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1 Executive Summary 

The purpose of this Master’s Thesis is to estimate the most advantageous line of procedure in order 

to establish and implement a passive investment strategy in the global financial markets. Given the 

assumption that the markets are efficient, we as private investors, accept the premise that it is 

impossible to exceed the market return by striving for active investing. Because of this assumption, 

the private investor is only interested in being in possessing of the market portfolio and thereby 

rewarded with the market return.  

 

In order to hold the market portfolio this Thesis selects three different financial products in order to 

possess the market portfolio in a pragmatic manner being: Danish mutual funds, Exchange traded 

funds and the establishment of private equity portfolios. In order to achieve an unbiased valuation 

of each selected investment product and thereby achieving an unbiased conclusion, the assessment 

of each investment product is based on an average procedure. Instead of selecting individual funds 

or stocks, this Thesis gathers many different funds or stocks for in order to arrive at an average for 

each investment product. In order to ensure that the included funds are comparable, different 

assortments are done. In order to be included in the estimation of the average investment product, 

the individual fund or stocks must uphold at least ten years of available data. Furthermore, the data 

must be accessible via the Bloomberg terminal. Finally, each individual fund must uphold a beta 

value within the range of 0.9-1.0 in order to be compared to the return of the market portfolio. 

 

After presenting and assorting the three individual investment products this Thesis seeks to analyse 

which of the listed products is the most profitable in order to hold the market portfolio. The analysis 

is based on four different criteria’s for valuation: performance, trading expenses, taxation and 

optimization. The Thesis finds that the private established portfolio, being the generated market 

weighted-geographically distributed, has the best performance measured over 30-years. The 

cheapest investment product, measured in a total of spread, brokerage, emission and commission, is 

the exchange traded funds. However, given the current taxation in Denmark the Thesis estimates 

that the highest accumulated taxation over 30-years is paid by the exchange traded funds. Possible 

optimization actions include new tax legislation, minimum brokerage and tax optimization. Based 

on the contradictory findings of this Thesis it is impossible to conclude, which of the listed 

investment products is the most optimal.  
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3 Indledning 

3.1 Motivation 

Motivationen for vores emnevalg i denne afhandling bygger på det business projekt, vi skrev på 

Cand.merc.fir i juni 2017. I vores projekt undersøgte vi markedets grad af efficiens, hvilket afledte 

en analyse af aktiv- og passiv porteføljeforvaltning. Konklusionen i vores business projekt var at, de 

finansielle markeder opererer effektivt. Konklusionen fra vores business projekt byggede på   

Således konkluderede vores business projekt, at den passive investeringsstrategi er fordelagtig, frem 

for den aktive, for projektets konklusion se bilag 1. Grundet det begrænsede sideantal for projektet 

konkluderede vi blot, at investor bør følge en passiv investeringsstrategi. I denne 

kandidatafhandling ønsker vi, at udbygge denne konklusion til, at omfatte en pragmatisk tilgang, ud 

fra ønsket om en passiv investeringsstrategi.  

 

Med afsæt i vores afsluttede business projekt på Cand.merc.fir ønsker vi således, at undersøge det 

optimale investeringsformat til anvendelse i en passiv investeringsstrategi. Som forskere ønsker vi, 

at eliminere eventuelle bias og subjektive beslutninger i udvælgelsen af individuelle 

investeringsemner til anvendelse i denne afhandling. Vi ønsker derfor, at udvælge 

investeringsemner med muligheden for, at generalisere på baggrund af investeringsemner for hvert 

individuelle investeringsformat. Det vurderes vanskeligt, at sammenligne fonde og finansielle 

produkter, som følger en aktiv investeringsstrategi. Årsagen til dette er, at vi som forskere ikke kan 

få indsigt i de reelle investeringsfremgangsmåder for aktive fonde. Således vurderes det, at vi ikke 

kan opnå viden om, hvordan aktive fonde optimerer, rebalancerer og vedligeholdes. Ydermere 

antages det, at aktive fonde skifter strategi over tid, som effekt af skiftende trends og cyklusser i de 

finansielle markeder. Særligt vurderes det for aktive fonde, at spekulation er en væsentlig faktor for 

den individuelle investeringsfremgangsmåde. 

 

Modsat aktive fonde, som indeholder elementer af subjektive beslutninger, samt spekulation, har vi 

som forskere mulighed for at opnå den nødvendige indsigt, ved at tage afsæt i passive fonde i 

afhandlingens analyse. Passive fonde opdeles efter replikerende- og optimerende 

investeringsfremgangsmåder. Den optimerede tilgang sidestilles med en grad af aktiv 

investeringsstrategi, da denne indeholder elementer af spekulation. Ved at udsøge emner 

udelukkende med afsæt i den replikerende investeringsfremgangsmåde, kan vi sikre, at de udvalgte 
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emner har samme tilgang til rebalancering og administration for dermed, at opnå et validt 

sammenligningsgrundlag på tværs af de udvalgte investeringsformater.  

 

Foruden vores business projekt er der skrevet megen faglitteratur, som gør den passive 

investeringsstrategi relevant at undersøge. Engsted et al (2014) argumenterer for, at private 

investorer ikke bør tro, at de er klogere end markedet. De bør holde deres midler i passiv frem for 

aktiv forvaltning, for derved at mindske omkostningerne og samtidig sørge for, at minimere 

eksponeringen mod usystematisk risiko. Engsteds argumentation underbygges af Møller et al (2015) 

som hævder, at såfremt markederne er effektive, så skal investor vælge en passiv 

investeringsstrategi. Ydermere argumenterer Møller et al (2015) for, at selv hvis markederne ikke er 

effektive, så skal man investere passivt for, at minimere sine omkostninger. 

 

Med ønsket om at udbygge vores business projekt på Cand.merc.fir, samt argumentationen fra 

Engsted et al (2014) og Møller et al (2015), søger denne afhandling, at undersøge den passive 

investeringsstrategi i praksis. Fundamentet for vores undersøgelse tager udgangspunkt i Møller et al 

(2015), som argumenterer for, at man ikke bør stræbe efter at vinde, men derimod forsøge ikke at 

tabe. Den passive investeringsstrategi sidestilles derfor med ønsket om, at eksponeres mod 

markedsporteføljen, da investor anerkender, at det ikke er muligt at vinde over markedet og derfor 

ønsker blot at eje markedet. Da det ikke er muligt at eje den teoretiske markedsportefølje, må dette 

ønske efterleves ved at investere i faktiske finansielle produkter.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående søger denne afhandling, at undersøge det optimale 

investeringsformat til anvendelse i en passiv investeringsstrategi. Derfor tager denne afhandling 

udgangspunkt i tre individuelle investeringsformater: Danske investeringsforeninger, udenlandske 

exchange traded funds samt privat etablerede aktieporteføljer. Det første investeringsformat baseres 

på investering i en dansk investeringsforening. Investor køber et investeringsbevis, som er en andel 

af foreningens samlede portefølje af aktiver, hvor porteføljen er udvalgt af en eller flere 

institutionelle porteføljemanagere. Mod udgangen af 2016 ejede 14,6% af alle danskere 

investeringsbeviser i danske investeringsforeninger (Investering.dk, 2017). Det faktiske tal vurderes 

dog højere, da mange danskere ligeledes ejer investeringsbeviser indirekte gennem deres 

individuelle pensionsopsparinger. Med afsæt i ovenstående andel, vurderes det relevant at inddrage 

dette investeringsformat i afhandlingens analyse. 
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Det næste investeringsformat baseres på en investering i en udenlandsk exchange traded fund. Ved 

at investere i en exchange traded fund, opnår man som investor en diversificeret portefølje til 

relativt lave årlige løbende omkostninger. For denne afhandling vurderes det yderst relevant, at 

sammenligne danske investeringsforeninger med udenlandske exchange traded funds. Årsagen er, at 

investeringsfremgangsmåden for formaterne er tilnærmelsesvis ens, dog findes der forskelle i de to 

formaters individuelle beskatningsvilkår. Særligt denne forskel vurderes relevant for afhandlingens 

analyse.  

 

Det vurderes relevant at inddrage direkte aktieinvestering, som det tredje mulige 

investeringsformat. Det bør pointeres for forståelsen af denne afhandling, at direkte aktieinvestering 

opfattes som en privat investor, der etablerer egen privat aktieportefølje. Danske 

investeringsforeninger og udenlandske exchange traded funds er udtryk for en service, som investor 

betaler en omkostning for at få gavn af. Ved at inddrage direkte aktieinvestering, og etablere en 

privat aktieportefølje, får afhandlingen en større relevans. Med etableringen af en privat 

aktieportefølje muliggøres en undersøgelse af, om investor kan opnå tilnærmelsesvis samme 

produkt, uden at tilgå institutionelle udbydere. 

