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Abstract

The theoretical base is behavioural finance and related topics to the study of herding and 

momentum set in a period with financial crisis. Behavioural finance is discussed in order to 

get an understanding of herd behaviour and momentum, and also to explain the results from 

the empirical analysis. The possible existence of these irrational anomalies is theoretically 

argued for by the limits and risks to arbitrage. The set of data is the NASDAQ market and 

constituent shares in the period from the beginning of 1990 to the end of 2008

The empirical analysis of herd behaviour is based on two test methodologies formulated by 

Chang et al. (1999) and Hwang and Salmon (2009) hereafter referred to as CCK and HS 

respectively. CCK doesn't show a general presence of herd behaviour. The CCK analysis 

shows an asymmetrical result between rising and falling markets where rising markets exhibit 

an exponentially rising spread from the average as the market return rises, whereas falling 

markets show a linear and rational relationship between share return spread from the average 

and the market return. The CCK results are not completely in accordance with the results 

from the HS analysis, which shows that herd behaviour is limited to specific periods 

dependent on the state of the market. This implies that herd behaviour is declining in times of 

financial crisis from a level of existent herd behaviour before the crisis. The time before the 

NASDAQ crash was characterized by a modest level of herd behaviour which declined 

sharply after the crash, stayed buoyant for a period until the beginning of 2005 and hereafter 

an increasing level of herd behaviour which reversed mid 2008.

The empirical analysis of momentum is based on De Bondt and Thaler (1985) and also 

Jegadeesh and Titman (1993). The two test methodologies confirm the results mutually. 

Market wide momentum isn't present for the research period as a whole except for a limited 

period where the short term momentum before the NASDAQ crash was most evident. In 

addition to this the analysis shows a modest momentum effect covering periods from 1995 up 

to 2000 and from 2005 up to 2009. The remaining periods show a distinct anti-momentum 

effect. The momentum analysis is not completely consistent with the explanations within 

behavioural finance as the shortest term shows a clear dominance of 'loser' stocks.
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1 Indledning

Når værdier er bundet op på irrationelle argumenter og adfærd, i tillæg til eller i stedet for 

fundamentale faktorer, og når denne adfærd får lov til at være systematisk og vedvarende over 

længere perioder, har man en mulig medvirkende faktor til en finansiel krise. Forsvinder 

værdierne på kort tid, vil grundlaget for økonomisk vækst blive reduceret og en recession kan 

opstå. En årsag til finansielle kriser kan findes i finansielle boblers vækst og kollaps. I det 

seneste årti har man oplevet to finansielle bobler – henholdsvis NASDAQ boblen 

boligboblen. Begge er væsentlige forløbere til den finansielle krise, som startede i USA i 2007 

og endte med at gå fra et nationalt fænomen til en global kreditkrise. Finansielle kriser er en 

kompleks størrelse med strukturelle, politiske, finansielle og irrationelle årsager. Det er vigtigt 

at kortlægge elementer, der gør sig gældende i finansielle kriser, og herunder opnå en bedre 

forståelse for investorers adfærd. Et interessant fokus vil derfor være irrationel adfærd på 

aktiemarkedet.

Behavioural finance blev introduceret i 1970'erne og er blevet et supplement til den klassiske 

økonomiske teori, der ikke beskriver den irrationalitet som eksisterer i de finansielle 

markeder. Fremskridt indenfor empiriske analysemetoder muliggør en kobling mellem 

behavioural finance og den heraf afledte empiriske anatomi af investorers adfærd.

Flokadfærd betragtes som en vigtig del af behavioural finance og et element i finansielle 

kriser. Fænomenet opstår når investorer imiterer hinandens adfærd. Undersøgelser af 

flokadfærd motiveres af dennes effekt på afvigelser fra fundamental værdi, der vil have en 

betydelig destabiliserende effekt såfremt fænomenet udbredes systematisk. Empiriske 

analysemetoder og litteratur, der forsøger at eftervise og redegøre for eksistensen af 

flokadfærd på det finansielle marked, er ikke stor og konklusionerne er ikke entydige. Man 

har ikke været i stand til at eftervise en generel flokadfærd i veludviklede finansielle markeder 

over længere perioder (Bikhchandani og Sharma 2000). Afhandlingen vil arbejde med et mere 

specifikt og afgrænset fokus på flokadfærd og undersøge hvordan denne har manifesteret og 

udviklet sig over tid i relation til de amerikanske finansielle kriser i det seneste årti.
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Irrationel adfærd er i en vis udstrækning blevet forklaret og koblet sammen med den 

empiriske momentum anomali da den har en bred sammenkædning med elementer indenfor 

behavioural finance. Anomalien indebærer, at investorer følger trends og satser på aktiver 

med tidligere høje afkast. I et systematisk og længerevarende tilfælde af dette fænomen, vil 

stigende og høje afkast tiltrække momentum investorer, der starter en destabiliserende positiv 

'feedback' process - tidligere prisstigninger fører til yderligere prisstigninger. Momentum er 

empirisk eftervist på visse amerikanske aktieindeks. Dog inddrager disse undersøgelser ikke 

det seneste årti med et afgrænset fokus på NASDAQ markedet. Afhandlingen vil derfor 

undersøge momentum anomalien empirisk og bidrage med en bredere forståelse af 

fænomenet.

Med tiden har behavioural finance opnået akademisk anerkendelse, og byder på både 

teoretiske og empiriske begrundede forklaringer på irrationel adfærd og anomalier. Hidtidige 

empiriske undersøgelser mangler et mere specifikt fokus på behavioural finance i relation til 

finansielle kriser, hvilket denne afhandling vil forsøge at udbedre. Forfinede empiriske 

analysemetoder og et kraftigt analyseværktøj, danner grundlaget for at bidrage til denne 

forståelse af investorers adfærd. Det vil ikke være muligt at undersøge og behandle samtlige 

aspekter af behavioural finance, hvilket indebærer en afgræsning, der inddrager de to 

beskrevne fænomener og relevante koblinger til irrationel adfærd.
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2 Problemformulering

Den indledende beskrivelse af problemfeltet fører til følgende problemformulering og 

undersøgelsesområder:

Har flokadfærd og momentum eksisteret på NASDAQ markedet i perioden fra primo 

1990 til ultimo 2008, og hvordan kan behavioural finance forklare disse to fænomener jf. 

analysens resultater?

For at konkretisere problemformuleringen opsplittes denne i mindre og mere håndterbare dele 

og undersøgelsesområder. Dette skal skabe et overblik og styre problemløsningen samtidig 

med, at der opstilles en afgrænsning:

• NASDAQ markedet og relevante finansielle kriser i perioden.

• Teoretisk behandling af behavioural finance, der skal skabe et udgangspunkt til 

diskussion af den empiriske analyses resultater.

• Udvælgelse af empiriske analysemetoder.

• Eksisterer flokadfærd og momentum i analyseperioden og hvordan er det 

udviklingsmæssige forløb jf. analyseperiodens finansielle kriser? Er flokadfærd og 

momentum afgrænset til bestemte subperioder, industrier og virksomhedsstørrelser? 

Analysen suppleres med et benchmark, der skal belyse om analysens resultater er 

isoleret til NASDAQ markedet. Hvordan kan behavioural finance forklarer flokadfærd 

og momentum i henhold til analysens resultater.

• Perspektivering af analysens resultater. Der foretages en sammenligning med andre 

undersøgelser vedrørende flokadfærd og momentum for at sætte resultaterne ind i en 

bredere kontekst. Hvilke praktiske implikationer kan der udledes herfra?

2.1 Metode

Problemløsningen foretages på baggrund af en teoretisk behandling af behavioural finance og 

ved en empirisk analyse af flokadfærd og momentum ud fra allerede udviklede empiriske 

analysemetoder. Det empiriske datamateriale vil udgøres af NASDAQ Composite og 
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underliggende aktier i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Benchmarket vil udgøres af 

NYSE Composite og underliggende aktier. Detaljerede beregninger under den empiriske 

analyse er vedlagt på cd-rom. Afhandlingens struktur er skematiseret på efterfølgende side.

2.2 Begrebsdefinitioner

• Behavioural finance: Beskæftiger sig med det psykologiske aspekt af finansielle 

aktørers adfærd og den efterfølgende effekt på markedet (Sewell 2008). Den danske 

oversættelse af begrebet er adfærdsøkonomi.

• Finansielle kriser og bobler: En finansiel krise indebærer en generel situation hvor 

værdiniveauet falder drastisk over en kort periode. Et eksempel herpå er finansielle 

boblers kollaps. En finansiel boble eksisterer når stigninger i prisen er drevet af 

forventninger om højere fremtidige priser, og hvis prisstigninger ikke kan forklares ud 

fra økonomiske fundamentale faktorer.

• Flokadfærd: Opstår når investorer ignorerer egen information og imiterer andre 

investorer uden, at der findes fundamentale argumenter for adfærden.

• Momentum: Beskriver en vedvarende og fortsættende udvikling i afkast på kort og 

mellemlang sigt således, at aktier med historisk højt (lavt) afkast oplever et højt (lavt) 

afkast i efterfølgende perioder.

2.3 Afgrænsning

Der fokuseres på to fænomener, der kan forklares ved behavioural finance. Disse fænomener 

er specificeret i problemformuleringen. Det vil ikke være muligt at foretage en fuldstændig 

diskussion af fænomener ved behavioural finance i relation til finansielle kriser både på det 

teoretiske og empiriske niveau. Fokus vil være på de adfærdsøkonomiske elementer der har 

en direkte eller indirekte tilknytning til problemformuleringen. Analysegrundlaget er et 

amerikansk aktieindeks med månedlig data frekvens. Et bredere og dybdegående fokus på 

andre aktiemarkeder vil være udenfor afhandlingens rammer. I stedet vil afhandlingens 

analyseresultater diskuteres i forhold til relaterede undersøgelser.
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3 NASDAQ markedet og finansielle kriser

Hovedmotivationen for at anvende NASDAQ markedet er, at inddrage det marked, der 

tydeligst afspejlede den finansielle boble omkring årtusindskiftet. Dette har vist sig at være en 

af de store amerikanske aktiekriser som følge af en kraftig vækstfase og tilhørende kollaps. 

Andre finansielle kriser afspejles indirekte eller direkte i dette marked og suppleres med 

NYSE markedet der agerer benchmark. Hermed inddrages finansielle kriser som spare- og 

lånekrisen i 1989-1991, den asiatiske krise i 1997-1998 og det samtidige krak af LTCM's som 

følge af den russiske finansielle krise samt subprimekrisen fra 2007-2009. Fokus vil specielt 

være på den irrationelle prisfastsættelse som afspejles omkring NASDAQ boblen. Dette var 

en finansiel boble med klimaks den 10. marts 2000. Det interessante diskussions spørgsmål 

går i retningen af at identificere hvornår boblen startede og døde for at bestemme relevante 

tidsmæssige afgrænsninger. Startstidspunktet kan ikke entydigt bestemmes, men 

approksimeres ved hjælp af økonometriske rekursive test (Philips, Wu og Yu 2009). Kort sagt 

forsøger man at bestemme tidspunktet for en eksplosiv karakteristik i en tidsserie af 

aktiepriser. Philips, Wu og Yu (2009) kommer frem til et starttidspunkt for boblen der ligger i 

første halvår af 1995, og derudover konkluderer de, at boblen døde mellem september 2000 

og sidste kvartal af 2001. Dette danner grundlag for afhandlingens senere diskussion af den 

empiriske analyses resultater.

Side 10 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - NASDAQ markedet og finansielle kriser

3.1) NASDAQ Composite (nedskaleret med 100), price/earning og den lange rente fra primo 1990 til ultimo 2008. Price/earning og den 

lange rente er hentet fra 'Online Data – Robert Shiller'1

Perioden fra 1990 til 2000 var karakteriseret af en vækst i indekset fra et niveau på 400 til 

over 5000. Udviklingen falder sammen med en faldende rente og perioden er tæt 

sammenkædet med et stigende price/earning forhold. Massive mængder aktiekapital blev 

skabt og destrueret i perioden. Den daværende formand for the Federal Reserve Bank, Alan 

Greenspan, udtrykte i december 1996 en vis bekymring for niveauet af NASDAQ og beskrev 

det som 'irrational exuberance' (Fisher og Statman 2002). Det viste sig at være en 

velbegrundet bekymring. Målinger af optimisme blandt investorer viser blandt andet, at man 

opfattede aktiemarkedet som en boble, og at man ligeledes forventede yderligere 

prisstigninger. Der var en generel opfattelse af markedet som værende overvurderet, men 

investorer som helhed trak sig ikke ud (Fisher og Statman 2002). NASDAQ markedet har 

været præget af irrationel adfærd og koblet sammen med periodens øvrige finansielle kriser, 

gør det markedet til et interessant udgangspunkt for undersøgelse af anomalier og fænomener 

af irrationel adfærd.

1 http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
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4 Behavioural finance og psykologiske fænomener

Psykologiske undersøgelser har vist, at der eksisterer mønstre af menneskelig adfærd, som 

udgør bestemmende faktorer for værdien af markedet, der ikke er i overensstemmelse med 

rationel prisdannelse (Shiller 2005). Tabellen i bilag 1 forsøger at give en totalliste over 

elementer underlagt behavioural finance, og dermed et dækkende overblik over psykologiske 

fænomener, som kan forklare irrationel adfærd på de finansielle markeder (Tvede 1999). 

Behavioural finance vil fremover forkortes til BF eller anvende den danske oversættelse, 

adfærdsøkonomi. De psykologiske fænomener under BF er delt op i tre hovedkategorier; 

fænomener direkte født af BF studier, emner indenfor perceptionspsykologi og emner 

indenfor kognitionspsykologi. Indenfor disse fokuseres der på de mest relevante dele, der 

vurderes som betydelige i forhold til problemformuleringen. Alligevel refereres Tvede (1999) 

der opsummerer og grupperer psykologiske fænomener der kan gøre sig gældende i 

markedstrend, markedsomstilling og markedspanik. Dette danner en udvidet platform for 

sammenkædning af finansielle kriser og BF, selvom en række af elementerne ikke uddybes. 

Opsummeringen er ikke en total gengivelse af kilden, men derimod et udvalg af relevante dele 

efter egen vurdering, hvor den engelske originalbetegnelse for de psykologiske fænomener er 

fastholdt. I det efterfølgende vil de uddybede engelske betegnelser være oversat til dansk.

Markedsfænomen Adfærdsmønstre Relevante psykologiske 

fænomener
Markedet følger trendlinier og 

andre tekniske analyser og 

reagere voldsomt hvis de 

bliver brudt

Bevidst handel på trendlinier 

og andre tekniske indikatorer

Magical thinking

Hindsight bias

Markedet bæres af deres 

”moving average”

Gradvist ændrede attituder Knowledge attitudes

Handelsvolumen stiger når 

markedet har en stigende 

tendens og det modsatte er 

gældende ved en faldende 

Profitsøgning i stigende 

markeder

Prospect theory

Certainty effect

Ego-defensive attitudes

Regret theory
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tendens Mental compartments

Overconfidence

Cognitive dissonance
Øget antal aktive investorer 

som følger efter når markedet 

stiger

Investorer taler om deres 

investering og succeser, 

hvorefter tilbøjelighed for 

imitering øges

Self-realizing attitudes

Social comparison

Informationer og nyheder 

fortolkes på en måde så det 

understøtter trenden

Journalister og analytikere 

følger trenden

Adaptive attitudes

Cognitive dissonance

Assimilation error

Selective exposure

Selective perception

Framing effect

Social comparison

Confirmatory bias
Trenden vokser i kraft af dens 

eksistens

Det blotte faktum, at der er en 

trend får folk til at tro, at den 

vil fortsætte

Persuasion effect 

Representativeness

Dårlige nyheder ignoreres Mennesker ignorerer dårlige 

nyheder eller ser dem ikke 

som troværdige fordi de ikke 

vil og fordi bull-markedet 

fortæller dem, at de dårlige 

nyheder ikke kan være seriøse

Persuasion effect

Self-persuasion effect

Representativeness

Touchy-feely syndrome

Cognitive dissonance

Assimilation error

Selective exposure

Selective perception

False consensus effect
Markedet vender. Man har 

her med en acceleration og 

stigende handelsvolumen at 

gøre. Derefter opstår brud på 

trenden og betydelige udsving 

En betydelig acceleration af 

trenden opstår. Der opleves 

en forstyrrelse af trenden og 

herefter en signifikant 

bevægelse mod trenden som 

Regret theory

Knowledge attitudes

Ego-defensive attitudes 

Cognitive dissonance 

Assimilation error
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observeres. Trenden bliver 

endeligt brudt og en kraftig 

omvending forventes.

brydes til sidst Selective exposure

Selective perception 

Overconfident behavior 

Hindsight bias
4.1) Psykologiske fænomener underlagt BF opstillet i kronologisk orden fra markedstrend til markedsomstilling til markedspanik (Tvede 

1999).

Efter at relevante BF emner er behandlet, vil det efterfølgende afsnit inddrage en diskussion af 

muligheden for eksistensen af ineffektive markeder. Dette forekommer relevant da det er 

afgørende for om irrationel adfærd, og dermed begrebet BF, kan eksistere og være af 

betydning.

4.1 Psykologiske fænomener under behavioural finance

Empiriske anomalier har længe eksisteret og irrationel adfærd er accepteret som en årsag. Det 

naturligt affødte teoretiske fundament for adfærdsøkonomien blev for alvor introduceret af 

Kahneman og Tversky i 1970'erne. Deres arbejde er banebrydende og en af grundstenene 

indenfor den adfærdsøkonomiske skole. Deres artikel fra 1979 vedrørende prospekt teori er en 

af de første koblinger mellem finansiering og psykologi. Her præsenteres en kritik af forventet 

nytteteori som en deskriptiv model for beslutningsadfærd under risiko (Kahneman og Tversky 

1979).

4.1.1 Prospekt teori og dynamisk prospekt teori

Prospekt teorien behandler beslutningstagen mellem alternativer der indebærer risiko. 

Prospekt teorien har en solid matematisk baggrund, hvilket er tiltalende for mange klassiske 

økonomer. Denne teori lægger sig op ad forventet nytteteori, men hvor denne behandler 

hvordan beslutninger under usikkerhed burde træffes, beskriver prospekt teorien hvordan 

beslutninger, i en virkelighed med irrationalitet, træffes når individer skal vælge mellem 

alternativer, der involverer risiko for tab og gevinst. Dermed har man et mere realistisk 

alternativ til forventet nytteteori (Montier 2002). Forventet nytteteori siger, at forventet nytte 

er summen af sandsynlighedsvægtede udfald målt i nytte og medfører en optimering af 

formue. Prospekt teori antager, at mennesker optimerer en vægtet sum af værdier som er 

tilknyttet mulige udfald med en given sandsynlighed. Værdierne er opgjort efter en 

værdifunktion og ikke en nyttefunktion.
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Kahneman og Tversky fandt ud af, at mennesker har en tendens til at give en vægt på 0 til 

relative usandsynlige udfald (ikke umulige udfald), og til at give en vægt på 1 til relative sikre 

udfald (ikke garanterede udfald) (Montier 2002). Dette skal forstå således, at mennesker 

betragter ekstremt usandsynlige hændelser for umulige og ekstremt sandsynlige hændelser for 

sikre. Derudover er beslutningsvægtene generelt fastsat lavere end de tilhørende 

sandsynligheder (Kahneman og Tversky 1979).

Det andet hovedelement i prospekt teorien er antagelsen, at mennesker lægger værdi til 

ændringer og ikke niveauer. Det rationelle individ antages at optimere den forventede nytte af 

formuen. Empiriske undersøgelser viser derimod, at man lægger større vægt på gevinst og tab 

end man vægter niveauer. Vægtene for gevinst og tab er ikke symmetriske. Dermed får man 

en værdifunktionen, der er konkav for gevinst og konveks for tab, og former en s-kurve der er 

asymmetrisk. Dette indebærer, at værdifunktionen er mere stejl for tab end for gevinster - 

individer er tabsaverse (Montier 2002). Med andre ord udviser individer en risiko søgende 

adfærd når det gælder tab, som ikke er et sikkert udfald, i forhold til et mindre men sikkert 

tab, og ligeledes udviser de en risikoavers adfærd når det gælder en gevinst som er sikker i 

forhold til en større gevinst der ikke er sikker. Sikre udfalds nytte overvægtes og indebærer 

risikoaversion ved gevinster og risikovillighed ved tab (Kahneman og Tversky 1979). 

Dispositions effekten følger heraf, og beskriver en situation hvor investorer holder fast på et 

aktiv på trods af, at det har tabt værdi i modsætning til aktiver som har steget i værdi, hvor 

investorerne vil være mere tilbøjelig til at sælge (Shefrin og Statman 1985).

Prospekt teorien var oprindelig tiltænkt at beskrive isolerede hændelser – altså uden 

gentagelse. Teorien er siden blevet udviklet til at indarbejde hændelser i en dynamisk 

kontekst, hvor opfattelsen af risiko ændres afhængigt af tidligere udfald. Derudover tilføjes et 

yderligere aspekt af værdifunktionen og udfaldsvægtene, hvor individer adopterer  risikovillig 

adfærd for høje gevinster med lav sandsynlighed og risikoaversion for høje tab med lav 

sandsynlighed, hvilket tilsammen med risikoattituderne beskrevet i det forrige afsnit, giver et 

firesidet billede af individers risikoattitude (Kahneman og Tversky 1992). Den dynamiske 

prospekt teori giver også, at individer vil være mere tilbøjelig til at risikere en del af formuen 
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hvis de tidligere har vundet end hvis de har tabt. Dette kan tolkes som, at det er mindre 

smertefuldt at realisere tab, så længe tabet kommer af tidligere gevinster.

Thaler (1980) argumenterer blandt andet, at der eksisterer situationer hvor finansielle aktørers 

adfærd ikke er i overensstemmelse med økonomisk teori, og foreslår at prospekt teorien 

anvendes som en alternativ deskriptiv teori. Barberis, Huang og Santos (2001) indarbejder 

prospekt teorien i en model for prisfastsættelse af aktiver, hvor dynamikken i risikoattituden 

er betydelig. De skaber en model, der forklarer den samtidige eksistens af lav volatilitet i 

forbrugsvækst, høj middelværdi og volatilitet i aktieafkast samt en lav og stabil risikofri rente. 

Derudover genererer modellen langsigtede forudsigelige aktieafkast og en lav korrelation 

mellem forbrugsvækst og aktieafkast.

4.2 Psykologiske fænomener under kognitionspsykologi

Kognition indebærer tilegnelsen af viden eller indsigt gennem tænkning, undersøgelse og 

erfaring. Psykologiske fænomener herunder forsøger at forklare hvordan mennesker indhenter 

og bearbejder information, og herunder hvilke irrationelle elementer, der kan forekomme i 

beslutningsprocessen. Hertil hører begrebet heuristikker, som løst beskrevet er en metode, der 

hjælper eller tillader at udforske og lære på egen hånd. Der er tale om mentale genveje som 

anvendes til reducere komplekse problemstillinger.

4.2.1 Kognitiv dissonans

Kognitiv dissonansteori består af et sæt teoretiske rammer, som søger at forklare hvordan 

mennesker ændrer meninger og hvordan de vurderer sig selv og andre. Begrebet blev 

introduceret af Leon Festinger, en amerikansk psykolog, i 1956. Kognitioner kan være 

konsonante (overensstemmende) eller dissonante (uoverensstemmende), og kort forklaret 

søger mennesker at reducere eller fjerne dissonante kognitioner. Dissonante kognitioner 

opstår når to eller flere kognitioner er inkonsistente. Fordi denne tilstand er mental 

ubehagelig, vil individer forsøge at reducere denne dissonans (Festinger 1957). Hertil 

anvendes forskellige psykologiske hjælpemidler som kan medføre ændringer i adfærd. 

Kognitiv dissonans er med andre ord den mentale konflikt mennesker oplever når de bliver 

præsenteret med bevis for, at deres antagelser er forkerte eller inkonsistente.
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Hertil kan mennesker udøve en bekræftelses bias, hvilket beskriver situationer, hvor man 

finder informationer som er i overensstemmelse med ens egne antagelser og overbevisninger. 

Dissonante informationer ignoreres, og informationer i overensstemmelse bliver vægtet højt. 

Den nye information kan også bevares intakt mens tidligere kognitioner ændres eller tilpasses 

for at undgå dissonans. Dette er blandt andet undersøgt i amerikanske investeringsforeninger, 

hvor man fandt belæg for bias af opfattelsen af tidligere performance (Goetzmann 1997). 

Dette kommer til at hænge sammen med selektiv eksponering og selektiv fortolkning jf. figur 

4.1. Derudover kan kognitiv dissonans medvirke til, at mennesker ihærdigt holder fast på et 

synspunkt eller en forudsigelse. Når synspunktet eller forudsigelsen er blevet fastslået, vil 

mennesker finde det svært at fravige, og hvis det sker, sker det langsomt. Denne proces kan 

påvirke investorers indsamling og udvælgelse af information. Finansielle trends kan vare 

længere, end de ellers ville have gjort, hvis mennesker forsøger at undgå informationer som 

modbeviser og dermed går imod trenden (Montier 2002).

