 varians	

porteføljen,	da	det	svarer	til	en	ren	investering	i	GDGB10YR	indekset.	De	11,36%	er	maksimum	og	svarer	

til	100%	investering	det	mest	risikofyldte	aktiv,	OMXC20.		

Formel	36	viser	et	eksempel	på	beregningen	af	det	forventede	afkast,	hvor	𝐴	angiver	afkast	matricen	og	𝑤	

angiver	allokeringsmatricen	for	de	tre	aktiver.	I	figur	12	ses	at	porteføljen,	med	et	forventet	afkast	på	6%,	

består	af	16,31%	ejendomme,	5,55%	aktier	og	78,14%	obligationer.	Det	forventede	afkast	er	findes	ved	at	

gange	hver	aktiv	vægt	med	aktivets	respektive	afkast.	

	
E 𝑢!" = 𝐴 ∗ 𝑤 = 9,44% 11,36% 4,90% ∗

16,31%
5,55%
78,14%

= 6,00%	
(36)	

Samme	portefølje	på	den	efficiente	rand	er	anvendt	som	eksempel	for	beregningen	af	porteføljevariansen	

i	formel	37:	

	
VAR 𝑢!" = 𝑤! ∗ ∗ 𝑤 =

16,31%
5,55%
78,14%

!

∗
0,0189 0,0118 0,0000
0,0118 0,0610 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000

∗
16,31%
5,55%
78,14%

= 0,0009	

(37)	

Porteføljens	 standardafvigelse	 findes	ved	at	 tage	kvadratroden	af	porteføljevariansen,	 som	vist	 i	 formel	

38.	

	 𝑆𝑇𝐷(𝑢!") = VAR 𝑢!" = 0,0009 = 3,05%	 (38)	
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Figur	26:	Markowitz’s	efficiente	rand	(Egen	tilvirkning)	

Den	efficiente	rand	viser,	at	et	øget	afkast	medfører	en	øget	risiko.	Investors	risikoaversion	kan	indirekte	

udledes	 ud	 fra	 figur	 26.	 En	 risikoavers	 investor	 frygter	 risiko	 og	 søger	 derfor	 de	 porteføljer,	 hvor	

standardafvigelsen	er	 lavest,	det	vil	sige	 længst	 til	venstre	eller	 i	bunden	af	randen.	Den	risiko	perverse	

investor	søger	de	store	afkast	og	løber	helst	høje	risici	i	jagten	derpå.	Denne	investor	ligger	derfor	længst	

til	 højre	 eller	 i	 toppen	 af	 renden.	 Middel	 varians	 teorien	 er	 således	 indifferent	 overfor	 investors	

risikoprofil,	idet	den	giver	et	samlet	billede	af	det	efficiente	investeringsunivers.		

	
Tabel	12:	Porteføljer	langs	den	efficiente	rand	(Egen	tilvirkning)	

De-smoothed	S&A 1,43% 16,31% 30,62% 44,93% 59,24% 70,92% 18,64%
OMXC20 0,53% 5,55% 10,97% 16,39% 21,81% 29,08% 81,36%
GDGB10YR	 98,04% 78,14% 58,41% 38,68% 18,95% 0,00% 0,00%

Forventet	afkast 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00%
Varians 0,0000 0,0009 0,0034 0,0074 0,0129 0,0200 0,0446
Standardafvigelse 0,27% 3,05% 5,82% 8,59% 11,36% 14,14% 21,13%

Allokering

Afkast	og	risiko

4%	

5%	

6%	

7%	

8%	

9%	

10%	

11%	

12%	

0.02	 0.04	 0.06	 0.08	 0.10	 0.12	 0.14	 0.16	 0.18	 0.20	 0.22	 0.24	 0.26	

Fo
rv
en
te
t	a
pk
as
t	

Standardafvigelse	

Efpicient	rand	



Side	106	

Tabel	 12	 angiver	 porteføljer	 langs	 den	 efficiente	 rand.	 Ud	 fra	 tabellen	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 en	

risikoavers	investor	primært	har	obligationer	i	sin	portefølje.	Modsat	har	den	risiko	perverse	investor	en	

overvægt	 af	 aktier.	 Generelt	 viser	 tabellen,	 at	 ejendomsaktivet	 hurtigt	 bliver	 det	 dominerende	 aktiv	 i	

porteføljen,	 når	 risikoaversionen	 sænkes	 fra	 det	 ekstreme	 scenarie	 med	 overvægt	 i	 aktier.	 Samme	

konklusion	 finder	 man	 hos	 Harris	 Friedmann	 tilbage	 i	 1971	 (Friedmann,	 1971).	 Den	 maksimale	

ejendomsallokering	er	lig	70,92%	og	findes	ved	et	forventet	afkast	på	10,00%.	Set	i	et	praktisk	perspektiv	

vurderes	denne	allokering	at	være	usandsynlig	høj	for	den	gennemsnitlige	institutionelle	investor.	Ved	en	

ejendomsallokering	på	70,92%	består	resten	af	porteføljen	af	aktier,	hvilket	er	modsat	hvad	der	normalt	

ses	 hos	 pensionsfonde.	 For	 eksempel	 har	 de	 fleste	 pensionskasser	 flest	 likvider	 bundet	 i	 obligationer	

(Michael	Bruhn,	2016).	Industriens	Pension	rapporterer	en	total	obligationsandel	på	45,5%	(Industriens	

Pension,	 2016).	 Niveauet	 for	 ejendomsallokeringen	 er	 ligeledes	 langt	 højere	 end	 de	 15%	 til	 40%,	 som	

tidligere	 middel	 varians	 analyser	 konkluderer.	 Det	 faktum	 taler	 for,	 at	 et	 realistisk	 niveau	 for	

ejendomsallokeringen	på	det	danske	marked	ligger	mellem	16%	og	31%.	Herved	er	obligationer	stadig	er	

det	 dominerende	 aktiv	 i	 porteføljen	 og	 intervallet	 stemmer	 overens	 med,	 hvad	 tidligere	 teoretikere	

konkluderer	i	deres	undersøgelser	af	andre	markeder	(se	indledning).		

Fordelen	ved	en	simpel	og	letforståelig	analyse	(se	afsnit	4.3.6)	ses	umiddelbart	i	outputtet.	En	investor,	

der	 kender	 sin	 egen	 risikoaversion,	 kan	 hurtigt	 danne	 sig	 et	 overblik	 over,	 hvilken	 optimal	

ejendomsallokering	 der	 matcher	 hans/hendes	 profil	 og	 hvilke	 konsekvenser	 det	 har	 at	 ændre	 sine	

risikopræferencer.	 Ligeledes	 afspejles	 teoriens	 høje	 objektivitet	 ved	 ikke	 at	 indeholde	 antagelser	 om	

investors	 risikoaversion	 i	 forbindelse	 med	 opstilling	 af	 den	 efficiente	 rand.	 Der	 var	 ikke	 et	 statistisk	

grundlag	 til	 at	 afvise	 normalfordelingsantagelsen	 (se	 afsnit	 4.3.5),	 hvorfor	 validiteten	 i	 de	 estimerede	

outputværdier	 omkring	 afkast	 og	 risiko	 ikke	 kan	 anfægtes.	 Investor	 bør	 dog	 være	 opmærksom	på	 den	

øgede	downside	risiko	i	form	af	den	højre	skæve	afkastfordeling.	For	den	risikoneutrale	investor	må	der	

derfor	anbefales	en	allokering	i	den	lavere	ende	af	det	realistiske	interval	angivet	ovenfor,	såfremt	middel	

varians	 teorien	 anvendes.	 Outputtet	 beskriver	 det	 enkeltperiodiske	 optimeringsscenarie.	 Ved	

risikoestimeringen	 i	 afsnit	 4.4.3	 blev	 det	 estimeret,	 at	 ex	 post	 risikoen	 undervurderede	 den	 samlede	

risiko.	Dette	fordrer	yderligere	til	en	anbefalet	ejendomsallokering	nærmere	de	16%	end	de	31%.		
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4.5.2	Optimering	ved	Cheng	et	al.	

Cheng	 et	 al.	 inkorporerer	 de	 tre	 karakteristika	 ved	 investeringsejendomme:	 høj	 likviditetsrisiko,	 høje	

transaktionsomkostninger	 og	 afkastet	 er	 ikke	 I.I.D.	 På	 baggrund	 af	 dette	 løser	 Cheng	 et	 al.	

optimeringsproblemet	i	forhold	til	ejendomsallokeringen	via	formel	19	og	20	(se	teoriafsnit	3.3).	Formel	

19	 løser	den	optimale	ejendomsallokering,	mens	 formel	20	 løser	den	optimale	 investeringshorisont.	Da	

optimering	af	ejendomsallokering	er	betinget	af	tidshorisonten	og	omvendt,	kræver	Cheng	et	al.	at	formel	

19	og	20	løses	simultant.	Dette	gøres	rent	praktisk	ved	hjælp	af	SOLVER	funktionen	i	Excel.	Denne	er	ikke	

hundrede	 procent	 nøjagtig,	 da	 den	 anvender	 ”trial	 and	 error”.	 Det	 vurderes	 dog,	 at	

estimeringsafvigelserne	er	så	små,	at	det	ikke	får	indflydelse	på	validiteten	af	teoriens	output.	