 

3.2 Definition af fagtermer til anvendelse i afhandlingen 

Vi vil i denne afhandling benytte en række begreber til at belyse afhandlingens problemstilling. På 

det overordnede niveau benævnes forskellige investeringskategorier, som investor kan placere sine 

midler i. Andet niveau tager afsæt i afhandlingens problemfelt, værende passiv investering og de 

forskellige investeringsformater afledt heraf jf. ovenstående afsnit. Afhandlingens tredje niveau 

tager afsæt i de unikke investeringsemner, som underkategori til de overordnede 

investeringsformater. Grafen benyttes til at skabe et bedre overblik over fagtermer, og dermed en 

bedre forståelse hos læseren.  
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Figur 3.1 Afhandlingens fagtermer     

 

3.3 Problemfelt 

Med ønsket om at udbygge konklusionen fra vores business projekt fra cand.merc.fir, ønsker vi med 

afsæt i den konkluderede markedsefficiens, at undersøge det optimale investeringsformat til 

anvendelse i en passiv investeringsstrategi. Da denne afhandling tager udgangspunkt i en 

pragmatisk tilgang, har vi afsøgt markedet for finansielle produkter for, at muliggøre en 

eksponering mod den teoretiske markedsportefølje. Vi ønsker således at undersøge 

fordelagtigheden af afhandlingens tre udvalgte investeringsformater. Fælles for disse formater er, at 

alle baseres på aktier som investeringskategori.  

Eksponering mod aktiemarkedet vurderes særligt relevant i skrivende stund. Årsagen er, at det lave 

rentemiljø og ydermere negative renter lægger pres på obligationsmarkedet, som dermed påvirker 

fordelagtigheden for denne investeringskategori. Med de lave renter på obligationsmarkedet 

vurderes det, at private investorer med fordel kan søge mod alternative investeringskategorier for at 

opnå et optimalt afkast. Ydermere pointeres det, at der i bankerne etableres 0 % i indlånsrente 

(Finans.dk, 2017b), som øger incitamentet til, at indlån i bankerne placeres andetsteds. Ud fra disse 

præmisser vurderes det, at private investorer vil søge mod aktiemarkedet. 

 

3.4 Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående problemfelt, samt konklusionen fra vores business projekt, ønsker vi at 

undersøge muligheden for, at implementere en passiv investeringsstrategi i markedet. Den passive 
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investeringsstrategi ønskes eksponeret mod den teoretiske markedsportefølje. Dette valg begrundes 

med at vi, ved accept af markedsefficiensen, anerkender, at ikke kan slå markedsafkastet.  

Ved undersøgelse af implementeringen af en passiv investeringsstrategi, tages der afsæt i en 

pragmatisk og objektiv tilgang. Vi ønsker således, som forskere, at vurdere en general 

fremgangsmåde til anvendelse i en passiv investeringsstrategi. Valget af en objektiv tilgang skal 

sikre, at afhandlingens konklusion bliver generaliserbar. Ydermere skal afhandlingens pragmatiske 

tilgang understøtte, at konklusionen bliver anvendelig i praksis. Således ønsker vi, at undersøge 

fremtidige scenarier, frem for historiske. 

Den passive investeringsstrategi ønskes implementeret i aktiemarkedet og dermed udvælges 

investeringsformater med høj tilgængelighed og ydermere den ønskede eksponering mod aktier. 

Som effekt af dette, udvælges: danske investeringsforeninger, udenlandske exchange traded funds 

samt privat etablerede aktieporteføljer, som afhandlingens investeringsformater.  

 

Med afsæt i et fremtidigt scenarie opstilles afhandlingens problemformulering: 

 

Ved investering i: danske investeringsforeninger, udenlandske exchange traded funds eller private 

aktieporteføljer. Hvilket investeringsformat er så det mest fordelagtige for den gennemsnitlige 

danske investor, med ønsket om at etablere en passiv investeringsstrategi med eksponering mod den 

teoretiske markedsportefølje? 

 

Ovenstående problemformulering vil blive besvaret ud fra følgende opstillede vurderingskriterier. 

1. Performance 

a. Målt i realiserede værdier, hvilket investeringsformat har den bedste performance? 

2. Transaktionsomkostninger 

a. Målt i samlede transaktionsomkostninger ved køb- og salg, hvilket 

investeringsformat har de laveste summerede omkostninger? 

3. Skattemæssige konsekvenser 

a. Med afsæt i skatteregimet for foråret 2018, hvilket investeringsformat har den 

optimale skattemæssige klassificering og tilhørende skatteprincip? 

4. Optimeringsmuligheder 

a. Med afsæt i opstillede optimeringsmuligheder, hvilket investeringsformat har det 

optimale potentiale fremadrettet? 
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3.5 Problemafgrænsning 

3.5.1 Afhandlingsafgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i placering af frie midler for en dansk privat investor. 

Pensionsområdet vurderes som værende relativt mere transparent, i forhold til beskatning af frie 

midler. Denne egenskab vurderes, at resultere i en favorisering af exchange traded funds som 

investeringsformat for placering af pensionsmidler. Årsagen er, at der ikke er forskel i beskatning af 

pensionsafkast på tværs af de tre investeringsformater (Skat.dk, Beskatning af pensionsafkast). Det 

vurderes derfor, at konklusionen for det optimale investeringsformat, med udgangspunkt i skatten 

på pension, ville være skrevet på forhånd. Ydermere er tilgængeligheden af exchange traded funds i 

pensionsopsparinger begrænset, hvilket vanskeliggør den ønskede generalisering af 

investeringsformatet. 

 

Af pragmatiske årsager, tages der udgangspunkt i skatteregimet for foråret 2018. Ændringer i 

enkelte skatteforhold kan forekomme, men vil ikke kunne forudsiges. Det er muligt, at beskatningen 

af exchange traded funds på sigt vil blive mere lempelig (Shareholders.dk, 2017). Vi vil derfor i 

afhandlingens analyse opstille to scenarier til simulering: et med udgangspunkt i de nuværende 

skatteforhold og et med lempet beskatning af exchange traded funds. Ved at implementere denne 

fremgangsmåde i afhandlingens simulering, omfattes effekten af en mulig fremtidig ændring af 

skatteparadigmet i afhandlingens analyse. 

 

For at kunne undersøge fordelagtigheden af de udvalgte investeringsformater, vurderes det relevant 

at anvende historiske markedskurser. I forbindelse med gennemgangen af de tre 

investeringsformaters historiske performance, ønsker vi at sikre empiriens robusthed, ved at 

afdække en tilstrækkelig tidshorisont. Da vores analyse af de udvalgte investeringsformater tager 

udgangspunkt i historiske data, er det nødvendigt, at datagrundlaget afspejler en fuldkommen 

økonomisk cyklus. Udgangspunktet for afhandlingens historiske dataindsamling bliver derfor 

perioden 01-01-2008 til 31-12-2017. Ved implementering af denne historiske tidsperiode, tilgår vi 

således en periode med fald og stigninger i aktiemarkedet. Nedenfor illustreres kursudviklingen i 

afhandlingens udvalgte tidshorisont. 
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Figur 3.2 S&P500, DE30, UK100 og JP225 01-01-2018 til 31-12-2017 

 

 

3.5.2 Personafgrænsning  

Afhandlingen afgrænses til en dansk ikke-næringsdrivende privatperson. Afgrænsningen fra 

næringsdrivende investorer sikrer, at afhandlingens konklusion bliver mere anvendelig for en større 

del af den danske befolkning. Ydermere vurderes det, at næringsdrivende investorer har mulighed 

for at kapitalisere på stordriftsfordele, som eksempelvis kan påvirke handelsomkostningerne hos 

den udvalgte broker, og dermed vanskeliggøre en generalisering af afhandlingens endelige 

konklusion. 

 

3.5.3 Produktafgrænsning  

Afhandlingens analyse tager afsæt i forskellige investeringsformater, med hver deres individuelle 

sæt af egenskaber. Da disse formatbestemte egenskaber varierer, er det nødvendigt at forholde sig 

til afgrænsningen af bestemte investeringsformater. I forbindelse med udvælgelsen af 

investeringsemner på tværs af de individuelle formater, ønsker vi at afgrænse os fra gearede emner. 

Det vurderes, at gearing vanskeliggør en sammenligning på tværs af forskellige 

investeringsformater. Denne egenskab vil problematisere vores ønske om en valid generalisering af 

de respektive investeringsformater.  

 

Foruden gearing ønsker vi, at afgrænse os fra muligheden for kortsalg. Kortsalg vurderes ligeledes, 

at besværliggøre ønsket om en valid generalisering. Derudover muliggør kortsalg en hedging af 

emners performance, som deraf yderligere vil påvirke ønsket om generalisering. Jf. tidligere afsnit 
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omkring afhandlingens problemfelt, ønsker vi at berøre den øgede efterspørgsel i aktiemarkedet. 

Med afsæt i nuværende rentemiljø afgrænses denne afhandling således fra obligationsmarkedet. 