4.2.2 Ankring og referencepunkters betydning

Ankring behandler en kognitiv bias, der beskriver individers tendens til at anvende et 

referencepunkt når man udsættes for usikkerhed i en vurdering eller beslutning. Ankring 

reflekterer også graden af den manglende tilbøjelighed til at afvige fra tidligere vurderinger og 

beslutninger givet ny modsigende information. Kahneman og Tversky (1974) har ved 

psykologiske undersøgelser bevist eksistensen af kvantitative ankre. De finder, at menneskers 

beslutninger vedrørende risikobetonede beslutninger, i mange tilfælde er påvirket af hvilken 

beslutningsrelevant information der umiddelbart er tilgængelig. Med andre ord lader man et 

referencepunkt influere ens beslutninger og vurderinger. Disse kvantitative ankre kommer til 

udtryk i flere aspekter. Utilstrækkelig justering af et kvantitativt mål, er et af disse aspekter, 

hvilket indebærer, at individer har en manglende evne til at foretage den korrekte justering af 

referencepunktet der kan være tilfældigt og uafhængigt af den efterfølgende beslutning eller 

vurdering (Kahneman og Tversky 1974). Epley og Gilovich (2006) forklarer denne 

manglende justering ud fra, at justeringen gennemløber en begrænsende proces, der starter 

ved referencepunktet og stopper idet man kommer frem til et plausibelt og tilfredsstillende 

estimat eller slutning.
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Drages en parallel til det finansielle marked kan ankringens implikationer belyses. Det 

finansielle marked er en informationskompleks størrelse, og udledelsen af den korrekte 

fundamentale værdi er en svær opgave. Mennesker vil, i fraværet af let tilgængelig og 

ukompleks information, række ud efter det mest nærliggende. Skal niveauet af et aktivs værdi 

bestemmes, kan det mest nærliggende anker være den seneste værdi man kan huske. For 

individuelle aktiver, kan prisændringer på det enkelte aktiv blive forbundet med prisændringer 

af lignende aktiver (Shiller 2005). Finansielle analytikere giver eksempler på ankring, hvor 

det klassiske eksempel er relativ værdifastsættelse. Idéen er kort og godt, at når vi skal 

bestemme eller vurdere et aktivs værdi, vil vi være påvirket af dette aktivs tidligere værdi 

eller andre aktivers værdi.

Moralske ankre er en anden variant, der beskriver menneskers sammenvejning af beretningers 

intuitive kraft, og argumenter for at beholde deres investering imod deres opfattede nytte af at 

forbruge den værdi som investeringen udgør. Underliggende denne påstand er det 

psykologiske princip, at mange beslutninger ikke er et resultat af kvantitative argumenter, 

men snarere bygger på beretningers argumenterende kraft. Denne ræsonnering er ikke 

indarbejdet i økonomiske teori, men der findes en betydelig mængde beviser, der taler for at 

investeringsbeslutninger træffes på dette grundlag (Shiller 2005). Med andre ord er vi mere 

modtagelige over for ikke-kvantitative beslutningsargumenter af den grund, at det ikke ligger 

naturligt for et flertal af mennesker at operere ud fra kvantitative faktorer. Tilsyneladende er 

man interesseret i, at konstruere simple argumenter, der kan kommunikeres verbalt, for at 

retfærdiggøre ens beslutninger.

Disse ankre kan kun få en betydelig effekt for markedet hvis den samme tanke adopteres af en 

bredere andel. Derfor skal denne og andre kognitive bias ses i lyset af det sociale aspekt af 

menneskelige adfærd, som indebærer flokadfærd og den smittende effekt af meninger og 

holdninger.

4.2.3 Konfidens, overreaktion og optimisme

Mennesker har en tendens til at være overkonfidente. Psykologer har i lang tid overvejet og 

undersøgt hvorfor mennesker har en tendens til at overdrive deres selvsikkerhed. I en tidlig 

undersøgelse dokumenterede Oskamp (1965) dette fænomen, hvor individer var mere bevidst 
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om deres korrekte vurdering af den forelagte opgave end sandsynligheden kunne 

retfærdiggøre. Dette udbygges af De Bondt og Thaler (1990) som efterviser en konsekvent 

overreaktion i aktieanalytikeres prognoser, hvilket indebærer at faktisk indtjening viser sig at 

være lavere end forventet. Overkonfidens bliver mere udpræget i takt med hvor højt personen 

vurderer sine egne evner. Dermed overrasker det ikke, at overkonfidens og overreaktion 

findes hos individer, der omfatter eksperter indenfor økonomiske prognoser (De Bondt 1991). 

Derudover har man blandt andet fundet frem til, at mennesker har en tendens til at vurdere 

sandsynligheden af, at de træffer et korrekt valg, for højt (Shiller 2005). Overkonfidens leder 

til forkert vurdering af ens egne evner og skaber den illusion, at man har kontrol, hvilket 

medfører skæve bedømmelser og beslutninger. Griffin og Tversky (1992) har vist, at 

mennekser er specielt overkonfidente i problemstillinger med moderat til ekstrem 

sværhedsgrad. Empirisk belæg for overkonfidens findes i den længerevarende positive 

sammenhæng mellem fundamentale faktorer, pris og fremtidige afkast, hvilket ikke kommer 

af en generel forkert prisfastsættelse, men af, at investorer generelt er overkonfidente. En 

generel underkonfidens, eller underreaktion, vil skabe en negativ sammenhæng (Daniel m.fl. 

2001).

En overkonfident investor overvurderer kvaliteten og præcisionen af et subjektivt fortolket 

informationssignal. Dette informationssignal har en privat karakter forstået på den måde, at 

det kun er tilgængeligt for den enkelte investor, fordi det er en subjektiv tolkning af et signal. 

Overkonfidens medfører en situation hvor private signaler overvurderes og fører til en 

overreaktion. Hermed får man en overreaktionsfase efterfulgt af en korrektionsfase eftersom 

man bevæger sig mod et højere niveau for offentlige og objektive informationssignaler 

(Daniel m.fl. 1997). Denne kombination af overreaktion og underreaktion kan medføre en 

empirisk observerbar og langsigtet negativ autokorrelation af afkast, fordi overreaktionen på 

et senere tidspunkt korrigeres. Dermed vil en jævn, flerperioders overreaktionsfase medfører 

kortsigtet positiv autokorrelation (Daniel m.fl. 1997). Dette er betinget af, at man befinder sig 

i overreaktionsfasen og ikke krydser over i korrektionsfasen.

Overkonfidens har en alternativ forklaring i prognose bias, der opfordrer til en opfattelse af 

begivenheder som værende mere forudsigelige end de i virkeligheden er – man har en 

holdning til at kunne forudsige mange fænomener præcist. En anden faktor når det drejer sig 
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om spekulative markeder og overkonfidens, relaterer sig til ønske tænkning. Dette opstår når 

mennesker har den opfattelse, at bestemte handlinger vil medføre succes selvom de logisk er 

bevidst om, at disse handlinger ikke med sikkerhed har et positivt udfald. Tendensen til 

overkonfidens er en faktor, der forklarer den høje handelsvolumen man observerer i 

spekulative markeder. Odean (1997) argumenterer, at vægten af private signaler hænger 

positivt sammen med overkonfidens. Jo mere overkonfidente investorerne er, jo flere 

forskellige private signaler eksisterer, hvilket er ensbetydende med en højere handelsvolumen. 

Hvis mennesker var fuldt ud rationelle, ville en naturlig fordeling af evner og kompetencer 

medføre, at halvdelen af disse besidder spekulative evner under middel, og burde derfor ikke 

være villig til at handle med den anden halvdel, hvilket antageligt vil dominere deres 

spekulative placeringer. Således vil halvdelen med evner over middel ikke have nogle at 

handle med. Dette giver at, der ikke kan eksistere en betydelig handelsvolumen på de 

spekulative markeder, hvilket ikke er det empiriske tilfælde, hvor der er større volatilitet end 

fundamentale faktorer og dividender kan retfærdiggøre (Shiller 2005). 

Overreaktionen, der følger overkonfidens, kan have en naturlig sammenhæng med 

tilbøjeligheden til optimisme, hvilket er en veldokumenteret psykologiske irrationalitet. 

Konsekvent overdreven optimisme kommer af en række psykologiske tilbøjeligheder såsom 

illusionen af kontrol og en vurdering af egne evner som eneste årsag til succes. Mennesker 

føler de er i kontrol over en situation langt oftere end de er. Succes bliver tilskrevet egne 

evner, mens dårlige udfald bliver forklaret med uheld, uforudsigelige faktorer o.l. I 

kombination med denne optimisme udviser mennesker en større selvsikkerhed end de i 

virkeligheden er berettiget til. Parallelt med Oskamp (1965) viser andre undersøgelser, at 

deltagere angiver et for højt niveau for sikkerheden af et korrekt svar i forhold til de faktiske 

resultater (Montier 2002). Kombinationen af optimisme og overkonfidens fører kort sagt 

investorer til at overvurdere deres viden, undervurderer risikoen og overdrive deres evner.

4.2.4 Repræsentativitet

Beslutninger i usikre situationer træffes i nogle tilfælde med holdepunkt i lignende situationer, 

hvor der eksisterer et sammenfald af informationer fordi de deler ens karaktertræk i en eller 

anden udstrækning. I sin mest simple form blev denne heuristik, repræsentativitet, 

dokumenteret af Kahneman og Tversky (1974). Deres undersøgelser viste to generelle 
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fænomener. Vurderingen af sandsynligheden af et udfald eller en stikprøve, er påvirket af 

henholdsvis graden af sammenfaldet af lighedstræk med den overordnede population, og 

graden af lighedstræk med den process som vurderingen relaterer til. Grether (1980) efterviser 

Kahneman og Tversky's repræsentativitet heuristik ved empiriske forsøg, og finder, at 

forsøgspersonerne delvist anvender denne heuristik. I gentagne forsøg lægges større vægt på 

sammenfaldende faktorer end tidligere observerede sande sandsynligheder, selvom begge 

fænomener vægtes. Denne abstrakte formulering kan konkretiseres ved, at betragte 

heuristikken i en finansiel kontekst. Dette kan f.eks. være et mønster for udviklingen i et 

aktivs værdi. Det antages, at historiske mønstre vil ligne fremtidige mønstre uden en betydelig 

vurdering af mønstrets sammensætning eller sandsynligheden for, at det gentager sig.

Heuristikken beskriver en tendens til at evaluere hvor sandsynlig en begivenhed er, ved at 

kigge efter lighedstræk i andre begivenheder eller informationer, der har en mindre end 

perfekt sammenhæng, hvis overhovedet nogen, med de faktorer der reelt er bestemmende for 

sandsynligheden. Når individer skal vurdere sandsynligheden af, at objekt A tilhører 

gruppering B, sandsynligheden af, at udfald A stammer fra process B eller at processen B vil 

genere udfald A, anvender individer repræsentativitet (Kahneman og Tversky 1974). Hvis for 

eksempel A har en høj grad af repræsentativitet med B, vil sandsynligheden for, at A stammer 

fra B, vurderes til at være høj selv om dette ikke er tilfældet. Statistikere kalder dette for at 

ignorere den såkaldte base sandsynlighed. Ved vurdering om en beskrivelse af en person 

tilhører en bankansat eller en bankansat, der er aktiv i en feministisk bevægelse, skal man rent 

sandsynligt og rationelt vælge første mulighed, selv om beskrivelsen har flere lighedstræk 

med en feministisk aktiv person.

Et andet aspekt af repræsentativitet, er hvad der kaldes de små tals lov, hvilket dannede 

grundlag for den senere definering og udbygning af heuristikken beskrevet i dette afsnit. Dette 

er en tro på at tilfældige udtræk ligner hinanden og populationen mere end hvad statistisk teori 

postulerer på basis af en lille stikprøve (Kahneman og Tversky 1971). I den finansielle verden 

ser man f.eks. at investorer observerer et snit af perioder med god virksomhedsindtjening, og 

får vedkommende til at tro, at den pågældende virksomhed har en høj indtjeningsvækst som 

sandsynligvis vil fortsætte.
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Den praktisk implikation af de hidtil beskrevne irrationaliteters effekt på analytikeres 

prognoser og vurdering af kapitalmarkedets værdi, har en interaktiv sammenhæng. 

Optimismen påvirker både niveauet for vurderingen og dens yderpunkter, hvilket fører til en 

overvurdering af positive signaler og en undervurdering af negative signaler. 

Repræsentativitet og ankring påvirker kun yderpunkterne (Montier 2002). Hvilken af de to, 

der er den dominerende faktor, afhænger af hvor fremtrædende hver enkelt er. Optimismen og 

konfidensen påvirker hvor dominerende ankring og repræsentativiteten er. Når positiv 

information modtages, er analytikeren for eksempel mere tilbøjelig til at afvige fra et tidligere 

anker. Skulle de derimod modtage negativ information er det mindre sandsynligt at prognosen 

og vurderinger opdateres. Således kan der være mere undervurdering eller en mindre 

overvurdering af et negativ signal end ved et positivt signal.

4.3 Psykologiske fænomener under perceptionspsykologi

Perceptionspsykologien indebærer det at percipere, hvilket betegner hvordan mennesker 

opfatter påvirkninger fra omverdenen ved hjælp af sine sanser. Den menneskelige hjerne er 

bygget til at have et fokus ad gangen og bevæge sig hurtigt og effektivt fra et fokus til et 

andet. Det sansemæssige input er komplekst, og den menneskelige hjerne filtrerer en del af 

dette komplekse sanseinput, for at danne en tolkning af hvad der er vigtigst her og nu. En af 

de mekanismer som hjernen har udviklet er social selektivitet (Shiller 2005). Vi retter vores 

opmærksomheden mod meget af det samme som vores omverden har rettet deres 

opmærksomhed imod. Den sociale komponent af opmærksomhed virker ikke perfekt, fordi 

det fælles fokus eliminerer eller lader ikke individuelle fokusdetaljer komme i spild. Dette 

bærer mange lighedstræk med det psykologiske fænomen flokadfærd, og kan virke som en 

forstærkende effekt på social selektivitet, eller være et fænomen afledt af social selektivitet.

4.3.1 Flokadfærd

Vi anvender andres adfærd som en kilde til information, når vi støder på ting vi finder 

vanskelig at forstå eller tolke, hvilket er definitionen af social sammenligning jf. bilag 1 

(Tvede 1999). Der eksisterer empiriske fænomener som indikerer flokadfærd. Blandt disse er 

værdibevægelser i kapitalmarkeder uden fundamentale argumenter herfor, prisfastsættelse 

over niveau, tendensen for analytikeres fokus på bestemte industrisektorer osv. (Hirshleifer og 

Teoh 2001). Disse empiriske fænomener kan være irrationel og rationel flokadfærd. 
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Hirshleifer og Teoh (2001) opsummerer konklusioner fra nyere teoretisk behandling af social 

ensrettet påvirkning og konvergens af adfærd. Disse indikerer at irrationel adfærd opstår 

naturligt i en fuldt ud rationel situation. Blandt dem er individers hyppig tilnærmelse af 

adfærd og beslutninger baseret på lidt begrundende information, tendensen for sociale udfald 

til at være skrøbelig overfor små chok og tendensen for individer til at udsætte handlinger og 

derefter, uden en tydelig eksogen faktor, reagerer på samme tid.

I bund og grund kan flokadfærd i finansielle markeder defineres som lignende adfærd som 

kommer af interaktion mellem individer. En investor udviser derfor flokadfærd hvis 

vedkommende, uvidende om andre investorers handlinger, vil foretage en bestemt investering, 

men vælger ikke at investere efter, at vedkommende har fået kendskab til andre investorers 

beslutning om at fravælge denne investering. Ligeledes udviser en investor flokadfærd i det 

modsatte tilfælde, hvor en beslutning om at ikke investere reverseres i en bevidst hensigt om 

at kopiere andre investorer. Skal dette lade sig gøre er det nødvendigt, at investor kan 

observere informationer om andre investorers beslutninger.

Flokadfærd kan empirisk deles op i en bevidst og en falsk udgave. Den bevidste flokadfærd er 

beskrevet i afsnittet ovenfor. Den falske flokadfærd kommer af markedsdeltagere som 

konfronteres med ens beslutningsproblemstillinger og et tilnærmelsesvist identisk 

informationsgrundlag. Dette antyder flokadfærd selv om individers beslutninger ikke er en 

bevidst efterligning af andre investorers beslutninger (Bikhchandani og Sharma 2000). En 

falsk flokadfærd baseret på fundamentale faktorer kan være en rentestigning, der gør aktier til 

en mindre attraktiv investering, hvilket fører til en flokadfærdsmæssig reducering af aktiers 

andel i investorers porteføljer. Dette er en forventet og rationel reaktion på en ændring i en 

fundamental faktor. Denne type af flokadfærd skal selvfølgelig adskilles fra den bevidste 

flokadfærd, men dette er empirisk meget svært da beslutninger er en kompleks størrelse, som 

kan indeholde både bevidst og falsk flokadfærd.

4.3.2 Informationsbaseret flokadfærd

Teorier der omhandler informations kaskader er teorier, der beskriver den manglende evne for 

informationer at blive udbredt og indarbejdet i aktivers værdi, hvilket gør at den sande 

fundamental værdi ikke fremkommer, og en informationsblokade opstår (Hirshleifer og Teoh 
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2001). Informations kaskader kan derfor give næring til spekulative bevægelser for markeder 

som helhed eller for enkelte grupper af aktiver. På kort sigt vil informations kaskader blive 

udviklet på baggrund af rationelle begrundelser da mennesker imiterer et flertal, som af 

individet, antages at besidde korrekt eller mere sofistikeret information. På længere sigt vil 

informations kaskader være næret af flokadfærd, der indebærer en social irrationalitet.

Informationsbaseret flokadfærd opstår som en konsekvens af mangelfuld eller imperfekt 

information. Individuelle investorer stilles ofte overfor investerings beslutninger tilknyttet en 

vis usikkerhed. Med dette som holdepunkt, opstiller Banerjee (1992) en model for flokadfærd. 

I denne model har individet privat og imperfekt information, samt kendskab til offentlig 

tilgængelig information relevant for beslutningen, hvor kvaliteten af den offentlige 

information er usikker. Individets vurdering af den offentlige tilgængelige 

informationskvalitet er subjektiv og kun kendt af individet. Individer kan observere hinandens 

handlinger, men ikke den private information som de enkelte individer besidder og modtager. 

Følger individer en bestemt handling eller handlingssekvens, som er baseret på deres egen 

hensigtsmæssige vurdering, kan individers private information udledes af deres beslutninger. I 

denne opstillede struktur kan flokadfærd opstå for at udbedre den imperfekte private 

information og som en supplering til den subjektive og usikre vurdering af kvaliteten af den 

offentligt tilgængelige information (Banerjee 1992). Denne flokadfærd har en tilfældig natur 

forstået på den måde, at tilfældige begivenheder kombineret med de første individers 

handlinger har en bestemmende effekt for hvilken adfærd og tilhørende beslutninger, der 

bliver grundlaget for den opståede flokadfærd. Bikhchandani og Sharma (2000) opstiller et 

investerings eksempel i lighed med modellen af Banerjee (1992), hvor individuelle 

investorers beslutning afhænger af det modtagne private signal vedrørende investeringen, 

positiv eller negativ, samt de foregående investorers beslutninger. Ved at implementere 

Bayes' sætning i investorernes beslutningsprocess kommer de frem til, at en 

investeringskaskade opstår hvis antallet af foregående investorer som investerer, overstiger 

antallet af foregående investorer som ikke investerer, med to eller flere (Bikhchandani og 

Sharma 2000). Dette kommer af, at når et overskud af to eller flere investorer har investeret, 

er sandsynligheden for, at de har observeret et positivt signal så stor, at den efterfølgende 

investor, i tilfælde af et negativt privat signal, fortrænger dette og følger flokken fordi 

vedkommende er usikker på gyldigheden af den private information. Denne adfærd vil 
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kopieres af de efterfølgende investorer ligegyldigt deres eget private signal. En kaskade af 

forkastede investeringsbeslutninger vil opstå. Jo større den offentlige samlede information er, 

selvom denne er irrationel, jo mindre bliver individers beslutninger påvirket af private 

signaler (Hirshleifer og Teoh 2001)

Når et individ indgår i en kaskade som beskrevet ovenfor, vil dette individ og de efterfølgende 

individers beslutning ikke indeholde nogen information om deres private viden eller 

vurderinger. Så længe individer i større eller mindre omfang træffer beslutninger baseret på 

deres private viden og vurderinger, vil den offentlige information akkumulere til fordel for 

efterfølgende beslutninger. Følger en forholdsvis stor mængde denne strategi, vil dette 

medføre ganske præcise og efficiente beslutninger jævnføre hypotesen om efficiente 

markeder. Derimod vil individers beslutninger, som en del af kaskader, medføre inefficiente 

udfald. Teoretisk indebærer dette, at kaskader er skrøbelige overfor mindre informationsstød 

siden beslutningerne er baseret på et relativt lille informationsgrundlag (Hirshleifer og Teoh 

2001).

4.3.3 Omdømmebaseret flokadfærd

Flokadfærd med udgangspunkt i markedsdeltageres omdømme omfatter individer, der har en 

interesse i at skjule deres evner vedrørende investeringsbeslutninger. Sådanne individer 

omfatter blandt andet porteføljeforvaltere, der kan eliminere en usikkerhed omkring deres 

kompetencer ved at ensrette deres beslutninger med andre professionelle investorer. Dermed 

kan porteføljeforvalteren sløre sine manglende evner eller sikre sig mod, at usikre 

beslutninger ender med et  individuelt dårligt udfald. Dette kan også overføres til private 

investorer og lignende. Hvis alle tager fejl er det svært at tilskrive investorens dårlige udfald 

vedkommendes manglende kompetencer. Er der flere der følger samme adfærd på denne 

baggrund, opstår en omdømme baseret flokadfærd (Bikhchandani og Sharma 2000).

I deres grundelæggende artikel, præsenterer Scharfstein og Stein (1990) en model for 

flokadfærd og investeringer, hvor omdømme og relativ belønning blandt andet inddrages. 

Følgende teoretiske beskrivelse er baseret på denne artikel. Betragt to portefølje forvaltere, 

PF1 og PF2, der står overfor en identisk investeringsbeslutning og beslutter sig således, at PF2 

kan observere PF1's beslutning før vedkommende træffer sig egen beslutning. 
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Porteføljeforvalterne kan have enten et højt eller et lavt kompetenceniveau, men hverken 

porteføljeforvalterne eller arbejdsgiver kender kompetence niveauerne. Først efter 

investeringsbeslutningens udfald er kendt, kendes PF1 og PF2's kompetenceniveau. PF2 vil, for 

at sikre sig mod at træffe en modstridende beslutning, der viser sig at være dårlig, altid imitere 

PF1. Intuitivt kommer dette af, at PF2 er usikker omkring vedkommendes kompetenceniveau, 

og det er derfor bedre, at imitere PF1 beslutning således, at et negativt udfald tilskrives et 

uheldigt og uforudset udfald. PF1's kompetenceniveau er også usikkert, hvilket indebærer, at 

PF1 også er tilfreds med PF2's imitering da dette skaber et dække for PF1. I tilfælde af en 

sekvens af imiteringer vil PF2+i's viden tilbageholdes, hvilket gør flokadfærden inefficient og 

tilfældig siden den afhænger af PF1's beslutning ligesom det er tilfældet med 

informationsbaseret flokadfærd.

4.3.4 Kompensationsbaseret flokadfærd

Hvis en investors kompensation eller aflønning afhænger af vedkommendes præstation sat i 

forhold til et benchmar, vil dette medføre inefficiente porteføljer og flokadfærd 

(Bikhchandani og Sharma 2000). Dette er blot en variant af flokadfærden beskrevet ovenfor. 

Betragt en risikoavers investor hvis kompensation afhænger positivt af vedkommendes 

succesfulde præstation relativt til præstationen af benchmarket. Både investor og benchmark 

har imperfekt, privat information vedrørende deres investering. Investor observerer 

investeringen i benchmarket før vedkommende træffer sin egen beslutning. Det faktum, at 

aflønningen afhænger af præstationen i forhold til benchmark, motiverer investor til at 

efterligne benchmarket mere end hvis investors aflønning var uafhængigt af dette benchmark. 

Det er optimalt for investors arbejdsgiver at styre aflønning efter et relativt mål, da der 

eksisterer en risiko for moralsk hasard hos investor siden vedkommende ikke investerer for 

egne midler, og arbejdsgiver ikke sikkert kan skelne kompetente investorer fra inkompetente.
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5 Ineffektive finansielle markeder

Længerevarende afvigelser fra fundamental værdi, herunder store værdifald og 

værdistigninger, indebærer ineffektivitet i markederne, for ellers ville arbitrage investorer 

stabilisere afvigelsen (Black 1986). Hvis markedet ikke udelukkende består af irrationelle 

individer, hvordan kan det så være, at værdier afviger fra deres fundamentale grundlag med 

stor volatilitet. Teorien om efficiente markeder (EMH) danner et naturligt argument mod, at 

afvigelser fra fundamental værdi kan opstå og vare over længere perioder. EMH er en rationel 

økonomisk og optimal tilstand for investoradfærd, men alligevel har empiriske observationer 

vist, at afvigelser fra denne økonomiske rationalitet er både betydelig og systematisk (Black 

1986). I dette afsnit behandles ineffektive markeder og begrænset arbitrage som et supplement 

til det adfærdsøkonomiske teoretiske fundament.

5.1 EMH's antagelser

EMH bygger på nogle grundlæggende og slagkraftige antagelser. Den mest betydningsfulde 

er antagelsen om rationelle investorer. Kort beskrevet giver antagelsen os et finansielt 

marked, hvor al tilgængelig og offentlig information øjeblikkeligt og rationelt indarbejdes i 

markedet. Enkelte individer kan indarbejde information irrationelt, men idéen er, at markedet 

som helhed altid vil have ret forstået på den måde, at markedet som helhed altid vil afspejle 

information rationelt og effektivt. Ligeså betydningsfuld og central denne antagelse er, ligeså 

fatal kan den blive såfremt man viser, at markedet også består af prisbestemmende irrationelle 

individer. Irrationelle individer i denne kontekst skal forstås som markedsdeltagere med 

ukorrekte forventninger til fremtidige afkast og med en forkert reaktion på information (De 

Long m.fl. 1988). EMH har adresseret denne kritik ved at tillade eksistensen af irrationelle 

investorer, men de pacificeres således, at de ikke indtager en dominerende rolle. EMH 

argumenterer for, at irrationelle investorers adfærd er tilfældig og ikke korreleret på nogen 

måde. Dermed vil deres handlinger nette hinanden ud og ikke have nogen betydning for 

markedet som helhed. Black (1986) redegør for et andet argument, der går på, at irrationel 

adfærd ikke er økonomisk optimal og dermed vil irrationelle investorer på lang sigt ikke 

kunne genere tilstrækkelig indtjening til at kunne overleve, fordi de handler på baggrund af 

støj og ikke korrekt information. Markedsdeltagere der handler på reelle informationer vil 
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overperforme irrationelle investorer. Er dette tilfældet holder EMH og det finansielle marked 

vil være effektivt selv med tilstedeværelsen af irrationelle investorer.