Outputtet	opstilles	i	to	matricer,	med	TOM	og	transaktionsomkostninger	som	variable.	Den	første	angiver	

den	 optimale	 investeringshorisont	 på	 baggrund	 af	 formel	 20.	 Den	 anden	matrice	 angiver	 den	 optimale	

ejendomsallokering	på	baggrund	af	formel	19.		

For	at	optimere	ved	Cheng	et	al.	er	det	nødvendigt	først	at	kende	(se	teoriafsnit	3.3):	

1) TOM	 t!"# 	

2) transaktionsomkostninger	(𝐶)	

3) enkeltperiode	afkastet	for	det	de-smoothede	S&A	indeks	 𝑢!" 	

4) den	periodiske	ex	post	risiko	for	det	de-smoothede	S&A	indeks	 𝜎!" 	

5) enkeltperiode	afkastet	for	OMXC20	 𝑢! 	

6) den	periodiske	ex	post	risiko	for	OMXC20	 𝜎! 	

7) den	risikofrie	rente	fra	 𝑟! 	

8) risikoparameteren	lambda	(𝜆)	

Den	forventede	TOM	defineres	af	markedskonjunkturen	og	vurderes	af	Kasper	Wehner	til	at	være	fra	to	til	

tolv	måneder	afhængigt	af	konjunkturcyklussen.	Dette	svarer	til	de	anvendte	værdier	i	afsnit	4.4.2.	

De	 forventede	 transaktionsomkostninger	 vurderes	 at	 variere	 fra	 tre	 til	 otte	 procent.	 Dette	 baseres	 på	

observerede	værdier	 i	både	det	danske	ejendomsmarked	samt	i	studier	af	det	britiske	ejendomsmarked	

(Collett,	Lizieri,	&	Ward,	2003).	
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Enkeltperiode	 afkastet	 for	 S&A	 indekset	 efter	 de-smoothing	 er	 9,44%	 med	 en	 tilhørende	

standardafvigelse	 på	 14,08%.	 Enkeltperiode	 afkastet	 for	 OMXC20	 indekset	 er	 lig	 11,36%,	 mens	 den	

tilhørende	ex	post	risiko	er	24,69%.	Den	risikofrie	rente	bygger	på	GDGB10YR	gennemsnittet	på	4,9%.	

Lambda	 angiver	 en	 investors	 risikoparameter	 og	 beskriver	 derfor	 risikoaversionen.	 Lambda	 alene	 har	

ingen	 informationsværdi.	 For	 at	 sammenligne	 outputtet	 fra	 de	 to	 teorier	 er	 det	 dog	 påkrævet,	 at	 alle	

beregninger	 tager	 udgangspunkt	 i	 den	 samme	 lambda.	Denne	 afhandling	 anvender	derfor	 lambda	 til	 at	

sikre	 sammenlignelighed	 mellem	 de	 to	 teorier.	 Lambda	 estimeres	 ud	 fra	 formel	 15	 i	 teoriafsnit	 3.3.	

Tidligere	 studier	 estimerer	 et	 optimalt	 ejendomsallokeringsniveau	 mellem	 15%	 og	 40%.	 Dette	 svarer	

nogenlunde	til	intervallet	for	den	risikoneutrale	investor	under	middel	varians	optimeringen.	Cheng	et	al.	

antager,	 at	 man	 optimerer	 for	 den	 gennemsnitlige	 risikoneutrale	 investor	 ved	 at	 basere	 lambda	 på	

middelværdien	 af	 det	 tidligere	 udledte	 allokeringsniveau,	 det	 vil	 sige	 27%.	 Beregningerne	 i	 denne	

afhandling	anvender	samme	princip.	Beregningerne	af	lambda	bygger	på	samme	procentsats,	som	Cheng	

et	 al.	 I	 princippet	 er	 procentsatsen	 irrelevant,	 når	 den	 anvendes	 som	 sammenligningsgrundlag	 for	 de	

teorier.	Dette	skyldes,	at	formålet	med	sammenligning	først	og	fremmest	er	at	udlede	forskellene	i	de	to	

teorier	og	sammenholde	med	fordele	og	ulemper.	Procentsatsen	får	først	indflydelse,	når	det	kommer	til	

en	 konkret	 vurdering	 og	 anbefaling	 af	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 til	 en	 specifik	 investor.	 Som	

analytiker	skal	man	holde	sig	for	øje,	at	anbefalingen	fra	Cheng	et	al.	kun	er	gældende	for	investorer	med	

denne	 eksakte	 risikoaversion.	 	 Ved	 beregning	 via	 formel	 15	 fås	 en	 lambda	 på	 4,27.	 Justeres	

ejendomsallokering	til	40%	fås	en	lambda	på	2,86.	Alt	andet	lige	er	en	investor,	der	foretrækker	en	højere	

andel	i	ejendomme,	er	mere	risikosøgende.	Modsat	får	man	med,	ved	en	ejendomsallokering	på	15%,	en	

lambda	 på	 7,64.	 Det	 betyder,	 at	 investor,	 der	 ønsker	 en	 lavere	 ejendomsallokering,	 er	 mindre	

risikosøgende.		

Med	de	redegjorte	inputvariable	in	mente	kan	den	optimale	ejendomsallokering	ved	Cheng	et	al.	teorien	

udledes	via	 formel	19	og	20.	Tabel	13	viser	outputtet	af	beregningerne.	Den	 første	matrice	angiver	den	

optimale	 investeringshorisont	målt	 i	 år	udledt	 fra	 formel	20,	mens	anden	matrice	angiver	den	optimale	

ejendomsallokering	udledt	fra	formel	19.	
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Tabel	13:	Optimal	investeringshorisont	og	ejendomsallokering	(Egen	tilvirkning)	

Ifølge	Cheng	et	al.	teorien	varierer	den	optimale	investeringshorisont	mellem	2,01	og	5,52	år.	Tilsvarende	

udgør	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 8,94%	 ved	 kort	 investeringshorisont	 og	 lave	

transaktionsomkostninger	og	3,22%	ved	 lang	horisont	og	høje	 transaktionsomkostninger.	Dette	resultat	

er	i	overensstemmelse	med	tidligere	studier,	der	finder	en	optimal	investeringshorisont	i	niveauet	fire	til	

seks	år	(Gau	&	Wang,	1990),	(Collett,	Lizieri,	&	Ward,	2003)	og	(Cheng,	Lin,	&	Liu,	2010a).	Ifølge	Kenneth	

Olsson	 udgør	 ATP’s	 ejendomsallokering	 35	 mia	 ud	 af	 en	 samlet	 portefølje	 på	 omkring	 700	milliarder,	

hvilket	 svarer	 til	 5%	 af	 den	 samlede	 allokering	 (Kenneth	 Olsson,	 2016).	 For	 PFA	 ligger	

ejendomsallokeringen	lige	under	10	%	(Michael	Bruhn,	2016).	Industriensn	Pension	rapporterer	på	deres	

Optimal	investeringshorisont	(år)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3% 2,01 2,04 2,08 2,14 2,20 2,26 2,34 2,41 2,49

4% 2,66 2,69 2,72 2,76 2,81 2,87 2,93 2,99 3,06

5% 3,32 3,34 3,37 3,40 3,44 3,49 3,54 3,60 3,66

6% 3,98 3,99 4,02 4,04 4,08 4,12 4,17 4,22 4,27

7% 4,63 4,65 4,67 4,69 4,72 4,76 4,80 4,84 4,89

8% 5,29 5,31 5,32 5,35 5,37 5,40 5,44 5,48 5,52

Optimal	ejendomsandel

2 3 4 5 6 7 8 9 10

3% 8,94% 8,76% 8,54% 8,28% 8,00% 7,71% 7,42% 7,13% 6,85%

4% 6,75% 6,67% 6,57% 6,45% 6,31% 6,16% 6,00% 5,84% 5,67%

5% 5,42% 5,38% 5,32% 5,26% 5,18% 5,09% 5,00% 4,90% 4,80%

6% 4,52% 4,50% 4,47% 4,43% 4,38% 4,33% 4,27% 4,20% 4,14%

7% 3,88% 3,87% 3,85% 3,82% 3,79% 3,75% 3,72% 3,67% 3,63%

8% 3,40% 3,39% 3,38% 3,36% 3,34% 3,31% 3,29% 3,26% 3,22%

Forventet	TOM	(måneder)

Forventet	TOM	(måneder)
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hjemmeside	en	ejendomsallokering	på	4,8%	(Industriens	Pension,	2016).	Set	i	dette	perspektiv	vurderes	