Ydermere afgrænses der fra derivater, herunder futures og contracts for difference (CFD). Årsagen 

for denne afgrænsning er, at investor ved handel med derivater er pålagt en marginkonto og dermed 

en uønsket gearing (Home.saxo.dk, CFD handel med gearing).  

 

I udvælgelsen af exchange traded funds samt danske investeringsforeninger, vil vi udelukkende 

forholde os til UCITS-godkendte emner (Finanstilsynet.dk, UCITS). Årsagen er, at vi ved 

anvendelse af UCITS-godkendte fonde sikrer, at emnerne ikke indeholder en betydelig gearing, 

kortsalg samt derivater. Ydermere antages det, at UCITS er udtryk for en kvalitetssikring af de 

individuelle emner. Således undgår vi eventuelle eksotiske fonde, som kan være yderst komplekse 

at behandle og dermed påvirke vores ønske om en valid generalisering af afhandlingens 

investeringsformater.  

 

3.6 Opbygning af struktur     

Oversigten over afhandlingens struktur findes i bilag 3.  
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4 Metode 

4.1 Videnskabsteoretisk perspektivering  

Denne afhandling tager udgangspunkt i en praktisk afgrænset problemstilling. Da afhandlingen er 

afledt af en problemstilling, benyttes en induktiv tilgang. Den praktiske problemstilling er 

udgangspunktet for undersøgelsen, hvorefter løsningerne kommer som følge heraf. Ved at benytte 

en praktisk problematik får afhandlingen mere dybde, forståelse og det vil tilføre ny viden omkring 

problemstillingen. Hovedkonklusionerne i afhandlingen er hovedsageligt afledt af en kvantitativ 

metode. Afhandlingens objektivitet sikres ud fra en supplerende kvalitativ tilgang, for at mindske 

forskerbias. Igennem afhandlingens forskellige databehandlinger, samt analyser, anvender vi derfor 

værktøjer fra Morningstar, Bloomberg, MSCI og UCITS til estimering af afhandlingens søgefelt. 

Som følge deraf objektiviserer vi udvælgelsen af afhandlingens datagrundlag. 

 

Afhandlingen er skrevet med udgangspunkt i det neo-positivistiske paradigme. Den sande 

virkelighed eksisterer, men det vil aldrig være muligt at nå frem til denne. Som forsker er målet, at 

komme så tæt på den sande virkelighed som muligt ud fra de givne omstændigheder. Paradigmets 

begrænsning er, om vi er i stand til at finde frem til sandheden og helt eksakt viden om 

virkeligheden, og hvordan den fungerer (Darmer og Nygaard 2005, s. 26). Afhandlingens formål er, 

at komme så tæt på det optimale investeringsformat inden for den passive investeringsstrategi. 

Ontologien vurderes begrænset realistisk, epistemologien søges at være objektiv og intentionaliteten 

er at skabe viden og at undersøge.  

 

Kvaliteten af undersøgelsen opholdes af kvalitetskriterierne: validitet, reabilitet og tilstrækkelighed 

(Bitsch Olsen og Pedersen, 1999). Kvalitetskriterierne sikrer, at forskerbias mindskes og højner 

samtidig afhandlingens kvalitet. I forhold til validitet er det vigtigt, at man som forsker måler det, 

som man gerne vil måle. Spørgsmålet er i denne kontekst, om vi kommer frem til det optimale 

investeringsformat med afsæt i ønsket om en passiv investeringsstrategi? Reabilitet berører om 

målingen er pålidelig. Vil en anden undersøger nå frem til den samme konklusion som i 

afhandlingen? Da paradigmet er neo-positivisme, vil der kunne opstå afvigelser, men på baggrund 

af en objektiv tilgang til dataindsamling, analyse og fortolkning vurderes kvalitetskriteriet at være 

opfyldt. Afhandlingens tilstrækkelighed opfyldes ud fra den indsamlede empiri. Da datagrundlagets 

tidshorisont strækker sig over en tidsrække på 10 år vurderes det, at der kan konkluderes ud fra 

afhandlingens konklusioner. 
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4.2 Grundlag for empirisk sammenligning af data 

For at kunne drage en konklusion af det mest optimale investeringsformat, er vi nødsaget til at tage 

udgangspunkt i data, som skal være vores vurderingsgrundlag. En tilgang til problemstillingen er, at 

undersøge de forskellige investeringsformater ud fra en historisk performance. Dog opstår der en 

række problematikker, ved udelukkende at fokusere på historisk empiri, her i blandt forskerbias i 

forbindelse med udvælgelse af tidsperioden. Ydermere findes det problematisk, at konklusionen 

udelukkende vil være baseret på tidligere begivenheder, og dermed ikke med sikkerhed være 

relevant i forhold til fremtidig vurdering af investeringsformaternes fordelagtighed. Ud fra disse 

problematikker ønsker vi, at foretage en anden tilgang til afhandlingens analyse af de tre 

investeringsformater. Vi ønsker at foretage en simulering af fremtidige kurser, for at inddrage 

tilfældighedsgenerering og dermed mindske forskerbias. 

 

4.3 Empiri  

4.3.1 Benchmark 

For at vurdere individuelle investeringsemner anvendes oftest et såkaldt benchmarkindeks, til 

vurdering af den relative performance. Aktieindeks bruges ofte som benchmark, for 

aktieinvesteringer, da det dermed bliver muligt at vurdere det individuelle emnes afkast ud fra 

markedsafkastet. Indeks kan være et børsindeks, der imiterer udviklingen på en bestemt børs, f.eks. 

C25, der er de 25 største aktier ud fra markedsværdi på Nasdaq Copenhagen.  

 

Passive replikerende danske investeringsforeninger og udenlandske exchange traded funds forsøger, 

at etablere porteføljer med afsæt i individuelle indeks og dermed, at imitere indeksets performance. 

Ud fra porteføljesammensætningen, vil investor modtage et afkast, der følger udviklingen på det 

givne børsmarked eller branche, som indekset følger. Når den private investor skal udvælge et 

benchmark, at måle sin performance i mod, er det vigtigt at gøre sig overvejelser omkring graden af 

diversificering og omkostninger, ved at imitere indekset. I udvælgelsen af indeks har investor 

mulighed for, at fokusere på geografiske inddelinger af markeder. Derudover er det muligt, at 

investere baseret på markedsværdi i kategorier som: small, mid eller large cap.      
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MSCI  

MSCI (Morgan Stanley Capital International) er en uafhængig amerikansk udbyder af et bredt 

udvalg af aktieindeks og porteføljeanalyseværktøjer. Da mange danske investeringsforeninger, samt 

udenlandske exchange traded funds, tager udgangspunkt i MSCIs aktieindeks som benchmark, er 

det oplagt, at undersøge udvalget af MSCIs produktportefølje af indeks, som illustreres nedenfor:  

 

Figur 4.1 MSCI indeks 

     

Kilde: https://www.msci.com/market-cap-weighted-indexes 

 

Ovenstående figur illustrerer MSCIs produktportefølje, som indeholder en lang række af 

individuelle benchmarkindeks med forskellige geografiske opdelinger. Den største geografiske 

spredning findes i ”MSCI ACWI & Frontier Market Index”. Det er også muligt, at benchmarke 

udelukkende mod ”Developed-”, ”Emerging-” eller ”Frontier markets”. Den individuelle investor 

kan derfor specifikt udvælge, graden af risikospredning og eksponering mod markedet.  

 

Den teoretiske markedsportefølje vil være det korrekte benchmark at anvende, da denne sikrer en 

global spredning både geografisk- og branchemæssigt. Der er dog en begrænsning ved den globale 

https://www.msci.com/market-cap-weighted-indexes
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markedsportefølje antaget, at risikospredning ikke er gratis, og ydermere det marginale produkt af 

diversificering er faldende.  

 

I den virkelige verden påvirkes valget af benchmarkindeks af eksterne aspekter, som eksempelvis 

transaktionsomkostninger og tilgængelighed. Ved større spredning fordelt på branche og geografi, 

vil der forekomme tilsvarende højere transaktionsomkostninger. Ydermere vil valget af indeks i den 

virkelige verden også være genstand for markedsefficiens. Årsagen er, at fordelagtigheden af 

særligt Emerging- og Frontier markets påvirkes af en lavere volumen i de individuelle markeder. 

Dermed vurderes det, at der særligt her vil forekomme relativt ineffektive spreads, og dermed 

højere omkostninger, i forbindelse med handel. Det bør også pointeres, at der for Emerging- og 

Frontier markets opstår en udfordring med udgangspunkt i den aktuelle tilgængelighed, da 

individuelle børser i flere af de MSCI-kategoriserede lande ikke er tilgængelige for private 

investorer.  