Arbitrage i EMH er et altafgørende element for graden af effektive markeder. Selv om 

irrationel adfærd er korreleret på tværs af irrationelle investorer, vil muligheden for arbitrage 

antage en rationel rolle og bringe værdier tilbage til deres fundamentale niveau. Dermed vil 

systematisk irrationel adfærd ikke kunne overleve fordi der altid vil være en andel af 

rationelle investorer, som identificerer en arbitragemulighed og udnytter denne. Relativt 

overvurderede aktiver vil være udsat for handler, der presser niveauet ned, og ligeledes vil det 

modsatte gælde for relativt undervurderede aktiver. Støj og irrationelle investorer åbner 

muligheden for arbitrage, men gør det på samme tid vanskeligere at udnytte muligheden 

(Black 1986). De Long (m.fl. 1988) diskuterer en model hvor irrationelle investorer kan 

overleve på lang sigt som en gruppe, ud fra den argumentation, at gruppen påtager en større 

systematisk risiko og dermed oplever en større akkumulering af værdier end rationelle 

investorer. Dette er et interessant synspunkt, men en dybere behandling af deres teorietiske 

model falder udenfor afhandlingens rammer. Skal irrationalitet overleve i det finansielle 

markeds prisdannelse, må arbitragemulighederne være begrænsede. Næste afsnit kigger på 

finansielle markeder hvor imperfekte substitutter, samt den blotte tilstedeværelse af en 

uforudsigelig og irrationel investoradfærd, indbærer en betydelig form for risiko og modvirker 

arbitrage.

5.2 Begrænsede arbitragemuligheder

En afgørende faktor for arbitragens effektivitet er tilstedeværelsen af en perfekt substitut. En 

arbitrage position indebærer en risikofri profit, og for at opnå dette, er det nødvendigt at indgå 

i en modsatrettet position i en perfekt substitut. Arbitrage positionen indebærer at gå kort i det 

overvurderede aktiv eller gå langt i det undervurderede aktiv. En modsatrettet position i en 

perfekt substitut, til enten det overvurderede eller undervurderede aktiv, indtages således, at 

prisbevægelser netter hinanden ud indtil positionen konvergerer og lukkes.

Teoretisk arbitrage er lige til, men praktisk arbitrage foretages i komplekse markeder, hvor 

aktivers sande værdi måles med usikkerhed og perfekte arbitrage positioner er svære at indgå. 
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Denne proces indebærer således en række risikoelementer. Disse kan opdeles i følgende 

kategorier (Montier 2002):

• Fundamental risiko

• Støj fra irrationelle investorer

• Horisont risiko

• Margen risiko

• Kortsalgs risiko

Fundamental risiko indebærer risikoen for, at arbitragepostionen ikke er perfekt grundet 

imperfekte substitutter (Shleifer og Vishny 1997). Ved aktier kan risikoen komme af, at 

tidspunkt for handel og udløb af arbitragens positioner er forskellige, forskellige 

leveringsbetingelser, aktierne har forskellig følsomhed overfor fundamentale faktorer og 

markedets bevægelser samt at de absolutte og relative værdifastsættelser ikke kan bestemmes 

med fuldstændig sikkerhed.

Selv med perfekte substitutter vil tilstedeværelsen af støj fra irrationelle investorer medføre en 

risiko. Dette betegnes også for noise-trader risiko. Arbitrageinvestorer kan ikke med 

sikkerhed vide, at de ikke domineres af irrationelle investorer og dermed, at den relative 

prisforskel af perfekte substitutter ikke forværres og medfører tab (Shleifer 2000). Med andre 

ord er det ikke en selvfølge at priserne i en arbitrage position konvergerer.

Selv om priser med garanti konvergerer i en perfekt arbitrage position, er der ingen sikkerhed 

for, at det sker indenfor et bestemt tidsrum på en jævn måde. Hermed opstår den risiko der 

kaldes for horisont risiko. Dette er en yderst betydelig risiko for arbitrageinvestorer med en 

kortsigtet horisont. Irrationelle investorer, der i første omgang er skyld i en afvigende værdi, 

kan i den efterfølgende periode udvise endnu mere irrationel adfærd og øge afvigelsen. Hvis 

arbitrageinvestorer er nødsaget til at likvidere før værdierne i positionen konvergerer, lider 

vedkommende et tab. Denne risiko må alt andet lige begrænse muligheder og incitament til 

arbitrage. Tidshorisonten spiller ind som en begrænsende faktor når varigheden af korreleret 

irrationel adfærd strækker sig udover en tidsperiode, der svarer til eller er større end 
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arbitrageinvestorers tidshorisont (Shleifer 2000). Der findes en række argumentationer for 

gyldigheden af denne begrænsning. Mange investorer, herunder arbitrageinvestorer, 

administrerer andres kapital og optræder som deres agenter. Deres præstation bliver jævnligt 

evalueret og aflønnet herefter. Hvis priserne ikke vender tilbage til fundamental værdi, men 

udsættes for ugunstig prisbevægelser i løbet af evalueringsperioden, bliver aflønningen 

reduceret og i værste fald tvinges agenten til at likvidere positionerne. Man står med et 

principal-agent problem som stammer fra performance baseret arbitrage (Shleifer og Vishny 

1997). Derudover fundes mange arbitrageinvestorer ved at låne penge mod sikkerhed i 

investeringerne. Ugunstige prisbevægelser giver en reducering af kreditors sikkerhed i 

værdier bag lånet og afføder et krav om yderligere sikkerhedsstillelse eller en tilpas 

reducering af lånet, hvilket indebærer en begrænsning for arbitrageinvestorer (Shleifer 2000). 

I tillæg er positionen tilknyttet en renteomkostning og en forlængelse af positionens 

tidsperiode mindsker nutidsværdien af afkastet.

Margen risiko følger af horisont risikoen beskrevet ovenfor. Når en arbitrage position 

bevæger sig i en ugunstig retning er det sandsynligt, at investoren får et margen kald. Ved en 

ugunstig bevægelse i postionen kan det ske, at man må reducere eksponeringen eller søge 

yderligere funding således, at margen kaldet kan honoreres. Så længe arbitrageinvestorer ikke 

frit råder over ubegrænset og billig funding, vil muligheden for arbitrage mindskes (Shleifer 

og Vishny 1997). Liu og Longstaff (2000) viser, at i markeder med arbitrage muligheder, vil 

den optimale strategi være at indtage en mindre end maksimal position således, at der er plads 

til potentielle margen kald.

Det tredje punkt er betegnet kortsalgs risiko. Dette indebærer en ufrivillig likvidation af 

arbitrage positionen som følge af, at en kort position bliver kaldt tilbage. Hvis ejeren af den 

korte aktie vælger at trække sig ud af markedet eller mæglerens konto, er mægleren nødsaget 

til at tilbagekalde den lånte aktie. Dette tvinger arbitrageinvestoren til at tilbagekøbe den korte 

aktie. Hvis markedet for aktien er mindre likvid, og hvis irrationelle investorer har 

indflydelse, kan arbitrageinvestoren risikere, at betale en høj præmie for at lukke sin korte 

position. Mulighed for at gå kort i aktiver er i mange markeder begrænset i form af 

restriktioner, og derudover kan udbuddet af relevante aktier være begrænset.
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For en dybere forståelse af disse begrænsninger, er det nødvendigt at kigge nærmere på 

strukturmæssige faktorer. Arbitrage er et foretagende for et relativt lille antal af højt 

specialiserede investorer. Udover dette investerer de ekstern kapital i kraft af deres rolle som 

porteføljeforvalter eller som investeringsrådgiver. Det er ikke uden problemer at adskille 

forvaltere og kapitalindskydere. Shleifer og Vishny (1997) har belyst tre vigtige 

implikationer. For det første er kapitalindskyderne mere ubevidste om naturen af markederne. 

Derudover har de svært ved at identificere dårlige og gode arbitrageinvestorer. Antages det, at 

kapitalindskyderne er risikoaverse, vil dette medføre en kapitalbegrænsning. For det andet er 

kapitalindskyderne dårligt informeret om arbitrageinvestorens adfærd og beslutninger, og 

derfor anvendes historiske data til vurdering og tildeling af kapital. For det tredje er 

arbitrageinvestorerne højt specialiserede og arbejder kun indenfor segmenterede områder af 

markedet, og tiltrækker derfor kun en begrænset mængde kapital, hvorimod et bredere 

investeringsområde kan tiltrække en større mængde kapital. Alt i alt kan det føre til en 

situation, hvor arbitrage muligheden er størst, men samtidig mest begrænset (Shleifer og 

Vishny 1997).

Empiriske argumenter mod EMH indebærer blandt andet volatilitet i finansielle markeder som 

ikke modsvares af tilgået information eller ændringer i fundamentale faktorer. Man har blandt 

andet fundet, at de større bevægelser i det amerikanske aktiemarked, ikke skyldes en 

tilsvarende tilgang af informationer (Shleifer 2000). Et af de mere praktisk kendte eksempler 

er såkaldte ”twin-securities,” der omfatter Royal Dutch og Shell. De to enheder aftalte en 

sammenslutningen hvor den totale betalingsstrøm blev delt i et 60:40 forhold. Hvis 

markedsværdien af de to enheder var en tilbagediskontering af den fremtidige betalingsstrøm, 

ville Royal Dutch's værdi være 1,5 gange værdien af Shell. I perioden fra september 1980 til 

september 1995 blev der observeret en relativ undervurdering af Royal Dutch på 35 procent 

til en relativ overvurdering på 10 procent. Siden man har med to fundamentalt identiske cash-

flow, må der eksistere arbitragerisiko, som ikke kan forklares med imperfekte substitutter. 

Tilbage er årsager der relaterer sig til støj fra irrationelle investorer, og herunder strukturelle 

begrænsninger som for eksempel kort tidshorisont, omkostninger og kapitalbegrænsninger. 

Hypotesen om effektive markeder kan ikke sikre, at over- eller undervurderede priser ikke 

kan eksistere i længere perioder, eller at irrationel adfærd ikke har nogen betydning for 

finansielle aktivers prisdannelse (Shiller 2005).

Side 31 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Empirisk analyseapparat

6 Empirisk analyseapparat

Indledningsvist blev der kort redegjort for to begreber, flokadfærd og momentum. De er 

overordnet blevet sammenkædet med den teoretiske adfærdsøkonomi. I dette afsnit diskuteres 

fænomerne i forhold til det finansielle marked og i finansielle kriser. Afsnittet udvælger og 

beskriver derefter relevante testmetoder, der skal anvendes i den empiriske analyse. 

Beregningen af aktieafkast er ens testmetoderne. Afkast for aktien i til tid t beregnes på 

baggrund af data fra DataStream's Total Return Index (RI):

6.1 Flokadfærd

En fundamental karakteristik af det menneskelige samfund er, at mennesker der 

kommunikerer regelmæssigt, har en tendens til at tænke og handle ens (Shiller 2005). Hvis 

den totale mængde af markedsdeltagere tænkte individuelt, ville al irrationalitet være tilfældig 

og derfor udlignes. Men hvis irrationaliteten er ens for en bredere del af markedet, vil dette 

kunne have en destabiliserende effekt. Det er naturligt at konkludere, at mennesker lader sig 

påvirke af det større flertal af den simple grund, at det er nærmest instinktivt for os at tro, at 

flertallet ikke kan tage fejl. Når en stor gruppe mennesker er enige om fortolkningen af 

bestemt information, må gruppen næsten altid have ret. Den sociale påvirkning bliver 

forstærket hvis eksperter er enige med eller går forrest i det større flertal. Mennesker 

efterligner eksperter fordi de har en højere status indenfor deres område og sandsynligvis 

besidder sofistikeret viden. I et marked hvor den sande værdi af aktier er svær at bestemme, 

vil det være naturligt at samle viden fra andre markedsdeltagere. Dette kan være tilfældet for 

nye teknologier og markedssegmenter, hvor det fremtidige vækstpotentiale er uvist. Markeder 

med stor vækst tiltrækker opmærksom og er grundlaget for en udbredt informationsspredning 

og øger muligheden for flokadfærd. Når aktieværdier afviger fra deres tidligere fundamentale 

niveau, både ved stigninger og fald, mangler markedsdeltagere et rationelt grundlag at træffe 

beslutninger på. Derfor kan andre markedsdeltageres handlinger anvendes som en tilgang til 

de efterspurgte informationer. Dette kan sammenlagt argumentere for, at flokadfærd er 
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afgrænset til bestemte perioder og markedssegmenter alt efter hvilken tilstand markedet 

befinder sig i. Testmetoderne skal undersøge om flokadfærd har været et generelt fænomen 

over analyseperioden eller afgrænset til udvalgte subperioder og markedssegmenter. 

Derudover skal en udvikling i flokadfærd over tid undersøges for at belyse ændringer i 

fænomenet. To testmetoder der opfylder disse krav redegøres for efterfølgende.

6.1.1 Testmetode for flokadfærd ved Chang, Cheng og Khorana (CCK)

Eksistensen af flokadfærd i finansielle beslutninger har vundet stadig større anerkendelse 

blandt den bredere kreds af forskere og akademikere, men der har været begrænsede 

muligheder for at eftervise fænomenet empirisk. Til dels fordi flokadfærd er psykologisk og 

abstrakt og dels fordi man har manglet det nødvendige analyseværktøj. Over tid har en række 

forskere dedikeret tid til at forstå og måle denne form for investoradfærd. Blandt dem er 

Christie og Huang (1995). Deres testmetode anvender den tværsnitlige standardafvigelse 

(CSSD) af aktieafkast som et mål for den gennemsnitlige tilnærmelse af individuelle 

aktieafkast til det realiserede markedsafkast. De argumenterer for, at investorer udviser størst 

tendens til flokadfærd under usædvanlige markedsforhold. Her vil investorer undertrykke 

deres egne fortolkninger af aktiers værdi og basere deres beslutninger på den samlede 

markedsadfærd. Derfor vil individuelle aktieafkast ikke afvige betydeligt fra markedsafkastet 

og medføre en mindre CSSD end ved markedstilstande uden flokadfærd. Rationelle 

prismodeller, forudsiger derimod, at store ændringer i markedsafkastet vil medføre en større 

spredning af individuelle aktieafkast fordi disse varierer i følsomhed overfor markedsafkastet 

(Christie og Huang 1995). Metoden har sin svaghed i den manglende indragelse af hele 

markedet da der kun fokuseres på en lille andel af aktiemarkedet – nemlig den andel der 

oplever den største volatilitet. Dermed begrænses metoden til at identificere flokadfærd i et 

snævert snit af markedet. Chang m.fl. (1999) har videreudviklet metoden fra Christie og 

Huang (1995) til en mere effektiv test af flokadfærd. Selvom CSSD er et intuitivt og naturligt 

mål til at identificere flokadfærd, er denne følsom overfor ekstreme værdier. Derfor anvender 

CCK i stedet den gennemsnitlige tværsnitlige absolutte afvigelse mellem individuelle aktiers 

afkast og markedsafkastet (CSAD) i en ikke-lineær regressions ligning, som er udledt med 

udgangspunkt i CAPM. CSAD beregnes på følgende måde.
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Ri ,t er det observerede aktieafkast for aktie i til tid t, Rm ,t er det tværsnitlige gennemsnit 

af afkast for N  aktier i porteføljen til tid t. Svagheden ved dette mål ligger i den manglende 

evne til at skelne flokadfærd fra en generel reaktion på en offentlig nyhed af fundamental 

karakter, hvilket alt andet lige vil medføre en lavere afvigelse fra gennemsnittet. Med andre 

ord vil aktiernes kovarians stige og den absolutte afvigelse fra gennemsnittet vil falde. 

Derudover kan visse typer af afkast have en bred kovarians, hvilket ikke er et tegn på 

flokadfærd. Det forudsættes dog, at det analyserede dataset indeholder tilstrækkeligt med 

afkast, der reagere forskelligt på makroøkonomiske- og fundamentale nyheder samt, at de 

ikke har en bred naturlig kovarians. Den ikke-lineære regressions ligning er følgende, hvor 

gamma 1 og gamma 2 optræder som dummy variabler der skal identificere flokadfærd:

Sammenhængen mellem CSADt og Rm ,t anvendes for at identificere tilstedeværelsen af 

flokadfærd, hvilket vil give en ikke-lineær sammenhæng (Chang m.fl. 1999). Hvis investorer 

er tilbøjelige til at udvise flokadfærd, vil der være en aftagende stigning eller et fald i

CSADt . En signifikant negativ 2 koefficient indebærer dermed tilstedeværelsen af 

flokadfærd. I fraværet af flokadfærd vil sammenhængen være lineær og stigende.

6.1.2 Testmetode for flokadfærd ved Hwang og Salmon (HS)

En svaghed ved CCK-metoden, er den manglende evne til at skelne mellem rationel adfærd, 

som følger af en reaktion på ændringer i fundamentale faktorer, og irrationel flokadfærd. Den 

rationelle og falske flokadfærd er blot en effektiv allokering af aktiver, mens den irrationelle 

og sande flokadfærd kan føre til destabiliserende inefficiens. Hwang og Salmon (2009) har 

udviklet en testmetode der bygger på metoden fra CCK, men med en ny anskuelse hvor man 

empirisk identificerer flokadfærd ud fra begreberne risiko og afkast. Flokadfærd er her 

investorers køb eller salg af aktier på samme tidspunkt uden at overveje forholdet mellem 
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risiko og afkast. Grundtanken fra Christie og Huang (1995) og Chang m.fl. (1999) er intakt i 

det den tværsnitlige bevægelse i markedet anvendes til at udlede et kvantitativt mål for graden 

af flokadfærd. Forskellen ligger i, at HS-metoden fokuserer på den tværsnitlige varians af beta 

værdier, som et udtryk for forholdet mellem risiko og afkast. Den tværsnitlige varians af 

afkast er ikke nødvendigvis et tegn på flokadfærd, men den tværsnitlige varians af beta 

værdier kan tolkes som en irrationel prisfastsættelse forårsaget af irrationelle faktorer og 

flokadfærd (Hwang og Salmon 2009). I denne metode måler betaudtrykket bias i aktieafkast 

fra den systematiske risiko.

Det kvantitative mål til identificering af flokadfærd indebærer en konvergering af individuelle 

aktiers beta mod markedsbetaen, som dermed viser investorers tilnærmelse til konsensus i 

markedet. Hvis investorer forventer en markedsbevægelse, vil de udvise perfekt flokadfærd 

hvis handel af individuelle aktier fortsætter indtil priserne matcher forventningen til 

markedsbevægelsen, samtidig med, at de ignorerer den underliggende sammenhæng mellem 

risiko og afkast. Følgende model opstilles

hvor it er den systematiske risiko for aktie i til tiden t, it
b er beta med bias for aktie i til 

tid t, som kvantificeres af faktoren h t , hvilket dermed beskriver graden af flokadfærd. Når

h t=1 vil it
b=1 og afkast for individuelle aktier vil være lig med markedsafkastet 

ligegyldigt aktiens systematiske risiko. Dette betegnes perfekt flokadfærd. Generelt vil 

flokadfærd eksistere når 0ht≤1 , og graden af flokadfærd angives af størrelsen af h t . 

Aktier med beta > 1 vil få en reduceret beta med bias, mens aktier med beta < 1 vil forøge 

deres beta med bias såfremt 0ht≤1 .

Modellen giver et mål for flokadfærd baseret på den tværsnitlige varians i it
b i forhold til 

markedsbeta på 1. Hermed får man
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hvor flokadfærd aftager med stigende H t , og et fald i H t kommer af en tiltagende 

flokadfærd, hvor H t=0 angiver perfekt flokadfærd. it
b er ukendt og skal estimeres. Dette 

gøres ved regressionen

hvor r it er afkastet af aktie i til tid t over den risikofrie rente og ligeledes med r mt som er 

afkastet af markedsporteføljen til tid t. OLS regressionsmetoden anvendes til at estimere it
b

ved

hvor imt er kovarians mellem r it og r mt , og mt
2 er varians af r mt . 

Regressionsmetoden er redegjort for i bilag 6. Eksisterer der heteroskedasticitet og 

autokorrelation i markedsvariansen eller i regressionens fejlled, vil en ændring i H t ikke 

nødvendigvis komme af flokadfærd. For at undgå dette standardiserer HS den estimerede beta 

ved t-værdier

hvor  t er standardafvigelsen af OLS residualerne. Proceduren for at eftervise flokadfærd i 

aktiemarkedet sker ved at definere et vindue af observationer til estimering af OLS beta og 

tilhørende t-værdier. Herefter tilføjes én observationen til enden af vinduet og den første 

observation i vinduet udelades. Hermed får man et rullende vindue over tid. Derfor vil denne 

metode vise udvikling i flokadfærd over tid i modsætning til CCK-metoden. Beregningerne 

automatiseres i Excel ved programmering af VBA kode der fremgår af bilag 2.

6.2 Momentum

Momentum er en konsekvens af fortsættelsen af eksisterende trends i markedet. En 

momentum strategi tror på, at en tidligere stigning i en akties værdi, vil efterfølges af 
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yderligere stigninger og dermed overperformer aktier med historisk lavere afkast. Dette kan 

føre til en systematisk overvurdering af aktier over korte eller længere perioder, men vil på et 

tidspunkt nødvendigvis udsættes for en justering tilbage til det fundamentale niveau.

Ubevidst momentum kan forklares ved teoretisk adfærdsøkonomi hvilket behandles i kapitel 

10. Kort opsummeret kan forklaringer findes indenfor kognitionspsykologien, som en 

konsekvens af overreaktion, og ved prospekt teorien (dispositions effekt) der fører til en 

underreaktion. Rent hypotetisk kan momentum have en betydelig del i opbygningen af 

værdier på aktiemarkedet. En konsekvent og markedsdominerende momentum effekt vil sørge 

for et opadgående pres på momentum-aktier siden disse løbende og gentagende vil indgå i 

investorers porteføljer. Adopteres momentum tankegangen over en bred vifte af investorer, og 

indefor et afgrænset set af aktier, vil en prisspiral opstå. Denne vil vokse og eksistere så længe 

der ikke er strukturelle faktorer der bryder spiralen. En relevant testmetode tillader, at man 

kan identificere en generel tendens samt hvordan denne udvikler sig over over tid. Dette med 

specielt henblik på hvordan momentum manifesterer sig i et marked hvor værdier opbygges 

og senere destrueres. I et marked med kraftig vækst vil der være en generel opadgående 

udvikling, og der kan ikke eksistere en bred portefølje af aktier med negative afkast. I disse 

perioder vil målet derfor ikke være at vise, at man kan opnå et positivt afkast som følger af 

momentum, men at undersøge om momentum giver de største afkast.

6.2.1 Testmetode for momentum ved De Bondt og Thaler (DT) samt Jegadeesh og 

Titman (JT)

Testmetoden for momentum vil fokusere på momentum i aktieafkast. Metoden er inspireret af 

De Bondt og Thaler (1985), der anvender ikke-overlappende formationsperioder. Jegadeesh 

og Titman (1993) justerer denne metode og anvender overlappende formationsperioder. Ved 

ikke-overlappende formationsperioder, rangeres afkast i intervaller i enden af hver 

formationsperiode og porteføljer dannes der holdes i fastholdelsesperioden. Ved overlappende 

formationsperioder rangeres afkast efter hver dataperiode. Dette indebærer løbende 

rebalanceringer af porteføljen. Overlappende formationsperioder har den styrke, at man ikke 

bliver følsom overfor et tilfældigt valgt startperiode. De to varianter vil supplere og validere 

hinandens resultater. Beregningerne automatiseres i Excel ved programmering af VBA kode 

der fremgår af bilag 3. Testmetoden i sin originale udgave fra DT, anvender kumulative afkast 
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i formations- og fastholdelsesperioden. Afhandlingens metode anvender start- og 

sluttidspunkter i formations- og fastholdelsesperioden ved beregning af afkast. Dette kommer 

af, at en kumulativ vurdering giver et afkast i et volatilt marked, der kan favorisere volatile 

aktier. Derudover antages det, at analysen bygger på en køb-og-hold strategi. De beregnede 

afkast angives som afkast pr. måned.

6.2.2 Ikke-overlappende formationsperioder (DT)

For hver aktie beregnes et periodevist afkast hvis længde afhænger af den bestemte 

formationsperiode. Ved udløbet af hver formationsperiode, j, rangeres afkastene fra høj til lav 

og inddeles i intervaller. Udgangspunktet i denne analyse vil være fem lige store intervaller, 

men kan varieres. På baggrund af disse rangerede afkast dannes fem ligevægtede porteføljer. 

PF1 vil bestå af aktier med det højeste afkast i formationsperioden. PF5 vil bestå af aktier med 

det laveste afkast i formationsperioden. Porteføljernes afkast vurderes over en bestemt 

tisdhorisont hvor porteføljerne ikke rebalanceres. Disse perioder benævnes 

fastholdelsesperioder, k. Der arbejdes i udgangspunktet med symmetriske kombinationer på 1, 

3, 6, 9, 12 og 36 perioder for at dække kort, mellemlang og lang sigt. For hver 

fastholdelsesperiode beregnes et gennemsnitligt afkast for hver portefølje. Ved at anvende 

porteføljeafkast for alle fastholdelsesperioder, beregnes det samlede gennemsnitlige afkast i 

analyseperioden for de enkelte porteføljer.