Cheng	 et	 al.	 estimeringen	 at	 allokere	 et	 passende	 niveau	 på	 ejendomme.	 Tabellen	 viser,	 at	 stigende	

transaktionsomkostninger	 øger	 investeringshorisonten.	 Dette	 stemmer	 overens	 med	 konklusionerne	 i	

afsnit	4.3.2,	som	konkluderede,	at	 investor	er	 tvunget	til	at	holde	aktivet	 længere	 for	at	kompensere	 for	

omkostningerne.	 Modsvarende	 falder	 den	 optimale	 ejendomsallokering	 ved	 voksende	

investeringshorisont.	Dette	skyldes	den	voksende	risiko,	som	investor	påtager	ved	at	holde	aktivet	over	

længere	 perioder.	 Dette	 er	 beskrevet	 i	 afsnit	 4.3.3	 i	 forbindelse	 med	 brud	 på	 antagelsen	 om	

homoskedasticitet.	Ved	voksende	TOM	øges	den	optimale	investeringshorisont	og	den	optimale	allokering	

falder.	Denne	udvikling	kan	forklares	ud	fra	afsnit	4.4.	TOM	øger	ex	ante	risikoen	på	ejendomme,	hvilket	

mindsker	 det	 risikojusterede	 afkast.	 Dermed	 bliver	 ejendomme	 mindre	 fordelagtige	 og	 den	 optimale	

ejendomsallokering	 falder.	 Validiteten	 af	 Cheng	 et	 al.	 påvirkes	 af	 afvigelser	 fra	

normalfordelingsantagelsen.	Der	er	dog	intet	statistisk	grundlag	til	at	afvise	antagelsen	og	de	beregnede	

værdier	anses	derfor	som	valide.	

Teorien	 antager	 en	 nul-korrelation	 mellem	 ejendomme	 og	 aktier.	 Fra	 afsnit	 4.3.4	 ved	 vi,	 at	 denne	

antagelse	fører	til	en	reel	underestimering	af	den	optimale	ejendomsallokering.	Såfremt	man	udvider	den	

nuværende	 teori	 til	 at	 inkludere	 en	 variabel	 korrelationskoefficient,	 vil	 dette	 have	 en	 negativ	 effekt	 på	

outputværdierne.	 Den	 observerede	 korrelation	mellem	 ejendomme	 og	 aktier	 i	 optimeringsperioden	 er	

0,3400.	Det	 kan	 ikke	 afvises	 at	 den	 reelle	 korrelation	mellem	ejendomme	og	 aktier	 er	 nul,	men	 for	 det	

observerede	 scenarie	 vurderes	 det	 at	 antagelsen	 mindsker	 validiteten	 af	 analysen.	 Cheng	 et	 al.	

allokeringen	er	dermed	før	høj	i	forhold	til	den	analyserede	periode.		

I	forhold	til	fordele	og	ulemper	ses	det	tydeligt,	at	Cheng	et	al.	er	mere	kompliceret	at	implementere	end	

middel	 varians	 teorien.	 Den	 simultane	 optimering	 af	 investeringshorisont	 og	 aktivallokering	 er	 et	

eksempel	 på	 den	 øgede	 kompleksitet.	 Ulempen	 ved	 teoriens	 subjektive	 aspekter	 skinner	 klart	 igennem	

ved	valg	af	 lambda,	hvor	argumentet	om	den	gennemsnitlige	risikoneutrale	investor	har	stor	indflydelse	

på	 outputtet	 af	 analysen.	 Subjektiviteten	 mindsker	 dog	 ikke	 validiteten	 af	 resultaterne,	 men	 mere	

repræsentativiteten.	 Teoriens	 fordele	 ved	 at	 inkludere	 de	 aktivspecifikke	 elementer	 kommer	 til	 udtryk	

igennem	fortolkningen	af	de	to	matricer.	Der	er	stor	sammenhæng	mellem	faktorerne	observeret	i	praksis	

og	putputtet.	Eksempelvis	kan	konsekvensen	af	transaktionsomkostningerne	tydeligt	spores	i	matricerne.			
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4.5.3	Sammenligning	af	ejendomsallokering	ved	Cheng	et	al.	og	Markowitz	

Sammenligning	af	de	 to	output	kan	kun	ske	ud	 fra	en	 identisk	risikoaversionsparameter.	Figur	27	viser	

den	optimale	porteføljeallokering	ved	middel	varians	optimering.	Endvidere	viser	figuren	det	punkt	hvor	

risikoparameteren	lambda	er	ens	for	de	to	modeller.	Ved	en	lambda	på	4,27	viser	Cheng	et	al.	teorien,	at	

en	 investor	 skal	 have	 en	 ejendomsallokering	mellem	2,63%	og	8,94%,	 afhængigt	 af	markedets	TOM	og	

transaktionsomkostninger.	 Ved	 tilsvarende	 risikoaversion	 viser	middel	 varians	 teorien,	 at	 investor	 skal	

holde	en	22,13%	ejendomme	i	sin	portefølje.		

	
Figur	27:	Aktivallokering	ved	den	effektive	rand	(Egen	tilvirkning)	

Forskellen	 i	 outputtet	 varierer	 på	 grund	 af	 de	 underliggende	 antagelser	 fra	 hver	 af	 teorierne.	 Ex	 ante	

risikoeksponeringen	 i	Cheng	et	al.	gør	ejendomsaktivet	mindre	 interessant	 for	 investor	på	grund	af	den	

øgede	risiko.	Fra	interviews	ved	vi,	at	Cheng	et	al.	har	ret	i,	at	denne	risiko	skal	pålægges	ex	post	risikoen	

og	ikke	skal	antages	som	inkluderet,	som	middel	varians	teorien	gør.	Brud	på	I.I.D.	antagelsen	forklarer,	

hvorfor	 forskellen	 i	 outputtene	 stiger	 ved	 længere	 holdeperiode.	 Under	 I.I.D.	 antager	 middel	 varians	

metoden	en	konstant	varians,	hvorfor	optimeringen	er	indifferent	i	forhold	til	holdeperioden.	De	22,13%	

er	således	det	teoretisk	bud	på	den	optimale	portefølje	i	al	fremtid,	såfremt	der	ikke	kommer	ny	data	der	

dikterer	modsat.	 Ved	 heteroskedastisk	 varians	 er	 risikoen	 voksende	 ved	 længere	 holdeperiode,	 hvilket	

gør	ejendomme	mindre	favorable	i	det	længere	perspektiv.		
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4.5.4	Kritik	af	porteføljeoptimeringen	

I	klassiske	middel	varians	analyser	modsvarer	det	risikofri	aktiv	et	indlån	på	en	bankkonto	eller	lignende.	

”Aktivet”	medregnes	ikke	som	en	del	af	porteføljeoptimeringen	den	globale	minimum	varians	portefølje	i	

givet	 fald	 modsvarer	 at	 indbetale	 samtlige	 midler	 på	 en	 bankkonto.	 Dette	 modstrider	 princippet	 bag	

investering	 af	 frie	 midler.	 Optimeringen	 i	 afsnit	 4.5.1	 afviger	 klassiske	 middel	 varians	 analyser	 ved	 at	

antage	 obligationer	 som	 det	 risikofri	 aktiv	 i	 optimeringsberegningerne.	 Konsekvensen	 ved	 dette	 er,	 at	

minimum	 varians	 porteføljen	 får	 en	 risiko	 på	 nul,	 hvilket	 er	 misvisende	 i	 forhold	 til	 det	 faktiske	

investeringsunivers.	 Figur	 28	 viser	 den	 efficiente	 rand	 for	 investeringsscenariet	 uden	 obligationer3.	

Capital	Market	Line	(CML)	er	inkluderet	i	figuren.	Denne	har	et	forventet	afkast	lig	det	risikofrie	aktiv	ved	

en	risiko	på	nul	og	strejfer	den	efficiente	rand	i	tangentporteføljen.	Ved	sammenligning	af	figur	26	og	28	

ses,	at	 figur	26	svarer	til,	at	man	følger	CML	linjen	frem	til	 tangentporteføljen,	hvorefter	man	følger	den	

efficiente	rand.	Tangentporteføljen	svarer	således	til	”knækket”	på	randen	i	figur	26.	Konsekvensen	ved	at	

optimere	 inklusiv	 obligationsaktivet	 får	 således	 indflydelse	 på	 fortolkningen	 af	 den	 efficiente	 rand	 ikke	

validiteten	af	de	efficiente	porteføljer.		