 

Ud fra ovenstående diskussion af Emerging- samt Frontier markets, fokuseres nu på Developed 

markets. Således bliver diskussionen, om der skal fokuseres på alle Developed markets-kategorier, 

eller kun i en bestemt region som f.eks. “Europa og Mellemøsten”. Da børser i I-landene antages 

langt mere likvide, mindskes transaktionsomkostningerne og det vil derfor være fordelagtigt, at 

vælge Developed markets. Ved anvendelse af dette indeks, opnås den ønskede grad af geografisk 

spredning i efficiente markeder, som resulterer i relativt lavere transaktionsomkostninger. Således 

kan vi sprede vores risiko globalt og holde transaktionsomkostningerne på et lavere niveau. Ud fra 

denne diskussion af overordnede MSCI-indeks, vurderes det pragmatisk, samt fordelagtigt, at 

anvende Developed markets og dermed MSCI World som benchmarkindeks for udvælgelse af data.  

 

MSCI World 

MSCI World dækker 23 lande i kategorien Developed markets og repræsenterer large-, samt mid 

cap-aktier og indeholder 85% af den børsnoterede markedsværdi i de gældende lande (Msci.com, 

2018a). Pr. 30. juni 2017 var der over 3,1 trillioner USD benchmarket mod MSCI World. D. 29/12-

2017 havde MSCI World investeret i 1.651 enkeltaktier (Msci.com, 2017). MSCI opgøres efter 

markedsværdi, derfor er langt størstedelen af indekset er repræsenteret af USA.  
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4.3.2 Empirisk tilgang til estimering af afhandlingens datasøgefelt 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit om MSCI World, vurderes det pragmatisk at anvende 

MSCIs egen kvartalsvise rapportering: ”Exchange Traded Products Based on MSCI Indexes” 

(Msci.com, 2017a) til estimering af afhandlingens datasøgefelt for investeringsformaterne. I denne 

kvartalsvise rapportering listes exchange traded funds, som benchmarkes mod MSCI-indeks og 

herunder MSCI World-indekset.  

 

Den anvendte rapport dateres Q2 2017 og lister 24 forskellige exchange traded funds, som alle har 

MSCI World som benchmarkindeks (Msci.com, 2017a). Det vurderes pragmatisk, at anvende de 24 

forskellige exchange traded funds i afhandlingens analyse. Rapporten hævder dog ydermere, at en 

undersøgelse fra 2013, foretaget af Greenwich Associates, finder at MSCI vælges som 

benchmarkindeks for 88% af de adspurgte internationale exchange traded funds (Msci.com, 2017a). 

Ud fra disse oplysninger synes en total population på 24 exchange traded funds meget lav. 

 

Ved at inddrage selvsamme MSCI-rapport fra Q1 2015 (Msci.com, 2015), Q4 2015 (Msci.com, 

2015a), Q1 2017 (Msci.com, 2017b) og Q2 2017 (Msci.com, 2017a) har vi mulighed for, at danne 

os et overblik over den historiske rapportering fra MSCI. Nedenfor oplistes en oversigt over hvilke 

exchange traded funds, der hævdes at benchmarkes mod MSCI World for hver specifikke 

kvartalsrapport: 
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Figur 4.2 Extrange traded funds målt mod MSCI World 

  

Sammenligningen finder, at der for perioden Q1-Q4 2015, ikke har været ændringer i listen over 

exchange traded funds. Hvis vi sammenligner med rapporteringen for perioden Q1 2015-Q2 2017 er 

omstændighederne afvigende. Ud fra ovenstående figur findes, at der er kommet flere fonde til. 

Nedenstående figur viser den historiske ændring fra Q1 2015 til Q1 2017:  

 

Figur 4.3 Ændringer i rapportering fra MSCI  

 

 

Det forekommer naturligt, at der over en periode på to år tilføjes eller fjernes exchange traded funds 

fra rapporteringen. Det vurderes som sandsynligt, at der oprettes nye eller nedlægges eksisterende 

fonde over perioden på to år. Da vi ikke ser fonde forlade MSCI World-indekset, ud fra 

rapporteringen, ønsker vi at undersøge hypotesen om, at de tilføjede fonde i Q2 2017-
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rapporteringen, er nye etablerede fonde i markedet, og at de som følge heraf, først rapporteres i 

MSCIs rapport i 2017.  

 

Nedenstående tabel lister de nye etablerede fonde, som rapporteres i Q2 2017-udgaven af MSCI-

rapporteringen ”Exchange Traded Products Based on MSCI Indexes”. Ud fra hver ISIN-kode er det 

muligt, at udsøge etableringsdatoen i de individuelle exchange traded funds prospekter:  

 

Figur 4.4 Etableringsdato exchange traded funds 

 

 

Ovenstående tabel afkræfter vores hypotese om, at ændringerne i kvartalsrapporteringen fra MSCI 

skyldes etableringen af nye og nedlæggelsen af eksisterende exchange traded funds. Tabellen viser 

at eksempelvis fond ”LU0455009851” er blevet etableret og udbudt i markedet 19-12-2006, men 

fremgår først af MSCI-rapporteringen i Q1 2017. Undersøgelsen finder, at vi ikke udelukkende kan 

anvende MSCI-rapporten ”Exchange Traded Products Based on MSCI Indexes” til at estimere 

søgefeltet, for mulige exchange traded funds til anvendelse i afhandlingens analyse.  

 

Årsagen er, at vi ikke med sikkerhed kan vide hvorfor exchange traded funds, som har været 

tilgængelige i markedet gennem perioden, ikke inkluderes i rapporteringen fra MSCI. Vi kan derfor 

ikke vide, om rapporteringen fra MSCI er udtryk for markedsføring af udvalgte fonde. Ydermere 

kan vi heller ikke med sikkerhed vide, om årsagen til den pludselige optræden i MSCI-rapporten 

skyldes, at individuelle exchange traded funds skifter benchmarkindeks undervejs i deres levetid. 

Da der findes ovenstående usikkerheder ved anvendelse af MSCIs egen rapportering om finansielle 

emner, må vi anvende en anden tilgang til estimering af afhandlingens datasøgefelt.  

 

Således, frem for at udsøge emner ud fra kriteriet om MSCI World som benchmarkindeks, må vi 

anvende en anden tilgang til, at estimere afhandlingens datasøgefelt. Med afsæt i afhandlingens 

problemfelt ønsker vi, at undersøge hvilket investeringsformat, der findes optimalt til anvendelse i 
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en passiv eksponering mod den teoretiske markedsportefølje. Derfor vælger vi i stedet, at udsøge 

investeringsemner på tværs af formater efter emnernes individuelle verdensregion og segment. Vi 

antager således, at vi ved at udsøge emner med afsæt i disse nye kriterier, vil være i stand til, at 

udvælge emner som kan opfylde ønsket om en eksponering mod markedsporteføljen. Det pointeres, 

at denne nye fremgangsmåde vurderes, at skabe et objektivt søgefelt for afhandlingens 

investeringsemner. Årsagen er, at vi ikke er underlagt, at udsøge emner baseret på 

benchmarkindeks, da vi ikke med sikkerhed kan vide, om dette kriterie er udtryk for markedsføring 

eller reklame. Strategien anvendt til estimering af afhandlingens datasøgefelt vil blive berørt i 

detaljer i afhandlingens afsnit om dataindsamling.  

 

4.3.3 Tidshorisont 

I forbindelse med vores dataindsamling, er det nødvendigt at vores historiske afkast dækker en 

fuldkommen økonomisk cyklus, for at sikre kvaliteten af empirien afspejler både en høj- og 

lavkonjunktursperiode. En økonomisk cyklus defineres ud fra de naturlige udsving i økonomien og 

består af fire faser: opsving, boom, afmatning og recession (Schumpeter, 1939). Den økonomiske 

vækst har stor betydning for aktiekurserne, da aktier i teorien prissættes ud fra fremtidige 

forventede udbyttebetalinger.  

 

Siden slutningen af 2. verdenskrig har en amerikansk økonomisk cyklus i gennemsnit varet 56 

måneder, med en standardafvigelse på 35 måneder (wallstreetjournal.com, 2015). Der er derfor intet 

entydigt svar på længden af en økonomisk cyklus. Da recessionen ramte i 2007/2008 var det en af 

de værste økonomiske nedgangsperioder siden “The Great Depression” i 30´erne. Der kan 

argumenteres for, at den seneste periode med økonomisk nedgang har været et ekstreme.  

Vi kan ikke med sikkerhed vurdere, om den seneste cyklus er den bedste proxy for fremtidige 

afkast, men ikke desto mindre vurderes perioden, at være en lige så god proxy som andre cyklusser. 

Ydermere kan der argumenteres for, at vores udvalgte periode afdækker alle fire oplistede faser jf. 

ovenstående definition.  