6.2.3 Overlappende formationsperioder (JT)

Aktieafkast beregnes som ved DT-metoden. For hver periode, t, rangeres afkast beregnet over 

de sidste j måneder, hvilket er formationsperioden. Baseret på disse rangeringer dannes 

porteføljer som ved DT-metoden. I hver periode, t, dannes porteføljer og holdes i k måneder, 

hvilket er fastholdelsesperioden. I tillæg lukkes den position som blev indgået i perioden

t−k . Dermed vil strategien rebalancere 1/k af aktierne for hver periode og man får en 

'rullende' analyse. Metoden holder derfor i enhver periode, tk−1 , en serie af porteføljer 

som er konstrueret på baggrund af aktieafkast i periode t og de foregående k−1 perioder. 

Kort opsummeret udvælger metoden løbende aktier på baggrund af de sidste j måneder og 

holder dem i k måneder. En række  j , k  kombinationer kan dannes, men kombinationerne 

vil være de samme som for DT-metoden.
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7 Datamaterialet og metodiske implikationer

I dette afsnit beskrives kort det anvendte datamateriale samt de mest almindelige bias, der kan 

forekomme i dataindsamlingen og dataudtræk fra databaser til brug i kvantitative analyser. Til 

sidst redegøres der for datamaterialets metodiske implikationer med hensyn til testmetoderne 

for flokadfærd og momentum.

7.1 Beskrivelse af datamaterialet

DataStream anvendes til at trække data fra amerikanske aktieindeks i perioden fra primo 1985 

til ultimo 2008. Datamaterialet vil bestå af aktier underlagt NASDAQ og NYSE med 

informationer om aktiers månedlige kursudvikling, industritilknytning og totale markedsværdi 

med månedlig datafrekvens. DataStream's ”Total Return Index (RI)” anvendes til at beregne 

aktiers afkast, hvor det forudsættes, at dividender reinvesteres. Se bilag 4 for en nærmere 

beskrivelse af DataStream's definitioner.

NASDAQ (National Association of Securities and Dealers Automated Quotation) er en 

elektronisk og amerikansk aktiebørshandel. Med et nuværende antal registrerede 

virksomheder på ca. 3.200 formår denne børs en handelsvolumen pr. time, der ikke matches 

af andre og er den anden største aktiebørs i USA. NASDAQ blev oprettet i 1971 og er typisk 

kendt for at være associeret med 'high-tech' markedet som inkluderer internet og 

teknologibaserede virksomheder. NASDAQ Composite er et aktieindeks, der dækker alle 

almindelige aktier under NASDAQ markedet. Dette indeks tiltrækker stor opmærksomhed og 

anvendes som indikator for den generelle udvikling i teknologi- og vækstvirksomheder. 

Derudover vil NASDAQ Composite være proxy for markedsporteføljen.

NYSE (New York Stock Exchange) er en amerikansk aktiebørshandel, som målt efter 

markedsværdi, er den største i verden. NYSE markedet vil mere eller mindre anvendes som et 

benchmark for at påvise markedsmæssige forskelle og ligheder i flokadfærd og momentum 

således, at generelle og isolerede forhold for NASDAQ kan belyses.
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7.2 Databias

Empirisk datamateriale kan tilknyttes en række bias. Blandt dem, som er relevante for 

afhandlingen, findes 'selection bias' og 'survivorship bias'.

'Selection bias' opstår når indsamlet data ikke er repræsentativt for populationen. Hertil hører 

blandt andet bias for valgt tidsperiode, hvor start- og sluttidspunkt kan påvirke eller i værste 

fald være afgørende for analysens konklusioner. Afhandlingens fokus er på nyere finansielle 

kriser i det amerikanske marked afspejlet i NASDAQ. Særlige karakteristika og bias kan være 

tilknyttet dette marked, hvilket motiverer anvendelsen af et benchmark som udgøres af 

NYSE. Sammenlagt udgør disse USA's to største aktiebørser, og det antages at de giver et 

repræsentativt grundlag for analysen af flokadfærd og momentum i det amerikanske marked. 

Aktiebørser som Boston Stock Exchange (BSE), Chicago Stock Exchange (CHX), Miami 

Stock Exchange (MS4X) og National Stock Exchange (NSX) udelukkes. Det tidsmæssige 

bias er taget højde for metodisk hvor det er muligt. Den månedlige datafrekvens kan indebære 

bias såfremt de undersøgte fænomener gør sig gældende over en kortere datafrekvens. 

Grundet ressourcemæssige begrænsninger er den månedlige datafrekvens valgt.

'Survivorship bias' kommer af, at datamaterialet består af eksisterende virksomheder på 

udtrækningstidspunktet. Dermed udelukkes aktier som har eksisteret i datamaterialets 

tidsperiode, men på udtrækningspunktet ikke længere figurer med data. Disse virksomheder 

omfatter konkurser, fusioner, opkøb og privatiserede virksomheder. Dette skaber databias 

fordi kun virksomheder med succes til at overleve inkluderes i analysen. Ved 

momentumanalysen vil dette forbedre billedet for porteføljen med de laveste afkast når det er 

tale om konkursaktier idet man må antage, at disse aktier oplever en periode med faldende 

afkast før konkurs. Det anvendte datamateriale består af et stort antal aktier. Derfor vurderes 

det at påvirkningen fra 'survivorship bias' er så lille at den udvandes.

7.3 Kritik af datamaterialet

Fra datamaterialet, der omfatter NASDAQ, er enkelte aktier udelukket på grund af 

uhensigtsmæssigheder. Blandt uhensigtsmæssighederne kan nævnes manglende opdatering af 

afkastdata, aktier der repræsenteres ved en indeksværdi på 0 og aktier hvis indeksværdi går i 0 
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over en længere periode for derefter at antage positive indeksværdier. For disse aktier er data 

til og med uhensigtsmæssigheden fjernet. Denne manglende kvalitet i afkastdata skaber støj i 

analysen samtidig med, at det rent metodisk og teknisk skaber problemer. Aktier med 

udeladte perioder er følgende: Air T, Cavico, China Agritech, China Insonline, Conolog, 

Forward Inds., Fushi Copperweld, Life Ptns. Hdg., Media Scis. Intl., Natural Health Trends, 

Nile Therapeutics, Opexa Therapeutics, Peregrine Pharms., Purple Communications, Sutron 

og Wuhan General Gp. China.

Bestemte typer aktier kan udelades med den argumentation, at de hovedsageligt bygger på 

investeringer i andre aktier og ikke kan antages at være påvirket i samme grad af 

fundamentale faktorer som individuelle aktier. Blandt dem er Real Investment Trusts (REITs) 

og investeringsforeninger, hvilket hører til under den finansielle industrikategori jf. bilag 5. 

Disse udelukkes ikke da det ønskes at have en så fuld population som muligt, og desuden kan 

disse aktier være små men betydelige elementer i analysen af flokadfærd og momentum.

7.4 Metodiske implikationer ved testmetoder for flokadfærd

Ved HS-metoden er det nødvendigt med en initial periode der kan danne grundlag for de 

første regressioner. Datamaterialet vil i denne testmetode indeholde en dataperiode før 

analyseperiodens start, der svarer til vinduet i testmetoden. Længden af vinduet er som 

udgangspunkt sat til 60 og derfor medtages data fra primo 1985.

7.5 Metodiske implikationer ved testmetoder for momentum

Kun aktier med data i starttidspunktet for formationsperioden medtages i rangeringen af aktier 

til konstruktion af porteføljer på formationstidspunktet. Dermed vil kun aktier med en 

fuldstændig levetid i formationsperioden medtages. Datamaterialet justeres ikke således, at de 

første porteføljer dannes i starten af analyseperioden. Hvis antallet af porteføljer ikke giver et 

lige antal aktier i hver portefølje, vil antallet af aktier i hver portefølje rundes ned og de 

overskydende aktier med lavest afkast vil udelades. Dette skaber en bias i porteføljen for 

aktier med lavest afkast, men antallet af aktier der udelades vil være relativt ubetydeligt og 

derfor ignoreres denne bias. Antallet af dataperioder skal minimum være formationslængde 

plus fastholdelseslængde. Derfor kan en langsigtet (36/36) analyse for subperioder ikke 

gennemføres.
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8 Empirisk analyse af flokadfærd

Dette kapitel indeholder den empiriske analyse af flokadfærd ved metoderne fra CCK og HS. 

CCK belyser den generelle tilstedeværelse af flokadfærd, mens HS giver en analyse af den 

tidsmæssige udvikling af flokadfærd.

8.1 Empirisk analyse af flokadfærd ved CCK-metoden

Analysen omfatter en regressionsanalyse af perioden som helhed. Derefter opsplittes afkastet 

af markedet i opadgående og nedadgående perioder for at undersøge om resultaterne er 

symmetriske i forskellige markedstilstande. Periodevise volatile perioder motiverer en analyse 

af subperioder der undersøger om resultaterne er tidsmæssigt afgrænset.

8.1) Regressionens resultater ved månedlige data for perioden som helhed, subperioder samt for opadgående og nedadgående perioder med 

tilhørende t-værdier. ** (*) angiver at koefficienten er signifikant på et 1% (5%) niveau.

Sammenhængen mellem CSAD og markedsafkastet viser en positiv signifikant 1

koefficient for alle analyserede perioder, hvilket indebærer en lineær sammenhæng når den 

ikke-lineære dummy udelades, hvilket er i overensstemmelse med CAPM. Positive værdier af 

koefficienten, 2 , er alle signifikante og indikerer dermed ikke tilstedeværelsen af 

flokadfærd. To insignifikante negative koefficienter findes i sidste subperiode og for det 

nedadgående marked, hvilket giver den lineære sammenhæng som forventes i en rationel 

prisdannelse (Chang m.fl. 1999). Dermed eksisterer der en asymmetri for opadgående kontra 

nedadgående markeder. Det ikke-lineære element af regressionsligningen angiver, at CSAD 

stiger med en eksponentiel rate. Afvigelsen i individuelle aktiers afkast ændrer sig dermed 

mere ved en ændring i markedsafkastet end hvad CAPM forudsiger. Denne tendens er størst i 

perioden fra primo 1995 til ultimo 1999. T-værdierne er ikke robuste overfor 
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fra til α γ1 γ2 R 2̂ fra til α 'op' γ1 'op' γ2 'op' R 2̂ 'op'
01-02-90 01-12-08 0,0984 0,3055 1,5280 0,4936 01-02-90 01-12-08 0,0983 0,2886 2,5138 0,6523

27,3912** 2,8915** 2,619** 22,0184** 2,3141* 3,6932**
01-02-90 01-12-94 0,1001 0,2090 1,5332 0,6193

25,1311** 1,5501 1,874*
01-01-95 01-12-99 0,1099 0,0215 3,3925 0,3510

13,4712** 0,0743 1,6745*
01-01-00 01-12-04 0,1155 0,0661 3,0769 0,6179

13,8184** 0,3321 3,1443** fra til α 'ned' γ1 'ned' γ2 'ned' R 2̂ 'ned'
01-01-05 01-12-08 0,0807 0,5055 -0,6607 0,4680 01-02-90 01-12-08 0,1006 0,2390 -0,1229 0,1811

15,2491** 2,9135** -0,7331 23,2112** 1,7037* -0,1573
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heteroskedasticitet og autokorrelation, men afsnit 8.2.1 viser, at der er en lille forskel mellem 

anvendelsen af robuste og non-robuste t-værdier for NASDAQ datasættet. Derfor vurderes de 

beregnede koefficienter at være pålidelige.

8.2 Empirisk analyse af flokadfærd ved HS-metoden

HS-metoden analyserer den tidsmæssige udvikling af flokadfærd. Analysen belyser 

flokadfærd for det samlede marked og afgrænset til en gruppering efter størrelse og industri. 

Af ressourcemæssige årsager deles analysen op i to dele der tilsammen omfatter perioden fra 

primo 1990 til ultimo 2008. NYSE markedet medtages som benchmark for det samlede 

marked.

8.2.1 Markedsmæssig flokadfærd

Figuren nedenfor supplerer metoden fra CCK, idet man får en tidsmæssige udvikling i 

flokadfærden defineret som aktiers betatilnærmelse til markedsligevægten. Metoden fra HS 

foreslår, at markedsligevægten anskues enten som gennemsnittet af betaværdier (*) eller som 

den teoretiske markedsbeta på 1 (**).

8.2) Mål for normal flokadfærd i perioden fra primo 1990 til ultimo 2005. (*) angiver at den metodiske markedsligevægt er defineret som 

gennemsnittet af betaværdier mens (**) svarer til den teoretiske markedsbeta. CAEE medtages for at belyse validiteten af målet for 

flokadfærd.

Den grafiske fremstilling ovenfor giver et indblik i udviklingen af flokadfærd på NASDAQ 

markedet. Forskellen mellem anvendt ligevægt er minimal, og derfor kommenteres 
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Normalt mål for flokadfærd i første delperiode 
omfattende primo 1990 til ultimo 2005
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resultaterne samlet. Det gælder, at flokadfærd aftager med stigende Ht og tiltager med 

aftagende Ht. 1996 indledes med en kraftig aftagende flokadfærd. Dette efterfølges af en tid 

med den asiatiske finansielle krise, Ruslands manglende evne til at honorere sine 

gældsforpligtelser og LTCM's krak. Dette efterfølges af øget flokadfærd i NASDAQ boblens 

sidste fase. Ved boblens kollaps vender udvikling drastisk og flokadfærden aftager for 

derefter at svinge omkring et jævnt niveau. Investorers adfærd under den finansielle krise 

efterfølgende boblens kollaps er karakteriseret af en aftagende flokadfærd. Investorer er i 

denne markedstilstand mere bevidste om aktiers sande forhold mellem risiko og afkast 

samtidig med at de ikke er påvirket af markedskonsensus. Dette understøtter analysen af 

nedadgående markeder i forrige afsnit. Her ser man netop, at denne markedstilstand er 

karakteriseret af en positiv lineær sammenhæng uden en 2 koefficient, der er signifikant 

forskellig fra nul, hvilket antyder at 'normale' markedsforhold er gældende.

Beregningen af målet for flokadfærd ovenfor er følsom overfor variansen af estimatet af 

betaværdierne. Dette skal forstås således, at hvis afkast for aktier, markedet og fejlleddene 

ikke varierer på samme måde, påvirkes beregningen af heteroskedasticitet i fejlleddet eller 

markedets afkast (Hwang og Salmon 2009). For at tage højde for denne potentielle bias 

beregnes det tværsnitlige gennemsnit af residualerne fra regressionen, CAEE (cross-sectional 

average of estimation errors). Hvis CAEE er konstant kan dynamikken af flokadfærd fanges 

ved det beregnede mål for flokadfærd. Er denne ikke konstant kan betaestimaters ændring 

skyldes heteroskedasticitet, og derfor kan beregningen ikke give et korrekt billede af 

flokadfærd.

CAEE forklarer den aftagende flokadfærd startende primo 1996 og delvist den tiltagende 

flokadfærd fra primo 1998. Herudover forholder CAEE sig på et nogenlunde stabilt niveau. 

For at implementere CAEE's påvirkning af beregnet flokadfærd, kan målet standardiseres med 

t-værdier. Standardiseringen skal foretages med t-værdier der er robuste overfor både 

heteroskedasticitet og autokorrelation. Den beregningsmæssige metode er beskrevet i bilag 7. 

Standardiseringen af målet for flokadfærd er foretaget med robuste og non-robuste t-værdier. 

Resultatet fremstilles grafisk i nedenstående figur.
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8.3) Standardiseret mål for flokadfærd i første delperiode hvor både robuste og non-robuste t-værdier er anvendt. (**) angiver 

markedsligevægten defineret som den teoretiske markedsbeta.

Der er en meget lille udviklingsmæssig forskel i det standardiserede mål for flokadfærd ved 

anvendelsen af robuste kontra non-robuste t-værdier. For at simplificere beregningsmetoden 

vil fremtidige beregninger anvende non-robuste t-værdier. Udviklingsmæssigt ligger 

flokadfærden nærmest uændret frem til primo 1999. Der en aftagende flokadfærd i 1991, 

hvilket falder sammen med afslutningen af spare- og lånekrisen. Den stabile periode ligger på 

et meget lavt niveau. Fra den metodiske redegørelse vides det, at perfekt flokadfærd angives 

ved 0. Det står dermed klart, at betaværdierne i en længere periode ligger tæt på den teoretiske 

markedsbeta, og angiver en betydelig og stabil tilstedeværelse af flokadfærd. Denne tendens 

aftager svagt i boblens sidste vækstfase, hvor man intuitivt skulle forvente at flokadfærden er 

stærkest og bidragene til boblens vækst. Efter boblens kollaps aftager flokadfærden kraftigt, 

hvilket er i overensstemmelse med tidligere resultater. Dette står i kontrast til udsagn der 

argumenter for en hypotese, hvor flokadfærd opstår i kriselignende situationer, fordi man her 

ønsker et sikkert holdepunkt som udgøres af markedskonsensus. Hidtil har analysen vist at 

flokadfærd er et omskifteligt fænomen som afhænger af markedstilstanden. Den anden og 

sidste delperiode inddrages i figuren nedenfor.
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Standardiseret mål for flokadfærd i første delperiode omfattende 
primo 1990 til ultimo 2005.
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8.4) Standardiseret mål for flokadfærd i anden delperiode hvor non-robuste t-værdier er anvendt. NYSE er inddraget som benchmark. (**) 

angiver markedsligevægten defineret som den teoretiske markedsbeta.

Den subprime afledte finansielle krise er karakteriseret ved en tilstødende periode med 

tiltagende flokadfærd fra primo 2005 til primo 2008. En aftagende flokadfærd under denne 

krise, som er tilfældet i perioden efter NASDAQ boblens kollaps, eksisterer ikke om end 

kurven vender svagt ultimo 2008. NYSE er inddraget som benchmark, og bekræfter 

tendensen fra NASDAQ med aftagende flokadfærd i krisetider, og lavt eller tiltagende niveau 

for flokadfærd udenfor krisetider. NYSE viser en umiddelbar og mere kraftig reaktion på den 

asiatiske krise og følgekonsekvenserne heraf, og en mindre reaktion på boblens kollaps. 

NYSE's reaktion på den subprime afledte krise ultimo 2008 er mere udpræget end NASDAQ 

antyder.

8.2.2 Industrigrupperet flokadfærd

Den industrigrupperede analyse af flokadfærd motiveres af det faktum, at NASDAQ boblen er 

karakteriseret som en boble baseret på IT aktier. Det vil derfor være interessant at belyse om 

flokadfærd er afgrænset til bestemte industrier, eller om det er gældende for markedet som 

helhed. En detaljeret specifikation af de enkelte industrier findes i bilag 5. Analysen omfatter 

kun den anden delperiode da den seneste finansielle krise vægtes til fordel for de initiale år i 

analysens første delperiode. Samme argument gælder for den størrelsesgrupperede analyse af 

flokadfærd. Det ses af figuren nedenfor, at den udviklingsmæssige tendens er konsistent på 

tværs af industrigrupperne undtagen for bioteknologi, computer og telekommunikation. 

Side 46 af 106
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Markedet er karakteriseret af et lavt niveau for det standardiserede mål for flokadfærd indtil 

ultimo 1999. Herefter brydes tendensen og en generel aftagende flokadfærd begynder. Fra 

medio 2003 tiltager flokadfærd blandt industrigrupperne. Man skal specielt lægge mærke til 

industrigruppen for computer, der selv efter boblens kollaps, oplever en høj tendens til 

flokadfærd udtrykt ved det lave mål for flokadfærd. Tendensen deles med gruppen for 

bioteknologi og delvist for telekommunikation. En plausibel forklaring kan findes i den usikre 

information omkring disse industrigruppers fremtidsudsigter og indtjeningsstrømme.

8.5) Industrigrupperet standardiseret mål for flokadfærd hvor non-robuste t-værdier er anvendt. (**) angiver markedsligevægten defineret 

som den teoretiske markedsbeta.

Det efterfølgende afsnit undersøger om flokadfærd er karakteristisk for aktier af forskellig 

størrelse målt efter aktiens totale markedsværdi.

8.2.3 Størrelsesgrupperet flokadfærd

Aktierne er sorteret således at de største aktier ligger i gruppe 1 og de mindste aktier i gruppe 

4. Som ved den industrigrupperede flokadfærd, brydes billedet ikke når der undersøges for 

flokadfærd efter aktiers totale markedsværdi. Flokadfærd er ikke begrænset til bestemte 

segmenter karakteriseret af størrelse. Dette på trods af, at man intuitivt kunne forvente en 

større flokadfærd i mindre aktier, fordi man her kan antage at informationsniveauet er lavere 

og de tiltrækker mindre opmærksomhed, hvilket øger tilbøjeligheden til at søge informationer 

i andre investorers beslutninger og dermed retter sig ind efter konsensus.
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8.6) Størrelsesgrupperet standardiseret mål for flokadfærd hvor non-robuste t-værdier er anvendt. (**) angiver markedsligevægten defineret 

som den teoretiske markedsbeta.
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9 Empirisk analyse af momentum

Dette kapitel indeholder den kvantitative analyse af momentum på NASDAQ markedet 

dækkende perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Der fokuseres hovedsageligt på fuld 

rebalancering i analysen. Den delvise rebalancering inddrages hvor det er relevant. Analysen 

foretages på et markedsmæssigt niveau, for subperioder og afgrænset efter industri og 

størrelse målt efter total markedsværdi. NYSE anvendes som en benchmark i analysen af 

NASDAQ for at belyse eventuelle forskelle og ligheder. Porteføljerne i analysen dannes 

således, at aktier med det højeste afkast i formationsperioden placeres i den første portefølje 

(PF1), og aktier med det laveste afkast placeres i den sidste portefølje. PF1 kan derfor 

betegnes vinder PF og den sidste som taber PF. Alle afkast angives pr. måned.

9.1 Markedsmæssig momentum

Analysen undersøger symmetriske kombinationer mellem formationsperiode og 

fastholdelsesperiode omfattende kort sigt (1/1, 3/3), mellemlang sigt (6/6, 9/9) samt lang sigt 

(12/12, 36/36). Metodemæssigt vil dette afsnit inddrage delvis rebalancering (D) på lige linje 

med fuld rebalancering (F).

9.1) Fuld (F) og delvis (D) rebalancering hvor formationsperioden (FO) og fastholdelsesperioden (FA) er angivet for kort, mellemlang og 

lang sigt. Perioden omfatter primo 1990 til ultimo 2008. Afkast er opgjort pr. måned.
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FO/FA 1/1 (F) 1/1 (D) 3/3 (F) 3/3 (D) 6/6 (F) 6/6 (D)
PF1 1,5474% 1,5474% 2,3434% 2,4839% 2,4500% 2,8420%
PF2 1,3134% 1,3134% 1,7241% 1,5676% 1,9705% 1,9593%
PF3 1,1380% 1,1380% 1,3950% 1,3210% 1,5161% 1,5582%
PF4 1,2985% 1,2985% 1,5377% 1,3472% 1,4199% 1,4513%
PF5 3,2454% 3,2454% 2,7718% 2,4851% 2,3121% 2,3355%

PF1 - PF5 -1,6980% -1,6980% -0,4283% -0,0013% 0,1379% 0,5065%

FO/FA 9/9 (F) 9/9 (D) 12/12 (F) 12/12 (D) 36/36 (F) 36/36 (D)
PF1 2,4030% 2,6546% 2,3512% 2,2593% 1,0999% 1,5191%
PF2 1,9676% 1,9873% 2,0928% 1,9000% 1,4017% 1,7130%
PF3 1,7892% 1,7877% 2,0762% 1,8309% 1,5298% 1,8935%
PF4 1,7021% 1,7088% 2,1179% 2,0001% 1,8199% 2,2343%
PF5 2,5843% 2,6929% 3,6759% 3,2893% 4,1940% 4,4784%

PF1 - PF5 -0,1813% -0,0383% -1,3247% -1,0300% -3,0941% -2,9593%
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Fuld og delvis rebalancering er ved en 1/1 kombination rent metodisk identiske og vil derfor 

give det samme output. På kort sigt eksisterer der ikke momentum. På den korteste sigt 

overperformer taber PF tydeligt vinder PF, men for kombinationen 3/3 er effekten forsvundet. 

Det vil sige at formationsperiodens dårligste aktier overperformer de bedste aktier fra samme 

periode. Dette er ikke i overensstemmelse med momentum. Se kapitel 10 for yderligere 

diskussion herom. Den mellemlange sigt viser ikke konsistente resultater. Som den eneste 

kombinationsmulighed, viser 6/6 en momentum effekt. På lang sigt får vi resultater i 

overensstemmelse med den korteste horisont. Her overperformer taberne igen vinderne, 

hvilket er mest betydelig på den længste sigt. Jf. kapitel 10 er dette i overensstemmelse med 

momentum som følge af en langsigtet korrektion af investorers overreaktion på kort og 

mellemlang sigt. Skal en overreaktion være årsag til momentum, må man på kort og 

mellemlang sigt have, at vinder PF overperformer taber PF. Karakteristik for vinder og taber 

er, at de overperformer de resterende porteføljer i analysen. Metodemæssigt understøtter 

resultaterne hinanden ved både fuld og delvis rebalancering. Når differencen mellem PF1 og 

PF5 betragtes ved delvis rebalancering ses det, at differencen rent værdimæssigt er højere end 

ved fuld rebalancering.

For at sikre at ovenstående resultater ikke er påvirket af antallet af porteføljer, gennemføres 

den samme analyse med 10 porteføljer. Det vil være interessant at undersøge om resultaterne 

ovenover aftager eller forstærkes med antallet af porteføljer i analysen. Er tendensen at de 

største tabere overperformer de største vindere, vil resultaterne forstærkes. Ellers eksisterer 

der støj i de enkelte porteføljer, som ikke er konsistente med den generelle trend.

De overordnede resultater ændrer sig ikke betydeligt bortset fra at effekterne fra analysen med 

fem porteføljer er forstærket på kort og lang sigt. En tendensen til forstærkelse af differencen 

mellem vinder og taber fremkommer. Den mellemlange sigt giver inkonsekvente resultater 

mellem fuld og delvis rebalancering. Konklusionerne fra analysen med fem porteføljer ændres 

hermed ikke. En klar systematik i de mellemliggende porteføljer kan ikke findes, men 

karakteristisk er, at de stadigvæk domineres af vinder og taber.
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9.2) Fuld (F) og delvis (D) rebalancering hvor formationsperioden (FO) og fastholdelsesperioden (FA) er angivet for kort, mellemlang og 

lang sigt. Resultaternes følsomhed af antal porteføljer undersøges. Perioden omfatter primo 1990 til ultimo 2008. Afkast er opgjort pr. 

måned.