	
	Figur	28:	Efficient	rand	uden	obligationer	(Egen	tilvirkning)	

																																								 																					
3	 NB:	 Optimeringen	 sker	 uden	 kortsalgsrestriktionen	 og	 er	 derfor	 ikke	 100%	 sammenlignelig	med	 den	 efficiente	
rand	i	figur	26.	
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Porteføljeoptimering	 er	 som	 tidligere	 nævnt	 fremadskuende.	 Ud	 fra	 antagelserne	 om	 I.I.D.	 er	 det	

gennemsnitlige	afkast	over	en	periode	det	bedste	gæt	på	næste	periodes	afkast.	På	bankrenter	er	afkastet	

over	den	næste	periode	garanteret,	hvorfor	det	betegnes	risikofrit.	Den	gennemsnitlige	obligationsrente	

på	4,90%	i	perioden	1989-2014	betegner	 ikke	det	garanterede	afkast	 for	2015,	men	det	gennemsnitlige	

afkast	 over	 optimeringsperioden.	 Ved	 at	 antage	 obligationerne	 som	 det	 risikofrie	 aktiv	 mindskes	

aktualiteten	 derfor	 i	 forbindelse	 med	 middel	 varians	 analysen.	 I	 2014	 var	 afkastet	 på	 de	 10	 årige	

statsobligationer	 lig	 0,56%	 (se	 appendiks	 5).	 Det	 vil	 sige,	 at	 middel	 varians	 analysen	 overestimerer	

obligationsafkastet	 med	 4,34	 procentpoint.	 Et	 lavere	 forventet	 afkast	 på	 obligationer	 betyder,	 at	

hældningen	 på	 CML	 linjen	 øges	 og	 at	 tangentporteføljen	 konvergerer	mod	 den	 globale	middel	 varians	

portefølje.	”Knækket”	i	figur	26	rykkes	således	mod	venstre.	Alt	andet	lige	vil	den	mindre	porteføljerisiko	

betyde	 en	 lavere	 allokering	 i	 aktier	 og	 større	 allokering	 i	 ejendomme	 og	 obligationer	 for	

tangentporteføljen.		

Cheng	 et	 al.	 optimeringen	 er	 afhængig	 af	 risikoaversionen	 angivet	 ved	 lambda.	 Analysen	 i	 afsnit	 4.5.2	

anvender	 lambda	 lig	 4,27,	 som	 risikoaversionsestimat.	 Ser	 man	 på	 Cheng	 et	 al.	 optimeringen	 separat	

medfører	estimeringen	af	lambda	en	mindre	generaliserende	egenskab	for	outputtet.	Analysen	kan	derfor	

kritiseres	 for	 ikke	at	 give	 et	 generelt	billede	af	 ejendomsallokeringen	over	hele	den	efficiente	 rand.	Fra	

diskussionen	omkring	lambda	ses,	at	en	lavere	estimeringsværdi	vil	øge	ejendomsallokeringen	og	modsat	

ved	en	højere	værdi.	Da	formålet	i	afhandlingen	er	at	sammenligne	middel	varians	og	Cheng	et	al.	får	den	

mindskede	generalisering	ikke	indflydelse	på	resultaterne	såfremt	risikoaversionen	er	identisk	ved	de	to	

teorier.	

4.5.5	Delkonklusion	

Ved	 optimering	 ud	 fra	 middel	 varians	 teorien	 fås	 en	 efficient	 rand	 af	 porteføljer	 med	 vekslende	

ejendomsandel	 afhængigt	 af	 porteføljens	 forventede	 afkast.	 Den	 efficiente	 rand	 viser	 en	

ejendomsallokering	fra	0,00%	til	70,92%	afhængigt	af	den	individuelle	investors	risikoaversion.	Realistisk	

set	vurderes	niveauet	16,31%	til	30,62%	at	være	mere	repræsentativt	 for	det	danske	marked.	Cheng	et	

al.’s	 teori	 optimerer	 ved	 anvendelse	 af	 to	matricer.	 Den	 ene	 angiver	 den	 optimale	 investeringshorisont	

afhængigt	 af	 ejendomsandel,	 TOM	 og	 transaktionsomkostninger	 ved	 ejendomme.	 Den	 anden	 matrice	

angiver	 den	 optimale	 ejendomsandel	 ligeledes	 afhængigt	 af	 investeringshorisont,	 TOM	 og	

transaktionsomkostninger.	Cheng	et	al.	 teorien	viser	en	optimal	 investeringshorisont	på	mellem	2,01	og	
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5,52	år	og	en	optimal	ejendomsallokering	på	mellem	3,22%	og	8,94%.	Sammenlignes	de	to	teorier	ved	en	

identisk	risikoaversionsparameter	får	man	ved	middel	varians	teorien	en	ejendomsallokering	på	22,13%,	

mens	 Cheng	 et	 al.	 outputtet	 er	 uændret.	 Forskellen	 i	 outputtet	 kan	 forklares	 ud	 fra	 den	 analyserede	

ejendomskarakteristika	 i	 afsnit	 4.3	 og	 4.4.	 De	 primære	 faktorer	 er	 illikviditet,	 der	 tillægger	

ejendomsrisikoen	 et	 ex	 ante	 perspektiv	 og	 brud	på	 I.I.D.	 der	medvirker,	 at	 risikoen	 vokser	 ved	 en	 øget	

holdeperiode.		

Det	 vurderes	 at	middel	 varians	 allokeringen	 er	 før	 høj,	 fordi	 der	 ikke	 tages	 højde	 for	 heteroskedastisk	

varians,	 likviditetsrisiko	 og	 transaktionsomkostninger	 forbundet	 med	 salg	 af	 ejendomme.	 Cheng	 et	 al.	

estimeringen	 vurderes	 som	 en	 mere	 realistisk	 allokering,	 idet	 ovenstående	 faktorer	 indgår	 i	

optimeringsproblemstillingen.	 Antagelsen	 om	 nul-korrelation	 mellem	 ejendomme	 og	 aktier	 kan	 ikke	

gøres	gældende	for	det	danske	marked	i	perioden	1989-2014,	hvorfor	Cheng	et	al.	allokeringen	fortsat	er	

lidt	 for	 høj.	 Set	 ud	 fra	 de	 danske	 pensionskasser	 ATP,	 PFA	 og	 Industriens	 Pension	 varierer	

ejendomsallokeringen	 mellem	 4,80%	 og	 10,00%.	 Beregningerne	 viser,	 at	 Cheng	 et	 al.	 teorien	 bedst	

betegner	 denne	 allokering.	 Denne	 sammenligning	 afhænger	 af	 en	 identisk	 risikoaversion	 mellem	 det	

beregnede	 eksempel	 og	 de	 tre	 pensionskasser,	 hvilket	 ikke	 er	muligt	 at	 hverken	 be-	 eller	 afkræfte.	 På	

baggrund	af	ovenstående	anbefaler	afhandlingen	en	ejendomsallokering	ud	fra	anvendelse	af	Cheng	et	al.	

teorien.	
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5.	Konklusion	

Med	udgangspunkt	i	den	valgte	metode,	teori	og	analyse	søger	afhandlingen	at	besvare	problemstillingen:	

Hvilke	effekter	har	valget	mellem	den	klassiske	middel	varians	teori	og	nyere	teori	af	Cheng,	Lin	og	Liu	ved	

optimering	af	danske	ejendomsbaseret	mixed-asset	porteføljer	i	perioden	1990	til	2014?	

Afhandlingen	 anvender	 et	 neo	 positivistisk	 perspektiv	 og	 en	 deduktiv	 metodetilgang	 til	 at	 undersøge	

problemformuleringen	omkring	valg	af	optimeringsmodel.	Datagrundlaget	bygger	på	primært,	kvalitativt	

data	i	form	af	interviews	med	markedseksperter	og	sekundært,	kvantitativt	data	fra	finansielle	databaser.	

Metoden	sikrer	afhandlingen	en	høj	validitet	og	 reliabilitet	og	 tilgangen	kan	således	anvendes	på	andre	

markeder	end	det	danske	såfremt	objektiviteten	fortsat	prioriteres	højt.	

Analysen	vurderer	de	 tre	største	danske	ejendomsindeks	S&A,	 IPD	og	DST.	Kvaliteten	 i	ejendomsindeks	

afhænger	af	repræsentativitet,	transparens,	track	record,	objektivitet	og	aktualitet.	Fra	analysen	udledes,	

at	 repræsentativiteten	 i	 S&A	 indekset	 vurderes	 høj,	 fordi	 indekset	 bygger	 på	 professionelle	

ejendomsvurderinger	 og	 faktiske	 transaktionspriser	 fra	 det	 Københavnske	 marked.	 IPD	 er	 baseret	 på	

ejendomsvurderinger	fra	primært	pensionskasser.	Interviewene	med	Kasper	Wehner	og	Kenneth	Olsson	

indikerer,	 at	disse	vurderinger	har	en	 tendens	 til	 ikke	at	 afspejle	 reelle	markedspriser,	hvilket	 svækker	

repræsentativiteten	 i	 IPD	indekset.	DST	indekset	bygger	udelukkende	på	værditilvækst	og	 ignorerer	det	

direkte	afkast,	hvorfor	indekset	vurderes	at	have	den	laveste	repræsentativitet	af	de	tre.	S&A	indekset	har	

den	 laveste	 transparens	 på	 grund	 af	 dets	 anvendelse	 af	 hedonisk	 regression	 til	 indeksestimeringen.	