 

Ud fra teorien om random walk (Malkiel, 1973), vil historisk data være den bedste indikator på 

fremtiden, da vi ved at økonomiske cyklusser gentager sig. Ydermere undgår vi forskerbias ved blot 

at vælge den seneste cyklus, frem for at udvælge en vilkårlig anden. I forbindelse med 

afhandlingens simulering er det derfor også vigtigt, at dataindsamlingens søgefelt estimeres over et 
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antal fuldkomne cyklusser. Er dette ikke tilfældet, kan afhandlingens simulering blive overnormal 

positiv eller negativ. I sidste ende vil denne egenskab muligvis kunne favorisere en eller flere af 

investeringsformaterne, ud fra de individuelle beskatningsvilkår. 

 

4.3.4 Pengepolitik 

I forlængelse af foregående afsnit om cyklusser er det relevant, at diskutere den nuværende 

pengepolitiske situation. Lige siden krisen i 2007/2008 har centralbankerne styret 

verdensøkonomien, ved at købe statsobligationer og dermed sænke renterne til historisk lave 

niveauer (Finans.dk, 2018a). Den lempelige pengepolitik, som har været ført i omkring 10 år, har 

gjort nulrenterne til “the new normal”. De lave, og sågar negative, renteniveauer har medført, at 

investorer har været nødsaget til, at øge deres risiko for, at opnå samme afkast. Denne øgede 

risikotagen fra investorerne vurderes som værende en del af årsagen til, at vi i de senere år har set 

store stigninger på bolig- og aktiemarkederne (Business.dk, 2018a). 
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5 Teori  

5.1 Efficiente markeder 

Teorien om efficiente markeder stammer fra Eugene Famas artikel ”Efficient Capital Markets: A 

Review of Theory and Empirical Work” fra 1970. Fama beskriver hvordan kapitalmarkederne kan 

være efficiente i svag, semi-stærk og stærk forstand. De tre former for markedsefficiens definerer 

om markedet afspejler historisk information (svag), offentlig tilgængelig information (semi-stærk) 

eller al information (stærk). Fama beskæftigede sig med om markedskurserne reflekterede 

tilgængelig information. Såfremt markedet afspejler den information, så vil der opnås en 

ligevægtspris i kapitalmarkederne, som vil afspejle en fair pris. Hvis kapitalmarkederne er i 

ligevægt, beskriver Famas teori, at det er umuligt at slå markedet ved anvendelse af en aktiv 

investeringsstrategi. Undervurderede finansielle aktiver, også defineret som arbitragemuligheder, 

vil kun eksistere i ganske korte perioder, indtil de afspejler den relevante information.  

 

Da Famas teori er fortaler for den passive investeringsstrategi, har teorien om de efficiente 

markeder været meget debatteret. Fortalerne for de efficiente markeder vil hævde, at det er 

meningsløst at lede efter over- og undervurdere finansielle aktiver, da markedsmekanismerne vil 

prissætte dem korrekt med tiden. Modstanderne af Farmas teori henleder bl.a. til investorer som 

Warren Buffet, der over længere perioder har slået markedet (Bloomberg, 2016), samt behavioral 

finance og store kurstab uden dertilhørende ny information. Såfremt markederne skulle være 

efficiente, vil disse hændelser ikke være mulige. Fortalere for efficient market hypothesis 

argumenterer for, at priserne afspejler markedsinformationen og at den fremtidige prisudvikling vil 

følge en random walk. Investorer kan derfor ikke forudsige den fremtidige prisudvikling.   

 

Da Famas teori om efficiente markeder har indflydelse på, den optimale investeringsstrategi, så er 

det vigtigt, at man som investor forholder sig til teorien om efficiente markeder. Meget forskning 

tyder på, at markederne er efficiente. Den eneste udfordring ved denne påstand er, at en historisk 

bekræftelse af markedsefficiens ikke vil garantere en fremtidig markedsefficiens. Det eneste man 

kan konkludere ud fra forskning er, at markederne har været efficiente historisk set. Malkiel (2003) 

pointerer, at mange studier af hypotesen om efficiente markeder er forkerte, da der er forskel på 

statistiske signifikante resultater og signifikant data fra et økonomiske synspunkt. Gromb og 

Vayanos (2010) argumenter for at eksistensen af anormaliteter og forståelsen af disse kræver en 

robust analyse af arbitrageprocessen, et aspekt som ikke er medtaget i standardanalyser af 



Side 23 af 132 
 

hypotesen om efficiente markeder. Derudover er det umuligt, at konkludere på om de investorer der 

formår, at slå markedet skyldes held eller dygtighed.    

 

Hvorvidt markederne er efficiente eller ej, vil altid være en vurderingssag, og der vil være en vis 

grad af subjektivitet indblandet i forhold en privat investors holdning til problemstillingen. Det vil 

aldrig være muligt at opnå en fuldkommen accept af, om markederne er effektive eller ej, da der 

findes flere modsigende test af markedsefficiencen. Reilly og Brown (2012: s. 142-145) har 

vurderet forskningen af den svage markedsefficens ud fra statistiske uafhængighedstests og test af 

trading rules. Resultatet indikerede eksistensen af svag markedsefficiens, men ikke enstemmigt. 

Udover den svage markedsefficiens har Reilly og Brown (2012: s. 145-155) også undersøgt den 

semistærke form for efficiens. Her er følgende tests blevet sammenfattet: ændringer for 

markedseffekter, rapportering af kvartalsrapporter, januar-anomaliteter, P/E-ratios, BV/MV-ratio og 

eventstudies. Konklusionen vedrørende den semistærke markedsefficiens er blandede i modsætning 

til den svage markedsefficiens. 

 

Det kan være svært at opnå en entydig konklusion på, om markederne er efficiente eller ej, eller om 

de blot er inefficiently efficient (Pedersen, 2015). På baggrund af forskning, samt konklusionen i 

vores business projekt (Lundberg og Nielsen, 2017) vælger vi, at acceptere Famas præmis om, at 

markederne er efficiente, samt de egenskaber dette medfører. Desuden er udgangspunktet med 

denne afhandling de passive investeringsformater, hvilket er det primære mål, frem for en debat 

omkring aktiv og passiv porteføljeforvaltning, da netop denne debat og analyse blev berørt i vores 

business projekt.  

 

5.2 Passiv/aktiv investeringsstrategi  

Afledt af diskussionen omkring de efficiente markeder afstedkommer tilgangen til en aktiv eller 

passiv investeringsstrategi. Den aktive investor forsøger ved analyse, at slå markedet, nærmere 

defineret som markedsporteføljens afkast. Såfremt man ønsker at investere aktivt, så kræver det, at 

man kan analysere om finansielle aktiver er under- eller overvurderede. En af ulemperne ved denne 

strategi er, udover at den kan være tidskrævende, at det ikke er gratis at købe og sælge finansielle 

aktiver, da der er transaktionsomkostninger forbundet med denne investeringsstrategi. 
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Tilhængere af den passive investeringsstrategi anerkender, at de ikke kan slå markedet, og ønsker 

derfor at eje markedet. Andelen som den enkelte investor skal eje af markedsporteføljen, defineres 

ud fra investorers individuelle risikoprofil. Ved at investere passivt frem for aktivt mindskes 

transaktionsomkostningerne. Fortalere for passiv forvaltning vil argumentere for, at såfremt der 

opstår arbitragemuligheder, så vil markedskræfterne, de store institutionelle investorer, eliminere 

dem inden for kort tid, og så vil markedsprisen igen afspejle fair markedspriser ud fra den givne 

information.   

 

Møller et al (2015) argumenterer for, at såfremt markederne er effektive, så skal man vælge en 

passiv investeringsstrategi. Selv hvis markederne ikke er effektive, så skal man stadig investere 

passivt, da man sandsynligvis er orm, og dermed fortrinsvis kommer til at købe og sælge de forkerte 

aktier (Møller et al, 2015: s. 142). Som orm skal man ikke prøve at vinde, men derimod undgå at 

tabe.  

 

5.3 Beta, STDAFV.S og KORRELATION  

Beta er et estimat, der benyttes til at estimere et aktivs volatilitet i forhold til markedsporteføljen. 

Beta er et risikomål og estimeres ud fra følgende formel: 

 

𝐵𝑒𝑡𝑎 = 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (
𝑟𝑖

𝑟𝑚
) ∗

𝜎𝑖

𝜎𝑚
  

Hvor: 𝑖 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣, 𝑚 = 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 

 

Korrelationen kan bestemmes ud fra Excel-funktionen KORRELATION (Support.office.com, 

Funktionen KORRELATION). Korrelationen benyttes til, at bestemme forholdet mellem to 

objekter, i dette tilfælde det gældende aktiv og markedsporteføljen. I forbindelse med estimering af 

standardafvigelse benyttes Excel-funktionen STDAFV.S (Support.office.com, Funktionen 

STDAFV.S). Denne funktion beregner objektets standardafvigelse med udgangspunkt i, at 

datagrundlaget er en stikprøve. Da vores datagrundlag strækker sig over en tidshorisont på 10 år, 

vurderes det som værende en stikprøve frem for en population. 
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5.4 Markedsporteføljen  

Markedsporteføljen er et koncept inden for moderne porteføljeteori. Denne teoretisk portefølje 

indeholder alle tilgængelige aktiver i markedet. Hvert aktiv er holdt, i forhold til dennes 

procentuelle andel af den samlede markedsværdi. Såfremt markederne er effektive, så vil 

markedsporteføljen være den mest diversificerede portefølje, der findes. Resultatet af dette er, 

ifølge CML, at investor altid vil være bedst tjent med, at eje en andel af markedsporteføljen (Bodie 

et al, 2014: s. 292). Økonomen Richard Roll (1977) argumenterer for, at det i praksis er umuligt at 

replikere markedsporteføljen, da denne skal indeholde en andel af alle aktiver med en markedsværdi 

herunder kunst, samlerobjekter, ejendomme osv. Markedsporteføljen er derfor nærmere et teoretisk 

begreb, frem for en faktisk portefølje. 