Indtil videre er der argumenteret for inkonsekvent momentum på den korteste sigt. Figuren 

nedenfor sætter dette i et andet perspektiv. Kigges der bort fra den korteste sigt, ses en 

momentum lignende udvikling forklaret ved overreaktion, 'feedback' mekanismer og delvis 

underreaktion. På mellemlang sigt tiltager afkastene i vinder PF og taber PF's afkast aftager. 

Denne effekt korrigeres på lang sigt. En kvantitativ definering af momentum findes ikke, og 

selv om udviklingstendensen viser sig at være tilstede, vil en betydelig og generel momentum 

effekt efter egen vurdering, indebære en større dominans af vinder PF på kort og mellemlang 

sigt.
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FO/FA 1/1 (F) 1/1 (D) 3/3 (F) 3/3 (D) 6/6 (F) 6/6 (D)
PF1 1,7634% 1,7634% 2,7516% 2,9161% 2,7605% 3,1945%
PF2 1,3348% 1,3348% 1,9288% 2,0502% 2,1351% 2,4939%
PF3 1,2882% 1,2882% 1,8287% 1,6496% 2,2059% 2,1261%
PF4 1,3386% 1,3386% 1,6357% 1,4993% 1,7247% 1,7926%
PF5 1,1176% 1,1176% 1,3098% 1,3308% 1,5660% 1,5851%
PF6 1,1362% 1,1362% 1,4531% 1,2798% 1,5054% 1,5300%
PF7 1,1378% 1,1378% 1,5843% 1,3982% 1,2888% 1,4740%
PF8 1,4384% 1,4384% 1,5086% 1,3190% 1,5284% 1,4377%
PF9 1,9914% 1,9914% 2,0914% 1,9107% 1,3311% 1,5634%
PF10 4,1590% 4,1590% 3,3142% 2,9070% 2,9514% 2,9121%

PF1 - PF5 -2,3957% -2,3957% -0,5625% 0,0090% -0,1909% 0,2823%

FO/FA 9/9 (F) 9/9 (D) 12/12 (F) 12/12 (D) 36/36 (F) 36/36 (D)
PF1 2,2093% 2,9553% 2,3991% 2,5587% 0,8417% 1,4427%
PF2 2,5902% 2,3564% 2,3117% 1,9619% 1,3526% 1,5945%
PF3 1,9737% 2,0693% 2,1862% 1,9509% 1,5105% 1,6765%
PF4 1,9668% 1,9026% 1,9995% 1,8563% 1,3208% 1,7474%
PF5 1,7132% 1,8295% 2,1350% 1,8022% 1,2106% 1,8139%
PF6 1,8479% 1,7575% 2,0307% 1,8501% 1,8256% 1,9680%
PF7 1,6450% 1,6194% 2,1268% 1,9461% 1,7019% 2,1168%
PF8 1,7843% 1,7853% 2,0028% 2,0496% 1,8915% 2,3516%
PF9 2,2370% 2,0204% 2,8406% 2,4407% 2,4508% 3,0290%
PF10 2,7554% 3,2233% 4,4579% 3,9054% 4,6698% 5,6777%

PF1 - PF5 -0,5461% -0,2680% -2,0587% -1,3467% -3,8282% -4,2350%
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9.3) Udvikling i afkast for vinder PF og taber PF ved delvis rebalancering og antal af porteføljer sat til 10.

9.2 Momentum i subperioder

Resultaterne så langt har ikke givet et entydigt billede af momentum. Den undersøgte periode 

strækker sig fra 1990 til 2008, og længere perioder kan indeholde tidsmæssigt afgrænsede 

fænomener og støj. En relevant hypotese at undersøge, er om momentum i visse perioder kan 

være eksisterende i større udstrækning end andre. Derfor undersøges subperioder, der 

afgrænses efter nogle karakteristiske træk for NASDAQ markedet. Disse omfatter perioden 

før boblen (1990-1995), boblens vækstfase (1995-2000), en efterfølgende periode (2000-

2005) og den sidste subperiode indeholdende den nuværende finansielle krise afledt af 

subprime (2005-2009). Grundet periodernes korte længde vil kombinationen 36/36 udelades. 

Differencen mellem vinder PF og taber PF betragtes, og resultatet for den samlede periode er 

medtaget som et sammenligningsgrundlag.

Analysen af subperioder giver interessante resultater. I anden (95-00) og sidste (05-09) 

subperiode eksisterer momentum der korrigeres på lang sigt. Momentum er til stede på kort 

sigt (3/3) og mellemlang sigt (6/6 og 9/9). Den korteste horisonts inkonsekvente momentum 

mindskes og bidrager dermed til konklusionen, at momentum har eksisteret for disse 

subperioder. Effekten er mest markant for kombinationerne 3/3 og 6/6 og aftager i 

kombinationen 9/9 hvorefter taberne dominerer vinderne. Hypotesen om momentum, som 

konsekvens af overreaktion og 'feedback' mekanismer, eftervises på subperiode niveau.
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9.4) Fuld (F) og delvis (D) rebalancering hvor formationsperioden (FO) og fastholdelsesperioden (FA) er angivet for kort, mellemlang og 

lang sigt. Analyse af afgrænsede subperioder for 1990 – 1995, 1995 – 2000, 2000 - 2005 og 2005 - 2009.Afkast opgjort pr. måned.

Da en initial afvigelse i værdier, som en konsekvens af overreaktion og 'feedback' 

mekanismer, på længere sigt må korrigeres, medfører dette den viste udvikling i figuren 

ovenfor. Underreaktion vil forstærke effekten på mellemlang sigt. En interessant kobling 

mellem perioden 95-00 og boblens vækst kan trækkes. Resultaterne for perioden 00-05 kan 

have en naturlig forklaring i det drastisk faldende marked. Denne fase indeholder 

korrektionen af den finansielle boble, og alt andet lige må man antage, at aktier der har klaret 

sig dårligst i formationsperioden må være et udtryk for, at deres værdiniveau er korrigeret. 

Derfor må disse klare sig bedre i en efterfølgende fastholdelsesperiode end aktier, der i 

formationsperioden har klaret sig godt og ikke er blevet udsat for korrektionen. Med andre ord 

gælder det i denne markedstilstand, at formationsperiodens vindere nødvendigvis må klare sig 

dårligere i fastholdelsesperioden end formationsperiodens tabere.

9.3 Udvikling i momentum over tid

Analysen for subperioder viste en tidsmæssig afgrænset momentum effekt, om end denne 

effekten er svag, motiverer det en analyse af udviklingen i momentum over tid. Kigges der på 

markedet som helhed kan det skjule en systematisk udvikling i afkastene over tid. Derfor 

undersøges differencen i det akkumulerede afkast mellem vinder PF og taber PF på kort, 

mellemlang og lang sigt således, at man kan få en grafisk analyse af udviklingen over tid. 

Metodemæssigt vil den delvise rebalancering anvendes og NYSE vil medtages som 

benchmark.
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FO/FA 1/1 (F) 1/1 (D) 3/3 (F) 3/3 (D) 6/6 (F)
90-95 PF1-PF5 -1,5307% -1,5307% -0,6808% -0,3299% -1,2939%
95-00 PF1-PF5 -0,8527% -0,8527% 0,5624% 0,7776% 0,4536%
00-05 PF1-PF5 -3,4783% -3,4783% -1,4744% -0,5001% -0,4028%
05-09 PF1-PF5 -0,4822% -0,4822% 0,4910% 0,6694% 0,6110%

90-09 PF1-PF5 -1,6980% -1,6980% -0,4283% -0,0013% 0,1379%

FO/FA 6/6 (D) 9/9 (F) 9/9 (D) 12/12 (F) 12/12 (D)
90-95 PF1-PF5 -0,2310% -0,1125% -0,3790% -0,5722% -0,9400%
95-00 PF1-PF5 0,6310% 0,1906% 0,4267% -0,6346% -0,4180%
00-05 PF1-PF5 -0,0112% -1,7271% -1,7810% -4,2148% -3,3060%
05-09 PF1-PF5 0,6559% 0,3683% 0,2665% -0,8908% -0,2542%

90-09 PF1-PF5 0,5065% -0,1813% -0,0383% -1,3247% -1,0300%
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9.5) Grafisk analyse af differencen i akkumuleret afkast for PF1 – PF5 i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Delvis rebalancering er 

anvendt. Negative værdier på kort sigt er ensbetydende med anti-momentum og på lang sigt lig med momentum. Positive værdier på 

mellemlang sigt er ensbetydende med momentum.

Kombinationen 1/1 viser en udviklingsmæssig tendens frem til ultimo 1999, der ikke er i 

overensstemmelse med momentum. Ultimo 1999 og primo 2000 brydes den kortsigtede 

tendens. En tydelig momentum effekt identificeres i NASDAQ's drastiske vækstfase. Effekten 

er kortvarig og vender igen på samme tidspunkt som NASDAQ oplever sit kraftige fald. 

Herefter fortsætter den tiltagende udviklingen frem til primo 2004 for derefter at flade ud. På 

lang sigt eksisterer en plausibel momentum effekt som ses indirekte af en langsigtet 

korrektion hvor taber dominerer vinder. Effekten tiltager i styrke fra medio 2000 og varer til 

ultimo 2004 for kombinationen 12/12, og til ultimo 2006 for kombinationen 36/36, hvorefter 

de begge flader ud. Før medio 2000 viser kombinationerne ikke en tydelig momentum effekt. 

På mellemlang sigt viser figur 9.5 en svag momentum effekt. Denne har sin oprindelse i 

perioden indtil medio 2000, hvorefter kombinationen 9/9 har en modsatrettet udvikling indtil 

ultimo 2004, mens kombinationen 6/6 tiltager svagt. Den svage momentum effekt på 

mellemlang sigt synes ikke at kunne modsvare den kraftige taber dominans på lang sigt. Det 

er værd at understrege igen, at på kort sigt eksisterer momentum i NASDAQ boblens kraftige 

vækstfase. Resultaterne så langt har nu fået en ny dimension, hvor det fremgår at udviklingen 

ikke er konstant, men svinger. Dette har lighedstræk med resultaterne fra flokadfærd, der også 

viste at fænomenet ikke er konstant gældende, men svinger efter markedstilstande.
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Sammenlignes NASDAQ resultaterne med benchmarket ses det i figuren nedenfor, at den 

kortsigtede (1/1) momentum effekt i 1999 er karakteristisk for NASDAQ. Den korte sigt i 

benchmarket viser derudover en lignende inkonsekvent momentum effekt indtil primo 2005, 

hvorefter udviklingen stagnerer ligesom for NASDAQ. Forskellen fra primo 2007 er 

interessant, og viser tiltagende kortsigtet momentum på NYSE markedet. På mellemlang sigt 

er der tale om inkonsekvent momentum indtil primo 1994. Herefter observeres der 

momentum perioden ud. En modsatrettet effekt ses på den lange sigt i perioden efter primo 

1995. Her korrigeres momentum ikke som i NASDAQ markedet, men tiltager svagt. 

Udviklingen vender primo 2001 og fortsætter til primo 2002, hvorefter der ses en pukkel i 

2003 og tiltagende momentum herefter. Om der er tale om andre tidsmæssige aspekter for 

momentum på lang sigt for NYSE, eller om anti-momentum er gældende, kan ikke 

bestemmes. Det står kun klart, at tendensen ikke har været konsekvent, men periodevis 

forskellig og vekslende mellem tegn på konsekvent og inkonsekvent momentum.

9.6) Grafisk analyse af differencen i akkumuleret afkast for PF1 – PF5 i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008 på NYSE markedet. Delvis 

rebalancering er anvendt. Negative værdier på kort sigt er ensbetydende med anti-momentum og på lang sigt lig med momentum. Positive 

værdier på mellemlang sigt er ensbetydende med momentum.

Den tidsmæssige analyse ovenfor gav et interessant billede af kortsigtet momentum gældende 

på kort sigt i 1999 for NASDAQ. Der foretages herunder en mere detaljeret grafisk analyse af 

udviklingen på kort sigt i figur 9.7. Flere interessante observationer kan udledes af den 
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udviklingsmæssige analyse. I periodens første år er der er et stort sammenfald mellem afkastet 

for de enkelte porteføljer. Her optræder en recession i det amerikanske marked og i de 

udenlandske markeder tæt knyttet til det amerikanske. Denne recession kommer i kølvandet 

på krakket i oktober 1987, og senere kombineret med en Golfkrig og en skarp stigning i olie 

priser. I det første år af perioden kan der ikke identificeres momentum eller anti-momentum. 

Afkastene synes styret af eksogene fundamentale faktorer der påvirker aktierne ens. Herefter 

begynder en interessant udvikling. Fra 1991 til ultimo 1999 er der et stort sammenfald mellem 

porteføljernes afkast på nær taber PF, hvis akkumulerede afkast jævnt og systematisk 

overstiger de andre porteføljers afkast. I denne periode ser afkastenes udvikling til at reagere 

ens, forstået på den måde at afkastenes kurvatur følger hinanden om end på et andet niveau 

for PF5.

9.7) Grafisk analyse af akkumuleret afkast for porteføljerne under 1/1 kombinationen for perioden 1990 til 2008. Afkast opgjort pr. måned.

I perioden primo 1996 til medio 1998 observeres der en stagnering i udviklingen af 

kombinationernes afkast, bortset fra sidste del af perioden, der afsluttes med et generelt fald. 

Ved overgangen fra 1999 til 2000 og det første kvartal af 2000 viser PF1 et skarpt og stigende 

akkumuleret afkast, der isoleret set dominerer de resterende porteføljer i langt højere grad og 

bryder med den homogene tendens i afkastenes og niveauets udvikling. Det springende punkt 

ligger i at figur 9.5's resultater for 1/1 ikke er skabt af et faldende akkumuleret afkast i PF5, 

men derimod af en tiltagende akkumulerende vækst i PF1 i tråd med en momentum effekt. 

Det konkluderes derfor endeligt, at momentum har eksisteret på kort sigt i denne fase af 

NASDAQ og momentum hypotesen i afsnit 6.2 bekræftes. En opadgående prisspiral 
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tiltrækker momentum investorer og afspejler en kraftig vækst i NASDAQ fra medio 1999 til 

primo 2000. For helhedens skyld skal det også nævnes, at de resterende porteføljer oplever en 

tilvækst i deres akkumulerede afkast i boblens sidste levetid, men samlet set er det PF1, der 

bidrager med den største tilvækst i det akkumulerede afkast. Efter boblens kollaps er det 

ligeledes PF1 der oplever den mest markante korrektion. PF1's akkumulerede afkast reduceres 

indtil primo 2002 og viser herefter en stagnerende fase frem til 2. halvår af 2003. Fra 2. halvår 

af 2003 ses der en jævn og tilnærmelsesvis ens stigning i det akkumulerede afkast for 

porteføljerne, hvor undtagelsen er PF5 som dominerer i denne fase sammen med PF1.

9.4 Industrigrupperet momentum

Motivationen til at foretage en industrigrupperet analyse af flokadfærd gælder ligeledes for 

momentum. Fokus flyttes væk fra det samlede marked og ned på industriniveau. I forlængelse 

med den fundne kortsigtede momentum i 1999, vil det være være relevant at undersøge om 

momentum er udpræget for bestemte industrigrupper. Momentum kan optræde på et 

aktieniveau og et industriniveau. Scowcroft og Sefton (2005) redegør for at momentum til stor 

del kan forklares ved industribaseret momentum. Dette afsnit undersøger ikke industribaseret 

momentum, hvilket skal forstås på den måde, at i stedet for at købe tidligere vinderaktier 

købes tidligere vindereindustrier. Metodemæssigt anvendes fuld rebalancering. NASDAQ 

markedet afgrænses til 8 overordnede industrier. En detaljeret oversigt over de specificerede 

industrier kan ses i bilag 5.

9.8) Industrigrupperet difference mellem PF1 og PF5 for perioden primo 1990 til ultimo 2008. Afkast opgjort pr. måned.

For de enkelte industrier er der metodemæssigt afgrænset til fem porteføljer, hvor kun 

differencen mellem PF1 og PF5 er medtaget for at belyse en eventuel momentum effekt. I 

figuren nedenfor er de beregnede tal præsenteret grafisk.
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PF1 - PF5 1/1 (F) 3/3 (F) 6/6 (F) 9/9 (F) 12/12 (F) 36/36 (F)
Bioteknologi -3,8141% -2,1195% -1,1146% -1,9278% -2,8763% -1,5209%
Computer -2,6727% -0,1130% -0,2820% -0,6875% -1,6642% -3,7162%
Finansiel -1,3293% -0,7596% -0,1519% 0,2983% 0,1119% -0,3241%
Industri -1,4809% -0,8151% 0,3801% 0,1945% -2,3127% -3,6487%
Forsikring -2,1448% -0,5555% -0,1770% -0,4476% -1,2448% -0,8943%
Telekom. 0,0752% -0,4288% 0,6173% -1,8080% -0,4984% -2,2540%
Transport -1,7112% 0,3244% 1,1993% 1,0290% 1,8064% -0,7290%
Medicinal -2,4551% -0,3668% -1,2378% -0,0309% -3,0011% -2,0733%
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9.9) Skematisk opstilling af industrigrupperet difference mellem PF1 og PF5 for perioden primo 1990 til ultimo 2008. Afkast opgjort pr. 

måned.

Det er værd at knytte nogle bemærkninger til enkelte afvigelser. Industrigrupperne finansiel, 

industri og transport er tilknyttet en momentum effekt, der ses som en konkav bue i 

differencen mellem vinder og taber jf. figur 9.3. Taber dominansen på den korteste sigt er dog 

stadig i uoverensstemmelse med momentum forklaringerne i kapitel 10. Tendens er mest 

udpræget for transport gruppen, der viser en betydelig momentum effekt på mellemlang sigt. 

De IT baserede grupper, computer og telekommunikation, viser en tydelig taber dominans på 

mellemlang og lang sigt. For telekommunikations gruppen eksisterer der en undtagende 

momentum effekt på mellemlang sigt. Resultaterne for gruppen er ikke konsistent med 

argumentationen for momentum der korrigeres på lang sigt. Det er specielt gældende for 

bioteknologi, computer, forsikring og medicinal, at der er en gennemførende taber dominans 

på kort, mellemlang og lang sigt. På mellemlang sigt mindskes dominansen. Om end de viser 

den konkave udvikling i differencen som er karakteristisk for momentum, udjævnes dette af 

den betydelige taber dominans. Men da vinderne ikke dominerer taberne for nogle af 

kombinationerne konkluderes det, at momentum ikke er gældende for disse industrigrupper.

Der foretages ikke en undersøgelse af subperioder i den industrigrupperede momentum 

analyse. Derimod inddrages en vurdering af industriernes tidsmæssige udvikling i 

akkumuleret afkast for at kunne belyse enkelt perioder med særskilte karakteristika. En 
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fuldstændig analyse ville inddrage kombinationer der dækker kort, mellemlang og lang sigt. 

Dette udelades til gengæld for at fokusere på kombinationen 1/1, der i afsnit 9.3 viste en 

interessant udvikling. Industrinummereringen følger rækkefølgen i figur 9.8.

Når NASDAQ markedet grupperes efter industri viser momentum analysen en generel anti-

momentum effekt for kombinationen 1/1. Denne tendens er mere udpræget for visse industrier 

end andre. Her skal nævnes bioteknologi industrien der udviser den største anti-momentum 

effekt over analyseperioden. Dog ses kun en meget svag negativ udvikling i PF1-PF5 

differencen for den finansielle industrigruppe. Derudover er der i boblens eksplosive 

vækstfase flere industrigrupper der viser en tendens til momentum. Bioteknologi og 

telekommunikation viser den største momentum effekt i året 1999, hvor computergruppen 

bemærkelsesværdigt er upåvirket.

9.10) Udvikling i industrigrupperet difference mellem PF1 og PF5 for perioden primo 1990 til ultimo 2008. Afkast opgjort pr. måned.

9.5 Størrelsesgrupperet momentum

Virksomheders størrelse kan indebære en risiko, og små virksomheder knyttes sammen med 

en større risiko. Hvis det forholder sig således, at momentum analysens rangering konsekvent 

grupperer et flertal af små virksomheder i samme portefølje, vil dette afføde en kompensation 

for større risiko. Resultaterne kan derfor være påvirket af en risikofaktor der er forskellig 

porteføljerne imellem. Der argumenteres også for, at små og store virksomheder 

implementerer informationer forskelligt og dermed kan have prisdannelser der udvikler sig 
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Industrigrupperet analyse af momentum i perioden 
fra primo 1990 til ultimo 2008 belyst af differencen

i akkumuleret afkast mellem PF1 og PF5 
for kombinationen 1/1
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systematisk anderledes (Scowcroft og Sefton 2005). Derfor undersøges momentum efter 

gruppering af virksomheders samlede markedsværdi. Hvis resultaterne er afhængige af den 

bestemte størrelsesgruppering, vil eventuelle effekter isoleres. Grupperingen foretages efter en 

gennemsnitlig vurdering af aktiernes totale markedsværdi over analyseperioden. Aktier 

opdeles i fire grupper, hvor gruppe 1 består af ¼ af det samlede antal aktier med den højeste 

gennemsnitlige markedsværdi, gruppe 2 består af ¼ af det samlede antal aktier med den 

næsthøjeste gennemsnitlige markedsværdi osv. Metodemæssigt anvendes fuld rebalancering.

Gruppe 1 viser, at der er en momentum effekt, hvilket er mest betydelig for kombinationen 

6/6. I tråd med analysen så langt viser 1/1 strategien en anti-momentum effekt. For gruppe 2 

gælder en momentum effekt på mellemlang sigt og en betydelig anti-momentum effekt ved 

1/1 kombinationen. Den mellemlange momentum effekt korrigeres i 12/12 kombinationen.

9.11) Størrelsesgrupperet analyse af momentum i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Gruppe 1 og 2 er repræsenteret. Afkast opgjort pr. 

måned.

Momentum analysen af gruppe 3 viser det samme som analysen for gruppe 2, dog med en 

korrektion i 9/9 kombinationen. For denne gruppe eksisterer der mellemlang momentum. 

Billedet ser anderledes ud for gruppe 4, hvor anti-momentum effekten for 1/1 er størst af alle 

grupper. Anti-momentum effekten aftager med forøgelse af længden af formations- og 

fastholdelsesperiode. Gruppe 4 udviser således en konsekvent anti-momentum effekt. Samlet 
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G1 1/1 (F) 3/3 (F) 6/6 (F) 9/9 (F) 12/12 (F) 36/36 (F)
PF1 2,0200% 2,5838% 3,0981% 3,0835% 3,0781% 1,0480%
PF2 1,6154% 2,1658% 2,2282% 2,3914% 2,3279% 2,4047%
PF3 1,5884% 1,6814% 1,7636% 1,9017% 1,9106% 1,3000%
PF4 1,7996% 2,1891% 1,6562% 2,1249% 2,4151% 2,0923%
PF5 2,6144% 2,3475% 1,6510% 2,4769% 3,2106% 2,3997%

PF1-PF5 -0,5944% 0,2362% 1,4471% 0,6067% -0,1325% -1,3517%

G2 1/1 (F) 3/3 (F) 6/6 (F) 9/9 (F) 12/12 (F) 36/36 (F)
PF1 1,3941% 2,1257% 1,9264% 2,2621% 1,9497% 0,7879%
PF2 1,2135% 1,6580% 1,9150% 1,9524% 2,1486% 0,9049%
PF3 1,0278% 1,3349% 1,6030% 1,9041% 2,0697% 1,4026%
PF4 1,0158% 1,5299% 1,4511% 1,7110% 2,0768% 1,8875%
PF5 3,1414% 2,0932% 1,4938% 2,1452% 2,8650% 3,7365%

PF1-PF5 -1,7473% 0,0325% 0,4326% 0,1169% -0,9153% -2,9486%
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set udviser hver gruppe en taber dominans på den kort sigt ved 1/1 kombinationen. Gruppe 2 

og 3 viser ikke et entydigt billede i favør for betydelig momentum, om den den er tilstede. 

Disse to grupper er præget af en omvending efter 1/1 og på lang sigt, hvilket vil sige at man 

kan observere en momentum lignende udvikling. Når analysen omfatter de mindste aktier, 

målt efter gennemsnitlig markedsværdi, kan det konkluderes, at momentum ikke er 

eksisterende. Dermed tegner der sig et billede af en momentum effekt som gælder for de 

største aktier, hvilket aftager eftersom man bevæger sig ned i grupperingerne af mindre aktier.

9.12) Størrelsesgrupperet analyse af momentum i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Gruppe 3 og 4 er repræsenteret. Afkast opgjort pr. 

måned.