Modsat	er	IPD	indekset	mere	simpelt	og	gennemskueligt.	Den	største	transparens	ses	dog	i	DST	indekset,	

som	bygger	på	et	offentligt	tilgængeligt	beregningsgrundlag.	Track	recorden	anses	størst	i	S&A	indekset,	

da	 dette	 dækker	 det	 københavnske	 erhvervsejendomsmarked	 siden	 1985,	mens	DST	 og	 IPD	 indeksene	

først	 starter	 i	 henholdsvis	 1993	 og	 2000.	Objektiviteten	 er	 et	 problem	 for	 alle	 tre	 indeks,	 da	 de	 alle	 er	

vurderingsbaserede.	Da	S&A	 indekset	besidder	en	 transaktionsandel	på	10%	betragtes	dette	at	have	en	

marginalt	bedre	objektivitet.	Aktualiteten	er	størst	for	DST	indekset,	der	udgiver	kvartalvise	opdateringer,	

hvor	 S&A	 og	 IPD	 er	 årlige.	 På	 bagrund	 af	 repræsentativiteten,	 track	 record	 og	 objektiviteten	 i	 data	

vurderes	 S&A	 indekset	 bedst	 at	 afspejle	 sit	 underliggende	 ejendomsmarked	 i	 forhold	 til	 totalafkast	 og	

risiko.	
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Afhandlingens	 interviews	bekræfter	 tidligere	 analyser	 i	 konklusionen	 af,	 at	 ejendomsdata	 er	 smoothed,	

hvorfor	de-smoothing	vurderes	at	være	nødvendigt.	Analysen	viser,	at	smoothingen	af	data	sker	gennem	

vurderingsbias	 på	 det	 ikke-aggregerede	 niveau	 og	 via	 sæsoneffekten	 på	 det	 aggregerede	 niveau.	 Fra	

beregningerne	 kan	 det	 konkluderes,	 at	 vurderingsbias	 bevirker	 til	 en	 lavere	 volatilitet,	 hvorfor	

udviklingen	 i	 indekset	 fremstår	 som	 et	 glidende	 gennemsnit	 frem	 for	 de	 faktiske	 markedsudsving.	

Sæsoneffekten	 indfører	 et	 lag	 i	 indeksværdierne	 idet	 45%	 til	 60%	 af	 vurderingerne	 foretages	 i	 de	 tre	

første	kvartaler	af	året,	men	først	rapporteres	ultimo.	Ved	at	de-smoothe	korrigeres	både	vurderings-	og	

sæsonbias	 i	data.	Analysen	viser,	at	de-smoothing	øger	standardafvigelsen	 fra	7,97%	til	14,08%,	hvilket	

svarer	til	en	stigning	i	ejendomsrisikoen	på	77%.	Modsat	påvirkes	afkastet	kun	marginalt	sammenlignet	

med	 risikoøgningen,	 hvorfor	 ejendommes	 performance	målt	 på	 sharpe	 ratio	 falder	 til	 realistisk	 niveau	

sammenlignet	med	aktier	og	obligationer.		

Valget	af	optimeringsteori	afhænger	i	høj	grad	af	en	afvejning	mellem	teoriens	praktiske	anvendelighed	og	

dens	 evne	 til	 at	 kompensere	 for	 ejendomsspecifikke	 karakteristika.	 Analysen	 konkluderer,	 at	 middel	

varians	teorien	har	en	fordel	i	form	af	mere	simpel	optimering,	men	mister	validitet	ved	ikke	at	tage	højde	

for	 de	 ejendomsspecifikke	 parametre.	 Cheng	 et	 al.	 teorien	 er	modsat	 kompliceret	 og	 giver	 ikke	 samme	

overblik	 af	 porteføljeallokeringen.	 Til	 gengæld	 tager	 den	 højde	 ejendomsspecifikke	 parametre	 såsom	

likviditetsrisiko,	 transaktionsomkostninger	 og	 ejendommes	 heteroskedastiske	 varians.	

Likviditetsrisikoen,	 ved	 ikke	 at	 kunne	 sælge	 et	 ejendomsaktiv,	 medfører	 i	 praksis	 en	 ex	 ante	

risikoparameter.	Da	middel	varians	teorien	antager	effektive	markeder,	antages	denne	risiko	ikke	at	have	

nogen	indflydelse.	Dette	er	en	ulempe	ved	teorien,	som	alt	andet	lige	medvirker	til	en	underestimering	af	

risikoen	 og	 en	 overestimering	 af	 den	 optimale	 ejendomsandel.	 Modsat	 inkluderer	 Cheng	 et	 al.	 ex	 ante	

risikoen	i	form	af	TOM	og	usikkerheden	omkring	TOM.	Transaktionsomkostninger	medfører	et	mindsket	

afkast	og	dermed	en	mindre	hyppig	handel.	Ejendomsaktivet	holdes	således	 længere	 for	at	kompensere	

den	 ekstra	 omkostning.	 Transaktionsomkostninger	 ved	 ejendomshandler	 fordrer	 derfor	 implicit	 en	

optimal	 investeringshorisont,	 hvilket	 strider	med	middel	 varians	 teoriens	 enkelt-periode	 antagelse.	De-

smoothing	 korrigerer	 for	 sæsoneffekten,	 men	 ikke	 heteroskedasticiteten	 i	 ejendomsafkastet.	 Dermed	

bliver	 investeringshorisonten	en	optimeringsparameter	på	 lige	 fod	med	ejendomsallokeringen.	Sammen	

med	den	øgede	risikonuancering	er	dette	årsagen	til,	at	Cheng	et	al.	teorien	er	mere	kompleks.	Analysen	af	

optimeringsperioden	viser	en	positiv	korrelation	mellem	ejendomme	og	aktier.	Cheng	et	al.	antager	nul-

korrelation,	 hvilket	 mindsker	 validiteten	 af	 teorien.	 Ud	 fra	 analyses	 konkluderes	 det,	 at	 antagelsen	

medfører	en	overestimering	af	den	reelle	ejendomsallokering.	Graden	af	denne	fejlestimering	afhænger	af	
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den	 reelle	 afvigelse	 fra	 nul-korrelationsantagelsen.	 Afvigelser	 fra	 normalfordelingsantagelsen	 er	 en	

ulempe	 ved	 begge	 teorier.	 Analysen	 påviser,	 at	 højre	 skævheden	 i	 S&A	 indekset	 medvirker	 til	 en	

overestimering	 af	 det	 reelle	 afkast	 på	 ejendomme	 og	 den	 negative	 kurtosis	 betyder	 at	 risikoen	

underestimeres.	Denne	effekt	 forekommer	begge	både	middel	 varians	og	Cheng	et	 al.	 teorien.	Analysen	

viser	 mindre	 afvigelser	 fra	 normalfordelingsantagelsen,	 men	 ikke	 nok	 til	 at	 denne	 kan	 afvises.	 På	

baggrund	 af	 Cheng	 et	 al.	 teoriens	 evne	 til	 at	 inddrage	 ejendomsspecifikke	 parametre	 i	 form	 af	

likviditetsrisiko,	transaktionsomkostninger	og	heteroskedasticitet	vurderes	teorien	at	give	de	mest	valide	

optimerings	resultater.	

Fra	analysen	kan	det	konkluderes,	 at	Cheng	et	al.	og	middel	varians	 teorien	vurderer	ejendomsrisikoen	

forskelligt.	Middel	varians	teorien	anvender	et	ex	post	risikoestimat,	mens	Cheng	et	al.	teorien	tilføjer	et	

ex	 ante	 element.	 Ved	 estimering	 af	 ejendomsrisikoen	 konkluderer	 middel	 varians	 teorien	 en	 enkelt-

periode	standardafvigelse	på	14,08%.	Effekten	ved	at	anvende	Cheng	et	al.	ses	primært	gennem	ex	ante	

tilføjelsen.	 Ex	 ante	 består	 risikoen	 af	 to	 elementer;	 TOM	og	usikkerheden	omkring	TOM.	 Sammenlignet	

med	middel	varians	teoriens	estimat	på	14,08%,	estimerer	Cheng	et	al.	teorien	en	gennemsnitlig	periodisk	

standardafvigelse	mellem	14,20%	og	23,24%,	afhængigt	af	 investeringshorisont	og	TOM.	 	Effekten	af	ex	

ante	 risikoen	 er	 størst	 ved	 korte	 investeringshorisonter.	 Ved	 en	 investeringshorisont	 på	 et	 år	 udgør	 ex	

ante	 risikoen	mellem	17%	og	63%	af	 den	 samlede	 ejendomsrisiko,	 afhængigt	 af	 TOM.	 Ex	 ante	 risikoen	

aftager	gradvist	som	investeringshorisonten	øges,	hvilket	betyder,	at	de	 to	 teorier	konvergerer	over	 tid.	

Ved	 en	 ti	 årig	 horisont	 udgør	 ex	 ante	 risikoen	 mellem	 2%	 og	 10%	 af	 den	 samlede	 ejendomsrisiko,	

afhængigt	 af	 TOM.	 Middel	 varians	 teoriens	 manglende	 inddragelse	 af	 likviditetsrisiko	 betyder,	 at	

estimeringsniveauet	anses	 for	at	have	en	mindsket	validitet.	Cheng	et	al.	 teoriens	 inddragelse	af	ex	ante	

elementet	 vurderes	 at	 udlede	mere	 valide	 estimater	 af	 ejendomsrisikoen.	 Derfor	 konkludereres	 det,	 at	

Cheng	et	al.	teorien	er	mere	repræsentativ	for	ejendomsrisikoen	end	middel	varians	teorien.	