 

5.5 Capital asset pricing model  

Teorien om Capital Asset Pricing Model (CAPM) beskriver forholdet mellem risiko og forventet 

afkast og modellen benyttes til, at prissætte risikofyldte aktiver (Bodie et al, 2014: s. 291). Et 

risikofrit aktiv har en beta på 0,00, hvorimod markedsporteføljen har en beta på 1,00 og dermed 

udelukkende indeholder systematisk risiko. Forudsætningerne bag CAPM er, at investorer skal 

kompenseres ud fra to aspekter, tidsværdien af penge og risiko. Det forventede afkast på et 

risikofyldt aktiv kan beregnes ud fra den risikofrie rente, plus et risikotillæg. Såfremt en investering 

ikke giver et afkast, der er højere end eller lig med det forventede afkast ud fra CAPM, så bør 

investeringen ikke foretages. Hvis Famas teori om efficiente markeder accepteres, så vil det ikke 

være muligt, at få et højere forventet afkast end beregnet med afsæt i CAPM.    

 

5.6 Diversificering  

En vilkårlig aktie indeholder to typer af risiko: systematisk- og usystematisk risiko. Den 

usystematiske risiko er udtryk for særlige relevante udfordringer og problemstillinger for en unik 

aktie. Således er den usystematiske risiko udtryk for virksomhedsspecifik risiko. Går et selskab 

konkurs, er det oftest som effekt af usystematisk risiko (Bodie et al, 2014: s. 206). Systematisk 

risiko er markedsspecifik og rammer hele markedet, på tværs af alle aktier og brancher. Som 

investor bliver man kompenseret jf. CAPM for den systematiske risiko. For at fjerne den 

usystematiske risiko, bør investor diversificere sin portefølje og sprede risikoen ud på forskellige 

brancher og aktiver. Der argumenteres for at 20-25 aktier burde være rigeligt for, at få det fulde 

udbytte af diversificeringen (Møller et al, 2015: s. 142). 
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Figur 5.1 Illustration af systematisk- og usystematisk risiko (Bodie et al, 2014: s. 206) 

 

Såfremt diversificering er gratis, så bør antallet af aktier i porteføljen maksimeres. I den praktiske 

verden, er der dog omkostninger forbundet med diversificering. Det marginale produkt ved 

diversificering er faldende (Bodie et al, 2014: s. 207), det vil sige, at der er en grænse for, hvor 

meget man bør risikosprede sin portefølje. 

 

Figur 5.2 Det marginale produkt ved diversificering, (Bodie et al, 2014: s. 207) 

 

 

5.7 Porteføljerebalancering 

En aktiv investeringsstrategi vil indebære rebalancering af porteføljen. En portefølje rebalanceres, 

såfremt en aktie fylder for meget eller for lidt. Årsagen til udviklingen i porteføljevægtene er, at 

individuelle aktier performer forskelligt. Den relative ændring i performance sker, som effekt af den 

usystematiske risiko, og dermed påvirkes den samlede vægtning af porteføljen. Ydermere anvendes 

rebalancering også til, at justere risikoen i porteføljer. Som sådan er en rebalancering ikke nogen 
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dårlig egenskab, men det har dog en pris i form af øgede transaktionsomkostninger, hver gang der 

skal sælges eller købes.  

 

5.8 Geninvestering af udbytte  

Såfremt en investering er udbyttebetalende, så er investor nødsaget til at vurdere, om udbyttet skal 

geninvesteres. Når der udbetales udbytte, som skal geninvesteres, så opstår der yderligere 

transaktionsomkostninger, som modregnes i nettoafkastet. Ud over problematikken med 

transaktionsomkostninger, så rammes investor også af en ufrivillig beskatning. Når der udbetales 

udbytte, så beskattes udbyttet og dermed opstår problemet, at investor ikke selv kan bestemme, 

hvornår beskatningen skal falde. Ydermere har denne problemstilling påvirkning på rentes-

renteprincippet, som vil påvirke det fremtidige afkast. Såfremt man køber en akkumulerende fond 

eller ikke udbyttebetalende aktie, så er geninvestering af udbyttet ikke en relevant problematik.  

 

5.9 Geometrisk eller aritmetiske gennemsnit  

Ved opgørelse af totalafkast i en given tidsperiode er det nødvendigt, at tage stilling til 

problematikken omkring aritmetriske eller geometriske gennemsnit. Forskellen mellem det 

aritmetriske- og geometriske gennemsnit, er et spørgsmål om timing. Resultatet er afhængigt af, i 

hvilken rækkefølge de gode og de dårlige perioder indtræder (Møller et al, 2015: s. 158). Generelt 

set er det geometriske gennemsnit altid lavere end det aritmetiske gennemsnit, og ydermere jo mere 

volatilitet, der findes i en aktie eller en fond, desto større er forskellen mellem det aritmetiske- og 

det geometriske afkast (Møller et al, 2015: s. 160). I denne afhandling har vi udelukkende anvendt 

aritmetriske gennemsnit. Som nævnt tidligere, er forskellen et udtryk for timing, men det er vigtigt, 

at man ikke blander aritmetiske med geometriske gennemsnit. Ensartethed for anvendelse af 

gennemsnit sikrer et mere validt datagrundlag, som i yderste konsekvens understøtter vores 

konklusion. 
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6 Analyse 

Efter præsentation af afhandlingens afsnit om anvendt metode og teori, vil vi nu påbegynde 

afhandlingens analyse. For at supportere læser, samt understøtte en god orden, vil følgende 

forkortelser benyttes fremadrettet i afhandlingen: Exchange traded funds = EFT og assets under 

management = AUM.  

 

6.1 De tre investeringsformater 

For den danske private investor vurderes det som værende vanskeligt og tidskrævende, at danne 

overblik over det optimale format til anvendelse i en passiv investeringsstrategi. Dette begrundes 

med, at investorer har individuelle præferencer i forhold til afkast, risikomål og tilgængelighed. 

Ydermere vurderes det vanskeligt, at skabe et overblik over udbuddet af investeringsemner for de 

individuelle formater. I dette afsnit vil de tre investeringsformater blive gennemgået og de unikke 

egenskaber vil herefter blive analyseret. 

 

Figur 6.1: Den private investors tilgang til den passive investeringsstrategi 

 

 

6.1.1 Danske Investeringsforeninger 

Ved investering i danske investeringsforeninger tilvælges en service, hvormed institutionelle 

porteføljemanagere foretager den daglige vedligeholdelse af det investerede beløb. Gennem 
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investering i danske investeringsforeninger, opnår man som investor en ejerandel af fondens 

samlede aktiver (Morningstar.dk, 2009). Mekanismen fungerer ved, at der udstedes 

investeringsbeviser tilsvarende det investerede beløb. Porteføljemanageren varetager således køb og 

salg af aktiver, udvælgelse samt rebalancering af porteføljen for dermed, at opretholde fondens 

ønskede risikoeksponering. En af de særlige egenskaber ved danske investeringsforeninger, noteres 

som en engangsomkostning i form af et emissionstillæg. Ved udstedelse eller indløsning af beviser, 

betaler den private investor omkostningen forbundet med formidlingsprovisionen til eksisterende 

distributører (Morningstar.dk, 2010). Fremgangsmåden for danske investeringsforeninger har afsæt 

i enten en passiv eller aktiv investeringsstrategi. Aktive investeringsforeninger forsøger, at slå 

markedet ved at levere et højere risikojusteret afkast, end fondens benchmarkindeks. Jf. tidligere 

afsnit tager denne afhandling udgangspunkt i den passive investeringsstrategi, hvor målsætningen 

er, at replikere afkastet for fondens benchmarkindeks.  

 

En af fordelene ved at investere i danske investeringsforeninger vurderes, som muligheden for at 

opnå en ønsket risikospredning (Møller et al, 2015: s. 176). Typisk koster det tre til fem gange så 

meget, at investere i en dansk investeringsforening frem for en ETF (penge.børsen.dk, 2011), dette 

har en betydelig påvirkning på nettoafkastet. En relativ stor del af de årlige 

administrationsomkostninger går til, at investeringsforeningen betaler det pengeinstitut, som 

investor er kunde i, for investeringsrådgivning samt markedsføringsbidrag (Møller et al, 2015: s. 