En nærmere tidsmæssig analyse af udviklingen i den akkumulerede difference mellem vinder 

og taber for de enkelte grupper følger nedenfor for 1/1 kombinationen. Det fremgår af figuren, 

at anti-momentum effekten for gruppe 1 er mest udpræget frem til primo 2005. I perioden fra 

primo 1990 til ultimo 1999 eksisterer der en anti-momentum effekt for alle grupper. Det er 

karakteristisk, at jo større aktien bliver, jo mindre udtalt bliver anti-momentum effekten i 

denne periode. Fra ultimo 1999 ses en tiltagende momentum effekt der er størst for gruppe 1, 

2 og 3. Perioden fra medio 2000 til medio 2002 har en volatil periode med en svagt faldende 

tendens. Gruppe 4 og 2 oplever nogle store fald i denne periode. Herefter stagnerer 

udviklingen for grupperne på nær gruppe 4. En neutral udvikling ses for resten af perioden og 

det står derfor klart, at anti-momentum har eksisteret i markedet som helhed indtil ultimo 
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G3 1/1 (F) 3/3 (F) 6/6 (F) 9/9 (F) 12/12 (F) 36/36 (F)
PF1 1,2775% 2,4230% 2,4205% 1,6694% 2,2441% 0,8062%
PF2 1,5685% 1,5734% 1,8444% 2,0274% 2,1925% 1,2846%
PF3 0,9404% 1,2131% 1,3463% 1,5965% 1,9611% 1,2964%
PF4 1,1731% 1,4000% 1,6861% 2,2987% 1,9059% 2,0715%
PF5 2,7227% 2,0990% 2,1378% 2,3482% 3,9220% 3,7780%

PF1-PF5 -1,4452% 0,3239% 0,2828% -0,6788% -1,6779% -2,9718%

G4 1/1 (F) 3/3 (F) 6/6 (F) 9/9 (F) 12/12 (F) 36/36 (F)
PF1 1,3751% 1,6445% 2,1868% 2,2807% 1,5965% 1,1096%
PF2 0,9222% 1,5797% 1,6483% 1,8607% 2,0924% 1,3124%
PF3 0,8437% 1,3518% 1,2034% 1,4460% 2,1755% 1,5744%
PF4 1,3300% 1,4403% 1,8388% 1,5458% 2,1122% 2,0056%
PF5 4,0224% 3,2092% 3,0104% 2,9891% 4,8716% 3,8151%

PF1-PF5 -2,6472% -1,5647% -0,8236% -0,7085% -3,2752% -2,7055%



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Empirisk analyse af momentum

1999. Perioden umiddelbart efter ultimo 1999 oplever momentum, og herefter vises en neutral 

udvikling. Gruppe 4 oplever systematisk anti-momentum til primo 2005, og efter en kortvarig 

momentum periode, viser også denne en neutral udvikling. Det er således gruppe 4, der 

bidrager betydeligt til markedets anti-momentum indtil primo 2005. Siden det er resultaterne 

på kortest sigt (1/1), der bryder med argumentationen for tilstedeværelse af momentum jf. 

kapitel 10, har denne kombination været en væsentlig del af analysen. Dette er gjort for at 

undersøge om den modstridende effekt periodevis brydes. Dette har vist sig at være tilfældet i 

1999, og det har været mest udpræget for de større aktier. På mellemlang sigt observeres 

momentum. Den langsigtede reversering er i overensstemmelse med de adfærdsøkonomiske 

forklaringer i kapitel 10.

9.13) Størrelsesgrupperet analyse af momentum i perioden fra primo 1990 til ultimo 2008. Akkumuleret difference mellem PF1 og PF5 for 

kombination 1/1. Afkast opgjort pr. måned.
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Akkumuleret difference mellem PF1 og PF5 for kombinationen 1/1 
fra primo 1990 til ultimo 2008
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10 Traditionelle og adfærdsøkonomiske forklaringer

Dette kapitel diskuterer den empiriske analyses resultater set i lyset af mulige 

adfærdsøkonomiske forklaringer. Hermed forsøges det at vurdere i hvilken grad de 

adfærdsøkonomiske teorier er konsistente med den empiriske analyse. I næste kapitel kigges 

der bredere på fænomenerne flokadfærd og momentum i en kontekst af andre forskeres 

resultater og konklusioner.

10.1 Flokadfærd

Der er redegjort for en række teoretiske forklaringer og årsager til flokadfærd i det teoretiske 

kapitel. Dette afsnit skal ikke være en gentagelse, så det forsøges her at skabe et bredere 

perspektiv. Flokadfærd er ikke nødvendigvis et selvstændigt fænomen, men et udtryk for en 

systematisk adfærd blandt markedsdeltagere. Kommer en bestemt adfærd til udtryk i en 

betydelig andel af markedet på en systematisk måde, har man her en kilde til flokadfærd. I 

perspektiverings kapitlet redegøres der for litterære referencer, der finder en sammenhæng 

mellem flokadfærd og momentum hos institutionelle investorer. Om det er en forfølgelse af 

momentum, der skaber flokadfærd, eller om det er flokadfærd i vinderaktier, der skaber 

momentum, kan ikke fastslås. Der er talrige teoretiske tilgange til flokadfærd. Pointen er at 

det kan være svært at give entydige forklaringer da kilderne er mange.

Overnormal volatilitet er et vanskeligt fænomen at forklare med rationelle argumenter. Derfor 

inddrages irrationelle investorer og flokadfærd. Markedsdeltagere der har svært ved at 'læse' 

markedet og indsamle valide informationer, der skal danne grundlag for prisdannelsen, har et 

naturligt incitament til at følge konsensus vedrørende værdiniveauet. Dette kan specielt 

komme til udtryk hvor informationsgrundlaget er mangelfuldt eller usikkert, som for små 

virksomheder der omfatter mere eller mindre ukendte områder med uforudsete 

fremtidsperspektiver. Et nærliggende markedssegment er teknologibaserede virksomheder 

under NASDAQ. Det er ikke usandsynligt, at et manglende eller uklart informationsgrundlag, 

har været årsag til den flokadfærd der er fundet i den empiriske analyse. Selvom man ikke tror 

på konsensus om fremtidsmulighederne for en bestemt aktie, industri eller et bestemt marked, 

kan det være uklogt at bevæge sig mod markedet. Markedet er en dominerende størrelse, og 
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hvis det har fået en overbevisning, der nødvendigvis ikke er fundamental og rationel korrekt, 

kan det være uprofitabelt at gå imod. Analogt med momentum beskæftiger teorien om 

'feedback' sig blandt andet med den direkte prisspiral forårsaget af prisstigninger mens andre 

versioner af 'feedback' teorien, i tråd med forklaringer på momentum redegjort for i det næste 

afsnit, forklarer den skabte 'feedback' som en konsekvens af øget selvtillid/optimisme som 

opstår som en reaktion på tidligere prisstigninger. Feedback efter denne teori opstår mere som 

en respons til et konsistent mønster i prisstigninger end som en respons til en pludselig 

prisstigning. I 'feedback' teorier vil en oprindelig prisstigning forårsaget af et enkeltstående 

fænomen, som for eksempel fundamentale eller irrationelle faktorer, føre til yderligere 

prisstigninger når effekten af den oprindelige prisstigning påvirker investorers efterspørgsel 

positivt. Når de yderligere prisstigninger påvirker investorers efterspørgsel positivt, som igen 

fører til prisstigninger, får man en såkaldt 'feedback' løkke der forstærker den oprindelige 

årsag til prisstigningen. Investorer, ikke allerede inde i løkken, vil gå glip af profitable 

investeringer hvis de ikke justerer deres investeringsbeslutninger i tråd med 'feedback' løkken. 

Ved at indgå i løkken udviser de flokadfærd, og dermed bliver denne løkke en kilde til 

flokadfærd. Dette undertrykker akkumulering af viden som beskrevet i det teoretiske afsnit og 

gør prisbevægelser skrøbelige, hvilket er en yderligere sammenkobling mellem flokadfærd, 

volatilitet og prisspiraler.

Individuelle og institutionelle investorer er to hovedgrupper af markedsdeltagere. Individuelle 

investorer er ikke professionelle investorer på samme måde som institutionelle investorer. Det 

kan antages, at individuelle investorer har en mindre sofistikeret viden, hvilket er en 

motivation til at uddrage information fra konsensus som indeholder sofistikeret viden fra 

institutionelle investorer. Den klassiske økonomiske skole argumenterer jo for at markedet 

'altid' har ret, og en anerkendelse af dette fører investorer til at udvise flokadfærd ved at følge 

konsensus. På den anden side skal investorer med sofistikeret viden være rationelle agenter. 

Dog kan fremtidsudsigter være tvetydige og svære at tolke, således at det også her er et 

incitament til at indordne sig under den brede fortolkning. Foruden dette er institutionelle 

investorer også udsat for agent-principal problemet o.l. som omtalt i det teoretiske afsnit. Det 

finansielle marked er blevet institutionaliseret i kraft af institutionelle investorer som 

pensionsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsforeninger, banker og andre finanselle 

institutioner. Disse institutioner trækker på det samme informationsgrundlag, udfører de 
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samme analyser af markedet, operer efter ensartet investeringsprincipper og metoder samt er 

bygget på lignende forretningsmodeller. Det vil ikke være overraskende hvis disse finansielle 

agenter udviser lignende adfærd. Derudover kan ensartede reguleringer af institutionerne føre 

til ensartet adfærd. En plausibel hypotese går på, at den øgede institutionaliseringsgrad, er en 

årsag til flokadfærd. I det efterfølgende kapitel vil der sættes større fokus på flokadfærd blandt 

individuelle og institutionelle investorer, og belyse om der findes empiriske belæg for denne 

årsag til flokadfærd.

Fokusering på aktiemarkeder døgnet rundt skaber en almen viden og interesse. Ved 'bull' 

markeder har medierne en tendens til at overdrive fokus, og dermed skabe en mere bevidst 

holdning hos modtagerne. Omsætningsforholdet mellem antal solgte aktier på et år og antallet 

af aktier er, hvis man kigger på NYSE, næsten fordoblet i periode fra 1982 til 1999 (Shiller 

2005). Årsagerne er mange og blandt dem er en øget interesse for markedet, som en 

konsekvens af større viden og mere fokus på markedet fra mediernes side, 

informationsteknologiens rolle og de reducerede handelsomkostninger. Tiltag som regler om 

konkurrencedygtig børsmæglerprovision indført af SEC i 1975, organisatoriske ændringer 

som nye handelssystemer introduceret af for eksempel NASDAQ i 1985 og SEC i 1997, og 

SEC's reguleringer, som opfordrer til lettere og lige adgang til de finansielle markeder, har 

spiret en vækst i handelsvolumen. Den øgede handelsvolumen og lettere adgang til det 

finansielle marked, sammen med den lempelige pengepolitik beskrevet i afsnit 11.3, skulle 

intuitivt medføre et større antal og større spredning af markedsdeltagere og 

investeringsbeslutninger. På den anden side øger dette muligheden for spekulation. 

Spekulationen påvirkes af markedets og mediernes kommentarer, fokus og konsensus fra 

økonomiske prognoser, finansielle eksperter og analytikere. Koblinger til flokadfærd vil her 

baseres på intuitive argumenter. Større adgang til markedet kan tilføre flere investorer med 

mindre sofistikeret viden der følger konsensus og dermed skaber flokadfærd. Derudover kan 

mediernes fokus i bestemte perioder på segmenter af markedet, med blandt andet prognoser 

og analyser, ensrette investeringsbeslutninger og skabe flokadfærd.

Under kriser viser afhandlingens analyse at flokadfærd aftager. I krisetider falder 

værdiniveauet drastisk. Det er en korrektion af tidligere prisdannelser og fremtidsudsigter. 

Muligvis brydes flokadfærdens skrøbelige akkumulerede viden. Markedskonsensus forkastes, 
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og som afhandlingens analyse viser, stiger spredningen af betaværdier som et tegn på, at 

aktier vender tilbage, fra en periode der byggede på en fælles overbevisning om aktiernes 

værdi, til et andet forhold mellem risiko og afkast. Betaværdier der konverger mod 

markedsbeta er i bund og grund et tegn på, at markedet ikke korrekt kan vurdere aktiernes 

sande risiko fordi fundamentale informationer er uklare og svære at tolke, og fører derfor til at 

investorer bevæger sig mod konsensus og udviser flokadfærd.

10.2 Momentum

Tilhængere af EMH opstiller modargumenter til momentum i nogle overordnede kategorier. 

Den første omhandler støj i dataindsamling og analyse af data, der søger at finde mønstre eller 

sammenhænge. En population af finansielle data uden mønstre er utænkelig. Mange mønstre 

kan findes, men disse kan eftervises at være begrænset til en tidsmæssig periode eller til en 

delmængde af populationen, og kan derfor afvises at være et generelt fænomen. Et andet 

modargument lyder, at momentum ikke eksisterer når der tages korrekt højde for aktiers 

risiko. Et tredje punkt påstår at implementering af handelsomkostninger o.l. vil udligne 

profitable anomalier. Perspektiverings kapitlet adresserer de to sidste modargumenter. Et 

sidste modargument postulerer at finansielle markeder er efficiente i en tilpassende form, 

hvilket indebærer, at anomalier vil aflives eftersom de bliver anerkendte, såfremt 

handelsomkostninger o.l. ikke allerede udligninger den profitable anomali. Dette 

modargument har sin relevans i den empiriske analyse da en generel tilstedeværelse af 

fænomenet ikke kan eftervises, selv om kapitel 11 redegør for en række undersøgelser der 

netop viser denne tilstedeværelse i tidligere perioder.

Adfærdsøkonomien viser, at kortsigtet momentum er i overensstemmelse med 'feedback' 

mekanismer (Malkiel 2003). Derudover er de adfærdsøkonomiske forklaringer på momentum 

relateret til hypotesen om under- eller overreaktion. I den teoretiske adfærdsøkonomi knyttes 

der en sammenhæng mellem konservatisme, repræsentativitet, anker effekt og dispositions 

effekt til underreaktion, mens repræsentativitet og overkonfidens kædes sammen med 

overreaktion selvom disse fænomener kan have selvstændige og indbyrdes sammenhænge.

Konservative investorer er langsomme til at ændre og opdatere deres tolkninger og meninger 

mht. ny information. De har en tendens til at undervurdere betydningen af nylige ændrede 
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forhold imod allerede eksisterende. Dette kan føre til en underreaktion fordi investorer er 

langsomme til at indse eller anerkende, at for eksempel en virksomheds fundamentale 

forudsætninger er ændret. Eftersom mere information tilgår vil investorer rette sin 

underreaktion. Dispositionseffekten viser, at investorer er mere villige til at sælge aktier som 

har steget i værdi, og mere villige til at holde aktier der har faldet i værdi. 

Dispositionseffekten kan derfor føre til underreaktion fordi udpræget salg af aktier med 

historisk positiv udvikling skaber midlertidigt negative pres på aktiekurserne, mens 

tilbageholdenheden for at sælge tidligere tabere skaber en form for udligning af prisfaldene 

som modelleret og beskrevet i Grinblatt og Han (2002). Anti-momentum kan hænge sammen 

med dette da tidligere vindere sælges hvilket medfører, at disse aktier klarer sig relativt 

dårligere i den efterfølgende periode. Repræsentativitet kan medføre, at man overvægter 

tidligere informationer som man ikke er villig til at fravige, og dermed medføre 

underreaktion. Anker effekten kan medføre, at investorer underreagerer på ny information. 

Hvis investorer er overkonfidente samtidig med at de er påvirket af et anker, er de ikke villige 

til at give ny information den vægt den skal have.

Overreaktion kædes sammen med overkonfidens blandt andet i investorers subjektivt vurderet 

evne til at forudsige fremtidige indtjeningsmuligheder, der også kan have sin forklaring i 

repræsentativitet. En investor kan overvurdere sine egne evner og vedkommendes prognoser 

og dermed skabe en overreaktion. Effekten forstærkes hvis den knyttes til informationer som 

bekræfter allerede eksisterende tolkninger og beslutninger. Den kognitive dissonans kan 

dermed også være en faktor. Kompetencer forklarer investorers evne til at vælge aktier der 

overperformer, mens uheld forklarer investorers valg af aktier der underperformer. 

Konsekvensen er yderligere overkonfidens og en overvurdering af kompetenceniveau og 

evner, der medfører en overreaktion da de vurderer deres tolkning af information som 

overlegen. Overreaktionshypotesen indebærer, at man skal købe taber-aktier og sælge vinder-

aktier, da de på lang sigt vil korrigere den initiale overreaktion. Før korrektionsfasen, på kort 

sigt, skal den modsatte strategi implementeres. Sker denne korrektion ikke kan momentum 

være forårsaget af en forsinket implementering af informationer eller underreaktion. 

Repræsentativitet overvægter ny information hvis denne er i overensstemmelse med historisk 

information og kan derfor føre til overreaktion. Repræsentativitet fører investorer til at 
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forlænge tidligere afkast trends således, at aktiekursen overreagerer i forhold til de 

fundamentale faktorer.

Momentum forklaret ved overreaktion, vil på kort sigt give en strategi, der køber tidligere 

vindere og sælger tidligere tabere, en overnormal profit da man stadig befinder sig i 

overreaktionsfasen. Denne fase korrigeres på længere sigt hvilket indebærer, at en strategi der 

sælger tidligere vindere og køber tidligere tabere er i stand til at skabe en overnormal profit. 

Skæringspunktet, hvor taber-aktier går fra at være uprofitable til profitable, afhænger af 

tidspunktet for korrektionen af overreaktionen. Alt andet lige vil taber-aktier blive mere 

profitable med tiden. Momentum forklaret ved underreaktion vil, på både kort og lang sigt, 

give en overnormal profit til en strategi der køber tidligere vindere og sælger tidligere tabere.

Afhandlingens resultater er ikke i overensstemmelse med disse forklaringer hvis der kigges 

samlet på analyseperioden. Skal det alligevel være tilfældet, må korrektionen af 

overreaktionen være et væsentligt kortsigtet og langsigtet fænomen da analysen viser, at 

taber-aktierne dominerer vinder-aktierne mest på den korteste og længste horisont. Med tiden 

mindskes taber-aktiernes dominans over vinder-aktierne, hvilket går i modsat retning af 

konklusioner fra undersøgelser redegjort for i kapitel 11. Momentum som følge af 

underreaktion matcher ikke afhandlingens resultater da dette indebærer at vinder-aktierne 

dominerer taber-aktierne over tid. Det er kun i sidste halvdel af 1999, hvor NASDAQ 

oplevede sin drastiske vækst, at der eksisterer kortsigtet momentum i overensstemmelse med 

forklaringerne. Her oplever tidligere vinder-aktier en markant større vækst end de resterende 

aktier.

En anden mulig forklaring på afhandlingens resultater kan relatere sig til forsinket opdatering 

af informationer for en delmængde af aktierne. Hvis man antager, at markedet ikke formår at 

implementere information i en delmængde af aktier, vil man for disse i opadgående markeder 

observere, at de har klaret sig mindre godt (taber-aktier) end de aktier der uden forsinkelse 

reflekterer nye informationer (vinder-aktier). Dette vil i efterfølgende periode(r) korrigeres og 

medfører, at taber-aktierne oplever et højere afkast end vinder-aktierne. I nedadgående 

markeder vil taber-aktier være den delmængde hvori markedet effektivt har implementeret 

nye informationer. Vinder-aktier mangler sin opdatering og vil derfor i efterfølgende 
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periode(r) opleve et større fald. Dette synes at være en plausibel forklaring på afhandlingens 

analyseresultater for momentum, og forklarer også den aftagende dominans af taber-aktierne 

over vinder-aktierne på mellemlang sigt såfremt momentum er tilstede. Forklaringen er i tråd 

med Lo og MacKinlay (1990) der empirisk argumenterer for, at overreaktion ikke er den 

eneste årsag til momentum, men at en tværsnitlig positiv autokovarians spiller en betydelig 

rolle forklaret som en 'lead-lag' effekt hvor små aktier følger store aktier. Det har ikke været 

muligt at forklare afhandlingens resultater i helhed med betydelig og entydig momentum, om 

end der har været periodevise og afgrænsede tilfælde af fænomenet. Undtagelsen findes 

blandt andet ved NASDAQ boblens sidste og dramatiske vækstfase.
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11 Perspektivering

Den empiriske analyse er båret af bestemte testmetoder og afgrænset til et marked i en 

bestemt tidsperiode. Andre testmetoder og resultater for segmenterede markeder, 

investorgrupper og tidsperioder, forskellig fra analysegrundlaget i denne afhandling, er 

præsenteret af en række forskere. Dette afsnit diskuterer disse resultater og sætter dermed 

afhandlingens resultater ind i en større sammenhæng. Derudover gives der bud på praktiske 

implikationer og forslag til yderligere undersøgelsesområder.

11.1 Flokadfærd

Afhandlingens analyse skelner ikke mellem grupper af investorer. Derfor inddrages andre 

undersøgelser der sætter fokus på individuelle og institutionelle investorer. Dorn mfl. (2003) 

undersøger en stor gruppe tyske individuelle investorer, og finder en stærk tendens til 

flokadfærd på kort sigt. Deres metode bygger på testmetoden i Lakonishok mfl. (1991), der 

går ud på at måle hvor udbredt den samme investeringsbeslutning for en bestemt aktie er på et 

givent tidspunkt. Der argumenteres for, at individuelle investorer udviser flokadfærd, fordi de 

er mindre tilbøjelige til at besidde sofistikeret viden. Mcaleer (2003) belyser dette fra en 

anden vinkel. Undersøgelsen inddrager futures investorer og analyserer i hvilken grad store 

investorers positioner påvirker små investorers positioner. I over halvdelen af de undersøgte 

futures markeder viste analysen tilstedeværelsen af flokadfærd hos små investorer. Welch 

(2000) undersøger flokadfærd hos amerikanske aktieanalytikere og finder en signifikant 

positiv sammenhæng mellem en oprindelig anbefaling og de efterfølgende reviderede 

anbefalinger. Resultaterne er tydeligst i 'bull' markeder, hvilket antyder at akkumulering af 

informationer er mindre i opadgående markeder, og i overensstemmelse med analysens 

resultater vedrørende tilstedeværelsen af flokadfærd i disse perioder. I kraft af, at 

anbefalingerne har stor autoritet som informationsformidlere, kan flokadfærd blandt 

aktieanalytikere have afgørende betydning for den information som implementeres i 

aktiepriserne. Graham (1999) understøtter resultaterne ved at eftervise økonomiske 

analytikeres tilbøjelighed til at imitere en ledende anbefaling, og kobler incitamentet sammen 

med blandt andet højt omdømme og lav kompetence.
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Lobão og Serra (2002) anvender metoden fra Lakonishok m.fl. (1991) blandt portugisiske 

institutionelle investorer og finder bevis for flokadfærd, der er 4 til 5 gange større end den 

fundet i det amerikanske marked af Lakonishok m.fl. (1991) og Wermers (1999). 

Forklaringen antages at ligge i modne kontra udviklede markeder. Chiang m.fl. (2006) 

anvender CCK metoden som beskrevet i afhandlingens metodekapitel. Undersøgelse omfatter 

A-aktier og B-aktier på det kinesiske aktiemarked. A-aktier domineres af individuelle 

investorer mens B-aktierne domineres af institutionelle investorer. De finder bevis for 

flokadfærd blandt begge aktieklasser, men for A-aktier gælder det, at flokadfærd er mere 

udbredt i opadgående markeder med høj handelsvolumen og volatilitet. Asymmetrien gør sig 

ikke gældende for B-aktierne. Derudover viser de, at flokadfærd er mindre udbredt for 

ugentlige og månedlige data hvilket foreslår, at flokadfærd er et kortsigtet fænomen.

Institutionelle investorer er dominerende på aktiemarkedet i USA og jf. det teoretiske kapitel 

kan de være tilbøjelig til at udvise flokadfærd på trods af deres sofistikerede viden. Det 

empiriske bevis for tilstedeværelsen af flokadfærd hos amerikanske investeringsforeninger er 

svag (Lakonishok m.fl. 1991), (Grinblatt m.fl 1995) og (Wermers 1999). Derimod vises der 

en stærk flokadfærd blandt vækstorienterede investeringsforeninger og små aktier. Sias (2004) 

anvender en anden tilgang idet han definerer flokadfærd som ens købs- og salgsbeslutninger 

af samme aktie over et interval, og ikke på samme tidspunkt, som antaget i Lakonishok m.fl 

(1991). Denne testmetode viser til gengæld betydelig bevis for institutionel flokadfærd da der 

eksisterer en stærk positiv relation mellem købs- og salgsbeslutninger over efterfølgende 

perioder. Konklusionerne er ikke entydige og afhænger af undersøgelsessegment og og 

testmetode. Alligevel peger deres resultater i en retning hvor flokadfærd er udbredt både 

blandt individuelle og institutionelle investorer, som i og for sig hænger sammen med 

analysens resultater for en generel tilstedeværelse af flokadfærd i bestemte perioder.

Det er problematiske at observere investor adfærd i finansielle markeder. Derfor har forskere 

forsøgt at skabe kontrollerede, realistiske miljøer hvor man kan observere deltagernes adfærd. 

Caginalp m.fl. (2001) undersøger aktiers prisdannelse ved at inddrage parametrene likviditet, 

dividender og en ordrebog, der giver forskellige grader af information til deltagerne. 
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Hovedkonklusionen er, at likviditetsniveauet har en stor indflydelse på maksimum og 

middelværdien af de observerede aktiepriser, hvor lighedstræk til flokadfærdsmæssig 

momentum blev angivet som en faktor. Overflødig likviditet i forhold til udbud virker som 

drivkraft for prisstigninger hvorimod det modsatte er tilfældet når likviditeten begrænses. Dog 

skal det nævnes, at priserne konvergerede mod den fundamentale værdi eftersom forsøgene 

nærmede sig enden. Men siden det fundamentale niveau var kendt fra starten, var den 

nødvendige tidsperiode for at nå den fundamentale værdi i uoverensstemmelse med klassisk 

pristeori.

11.2 Momentum

I en tidlig undersøgelse af overreaktion analyser De Bondt og Thaler (1985) NYSE aktier fra 

1926 til 1982. Over denne periode overperformer taber-aktier markedsafkastet med 19,6% i 

gennemsnit over en periode på 36 måneder efter formation af porteføljen. På den anden side 

underperfomer vinder-aktierne markedet med 5%. Overreaktionen er asymmetrisk på den 

måde, at den er mere udbredt for taber-aktier end for vinder-aktier. Det argumenteres, at 

denne langsigtede korrektion er bevis for overreaktion. Aktier i formationsperioden med lave 

afkast har været udsat for en overreaktion og justeres op, mens det modsatte er gældende for 

aktier med høje afkast. Resultaterne forsvares i De Bondt og Thaler (1987) mod kritikere der 

argumenter, at det overnormale afkast er en rationel konsekvens af risiko.