Ved	optimering	via	middel	varians	teorien	viser	den	efficiente	rand	en	ejendomsallokering	 fra	0,00%	til	

70,92%.	Fra	analysen	af	danske	pensionskasser	vurderes	det,	at	obligationer	typisk	er	det	dominerende	

aktiv.	 Ud	 fra	 denne	 begrænsning	 vurderes	 ejendomsallokeringen,	 ved	middel	 varians	 teorien,	 realistisk	

set	at	udgøre	16,31%	til	30,62%.		Cheng	et	al.	optimering	sker	ud	fra	simultan	beregning	af	den	optimale	

investeringshorisont	 og	 ejendomsallokering.	 Analysen	 viser	 en	 optimal	 investeringshorisont	 på	 2,01	 til	

5,52	 år	 og	 en	 optimal	 ejendomsallokering	 på	 3,22%	 til	 8,94%.	 Ved	 identiske	 risikoaversion	 udleder	

middel	 varians	 teorien	 en	 ejendomsallokering	 på	 22,13%,	 mens	 Cheng	 et	 al.	 outputtet	 er	 uændret.	
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Effekten	 ved	 at	 anvende	 Cheng	 et	 al.	 teorien	 frem	 for	 middel	 varians	 teorien	 er	 således	 en	 lavere	

ejendomsallokering.	 Forskellen	 i	 outputtet	 forklares	 ud	 fra	 implementering	 af	 likviditetsrisiko,	

transaktionsomkostninger	og	heteroskedastisk	varians.		Ved	at	se	bort	fra	disse	faktorer,	vurderes	det,	at	

middel	varians	teorien	overestimerer	den	optimale	ejendomsallokering.	Cheng	et	al.	estimeringen	anses	

som	 en	 mere	 realistisk	 allokering,	 idet	 ovenstående	 faktorer	 indgår	 i	 optimeringsproblemstillingen.	

Teoriens	validitet	mindskes	dog	gennem	antagelsen	om	nul-korrelation	mellem	aktier	og	ejendomme.	De	

analyserede	pensionskasser	allokerer	mellem	4,80%	og	10,00%.	På	baggrund	af	dette	vurderes	Cheng	et	

al.	teorien	at	estimere	mere	valide	optimeringsresultater	end	middel	varians	teorien.		
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6.	Kritik	og	perspektivering	

6.1	Kritik	

Kritikken	 fokuserer	 først	 på	 det	 overordnede	perspektiv	 for	 problemstillingen	 i	 forhold	 forskelligheder	

mellem	en	teoretisk	og	en	praktisk	tilgang	til	porteføljeoptimering.	Herefter	fokuseres	på	det	kvalitative	

data	i	forhold	til	dets	anvendelighed	ved	top-down	allokeringen.	Kritik	af	metode,	teori	og	analyse	fremgår	

løbende	i	afhandlingen	i	afsnit	2.2.2	(Metodekritik),	3.2.1	(Middel	varians	kritik),	3.3.1	(Cheng	et	al.	kritik)	

og	4.5.4	(Porteføljeoptimeringskritik).	

Denne	afhandling	betragter	porteføljeoptimering	ud	 fra	en	 top-down	 tilgang,	hvor	 risikoen	vurderes	ud	

fra	standardafvigelser	og	ex	ante	risiko.	Fokus	er	således	på	risikoen	frem	for	afkastet.	Analysen	er	præget	

af	 en	 teoretisk	 indgangsvinkel	 som	 ikke	nødvendigvis	matcher	behovet	 i	praksis.	Årsagen	 til	 den	øgede	

interesse	 i	 ejendomsinvesteringer	 er	 et	 stabilt	 cash	 flow	og	 inflations	hedge	 fra	 aktivet	 (se	 indledning).	

Ejendomme	holdes	 i	 teorien	uendeligt	 og	de	 løbende	vurderinger	 er	baseret	på	DCF	analyser	 (Kenneth	

Olsson,	2016).	Fokus	i	praksis	er	derfor	i	højere	grad	at	sikre	sig	mod	downside	risiko	i	det	direkte	afkast	

end	 den	 samlede	 aktivrisiko.	 Afhandlingen	 afgrænser	 sig	 fra	 at	 analysere	 risikoen	 ved	 tomgang,	 men	

interviewet	med	 ATP	 og	 PFA	 viser,	 at	 tomgang	 i	 en	 ejendom	 har	 afgørende	 indflydelse	 på	 det	 direkte	

afkast	 og	 dermed	 den	 overordnede	 vurdering	 qua	 DCF	 værdiansættelsen	 (Kenneth	 Olsson,	 2016),	

(Michael	Bruhn,	2016).	Behovet	i	praksis	er	i	højere	grad	fokuseret	mod	et	buttom-up	perspektiv,	hvor	de	

enkelte	 aktiver	 i	 porteføljen	 vurderes	 individuelt.	 Konsekvensen	 ved	 det	 teoretiske	 aspekt	 er,	 at	

porteføljeoptimeringen	i	højere	grad	skal	anvendes	til	 top-down	allokeringen	alene	og	kun	den.	Såfremt	

der	ønskes	en	mere	porteføljespecifik	analyse	skal	 fokus	 flyttes	 fra	 totalrisikoen	til	downside	risiko	ved	

afkastet.	Den	analytiske	efterspørgsel	fra	praksis	får	derfor	ingen	direkte	konsekvens	for	konklusionerne	i	

afhandlingen,	men	lægger	i	højere	grad	op	til	yderligere	analyser.	

Det	kvantitative	data	bygger	på	udsagn	fra	henholdsvis	Underdirektøren	i	ATP	Ejendomme	og	Direktøren	

i	 PFA	 ejendomme.	 Disse	 har	 per	 definition	 et	 mere	 buttom-up	 orienteret	 syn	 på	 porteføljen,	 idet	 de	

primært	beskæftiger	 sig	med	et	mere	begrænset	 investeringsperspektiv	ved	udelukkende	at	 investere	 i	

ejendomme.	Såfremt	afhandlingen	havde	indsamlet	data	fra	respondenter	der	arbejder	på	koncernniveau,	

og	dermed	har	et	fokus	i	stil	med	afhandlingens	top-down	perspektiv,	vil	repræsentativiteten	i	data	øges	
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yderligere.	 Når	 det	 er	 sagt,	 så	 omfatter	 interviewet	med	Michael	 Bruhn	 PFA’s	 overvejelser	 omkring	 de	

generelle	risikoforhold	mellem	ejendomme,	aktier	og	obligationer,	hvorfor	det	kan	argumenteres,	at	der	

til	dels	er	taget	højde	for	kritikken.		

6.2	Perspektivering	

Perspektiveringen	har	til	 formål	at	bygge	bro	til	videre	undersøgelser	der	kan	foretages	 i	 forlængelse	af	

afhandlingen.	 Ud	 fra	 top-down	 tilgangen	 er	 det	 nærliggende	 at	 bygge	 videre	 på	 undersøgelsen	 ved	 en	

buttom-up	analyse	af	de	forskellige	ejendomstyper	på	det	danske	marked.	Dermed	får	analysen	en	større	

sammenhæng	med	den	praktiske	efterspørgsel	på	porteføljeanalyserne	benævnt	i	kritikken.		

ATP	 Ejendomme	 sondrer	 i	 deres	 buttom-up	 tilgang	 mellem	 retail,	 office,	 industrial	 og	 residdential	

(Kenneth	Olsson,	2016).	Hos	PFA	Ejendomme	sker	segmenteringen	ud	fra	en	kategorisegmentering,	hvor	

ejendomme	betegnes	som	enten	core,	opportunity	eller	value	add	(Michael	Bruhn,	2016).	En	investering	i	

core	 betegner	 et	 ejendomssegment	 med	 god	 bonitet,	 hvor	 cash	 flowet	 er	 sikkert	 og	 risikoen	 er	 lav.	

Segmentet	 betegner	 ikke	 en	 bestemt	 ejendomstype	 og	 kan	 således	 indeholde	 både	 retail,	 office	 osv.	

Modsat	kan	en	retail	ejendoms	ligeledes	differentieres	på	henholdsvis	core,	value	add	og	opportunistisk.	

Denne	 forskel	 i	 segmentering	 danner	 kilde	 til	 yderligere	 diskussion	 af,	 hvordan	 porteføljer	 mest	

hensigtsmæssigt	opdateres,	men	på	ud	fra	en	buttom-up	betragtning.		