179). Investeringsbeviser handles, på samme måde som aktier, gennem et etableret aktiedepot.  

 

Danske investeringsbeviser beskattes som aktieindkomst og er som effekt heraf pålagt 

realisationsprincippet. Denne egenskab indebærer muligheden for, at påvirke timingen af 

skattebetalingen. De fleste danske investeringsforeninger er udbyttebetalende, så investor kan ikke 

time hele skattebetalingen og skal derfor vurdere, om udbytte skal geninvesteres.  

 

6.1.2 Udenlandske Exchange Traded Funds 

En ETF er et børsnoteret aktiv, som eksponeres mod eksempelvis råvarer, obligationer eller en 

portefølje af aktiver. Modsat danske investeringsforeninger, som handles gennem 

Investeringsforeningsbørsen eller via bevisudstedelse hos den individuelle fond (Morningstar.dk, 

2012), handles en ETF direkte på børsen via en broker. Årsagen til denne forskel er, at der for 

handel med ETF’er findes en relativt større daglig handelsvolumen. Således er brokeren i stand til, 
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at matche køber og sælger ved eget virke (Morningstar.dk, 2007). Denne særlige egenskab for 

formatet gør, at investor ikke er nødsaget til, at betale et emissionstillæg, som tilfældet for de 

danske investeringsforeninger.  

 

Ydermere påvirker den høje handelsvolumen, at det effektive spread mindskes, og dermed opnår 

investor lavere handelsomkostninger. En ETF kan sammenlignes med en dansk 

investeringsforening, på baggrund af den passivt replikerende investeringsstrategi, dog med relativt 

lavere løbende årlige omkostninger. Passive ETF´er forsøger, at replikere indeks eller værdipapirer 

og gør sig dermed ikke i aktiv udvælgelse af aktier eller spekulation. Ydermere inddeles ETF’er i 

syntetiske og fysiske produkter. Fysiske ETF´er ejer de udvalgte underliggende aktiver, mens 

syntetiske benytter sig af syntetisk replikering af indeks ved benyttelse af swap-aftaler. En syntetisk 

ETF kan derfor indeholde gearing eller kortsalg og er dermed underlagt tredjepartsrisiko. Foruden 

ovenstående, findes der hhv. akkumulerende og udbyttebetalende ETF´er. Ved at vælge en 

akkumulerende ETF, undgår investor problematikken omkring geninvestering af udbytte.  

 

Ud fra afhandlingens ønske om en kvalitetssikring af de udvalgte emner, er det relevant, at 

undersøge om en ETF er UCITS-godkendt. UCITS er en lovreguleret opsparingsform baseret på 

regler om investorbeskyttelse. Der handles ikke ETF´er på Københavns fondsbørs (Morningstar.dk 

2007), derfor er en ETF i skattemæssig forstand opfattet som en udenlandsk investeringsforening. 

Dette betyder, at ETF´er beskattes ud fra kapitalindkomst, som således lagerbeskattes. Ydermere 

betales der skat af nettokapitalgevinsten, defineret som forskellen mellem værdien primo og ultimo. 

Renteindtægter og -udgifter er også kapitalindkomst og påvirker dermed beskatningen på ETF´en. 

Beskatningen af en ETF påvirkes også af, om investor betaler top- og/eller kirkeskat, samt hvilken 

kommune investor er bosat i.  

   

6.1.3 Direkte investering i aktier  

Når en privat investor vælger, at investere direkte i aktiemarkedet, er det, det mest tidskrævende 

investeringsformat. Årsagen er, at investor ved at etablere en privat aktieportefølje ikke ønsker, at 

blive serviceret af institutionelle porteføljemanagere. Dermed er der heller ikke nogen tredjepart, 

som tager betaling for, at udvælge aktier eller replikere markedet, og som resultat af dette er 

investor ikke pålagt en årlig løbende omkostning. Fordelen ved dette investeringsformat er, at 

investor mindsker omkostningerne ved, at fjerne tredjepart, men samtidig skal investor også 
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varetage administrationen af aktieporteføljen. Den private investor skal derfor sørge for 

diversificering af aktieporteføljen, geninvestering af udbytte og eventuelt foretage rebalancering af 

aktieporteføljen.  

 

Ved etablering af en aktieportefølje, skal man som privat investor udvælge aktier. Det er, med afsæt 

i afhandlingens teoriafsnit vigtigt, at sikre sig en vis spredning af aktierne, for at mindske den 

usystematiske risiko. Antages teorien om de effektive markeder, så betyder det, at en privat investor 

vil kunne skabe et lige så godt afkast, som en institutionel porteføljemanager. Priserne på 

købstidspunktet vil afspejle fair markedspriser, og det er derfor ikke muligt, at købe aktier til over- 

eller underpris. Aktier handles gennem et aktiedepot, som er muligt at oprette i de fleste danske 

banker. Beskatning foretages som aktieindkomst og behandles dermed ud fra realisationsprincippet, 

hvilket betyder, at investor kan time skattebetalingen.  

 

Der er fordele og ulemper forbundet med alle tre investeringsformater. Valget af den optimale 

investeringsformat, vil typisk afhænge af den individuelle private investors præferencer i forhold til 

skat, omkostninger, diversificering og rådgivning. For at skabe et overblik over de forskellige 

formater, har vi opsummeret nævneværdige egenskaber ved de tre alternativer i nedenstående 

skema. Oversigten er ikke udtømmende.   

 

Figur 6.2: Oversigt over de tre forskellige passive investeringsformater
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7 Dataindsamling 

7.1 ETF 

For at kunne indsamle data på specifikke ETF’er ønskes først og fremmest et overblik over mulige 

emner. På internettet findes flere store ETF-screenere som www.etfdb.com og www.etf.com, hvor 

brugeren har mulighed for, at udsøge specifikke emner i udbyderens database. Da begge screenere 

er uafhængige, vurderes indholdet af de individuelle databaser, at være tilnærmelsesvis ens. Denne 

antagelse understøttes af, at den samlede sum af individuelle emner er på 2.118 og 2.098 for hhv. 

etf.com og etfdb.com. Med afsæt i denne information vurderes det, at valget af screener, ikke 

påvirker afhandlingens ønske om objektivitet. Det besluttes som følge af dette, at anvende 

screeneren udbudt af etf.com.  

 

Den samlede population af ETF´er er alle opdelt i: asset class, region, segment, leveraged, etc 

(ETF.com, ETF screener and database). 

Jf. afhandlingens produktafgrænsning er det vigtigt for afhandlingens analyse, at de udvalgte emner 

følger samme grundlæggende strategi. Derfor vælges udelukkende ETF´er med aktivklasse lig med 

”Equity”. Ydermere vælges kun emner, hvor udbytte geninvesteres, og hvor der ikke findes 

derivater i porteføljen. Afslutningsvis for den grove udvælgelse, fravælges gearede emner.  

 

Figur 7.1 ETF screener & database 

 

Kilde: ETF.com 
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Jf. tidligere afsnit om afhandlingens empiriske tilgang til estimering af afhandlingens datasøgefelt, 

beskrives hvordan vi som forskere opstiller en strategi for udsøgning af emner. Her bevæger vi os 

væk fra en tankegang baseret på benchmarkindeks, og over i et fokus på verdensregioner og 

segmenter. Denne strategi har vi mulighed for, at effektivisere, ved anvendelse af screeneren. 

Således har vi mulighed, igennem screeneren, at udsøge investeringsemner for formatet baseret på 

segment. Jf. afhandlingens problemfelt ønsker vi, at undersøge den passive strategi til anvendelse af 

eksponering mod markedsporteføljen. Derfor opstilles således et kriterie for, at segmentet for 

udvælgelse af ETF´er i databasen, skal være lig med ”Total Market” (ETF.com, ETF screener and 

database): 

 

Figur 7.2 ETF.com Total market 

 

Kilde: ETF.com 

 

Årsagen er, at ”Total Market” antages at være sidestillet med MSCIs kategoriseringen Frontier 

markets, hvor markedet antages at være efficient. Ydermere antages performance fra individuelle 

emner i dette segment, at være anvendelig i en passiv eksponering mod den teoretiske 

markedsportefølje. Nedenfor er listet en oversigt over alle segmenter i den anvendte screener, hvor 

”Total Market” indgår. 
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Figur 7.3 Total market - ETF´er 

 

 

Ved anvendelse af ”Total Market” i databasens segmentering kan vi identificere 281 forskellige 

ETF´er, som vi kan videreføre i afhandlingens databehandling. Foruden kategorien ”Total Market” 

ønsker vi, at inddrage segmentet ”Large Cap”. Dette segment vurderes ligeledes, at have afsæt i 

effektive markeder. ”Large Cap” relateres til de største virksomheder målt på markedsværdi, som er 

samlet i dette segment (Morningstar, 2015). Nedenfor er listet en oversigt over alle segmenter, hvor 

”Large Cap” indgår: 

 

Figur 7.4 Large cap - ETF´er 

 

 

Efter ovenstående udsøgning videreføres samlet 281 emner i segmentet ”Total Market” og 162 

emner i segmentet ”Large Cap”. Dette giver en total population på 443 for ETF som 

investeringsformat, frem for tidligere 24 emner jf. MSCI-rapporteringen beskrevet i tidligere afsnit. 