Jegadeesh og Titman (1993) anvender en modiferecet udgave af metoden fra De Bondt og 

Thaler (1985) med rebalancerende porteføljer og en korsigtet fastholdelsesperiode på 3 - 12 

måneder. Antagelsen er nu at overreaktionen ikke er korrigeret og derfor skal en strategi, der 

køber vinder-aktier og sælger taber-aktier, genere overnormal profit. I perioden fra 1965 til 

1989 omfattende aktier fra NYSE og AMEX finder de, at en momentum strategi generer 

signifikante positive afkast over fastholdelsesperioden, hvilket de ikke kan tilskrive 

systematisk risiko eller forsinkede reaktioner på fundamentale faktorer. Dette er således i 

overensstemmelse med De Bondt og Thaler (1985). Rouwenhorst (1998) bekræfter disse 

resultater internationalt og viser en afkast trend op til 1 år, hvilket er negativt korreleret med 

størrelse, men dog ikke begrænset til små aktier. Deres konklusioner er ikke i 

overensstemmelse med afhandlingens resultater der ikke finder markedsmæssig momentum. 

Side 72 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Perspektivering

En mulig forklaring kan være afhandlingens senere analyseperiode, og et marked som har 

taget højde for anomalien.

Nofsinger og Sias (1999) kæder momentum sammen med flokadfærd for institutionelle 

investorer. I deres undersøgelse over perioden 1977 til 1996, finder de en betydelig positiv 

relation mellem årlige ændringer i institutionelt ejerskab og afkast i samme periode. Resultatet 

er i overensstemmelse med to hypoteser. Institutionelle investorer indgår i en bevidst eller 

ubevidst momentum strategi og/eller institutionelle investorers flokadfærd har en positiv 

effekt på afkast. Dog kan den indbyrdes kausalitet ikke bestemmes. Enten rebalancerer 

institutionelle investorer deres porteføljer efter en momentum strategi eller så afhænger 

momentum af graden af flokadfærd ind eller ud af en aktie.

Grinblatt m.fl (1995) finder at 77 procent af investeringsforeninger i deres undersøgelse var 

momentum investorer, hvor man kunne observere en systematisk tendens til at købe tidligere 

vindere men ikke sælge tidligere tabere. Yderligere undersøgelser af grupper af aktier, der 

kobler flokadfærd til momentum, finder højere niveauer for flokadfærd i aktier med historiske 

høje og ekstreme afkast i forhold til resterende aktier. Dermed formes flokadfærd mere ofte på 

købssiden i aktier med historiske høje afkast end på salgssiden med historiske lave afkast – et 

resultat der gør sig gældende specielt for vækstorienterede investeringsforeninger. Dette 

angiver momentum strategier som en vigtig årsag til flokadfærd (Wermers 1999). Disse 

analyseresultater stammer fra segmenterede markedsdeltagere, men på et overordnet 

markedsmæssigt plan hænger dette ikke sammen med den observerede inkonsekvente 

momentum effekt og flokadfærd i afhandlingens analyse. Om der er tale om et tidsmæssigt 

afgrænset fænomen i Wermers (1999) eller om fænomenet kun relaterer sig til et segment af 

markedet står uklart.

11.3 Politiske og strukturelle paralleller til flokadfærd og momentum

Det meste af verdenen har rettet sig ind efter den vestlige verdens økonomiske paradigme. 

Med det frie marked følger kapitalismen og herunder den private ejendomsret. Dette 

ejerskabssamfund er et samfund hvor ejendomsretten ikke kun gør sig gældende for enkelte 

velhavende kapitalister, men for alle indvider i samfundet. Her vil individers adgang til 

aktiemarkedet give en potentiel sekundær indtægtskilde og fast ejendom vil virke som en 
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opsparing. I en situation med voksende kapitalmarkeder, vil dette skabe en illusion af 

opsparing, som fører til en mindre bæredygtig forøgelse af forbruget. Derudover er 

virksomheders ledelse og nøglemedarbejderes aflønning i større udstrækning blevet bundet op 

på virksomhedens værdi. Dette giver en mulig overdreven fokusering på aktiepriser og fare 

for kortsigtet optimering, hvilket i et tidligere afsnit er koblet sammen med flokadfærd.

Et politisk styre som grundlæggende er mere 'pro-business' medfører en større og generel 

optimisme for aktiemarkedet givet den mere lempelige holdning til for eksempel 

virksomhedsskatter og investeringsafkast. Man har set en reducering af kapitalafkast fra 28% 

til 20% i 1997 og yderligere ned til et maksimum på 15% i 2003 sammen med en aftagende 

virksomhedsskat (Shiller 2005). En udsigt til en (yderligere) reducering i beskatning af 

kapitalafkast vil give investorer et incitament til at holde deres investering længere end 

ønsket. Et miljø hvor der opfordres til at holde sine postioner vil give et opadgående pres på 

aktiepriserne og en mulig årsagsfaktor til momentum.

Økonomer betragter ofte et lands aktiemarked som et barometer for økonomiens styrke og 

høje niveauer er et godt tegn, men på den anden side kan det antyde en altfor lempelig 

pengepolitik som kan medføre risikoen for spekulation og længerevarende 'bull' markeder, der 

før eller siden korrigeres. Hermed får centralbankerne en væsentlig rolle i det finansielle 

markeds niveau. The FED har i nyere tid konsekvent ført en lempelig monetære politik som et 

modangreb mod finansielle kriser og recessioner. Efter IT boblens brist blev renteniveauet 

holdt historisk lavt for en længere periode, hvilket har haft en afgørende indflydelse på 

boligboblen. I en kompleks økonomi er der mange faktorer udover pengepolitik som kan få 

indflydelse på pengeniveauet. Blandt dem er den førte politik, demografiske forhold og 

ændrede økonomiske forhold. I løbet af de sene 1990'ere nåede det amerikanske babyboom 

deres indtjeningshøjdepunkt og tilførte investeringskapital gennem deres 

pensionsopsparinger. Computer revolutionen frigjorde kapital i virksomheder i stor 

udstrækning som følge af effektivitetsforbedringer og gunstig skattepolitik havde siden 1980 

tildelt investorer en større mængde likviditet. Men det amerikanske marked var også i 

udpræget vækst. Uheldigvis er den likviditetsfaktor, der er nødvendig for vækst, også 

potentielt medvirkende til finansielle kriser, og den aggressive lempelige pengepolitik har 

uden tvivl haft betydning for den efterfølgende udvikling i aktieboblen og boligboblen 
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(Caginalp m.fl. 2001). 'Monetary excess' som følge af en lempelig pengepolitik afføder mange 

konsekvenser, og man kan ikke entydigt koble dette sammen med irrationel investoradfærd. 

En lempelig pengepolitik skaber alt andet lige vækst, øget forbrug og investeringer, og 

dermed skabes også grobund for momentum lignende tilstande. 'Feedback' baseret på en pris-

pris effekt er kort redegjort for tidligere. Der findes også pris-BNP-pris 'feedback', hvor 

værdien af aktiemarkedet og ejendomsmarkedet stiger og medfører øget forbrug pga. en 

opfattelse af stigende velstand og optimisme. Et forbrug som øger investeringer, og en større 

efterspørgsel som påvirker værdierne. Dette kan kaldes en velstandseffekt, og denne effekt 

kan operere på både aktiemarkedet og ejendomsmarkedet. Den empiriske analyse viste en 

konsekvent tiltagende flokadfærd eller et konstant niveau af flokadfærd i vækstperioder der lå 

udenom de finansielle kriser. Disse vækstperioder kan domineres af markedskonsensus om 

vækstpotentialer og retningen af markedet, hvilket fører investorer til at ensrette deres adfærd.

I USA har der tidligere kun været en lille sammenhæng mellem prisændringer i aktiemarkedet 

og prisændringer i ejendomsmarkedet. Dog startede boligboblen i 1998 kun nogle år efter 

stigningen på aktiemarkedet for alvor tog fat i 1995. Derudover findes der internationale 

tendenser der viser, at boligpriser topper nogle år efter, at aktiemarkedet topper (Shiller 2005). 

Dette muliggør en forklaring af en gensidig påvirkning mellem disse to markeder. Og med et 

voksende spekulativt element indenfor ejendomsmarkedet er det også muligt, at denne 

'feedback' process på ejendomsmarkedet intensiveres. Det er ikke overraskende, at et boom 

indenfor ejendomsmarkedet, kommer nogle år efter et boom i aktiemarkedet. Boomet i 

aktiemarkedet skaber en følelse af velstand, og større velstand motiverer til at investere i 

ejendomme og dermed presses priserne op i dette marked også. Denne effekt kan naturligt 

operere med et lag da ejendomsmarkedet ikke er så fleksibelt som aktiemarkedet. Der handles 

med konkrete genstande, hvilket naturligt kræver en større beslutningsperiode og 

effektueringsperiode. Hvad der er bemærkelsesværdigt er, at ejendomsmarkedet fortsatte med 

at stige selv efter en stor nedgang på aktiemarkedet, hvilket var tilfældet efter 2002 (Shiller 

2005). En forklaring kan være at ejendomsmarkedet levede af sin interne 'feedback' løkke og 

var næret af en lavrente politik. Det kan også tænkes at bommet i aktiemarkedet medførte 

kulturelle og strukturelle ændrede faktorer, der gjorde sig gældende på ejendomsmarkedet. 

Den seneste finansielle krise kommer af krakket på ejendomsmarkedet, og det er kun de 

afledte effekter der kan observeres i aktiemarkedet. Da analysegrundlaget i afhandlingen er 
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aktiemarkedet får man kun de afledte effekter, der afspejler sig i et marked der operer med en 

anden aktivklasse, end den som er udsat for den initiale krise. Derfor kan der ikke direkte 

argumenteres for, at denne finansielle krise var koblet sammen med et vist niveau af 

flokadfærd før krisen. Dette kræver en direkte undersøgelse af data fra boligmarkedet. Dog 

eksisterer en parallel til et aktiemarked der udviste tiltagende flokadfærd i vækstperioden for 

ejendomsmarkedet.

11.4 Praktiske implikationer og yderligere undersøgelsesområder

Resultaterne i analysen bidrager til debatten om irrationelle investorers betydning. Irrationelle 

investorer udøver en kritisk likviditets skabende rolle, i forhold til en finansiel verden 

udelukkende bestående af rationelle investorer med homogen information. Med dette 

argument kan de tilsyneladende være en vigtig del af det finansielle marked. Mens flokadfærd 

og anti-momentum/momentum muligvis medfører en afvigelse af værdier, vil en lavere 

likviditet indebære mere pludselige prisbevægelser eftersom markederne ikke evner at 

absorbere store handler. Med lav likviditet vil markederne også miste evnen til at absorbere 

informationer, hvilket kan medføre at det finansielle marked mister en vigtig funktion – 

nemlig at være en effektiv fordeler af kapital selvom dette ikke nødvendigvis sker på et fuldt 

rationelt marked. Når dette er sagt må det også understreges, at irrationelle investorer kan 

medføre betydelige destabiliserende forhold, hvilket bliver betydelig når adfærden bliver 

systematisk. Om end flokadfærd og momentum er vist at have eksisteret i perioder, kan det 

diskuteres hvorvidt disse irrationelle fænomener skal og kan styres. Meget arbejde mangler 

for at kunne identificere sikre kausale forhold mellem prisdannelse og investorers adfærd i 

samspil med den komplekse sammensætning af strukturelle faktorer der påvirker hinanden på 

kryds og tværs. Yderligere og mere sofistikerede ressourcer og metoder skal til for at skelne 

mellem fundamentale og adfærdsøkonomiske faktorers påvirkning af prisdannelsen. Med den 

stadig forfinede dataindsamling kan det tænkes, at dette kan muliggøres på et tilfredsstillende 

niveau i en overskuelig fremtid. Herudover kan der søges en mere direkte kobling mellem 

destabilisering af aktiepriser og fænomenerne flokadfærd, momentum og andre 

adfærdsøkonomiske emner. Der argumenteres for, at når anomalier bliver en kendt og 

accepterede størrelser, vil markedet udnytte disse således at de forsvinder. Dette lader sig kun 

gøre hvis markedet evner at dominere den adfærdsøkonomiske irrationalitet. Afhandlingen 

mangler fokus på samspillet mellem strukturelle faktorer og irrationalitet. Er der tale om en 
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forstærkende eller dæmpende effekt? Hvordan påvirker for eksempel overskudslikviditet de 

adfærdsøkonomiske fænomener? Laboratorieforsøgene af Caginalp m.fl (2001) angiver, at en 

lempelse af den monetære politik fører til høje priser på det finansielle marked. I midten af 

1990'erne blev den monetære politik lempet som et modangreb mod spare- og låne krisen. 

Ligeledes blev renteniveauet sænket i 1998 som respons til LTCM's kollaps. Efter IT boblens 

brist og terrorangrebet blev renteniveauet holdt historisk lavt for en længere periode, hvilket 

kan have haft en afgørende indflydelse på boligboblen og den efterfølgende finansielle krise. I 

en kompleks økonomi er der mange faktorer udover den monetære politik som kan have 

indflydelse. Blandt dem er den førte politik, demografiske forhold og ændrede økonomiske 

omstændigheder for bare at nævne nogle få. I løbet af de sene 1990'ere nåede det amerikanske 

baby-boom deres indtjeningshøjdepunkt, og tilførte investeringskapital gennem deres 

pensionsopsparinger. IT revolutionen frigjorde kapital i stor udstrækning som følge af 

effektivitetsforbedringer, og en gunstig skattepolitik havde siden 1980 tildelt investorer en 

større mængde likviditet. Dette ridser bare i overfladen, men viser i al tydelighed de 

potentielle undersøgelsesområder, der kan trække mere tydelige kausale bånd. For 

afhandlingens egen del kunne yderlige arbejde tildeles en analyse af flokadfærd og 

momentum på daglige og ugentlige data. Hvis flokadfærd og momentum er mere udbredt over 

kortere tidshorisonter, kan de anvendte månedlige data udvande eventuelle resultater der gør 

sig gældende for disse to fænomener på kort sigt. En analyse af mere segmenterede markeder 

og grupper af investorer kunne også styrke konklusionerne. Derudover kan momentum 

analysen forfines ved at inddrage yderligere risikofaktorer og nøgletal som EPS, BTM o.l. 

Analysen af momentum mangler også et mere specifikt fokus på det overnormale afkast sat i 

forhold til markedet, den risikofrie rente eller et andet egnet benchmark. Den afsluttende 

bemærkning vil understrege et vigtigt gennemgående punkt. Nøglen til adfærdsøkonomi er 

ikke at vide at den eksisterer, men at vide i hvilke situationer irrationelle bias opstår, således 

at man kan forstå prisdannelsen og eventuelt tage nødvendige forholdsregler.
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12 Konklusion

Behavioural finance er redegjort for teoretisk, og det danner et fundament for en kobling til 

den empiriske analyse. Emnet rækker vidt og det er forsøgt at give en oversigt der omfavner 

bredt. Relaterede emner til flokadfærd og momentum er udvalgt og gennemgår en dybere 

behandling. Blandt disse er prospekt teorien, ankring, konfidens, overreaktion og 

repræsentativitet. Flokadfærd har flere teoretiske tilgange. Disse er informationsbaseret, 

omdømmebaseret og kompensationsbaseret flokadfærd. Tilstedeværelsen af irrationel adfærd 

og anomalier kan teoretisk ikke have en betydelig og vedvarende rolle i et efficient marked. 

En redegørelse for begrænsede arbitragemuligheder tilknyttet flere former for risiko, som 

fundamental- , horisont- , margen- og kortsalgsrisiko, er alle medvirkende til at muliggøre 

vedvarende anomalier og tilstedeværelsen af irrationel adfærd.

Den empiriske analyse af flokadfærd og momentum bygger på kvantitative testmetoder 

udviklet af CCK og HS for flokadfærd samt DT og JT for momentum. Den analysemæssige 

periode strækker sig fra primo 1990 til ultimo 2008 og involverer NASDAQ markedet. Der er 

foretaget en undersøgelse hvor det forsøges at eftervise en generel tilstedeværelse af de to 

fænomener samt en analyse af den tidsmæssig udvikling. Der eksisterede ikke en generel 

tilstedeværelse af flokadfærd efter CCK. Perioden udviser en tiltagende spredning omkring 

gennemsnittet, der er mest udpræget fra primo 1995 til ultimo 1999 jf. analysen af 

subperioder. En asymmetri eksisterer da disse resultater kun gør sig gældende for opadgående 

markeder. Den tidsmæssige udvikling af flokadfærd, belyst ved HS, efterviser et periodevist 

afgrænset højt niveau eller tiltagende flokadfærd. Karakteristisk for analysen er, at flokadfærd 

aftager i krisetider, men er tilstede i opadgående markeder som vist i NASDAQs vækstfase til 

år 2000 og derefter tiltagende igen fra primo 2005 til primo 2008. Dette hænger ikke 

umiddelbart sammen med resultatet fra CCK bortset fra det asymmetriske resultat for 

nedadgående markeder, der viste en rationel sammenhæng mellem udviklingen af individuelle 

aktiers priser og markedet. Denne tendens hænger sammen med resultaterne for HS der viser 

en aftagende flokadfærd i krisetider, der også kan beskrives som en tilbagevending til mere 

'rationelle' forhold. Forklaringen til de inkonsekvente resultater mellem CCK og HS ligger i 

den metodemæssigt forskellige anskuelse af flokadfærd, hvor CCK mere påvirkes af 
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effekterne af stor volatilitet på spredningen omkring markedsgennemsnittet. Analysen af 

industrigrupperet flokadfærd bekræfter ovenstående konklusioner med den undtagelse, at 

flokadfærd ikke påvirkes af krisetider for industrigrupperne 'computer', 'bioteknologi' og 

'telekommunikation'. Flokadfærd er et periodevist og omskifteligt fænomen, der afhænger af 

markedstilstanden og den industrimæssige tilknytning. NASDAQ grupperet efter størrelse 

giver entydige resultater i overensstemmelse med markedet som helhed. Det konkluderes at 

flokadfærd er eksisterende, men afgrænset til bestemte perioder afhængig af 

markedstilstanden og industritilknytningen på NASDAQ markedet.

Der kunne ikke eftervises en generel momentum effekt, hverken ved fuld- eller delvis 

rebalancering. Metoderne understøtter resultaterne gensidigt. Snarere gælder en modsat 

tendens, hvor taber-aktier på kort sigt overperformer vinder-aktierne, hvorfor resultaterne 

betegnes som anti-momentum. Effekten aftager med længden af formations- og 

fastholdelsesperioden. En interessant observation foretages i den kraftige vækstperiode på 

NASDAQ markedet. Her fremgår en tydelig momentum effekt på kort sigt hvor vinder-aktier 

overperformer taber-aktier. Herudover findes ikke belæg for eksistensen af markedsmæssig 

momentum i analyseperioden, om end den mellemlange sigt viser svag momentum og den 

lange sigt viser taber dominans i overensstemmelse med momentum forårsaget af 

overreaktion. Dette understøttes af analysen af subperioder, der viser en mere betydelig 

momentum effekt på kort sigt for perioderne primo 1995 til utlimo 1999 og primo 2005 til 

ultimo 2008, og derudover en udviklingsmæssig tendens i vinder og taber dominans som er i 

overensstemmelse med adfærdsøkonomiske forklaringer på momentum. Perioderne primo 

1990 til ultimo 1994 og primo 2000 til ultimo 2004 viser en konsekvent anti-momentum 

effekt. I undersøgelsen af industrigrupperet momentum, for analyseperioden som helhed, 

vises det at det kun er enkelte industrigrupper, herunder 'finansiel', 'industri', 

'telekommunikation' og 'transport', der bidrager til den svage momentum effekt på mellemlang 

sigt. Den størrelsesgrupperede analyse af momentum efterviste en større tilbøjelighed til 

momentum for de største aktier, som aftager eftersom analysen omfatter grupper med mindre 

aktier. Momentum har, ligeledes med flokadfærd, ikke eksisteret i helhed over 

analyseperioden, men har dog på kort og mellemlang sigt været tilstede på NASDAQ 

markedet i en kort, afgrænset periode og mest udbredt i større aktier.
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Konklusionerne for momentum trækkes på baggrund af redegjorte forklaringer i kapitel 10. 

Forklaringer på momentum er ikke i fuldstændig overensstemmelse med afhandlingens 

resultater som helhed. Dette på trods af at perspektiverings kapitlet redegør for undersøgelser, 

der viser tilstedeværelsen af momentum, såvel på det amerikanske som på internationale 

markeder – dog for en anden perioden end den undersøgt i afhandlingen. Flokadfærd er i 

andre undersøgelser koblet sammen med manglende kvalitet af informationer samt et skel 

mellem individuelle og institutionelle investorer, hvor det redegøres for at individuelle 

investorer er mere tilbøjelig til at udvise flokadfærd.
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14 Bilag

Efterfølgende findes afhandlingens bilag. I afhandlingen vil alle bilag blive refereret til med 

udgangspunkt i nummereringen fra bilagene.
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1) Skematisk oversigt over elementer indenfor behavioural finance

Hovedkategori Relevant fænomen Kort beskrivelse
Behavioural School / 

Adfærdsøkonomi

Prospect theory / Prospekt 

teorien

Vi har en mindre irrationel 

tendens til at gamble med 

gevinst end med tab
Magical thinking / Ønske 

tænkning

Vi tror at en bestemt adfærd 

fører til en ønsket effekt, selv 

om der ikke findes en 

forklaring
Gestalt theory / Perceptions- 

psykologi

Persuasion effect Vi bliver nemmere overbevist 

over en troværdig ressource 

end af et troværdigt argument
Self-persuasion effect Når virkeligheden er i 

konflikt med vores attituder, 

ændrer vi attituderne i stedet 

for at acceptere virkeligheden
Adaptive attitudes / 

Flokadfærd

Vi udvikler de samme 

attituder som de mennesker vi 

omgås med
Self-realizing attitudes Vi gør ting fordi de får os til 

at føle vi er noget
Knowledge attitudes Vi grupperer data i 

håndterbare mængder, som 

hver især munder ud i en 

simpel adfærd
False consensus effect Generelt overestimerer vi 

antallet af mennesker som er i 

overensstemmelse med vores 

adfærd
Ego-defensive attitudes Vi adopterer attituder således, 

at de bekræfter de 

beslutninger vi har taget
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Somatic marker theory Stærke trusler skaber 

reaktioner som forstærker 

vedvarende panik
Cognitive Psychology 

School / Kognitionspsykologi

Social comparison / Social 

sammenligning / Flokadfærd

Vi anvender andres adfærd 

som en kilde til information 

når vi støder på ting vi finder 

vanskelig at forstå eller tolke
Touchy-feely syndrome Vi overvurderer ting som vi 

selv har valgt
Regret theory Vi forsøger at undgå 

handlinger som bekræfter at 

vi har fejl
Cognitive dissonance / 

Kognitiv dissonans

Opstår når der er bevis for, at 

vores antagelser er forkerte. 