Ifølge	 Michael	 Bruhn	 fra	 PFA	 er	 nøglen	 til	 et	 mindre	 illikvidt	 ejendomsaktiv	 et	 mere	 internationalt	

perspektiv	 (Michael	 Bruhn,	 2016).	 Både	 ATP	 og	 PFA	 har	 de	 seneste	 år	 øget	 andelen	 af	 direkte	

ejendomsinvesteringer	i	udlandet	og	ser	dette	som	en	nødvendighed	for	at	kunne	opretholde	et	passende	

investeringsniveau	 i	ejendomsaktivet	(Kenneth).	Hidtidige	optimeringsanalyser	 fokuserer	på	et	specifikt	

marked	 ad	 gangen	 (Friedmann,	 1971),	 (Kaiser,	 2004),	 (Cheng,	 Lin,	 &	 Liu,	 2013)	 med	 flere.	 Et	 nyt	

perspektiv	 ved	 mixed-asset	 optimering	 er	 derfor	 at	 foretage	 analyser,	 hvor	 ejendomsaktivet	 fra	 flere	

forskellige	markeder	indgår.		



Side	121	

7.	Litteraturliste	

Adair,	A.,	McGreal,	S.,	&	Webb,	J.	R.	(2006,	Vol.	12	No.	2).	Diversification	Effects	of	Direct	versus	Indirect	

Real	Estate	Investmenrs	in	the	U.K.	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management	,	pp.	85-90.	

Andersen,	 I.	(2009).	Den	skindbarlige	virkelighed	-	om	vidensproduktion	inden	for	samfundsvidenskaberne	

(4	ed.).	Frederiksberg	C:	Forlaget	Samfundslitteratur.	

Anglin,	P.	M.,	&	Yanmin,	G.	(2011,	Vol	39).	Integrating	Illiquid	Assets	into	the	Portfolio	Decision	Process.	

American	Real	Estate	and	Urban	Economics	Association	,	pp.	277-311.	

Baum,	A.,	Crosby,	N.,	&	MacGregor,	B.	(1996).	Price	formation,	mispricing	and	investment	analysis	in	the	

property	market:	A	response	to	“A	note	on	‘The	initial	yield	revealed:	explicit	valuations	and	the	future	of	

property	investment’”.	Journal	of	Property	Valuation	and	Investment	,	14	(1),	36-49.	

Bloomberg.	(2016,	Januar	02).	OMXC20.	

Bodie,	Z.,	Kane,	A.,	&	Marcus,	A.	J.	(2011).	Investments	and	Portfolio	Management.	New	York:	Mc	Graw	Hill.	

Brown,	 G.	 R.,	 &	 Matysiak,	 G.	 A.	 (1995).	 Using	 commercial	 property	 indicies	 for	 measuring	 portfolio	

performance.	Journal	of	Property	Finance	,	6	(3),	27-38.	

Case,	K.,	&	Shiller,	R.	 (1989).	The	Efficiency	of	 the	Market	 for	 Single-Family	Homes.	American	Economic	

Review	,	79,	125-137.	

Cheng,	P.,	Lin,	Z.,	&	Liu,	Y.	 (2010b).	 Illiquidity	and	Portfolio	Risk	of	Thinly	Traded	Assets.	The	 Journal	of	

Portfolio	Management	,	36,	126-138.	

Cheng,	P.,	Lin,	Z.,	&	Liu,	Y.	(2010).	Illiquidity,	transaction	cost,	and	optimal	holding	period	for	real	estate:	

Theory	and	Application.	Journal	of	Housing	Economics	,	pp.	109-118.	



Side	122	

Cheng,	 P.,	 Lin,	 Z.,	 &	 Liu,	 Y.	 (2010a).	 Illiquidity,	 Transaction	 Cost,	 and	 Optimal	 Holding	 Period	 for	 Real	

Estate:	Theory	and	Application.	Journal	of	Housing	Economics	,	19,	109-118.	

Cheng,	 P.,	 Lin,	 Z.,	 &	 Liu,	 Y.	 (2013).	 Is	 There	 a	 Real	 Estate	 Allocation	 Puzzle?	 The	 Journal	 of	 Portfolio	

Management	,	Special	Real	Estate	Issue,	61-74.	

Cheng,	 P.,	 Lin,	 Z.,	 Liu,	 Y.,	 &	 Zhang,	 Y.	 (2011).	 Has	 Real	 Estate	 Come	 of	 Age?	The	 Journal	 of	 Real	 Estate	

Portfolio	Management	,	17,	243-254.	

Clayton,	J.,	Gordon,	J.	N.,	Fabozzi,	F.	J.,	Giliberto,	S.	M.,	Liang,	Y.,	&	Hudson-Wilson,	S.	(2007,	Vol.	33	No	5	15-

26).	Real	Estate	Comes	of	Age.	Journal	of	Portfolio	Management	.	

Collett,	D.,	Lizieri,	C.,	&	Ward,	C.	(2003).	Timing	and	the	Holding	Periods	of	Institutional	Real	Estate.	Real	

Estate	Economics	,	31,	205-222.	

Constantinides,	G.	(1986).	Capital	Market	Equilibrium	with	Transaction	Costs.	Journal	of	Political	Economy	

,	94,	842-862.	

Danmarks	Statistik.	(2016,	04	Januar).	Prisindeks	for	ejendomssalg.	København,	København	Ø,	Danmark.	

Danmarks	 Statistik.	 (2015).	 Statistiskdokumentation	 for	 Ejendomssalg	 2015	 3.	 kvartal.	 København	 Ø:	

Danmarks	Statistik.	

Danske	Bank.	(2016).	Kurtagetrappe	for	Danske	Investering	Online.	København:	Danske	Bank.	

Durbin,	J.,	&	Watson,	G.	(1950,	Dec.).	Testing	for	Serial	Correlation	in	Least	Squares	Regression.	Biometrika	

,	pp.	409-428.	

Fama,	E.	(1970).	Multi-period	Consumption-Investment-Decisions.	American	Economic	Review	,	163-174.	

Friedmann,	H.	C.	 (1971,	Marts	Vol.	6).	Real	Estate	 Investment	and	Portfolio	Theory.	 Journal	of	Financial	

and	Quantitative	Analysis	,	pp.	861-874.	



Side	123	

Fuglsang,	L.,	&	Olsen,	P.	B.	 (2009).	Videnskabsteori	 i	 samfundsvidenskaberne	 -	På	 tværs	af	 fagkulturer	og	

paradigmer	(2	ed.,	Vol.	2).	Frederiksberg	C:	Roskilde	Universitetsforlag.	

Gau,	 G.,	 &	Wang,	 K.	 (1990).	 The	 Tax-Introduced	 Holding	 Periods	 of	 Real	 Estate	 Investors:	 Theory	 and	

Empirical	Evidence.	The	Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics	,	9,	71-86.	

Geltner,	D.	(1993,	May).	Estimating	Merket	Values	 from	Appraisal	Values	Without	Assuming	an	Efficient	

Market.	The	Journal	of	Real	Estate	Research	,	pp.	325-345.	

Goetzmann,	W.,	&	Dhar,	E.	(2005).	Institutional	Perspextives	on	Real	Estate	Investing:	The	Role	of	Risk	and	

Uncertaunty.	Yale	ICF	Working	Paper	,	05	(20).	

Guba,	E.	G.	(1990).	The	Paradigm	of	Dialog.	SAGE	Publications.	

Industriens	 Pension.	 (2016,	 February	 21).	 Industriens	 Pension.	 Retrieved	 February	 21,	 2016,	 from	

Industriens	 Pension:	

https://www.industrienspension.dk/da/Om%20Industriens%20Pension/Investeringer#accordion=Aktiv

er	

Investment	 Property	 Databank.	 (2014).	 IPD	 Denmark	 Annual	 Property	 Index	 Statement	 of	 Index	

Composition	@	December	2014.	London:	Investment	Property	Databank	(IPD).	

Johnson,	R.	A.,	&	Wichern,	D.	W.	(2007).	Applied	Multinarative	Statistical	Analysis.	Pearson.	

Justesen,	L.,	&	Mik-Meyer,	N.	(2010).	Kvalitative	metoder	i	organisations-	og	ledelsesstudier	(1	ed.,	Vol.	1).	

København:	Hans	Reitzels	Forlag.	

Kaiser,	R.	W.	(2004).	Real	Estate	as	Surrogate	for	Bonds.	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management	,	pp.	

23-35.	

Kasper	Wehner.	(2016,	Januar	13).	Investment	Manager,	Carlsberg	Byen	P/S.	

Kenneth	Olsson.	(2016,	Januar	15).	Underdirektør,	Danske	Investeringer,	ATP	Ejendomme	A/S.	



Side	124	

Lee,	 S.	 (2005,	 Vol.	 11	 No.1).	 The	 Return	 due	 to	 Diversification	 of	 Real	 Estate	 to	 the	 U.S.	 Mxed-Asset	

Portfolio.	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management	,	pp.	19-28.	

Lee,	S.,	&	Stevenson,	S.	(2005).	Real	Estate	Portfolio	Construction	and	Estimation	Risk.	Journal	of	Property	

Investment	&	Finance	,	234-253.	