Vi forsøger at undgå sådanne 

beviser og når vi støder på 

dem prøver vi at fordreje 

dem. Derudover undgår vi 

handlinger der belyser denne 

dissonans
Anchoring / Ankring 

(referencepunkt)

Framing / Rammer

Vores beslutninger er påvirket 

af input som foreslår at være 

det korrekte svar.
Mental compartments Vi opdeler fænomener i 

kategorier og forsøger at 

behandle hver enkelt kategori 

i stedet for alle kategorier 

som en helhed
Representativeness effect / 

Repræsentativitet

Vi har en tendens til at tro, at 

de trends vi observerer 

sandsynligvis vil fortsætte
Disjunction Vi undgår at træffe 
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beslutninger indtil vi får 

informationer, selv om denne 

information ikke er direkte 

relevant for beslutningen
Selective exposure / Selektiv 

eksponering

Vi forsøger at eksponere os 

selv for informationer som 

bekræfter vores adfærd og 

beslutninger
Selective perception / 

Selektiv fortolkning

Vi fejlfortolker informationer 

på en måde således, at de 

bekræfter vores adfærd og 

beslutninger
Overconfident behaviour / 

Overkonfidens

Vi overvurderer vores evne til 

at træffe korrekte beslutninger
Hindsight bias / Prognose 

bias

Vi overvurderer 

sandsynligheden for, at vi 

kunne forudsige udfaldet af 

tidligere begivenheder
Confirmation bias / 

Bekræftelses bias

Vores konklusioner er 

påvirket af hvad vi vil tro og 

beskriver situationer hvor 

man finder informationer som 

er i overensstemmelse med 

ens egne antagelser og 

overbevisninger

Side 91 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Bilag

2) VBA kode til testmetoden for flokadfærd ved HS

Function herd(inp1 As Range, inp2 As Range, inp3 As Range, vindue 

As Integer, dummy1 As Integer, dummy2 As Integer, dummy3 As 

Integer, robuststda As Range) As Variant

'VBA til beregning af testmetode for flokadfærd ved Hwang og 

Salmon (HS)

'inp1: RI for aktier

'inp2: den risikofrie rente

'inp3: RI for markedsporteføljen

'vindue: beregningsvindue for estimering af beta og Ht

'dummy1: vælger normal Ht eller standardiseret Ht

'dummy2: vælger output data

'dummy3: vælger om 1 eller gennemsnittet af betaværdier skal 

anvendes som markedsbeta

'robuststda: input med robuste standardafvigelser

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim numrows As Integer

    numrows = inp1.Rows.Count

Dim numcols As Integer

    numcols = inp1.Columns.Count

    

vindue_justeret = (vindue - 1)

    

Dim afkast_rit() As Double   'afkast for de enkelte aktier beregnes

ReDim afkast_rit(numrows, numcols - 1)

Dim afkast_rmt() As Double   'afkast for markedsporteføljen beregnes

ReDim afkast_rmt(1, numcols - 1)

Dim gns_rit() As Double   'middelværdi af aktieafkast beregnes

ReDim gns_rit(numrows, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim gns_rmt() As Double   'middelværdi af markedsporteføljen 

beregnes

ReDim gns_rmt(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim var_inp3() As Double   'varians af markedsporteføljen beregnes

ReDim var_inp3(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim kovarians_rit_rmt() As Double   'kovarians mellem hver aktie og 

markedet beregnes

ReDim kovarians_rit_rmt(numrows, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim beta_est() As Double   'regressionens beta estimeres til metoden 

for normal Ht

ReDim beta_est(numrows, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim antal_aktier() As Double   'antallet af levende aktier tælles

ReDim antal_aktier(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim gns() As Double   'beregner tværsnitlig gennemsnit af 

betaestimater

ReDim gns(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim beta_beregning() As Double   'varians af beta værdier beregnes

ReDim beta_beregning(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim alfa_est() As Double   'regressionens alfa estimeres

ReDim alfa_est(numrows, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim residual_var() As Double   'regressionens residualer samt varians 

af residualer beregnes

ReDim residual_var(numrows, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim caee() As Double   'beregner tværsnitlig gennemsnit af fejlleddet

ReDim caee(numcols - 1 - vindue_justeret, 1)

Dim beta_beregning_st() As Double   'regressionens beta estimeres til 

metoden for standardiseret Ht

ReDim beta_beregning_st(1, numcols - 1 - vindue_justeret)

Dim flokadfærd_output() As Double   'output for flokadfærd genereres

ReDim flokadfærd_output(numcols - 1 - vindue_justeret, 1)

'------------------------------------------------------------------------------------

For i = 1 To numrows

For j = 1 To (numcols - 1)

If inp1(i, j) <> "" Then

afkast_rit(i, j) = ((inp1(i, j + 1) - inp1(i, j)) / inp1(i, j)) - inp2(1, j + 1)

Else

End If

Next j

Next i

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To (numcols - 1)

Side 92 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Bilag
afkast_rmt(1, j) = ((inp3(1, j + 1) - inp3(1, j)) / inp3(1, j)) - inp2(1, j + 

1)

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

For i = 1 To numrows

If afkast_rit(i, k) <> 0 Then

sum_rit = 0

For j = k To (vindue - 1 + k)

sum_rit = sum_rit + afkast_rit(i, j)

Next j

gns_rit(i, k) = sum_rit / (vindue)

Else

End If

Next i

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_rmt = 0

For j = k To (vindue - 1 + k)

sum_rmt = sum_rmt + afkast_rmt(1, j)

Next j

gns_rmt(1, k) = sum_rmt / (vindue)

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_var = 0

For j = k To (vindue - 1 + k)

sum_var = sum_var + (afkast_rmt(1, j) - gns_rmt(1, k)) ^ 2

Next j

var_inp3(1, k) = (sum_var / (vindue))

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

For i = 1 To numrows

If afkast_rit(i, k) <> 0 Then

sum_kovarians_rit_rmt = 0

For j = k To (vindue - 1 + k)

sum_kovarians_rit_rmt = sum_kovarians_rit_rmt + (afkast_rit(i, j) - 

gns_rit(i, k)) * (afkast_rmt(1, j) - gns_rmt(1, k))

Next j

kovarians_rit_rmt(i, k) = sum_kovarians_rit_rmt / (vindue)

Else

End If

Next i

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

For i = 1 To numrows

beta_est(i, k) = kovarians_rit_rmt(i, k) / var_inp3(1, k)

Next i

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_antal_aktier = 0

For i = 1 To numrows

If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_antal_aktier = sum_antal_aktier + 1

Else

sum_antal_aktier = sum_antal_aktier + 0

End If

Next i

antal_aktier(1, k) = sum_antal_aktier

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_gns = 0

For i = 1 To numrows

sum_gns = sum_gns + beta_est(i, k)

Next i

gns(1, k) = sum_gns / antal_aktier(1, k)

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

If dummy3 = 1 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_beta = 0

For i = 1 To numrows
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If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_beta = sum_beta + ((beta_est(i, k) - 1) ^ 2)

Else

sum_beta = sum_beta + 0

End If

Next i

beta_beregning(1, k) = sum_beta / antal_aktier(1, k)

Next k

Else

If dummy3 = 2 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_beta = 0

For i = 1 To numrows

If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_beta = sum_beta + ((beta_est(i, k) - gns(1, k)) ^ 2)

Else

sum_beta = sum_beta + 0

End If

Next i

beta_beregning(1, k) = sum_beta / antal_aktier(1, k)

Next k

Else

End If

End If

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

For i = 1 To numrows

alfa_est(i, k) = gns_rit(i, k) - beta_est(i, k) * gns_rmt(1, k)

Next i

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

For i = 1 To numrows

If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_res = 0

For j = k To (vindue - 1 + k)

sum_res = sum_res + (afkast_rit(i, j) - (alfa_est(i, k) + beta_est(i, k) * 

afkast_rmt(1, j))) ^ 2

Next j

residual_var(i, k) = sum_res / vindue

Else

residual_var(i, k) = 0

End If

Next i

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_caee = 0

For i = 1 To numrows

sum_caee = sum_caee + (Sqr(residual_var(i, k)) / Sqr(var_inp3(1, k)))

Next i

caee(k, 1) = sum_caee / antal_aktier(1, k)

Next k

'------------------------------------------------------------------------------------

If dummy3 = 1 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_beta_st = 0

For i = 1 To numrows

If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_beta_st = sum_beta_st + ((beta_est(i, k) - 1) / (Sqr(residual_var(i, 

k)) / Sqr(var_inp3(1, k)))) ^ 2

Else

sum_beta_st = sum_beta_st + 0

End If

Next i

beta_beregning_st(1, k) = sum_beta_st / antal_aktier(1, k)

Next k

Else

'robuststda(i, k))

If dummy3 = 2 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

sum_beta_st = 0

For i = 1 To numrows

If beta_est(i, k) <> 0 Then

sum_beta_st = sum_beta_st + ((beta_est(i, k) - gns(1, k)) / 

(Sqr(residual_var(i, k)) / Sqr(var_inp3(1, k)))) ^ 2

Else

sum_beta_st = sum_beta_st + 0

End If

Next i

beta_beregning_st(1, k) = sum_beta_st / antal_aktier(1, k)

Next k

Else

End If
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End If

'robuststda(i, k))

'------------------------------------------------------------------------------------

If dummy2 = 1 Then

If dummy1 = 1 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

flokadfærd_output(k, 1) = beta_beregning(1, k)

Next k

herd = flokadfærd_output

Else

If dummy1 = 2 Then

For k = 1 To (numcols - vindue)

flokadfærd_output(k, 1) = beta_beregning_st(1, k)

Next k

herd = flokadfærd_output

Else

End If

End If

Else

If dummy2 = 2 Then

herd = afkast_rit

Else

If dummy2 = 3 Then

herd = afkast_rmt

Else

If dummy2 = 4 Then

herd = gns_rit

Else

If dummy2 = 5 Then

herd = gns_rmt

Else

If dummy2 = 6 Then

herd = var_inp3

Else

If dummy2 = 7 Then

herd = kovarians_rit_rmt

Else

If dummy2 = 8 Then

herd = beta_est

Else

If dummy2 = 9 Then

herd = antal_aktier

Else

If dummy2 = 10 Then

herd = gns

Else

If dummy2 = 11 Then

herd = beta_beregning

Else

If dummy2 = 12 Then

herd = alfa_est

Else

If dummy2 = 13 Then

herd = residual_var

Else

If dummy2 = 14 Then

herd = caee

Else

If dummy2 = 15 Then

herd = beta_beregning_st

Else

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

'------------------------------------------------------------------------------------

End Function
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3) VBA kode til testmetoden for momentum ved DT og JT

Function momentum(inp As Range, antal_pf As Integer, formation As 

Integer, fastholdelse As Integer, dummy1 As Integer, dummy2 As 

Integer) As Variant

'VBA til beregning af testmetode for momentum ved De Bondt og 

Thaler (DT) og Jegadeesh og Titman (JT)

'inp: RI for aktier

'antal_pf: anallet af porteføljer i testmetodens analyse

'formation: længden af formationsperioden

'fastholdelse: længden af fastholdelsesperioden

'dummy1: vælger output data

'dummy2: vælger om der skal anvendes fuld eller delvis rebalancering

Dim i As Integer

Dim j As Integer

Dim k As Integer

Dim numrows As Integer

numrows = inp.Rows.Count

Dim numcols As Integer

numcols = inp.Columns.Count

If dummy2 = 1 Then

For j = 1 To (numcols)   'antal formationsperioder i analyseperioden

vindue_1 = formation * j + 1

If vindue_1 <= (numcols) Then

form = form + 1

Else

End If

Next j

Else

If dummy2 = 2 Then

form = numcols - formation – fastholdelse   'antal formationsperioder i 

analyseperioden

Else

End If

End If

If dummy2 = 1 Then

For j = 1 To form

vindue_2 = (formation * j + 1) + fastholdelse   'antal 

fastholdelsesperioder for analyseperioden

If vindue_2 <= (numcols) Then

fast = fast + 1

Else

End If

Next j

Else

If dummy2 = 2 Then

fast = numcols - formation – fastholdelse   'antal fastholdelsesperioder 

for analyseperioden

Else

End If

End If

Dim afkast_formation() As Double   'beregner afkast for 

formationsperioden

ReDim afkast_formation(numrows, form)

Dim afkast_fastholdelse() As Double   'beregner afkast for 

fastholdelsesperioden

ReDim afkast_fastholdelse(numrows, fast)

Dim pladsrang() As Double   'angiver pladsrangen for afkast

ReDim pladsrang(numrows, form)

Dim afkast_fastholdelse_pladsrang() As Double   'angiver rangeret 

afkastet for formationsperioden

ReDim afkast_fastholdelse_pladsrang(numrows, fast)

Dim antal_aktier() As Double   'antallet af levende aktier tælles

ReDim antal_aktier(1, fast)   'afrundes ned til nærmeste hele tal

Dim udeladte_aktier() As Double   'beregner antallet af udeladte aktier

ReDim udeladte_aktier(1, fast)

Dim numrows_just() As Double   'beregner antal af aktier der skal 

indgå i porteføljerne

ReDim numrows_just(1, fast)   'her udelades aktier som ikke kan 

fordeles i porteføljerne

Dim afkast_fastholdelse_sorteret() As Double   'fordeler aktier til de 

enkelte porteføljer

ReDim afkast_fastholdelse_sorteret(numrows, fast)   'baseres på 

afkast_fastholdelse_pladsrang hvor 0-værdier er sorteret

Dim afkast_pf() As Double   'beregner porteføljernes samlede afkast 

for hver fastholdelsesperiode

ReDim afkast_pf(antal_pf, fast)
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Dim afkast_pf_total() As Double   'beregner det totale afkast for hver 

portefølje

ReDim afkast_pf_total(antal_pf, 1)

'------------------------------------------------------------------------------------

If dummy2 = 1 Then

For p = 0 To form - 1

For i = 1 To numrows

Start_1 = 1 + formation * p

Slut_1 = formation * (p + 1) + 1

If inp(i, Start_1) <> "" Then

afkast_formation(i, p + 1) = (inp(i, Slut_1) - inp(i, Start_1)) / inp(i, 

Start_1)

Else

afkast_formation(i, p + 1) = 0

End If

Next i

Next p

Else

If dummy2 = 2 Then

For p = 1 To form

For i = 1 To numrows

Start_1 = p

Slut_1 = formation + p

If inp(i, Start_1) <> "" Then

afkast_formation(i, p) = (inp(i, Slut_1) - inp(i, Start_1)) / inp(i, 

Start_1)

Else

afkast_formation(i, p) = 0

End If

Next i

Next p

Else

End If

End If

'------------------------------------------------------------------------------------

If dummy2 = 1 Then

For p = 1 To fast

For i = 1 To numrows

Start_2 = (formation * p) + 1

Slut_2 = (formation * p) + 1 + fastholdelse

If inp(i, Start_2) <> "" Then

afkast_fastholdelse(i, p) = (inp(i, Slut_2) - inp(i, Start_2)) / inp(i, 

Start_2)

Else

afkast_fastholdelse(i, p) = 0

End If

Next i

Next p

Else

If dummy2 = 2 Then

For p = 1 To fast

For i = 1 To numrows

Start_2 = formation + p

Slut_2 = formation + p + fastholdelse

If inp(i, Start_2) <> "" Then

afkast_fastholdelse(i, p) = (inp(i, Slut_2) - inp(i, Start_2)) / inp(i, 

Start_2)

Else

afkast_fastholdelse(i, p) = 0

End If

Next i

Next p

Else

End If

End If

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To form

For k = 1 To numrows

If afkast_formation(k, j) <> 0 Then

Sum = 0

For i = 1 To numrows

If afkast_formation(k, j) > afkast_formation(i, j) Then

Sum = Sum + 1

Else

Sum = Sum + 0

End If

Next i

pladsrang(k, j) = numrows - Sum

Else

End If

Next k

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

For k = 1 To numrows

For i = 1 To numrows

Side 97 af 106



Behavioural Finance og Finansielle Kriser - Bilag
If pladsrang(i, j) = k Then

afkast_fastholdelse_pladsrang(k, j) = afkast_fastholdelse(i, j)

Else

End If

Next i

Next k

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

sum_pos = 0

For i = 1 To numrows

If afkast_fastholdelse_pladsrang(i, j) <> 0 Then

sum_pos = sum_pos + 1

Else

End If

Next i

antal_aktier(1, j) = WorksheetFunction.RoundDown((sum_pos / 

antal_pf), 0)

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

sum_pos = 0

For i = 1 To numrows

If afkast_fastholdelse_pladsrang(i, j) <> 0 Then

sum_pos = sum_pos + 1

Else

End If

Next i

udeladte_aktier(1, j) = ((sum_pos / antal_pf) - 

WorksheetFunction.RoundDown((sum_pos / antal_pf), 0)) * antal_pf

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

numrows_just(1, j) = antal_aktier(1, j) * antal_pf

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

shock = 0

For i = 1 To numrows_just(1, j)

If afkast_fastholdelse_pladsrang(i + shock, j) <> 0 Then

afkast_fastholdelse_sorteret(i, j) = afkast_fastholdelse_pladsrang(i + 

shock, j)

Else

s = 0

Do Until afkast_fastholdelse_pladsrang(i + shock + s, j) <> 0

s = s + 1

Loop

afkast_fastholdelse_sorteret(i, j) = afkast_fastholdelse_pladsrang(i + 

shock + s, j)

shock = shock + s

End If

Next i

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For j = 1 To fast

For p = 1 To antal_pf

sum_1 = 0

For i = 1 + (antal_aktier(1, j) * (p - 1)) To antal_aktier(1, j) + 

(antal_aktier(1, j) * (p - 1))

sum_1 = sum_1 + afkast_fastholdelse_sorteret(i, j)

Next i

afkast_pf(p, j) = sum_1 / antal_aktier(1, j)

Next p

Next j

'------------------------------------------------------------------------------------

For i = 1 To antal_pf

sum_2 = 0

For j = 1 To fast

sum_2 = sum_2 + afkast_pf(i, j)

Next j

If dummy2 = 1 Then

afkast_pf_total(i, 1) = sum_2 / (fast * fastholdelse + formation)

Else

If dummy2 = 2 Then

afkast_pf_total(i, 1) = sum_2 / (fast * fastholdelse + formation)

Else

End If

End If

Next i

'------------------------------------------------------------------------------------
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If dummy1 = 1 Then

momentum = afkast_pf_total

Else

If dummy1 = 2 Then

momentum = afkast_formation

Else

If dummy1 = 3 Then

momentum = afkast_fastholdelse

Else

If dummy1 = 4 Then

momentum = pladsrang

Else

If dummy1 = 5 Then

momentum = afkast_fastholdelse_pladsrang

Else

If dummy1 = 6 Then

momentum = antal_aktier

Else

If dummy1 = 7 Then

momentum = udeladte_aktier

Else

If dummy1 = 8 Then

momentum = afkast_fastholdelse_sorteret

Else

If dummy1 = 9 Then

momentum = afkast_pf

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

'------------------------------------------------------------------------------------

End Function
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4) DataStream's definitioner

Return index (RI): Afkast indeks (RI) er tilgængelige for individuelle aktier. Dette indeks 

viser den teoretiske vækst i værdien af en aktie over en bestemt tidshorisont under den 

forudsætning at dividender reinvesteres i køb af yderlige enheder af aktien til ”end-of-day” 

prisen på ex-dividende datoen.

hvor RI t er afkast indeks til tiden t, PI t er pris indekset til tid t, DY t er dividenden i 

procent til tid t og N er antallet af arbejdsdage i et år hvilket antages at være 260. Fra 1973 

muliggør tilgængeligheden af mere detaljerede dividende data, anvendelsen af en mere 

realistisk metode hvor den diskrete størrelse af dividenden lægges til prisen på ex-divdende 

datoen. Dermed får vi:

hvor P t er prisen til tiden ti og Dt er udbetalt dividende til tiden t. Brutto dividender 

anvendes hvis muligt og ignorer således skatter, afgifter og omkostninger ved reinvestering. 

End-of-day priserne justeres for efterfølgende kapitalmæssige beslutninger anvendes til at 

beregne pris indekset og dermed også afkast indekset.

Market value / market capitalisation (MV): Markedsværdien er defineret ved aktie prisen 

multipliceret med antallet af (ordinary) udestående aktier. Antallet af udestående aktier 

opdateres når en ny tranche af aktier udstedes eller efter en kapitalmæssig ændring. 

Markedsværdien er angivet i millioner i valgt valutaenhed.

ICB Industry Level 5 Subsector Name (INDM5): DataStream anvender ICB 

klassifikationen for aktier og INDM5 angiver ICB subsektor klassificeringen.
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5) Industritilknytning

Bioteknologi (1)
Biotechnology
Pharmaceuticals

Computer (2)
Computer Hardware
Computer Services
Elec. Office Equip.
Electrical Equipment
Electronic Equipment
Internet
Semiconductors
Software

Finansel (3)
Asset Managers
Banks
Consumer Finance
Diversified REITs
Investment Companies
Investment Services
Mortgage Finance
Mortgage REITs
Real Estate Hold, Dev
Specialty Finance

Industri (4)
Aerospace
Alternative Fuels
Aluminum
Apparel Retailers
Auto Parts
Brewers
Broadcast & Entertain
Broadline Retailers
Building Mat.& Fix.
Bus.Train & Employmnt
Business Support Svs.
Clothing & Accessory
Coal
Comm. Vehicles,Trucks

Commodity Chemicals
Con. Electricity
Consumer Electronics
Containers & Package
Defense
Distillers & Vintners
Divers. Industrials
Drug Retailers
Dur. Household Prod.
Electrical Equipment
Electronic Equipment
Exploration & Prod.
Farming & Fishing
Financial Admin.
Food Products
Food Retail,Wholesale
Footwear
Forestry
Furnishings
Gambling
Gas Distribution
General Mining
Gold Mining
Heavy Construction
Home Construction
Home Improvement Ret.
Hotel & Lodging REITs
Hotels
Ind. & Office REITs
Industrial Machinery
Industrial Suppliers
Iron & Steel
Media Agencies
Nondur.Household Prod
Nonferrous Metals
Oil Equip. & Services
Paper
Personal Products
Pipelines
Plat.& Precious Metal
Publishing
Real Estate Hold, Dev
Real Estate Services
Recreational Products

Recreational Services
Renewable Energy Eq.

Restaurants & Bars
Soft Drinks
Spec.Consumer Service
Specialty Chemicals
Specialty Retailers
Tires
Tobacco
Toys
Travel & Tourism
Waste, Disposal Svs.
Water

Forsikring (5)
Full Line Insurance
Insurance Brokers
Life Insurance
Prop. & Casualty Ins.
Reinsurance

Telekommunikation (6)
Fixed Line Telecom.
Mobile Telecom.
Telecom. Equipment

Transport (7)
Airlines
Delivery Services
Marine Transportation
Railroads
Transport Services
Trucking

Medicinal (8)
Healthcare Providers
Medical Equipment
Medical Supplies
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6) Lineær regressionsmetode - OLS

Givet en stikprøve bestående af n observationspar x i , y i...x n , yn , opstilles regressions 

modellen, y i=01 x ie i hvor fejlleddene, e i , er uafhængige normalfordelte 

stokastiske variable med middelværdi 0 og konstant varians. Den afhængige variabel 

betegnes, y i og den uafhængige variable, x i . Estimeringen af 0 og 1 gennemgås 

nedenfor. Lad x  og y være middelværdien af henholdsvis observationerne x i og

y i .Summen af afvigelsernes produkter og summen af afvigelsernes kvadrater for den 

uafhængige variabel defineres som

SAP xy=∑
i=1

n

xi−x y i−y  og SAK x=∑
i=1

n

x i−x 2

Parametrene i regressions modellen estimeres dermed som

1=
SAP xy

SAK x
=
∑ x i−x y i−y 

∑ x i−x2
og 0=y−1x

Det ses at 1 kan estimeres ved Excels formler for kovarians() over variansp() da formlen 

for empirisk kovarians og varians er

Cov x , y =
∑
i=1

n

xi−x yi−y

n
og s2=

∑
i=1

n

x i−x 2

n

Ud fra parameter estimaterne ovenfor kan den forudsagte værdi af y i og e i beregnes som

y i= 0 1 x i og e i= y i− yi . For at estimere variansen indfører man nu summen af 

residualernes kvadrater og fejlleddets varians estimeres som

SRK=∑
i=1

n

ei
2 og s2= SRK

n−2
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For at undersøge hvor godt modellen tilnærmer de faktiske observationer beregnes 

determinationskoefficienten R2 , hvilket angiver den andel af variationen i y i , der af 

modellen beskrives som den lineære funktion af x i

R2=
SAK y−SRK

SAK y
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7) t-værdier og robuste kovariansmatricer

t-værdier anvendes til at vurdere validiteten af et OLS estimat. I HS metoden anvendes de til 

at standardisere målet for flokadfærd således at støj der stammer fra heteroskedasticitet og 

autkorrelation elimineres. t-værdier der opfylder dette kriterium kan beregnes ved såkaldte 

robuste kovariansmatricer.

Heteroskedasticitet i regressionens fejlled eksisterer hvis disse fejlled har forskellig varians. 

Ved OLS regression er en af antagelserne, at fejleddet har en konstant varians – 

homoskesdasticitet. Tilstedeværelsen af heteroskedasticitet bryder denne antagelse. Dette 

påvirker ikke  regressionens koefficienter, men koefficienternes standardafvigelse påvirkes og 

er derfor ikke valide. Dermed kan forkerte slutninger vedrørende koefficienterne som 

værende signifikante eller ej foretages. Autokorrelation i fejlleddene påvirker ligeledes 

koefficienternes standardafvigelser med samme virkning som heteroskedasticitet. Robuste t-

værdier vil kun være relevant hvis de gennemførte regressioner indeholder heteroskedasticitet 

og/eller autokorrelation i regressionens fejlled. Testmetoden for flokadfærd ved HS anvender 

en stor mængde regressioner som en konsekvens af de rullende vinduer og det store antal 

aktier. At teste for tilstedeværelsen heteroskedasticitet og autokorrelation indebærer en 

ressourcekrævende proces. I stedet vil der blive beregnet t-værdier, der er robuste overfor en 

eventuel tilstedeværelse hetersokesdaticitet og autokorrelation i regressionens fejlled.

En kovariansmatrix for OLS estimatorerne i en regression, som tager højde for 

heteroskedasticitet og autokorrelation i fejlleddene, kaldes for HAC estimatorer. HAC er en 

forkortelse for Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent. Det dansle navn for 

metoden er robuste kovariansmatricer, hvor “robust” hentyder til at estimatoren tager højde 

for autokorrelation og heteroskedasticitet. De klassiske forudsætninger for OLS estimation i 

en regressionsmodel er

E e t=0 (1)

Var e t= 2 (2)

Cov e i , e j=0 for alle i≠ j (3)
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Brud på forudsætning (2) kaldes heteroskedasticitet (tidsvarierende varians) og brud på 

forudsætning (3) kaldes autokorrelation. Konsekvenserne af brud på disse forudsætninger er, 

at OLS estimatoren ikke er efficient, og at standardafvigelserne for OLS estimaterne er 

påvirket, dvs. t-værdier og konfidensintervaller vil være forkerte. Newey og West (1987) har 

udviklet en metode der kan beregner HAC t-værdier der korrigerer for autokorrelation og 

heteroskedasticitet af ukendt form. Metoden bygger på en tidligere metode fra White og 

anvender følgende beregning af kovariansmatrixen

T≡Cov   og T=S 0∑
j=1

L

w jS jS j
' 

hvor w j  er skaleringsfaktor eller med andre ord en vægt, L er antallet af lags og matrixen,

S j , er defineret ved

S j= ∑
t= j1

T

et et− j x t x t− j
'

Kovariansmatricen for OLS estimatoren er således:

Cov  =∑
t=1

T

x t xt
' 
−1
T ∑

t=1

T

x t x t
' 
−1

(4)

Der mangler en beskrivelse af hvordan L og w j fastsættes. Det afhænger blandt andet af 

eventuelle forhåndsantagelser om strukturen af autokorrelationen i fejlleddet. Den mest 

generelle situation er selvfølgelig, at man slet ikke antager noget som helst om 

autokorrelationsstrukturen, men blot ønsker en estimator som er robust overfor en vilkårlig 

form for autokorrelation i fejlleddet. Dette kan den asymptotiske statistiske teori løse og 

Newey og West (1987) viser, at hvis L=l T  er en langsomt voksende funktion af T, og 

hvis w j=1− j
L1 vil udtryk (4) være en robust kovariansmatrix.Vægtene w j sikrer at 

kovariansmatrixen (4) ikke giver negativ varianser.
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8) Kandidatafhandlingens omfangskrav

En normalside er 2.275 anslag inklusiv mellemrum. Forside og bilag tæller ikke med.

Grafer, tabeller, figurer o.l. tæller altid som 800 anslag uanset størrelse.

Omfanget skal være 70 – 80 standardsider.

Antal anslag:           163.285

Antal grafer o.l.:      17.600 (22 * 800)

Antal anslag total:    180.885

Antal normalsider:   79,51
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