Lin,	Z.,	&	Liu,	Y.	(2008).	Real	Estate	Returns	and	Risk	with	Hetrogeneous	Investors.	Real	Estate	Economics	,	

36,	753-776.	

Lin,	Z.,	&	Vandell,	K.	D.	(2007).	Market,	Illiquidity	and	Pricing	Bias	in	the	Real	Estate.	American	Real	Estate	

and	Urban	Economics	Association	,	pp.	291-330.	

Lin,	Z.,	&	Vandell,	K.	(2007).	Illiquidity	and	Pricing	Biases	in	the	Real	Estate	Market.	Real	Estate	Economics	,	

35,	291-330.	

Lusht,	K.	(1988).	The	Real	Estate	Pricing	Puzzle.	AREUEA	Journal	,	16,	43-55.	

Markowitz,	H.	(1959).	Portfolio	Selection	-	Efficient	Diversification	of	Investments.	New	York:	John	Wiley	&	

Sons.	

Markowitz,	 H.	 (1959).	 Portfolio	 Selection	 -	 Efficient	 Diversification	 of	 Investments.	 Cambridge,	

Massachusetts:	Basil	Blackwell,	Inc.	

Mayshar,	 J.	 (1979).	 Transaction	 Costs	 in	 a	 Model	 of	 Capital	 Market	 Equilibrium.	 Journal	 of	 Political	

Economy	,	87,	673-700.	

McCall,	 J.	 J.,	 &	 Lippman,	 S.	 A.	 (1984).	 An	 Operational	 Measure	 of	 Liquidity.	 Department	 of	 Economics,	

University	of	Konstanz	(187),	1-22.	

Merton,	 R.	 (1969).	 Lifetime	 Portfolio	 Selection	 under	 Uncertainty:	 The	 Continous	 Time	 Case.	Review	 of	

Economics	and	Statistics	,	51,	247-257.	

Michael	Bruhn.	(2016,	Januar	18).	Direktør,	PFA	Ejendomme.	



Side	125	

Mikkel	Martini.	(2016,	Januar	11).	Sales	Specialist,	Nordics,	MCSI.	

Miles,	 M.,	 Guilkey,	 D.,	 Webb,	 B.,	 &	 Hunter,	 K.	 (1991).	 An	 Empirical	 Evaluation	 of	 the	 Reliability	 of	

Commercial	Appraisals.	NCREIF	research	paper.	

Mueller,	 A.	 G.,	 &	 Mueller,	 G.	 R.	 (2003,	 Vol	 9.	 No.	 3).	 Public	 and	 Private	 Real	 Estate	 in	 a	 Mixed	 Asset	

Portfolio.	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management	,	pp.	193-203.	

Newbold,	P.,	Carlson,	W.	L.,	&	Thorne,	B.	(2010).	Statistics	for	Business	and	Economics.	Pearson.	

Niels	G.	Petersen.	(2016,	Januar	18).	Afdelingsleder,	Priser	og	Forbrug,	Danmarks	Statistik.	

Nordea	 Bank	 Danmark	 A/S.	 (2016,	 Januar	 30).	Nordea	 Bank	 Danmark	 A/S.	 Retrieved	 Januar	 30,	 2016,	

from	 Nordea	 Bank	 Danmark	 A/S:	 http://www.nordea.dk/privat/opsparing-og-

investering/vaerdipapirhandel/nordea-investor.html#tab=Priser-og-vilkar_Kurtagesatser-og-vilkar-for-

vardipapirhandel	

Nordnet	 Bank	 AB.	 (2016,	 Januar	 30).	 Nordnet.	 Retrieved	 Januar	 30,	 2016,	 from	 Nordnet	 Bank	 AB:	

https://www.nordnet.dk/mux/web/nordnet/pricelist.html	

Pension	Real	Estate	Association	.	(August	2015).	Investor	Report.	Pension	REal	Estate	Association.	

Quan,	 D.	 C.,	 &	 Quigley,	 J.	 M.	 (1989).	 Inferring	 an	 Investment	 Return	 Series	 for	 Real	 Estate	 from	

Observations	on	Sales.	AREUEA	Journal	,	17	(2),	218-234.	

Sadolin	 &	 Albæk.	 (2015).	 Newsletter	 Januar,	 Markedskommentar:	 Erhvervs-	 og	 Investeringsejendomme.	

København:	Sadolin	&	Albæk.	

Sadolin	 &	 Albæk.	 (2016,	 Januar	 04).	 Sadolin	 &	 Albæk	 Property	 Price	 Index.	 København,	 København,	

Denmark.	

Samuelson,	 P.	 (1969).	 Lifetime	 Portfolio	 Selection	 by	 Dynamic	 Stochastic	 Programming.	 Review	 of	

Economics	and	Statistics	,	51,	239-246.	



Side	126	

Samuelson,	P.	(1965).	Proof	that	Properly	Anticipated	prices	Fluctuate	Randomly.	Industrial	Management	

Review	,	pp.	41-49.	

Saunders,	M.,	Lewis,	P.,	&	Thornhill,	A.	(2012).	Research	Methods	for	Business	Students	(6	ed.).	Pearson.	

Saxo	 Bank	 A/S.	 (2016,	 Januar	 30).	 Saxo	 Bank	 A/S.	 Retrieved	 Januar	 30,	 2016,	 from	 Saxo	 Bank	 A/S:	

http://dk.saxobank.com/online-handel/priser/aktier/	

Shareholders.	 (2015,	 Juni	 07).	 shareholders.dk.	 Retrieved	 December	 13,	 2015,	 from	 Shareholder:	

http://www.shareholders.dk/investorordbogen/1061/omxc20-indekset	

Skatteministeriet.	 (2016).	 www.skm.dk.	 Retrieved	 Januar	 08,	 2016,	 from	 Skatteministeriet:	

http://www.skm.dk/aktuelt/temaer/boligskat-og-de-offentlige-ejendomsvurderinger/de-offentlige-

ejendomsvurderinger	

Sydbank	 A/S.	 (2016,	 Januar	 30).	 Sydbank	 A/S.	 Retrieved	 Januar	 30,	 2016,	 from	 Sydbank	 A/S:	

http://www.sydbank.dk/privat/daglig-oekonomi/priser/investering	

Syz,	 J.	M.	 (2008).	Property	Derivatives	 -	Pricing	Hedging	and	Applications.	Chichester:	 John	Wiley	&	Sons	

Ltd.	

Wooldridge,	J.	(2009).	Introductory	Econometrics,	4th	Edition.	South-Western	Cengage	Learning.	

Young,	 M.	 S.	 (2008,	 August).	 Revisiting	 Non-Normal	 Real	 Estate	 Return	 Distributions.	 Journal	 of	 Real	

Estate	Finance	and	Economics	,	pp.	233-248.	

Young,	M.	S.,	&	Graff,	R.	A.	(1995,	Vol	10.).	Real	Estate	Is	Not	Normal:	A	Fresh	Look	at	Real	Estate	Return	

Distributions.	Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics	,	pp.	225-259.	

Young,	M.,	&	Graff,	R.	 (1995).	Real	Estate	 is	Not	Normal:	A	Fresh	Look	at	Real	Estate	Distributions.	The	

Journal	of	Real	Estate	Finance	and	Economics	,	10,	225-259.	



Side	127	

Ziobrowski,	B.,	&	Ziobrowski,	A.	J.	(1997,	Vol.	3	No.	2).	Higher	Real	Estate	Risk	and	Mixed	Asset	Portfolio	

Performanve.	Journal	of	Real	Estate	Portfolio	Management	,	pp.	107-115.	

	

	



Side	128	

8.	Appendiks	

Appendiks	1:	IPD	indeksets	aktører	

Appendiks	2:	Ejendomsdata	for	IPD,	S&A	og	DST	indekset	

Appendiks	3:	S&A	data,	originalt	og	de-smoothed		

Appendiks	4:	Sensitivitetsanalyse	af	de-smoothing	

Appendiks	5:	Ejendoms-	aktie-	og	obligationsdata	til	brug	for	optimering	

Appendiks	6:	OLS	regressions	residualer	

Appendiks	7:	OLS	regression	

Appendiks	8:	Tidslagged	OLS	regression	

Appendiks	9:	Korrelationsanalyse	

Appendiks	10:	Tabel	for	normalsandsynlighedsplot	



Side	129	

Appendiks	11:	Porteføljeoptimering	under	I.I.D.	(Cheng	et	al.)	

Appendiks	12:	Risikofordeling	ved	Cheng	et	al.	

Appendiks	13:	Middel	varians	optimeringsdata	

Appendiks	14:	Interview	med	Kasper	Wehner,	Carlberg	Byen	P/S.	Tidligere	Sadolin	
&	Albæk.	

Appendiks	15:	Interview	med	Kenneth	Olsson,	ATP	Ejendomme	A/S	

Appendiks	16:	Interview	med	Michael	Bruhn,	PFA	Ejendomme	

Appendiks	17:	Problemformulering,	struktur	og	formål	med	underspørgsmål	