Den nye strategi, hvor særligt emnets segment tillægges værdi, har øget vores samlede population 

med 419 ETF´er til videre undersøgelse.  

 

7.2 Danske investeringsforeninger 

Danske investeringsforeninger er et lokalt produkt i Danmark og dermed antages det, at være lettere 

for os, at skabe et overblik over mulige emner. Fra tidligere undersøgelse af benchmarkindeks jf. 

afhandlingens metodeafsnit ved vi, at vi ikke kan gennemføre en udvælgelse med afsæt i emnets 
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benchmarkindeks. Årsagen er, at vi ikke med sikkerhed kan vide om valget af benchmarkindeks for 

individuelle emner er objektivt. Derfor må vi for udsøgningen af danske investeringsforeninger 

anvende samme strategi til estimering af formatets søgefelt, som vi anvendte ved udsøgningen af 

ETF´er. Vi bevæger os atter væk fra, at tænke i benchmarkindeks og udsøger emner baseret på 

segment og verdensregion. For at øge sammenligneligheden med de andre formater, og i 

særdeleshed ETF´er, håndhæves samme kriterier for udvælgelse for danske investeringsforeninger. 

Derfor udsøges udelukkende emner med aktier som aktivklasse og gearing og kortsalg frasorteres jf. 

afhandlingens afgrænsning.  

 

For at skabe et samlet overblik, har vi således brug for en screener eller en database. Et sådant 

værktøj findes på hjemmesiden Morningstar.dk, som specialiseres i, at kategorisere og bedømme 

danske investeringsforeninger (Morningstar.dk, vis fonde). Her har vi mulighed for, som ved 

ETF´erne, at udsøge emner baseret på deres segmentering og kategorisering. 

 

Figur 7.5 Morningstar.dk 

 

Kilde: http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx 

 

Da vi ønsker effekten af en global spredning, udvælger vi Morningstar-kategorien ”Aktier – 

Globale Large Cap”. Denne kategori vurderes, som værende tilsvarende kategorien “Total Market” 

anvendt ved udsøgning af ETF´er. Kategorien udspecificeres yderligere i: ”Blend”, ”Growth” og 

”Value”: 

 

 

 

 

 

 

http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
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Figur 7.6 Morningstar.dk - Vis fonde 

 

Kilde: http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx 

 

Da vi ikke med sikkerhed kan vide, hvordan Morningstar fordeler forskellige fonde i disse tre 

underkategorier, udvælger vi alle tre kategorier. Således opnår vi følgende liste over danske 

investeringsforeninger, til videreførelse i afhandlingens analyse: 

 

Figur 7.7 Globale large cap - investeringsforeninger 

 

 

7.3 Aktieporteføljer 

I afhandlingens analyse ønsker vi, at undersøge muligheden for, at etablere en privat aktieportefølje 

og måle denne porteføljes performance mod de andre investeringsformater. For at kunne etablere en 

aktieportefølje, er der mange overvejelser. For det første er det nødvendigt at finde ud af, hvilke 

aktier vi ønsker, at inddrage i vores databehandling. Da vi som forskere i denne afhandling ønsker 

et objektivt datagrundlag, er det vigtigt for afhandlingens reliabilitet, at vi ikke udvælger aktier på 

baggrund af vores subjektive holdning. Vi ønsker ydermere, at inddrage så bred en vifte af globale 

aktier som muligt, samtidigt med at de udvalgte aktier er tilgængelige for en dansk privat investor. 

http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
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Det vurderes derfor relevant at udsøge aktier i MSCI kategorien ”Frontier Markets”, da dette sikrer 

en tilgængelighed og ydermere et effektivt spread, givet den højere volumen i disse etablerede 

markeder jf. tidligere afsnit. 

 

Da vi arbejder med MSCI World som proxy for markedsporteføljen, virker det naturligt at anvende 

MSCI Worlds struktur og forsøge, at udvælge aktier med afsæt i MSCI World. Årsagen er, at vi må 

antage, at MSCI som udbyder specialiseres i, at udvælge aktier på baggrund af diversificering og 

tilgængelighed i markedet. Igennem MSCI Worlds prospekt har vi mulighed for, at identificere det 

totale antal af aktiver, samt hvilke specifikke aktiver, der findes i MSCI World-indekset. 

MSCI World-indekset indeholder 1.651 forskellige aktiver fordelt på 24 lande (Msci.com: 2018a): 

Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Ireland, 

Israel, Italy, Japan, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Spain, Sweden, 

Switzerland, United Kingdom og United States. Alle lande vurderes som relevante ud fra 

tilgængelighed og et effektivt spread. 

 

Figur 7.8 Sektor- og landefordeling MSCI World fordelt på markedsvægt 

 

Kilde: https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb 

 

For at optimere vores tid og samtidig udnytte det faktum, at MSCI må være ekspert i at udvælge 

tilgængelige aktiver, anvendes MSCI Worlds struktur som screener for denne afhandlings 

datasøgefelt for aktier. Således bliver den samlede population af aktier i afhandlingen lig med 

1.651. Disse unikke aktier, fordelt i 24 lande, videreføres til udsøgning i Bloomberg-terminalen. 

 

 

https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb
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Figur 7.9 Geografisk fordeling af antal aktier i MSCI World 

 

 

7.4 Opsummering 

Ud fra ovenstående estimering af de forskellige investeringsformaters søgefelter kan nedenstående 

model opstilles. Figuren illustrerer processen fra, at skabe et overblik over hvert format ved 

anvendelse af omtalte screenere, til hvor mange unikke investeringsemner, der videreføres fra 

dataindsamlingen til afhandlingens videre databehandling.  

 

Figur 7.10 Estimering af søgefelt  
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7.5 Sortering af udvalgte investeringsemner 

Efter at have estimeret afhandlingens datasøgefelt på tværs af investeringsformater, vil vi nu 

gennemføre en sortering af de udvalgte investeringsemner. Sorteringen skal sikre, at de anvendte 

investeringsemner i afhandlingens analyse og simulering er generaliserbare. Nedenfor oplistes 

sorteringens delelementer. 

 

Tilgængelighed 

For at kunne videreføres til afhandlingens analyse er det nødvendigt, at de individuelle emner er 

tilgængelige for en dansk privat investor. Da vi har estimeret søgefeltet med afsæt i uafhængige 

screenere, må vi sikre os, at disse emner er tilgængelige. For at understøtte kravet om 

tilgængelighed, anvendes Bloomberg til udsøgning af kurshistorik for alle videreførte emner. Er et 

emne ikke tilgængeligt via Bloomberg-terminalen, vil dette blive sorteret fra. 

 

Historik 

Da vi ønsker at kvalitetssikre vores empiri, opstilles et krav om åbningsgrad for individuelle emner. 

Efter udsøgning af markedskurser i Bloomberg sikrer vi os, at individuelle emner har samme grad 

af åbningsdage målt mod åbningsgraden af markedsporteføljen. Årsagen er, at graden af 

åbningsdage antages, at have en indvirkning på emnets korrelation, samt afkast for perioden. Som 

effekt af dette krav vil emner med relativ høj grad af lukkedage blive frasorteret.  

 

Beta 

Jf. tidligere afsnit bevægede os væk fra, at udsøge emner baseret på benchmarkindeks. Det 

vurderes, at konsekvensen ved dette valg er, at enkelte emner ikke er anvendelige i ønsket om, at 

etablere en passiv investeringsstrategi med eksponering mod markedsporteføljen. Ved at opstille 

kravet om specifikke betaværdier, så sikrer vi, at emnet er anvendeligt i ønsket om eksponering 

mod markedsporteføljen. 

 

7.6 Bloomberg 

Der findes mange databaser, hvor man som bruger har mulighed for at indhente markedskurser for 

finansielle produkter fra, herunder: Yahoo Finance, Google Finance og Financial Times. Foruden 

databaser rettet mod den private investor, findes også Bloomberg, som udbydes til anvendelse af 

institutionelle investorer. 
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Bloomberg blev etableret i 1981 og er en global informationsdatabase, som søger at forbinde 

slutbrugeren af finansiel analyse med et dynamisk system af data, eksperter og ideer. Igennem 

Bloomberg-terminalen har brugeren adgang til en kæmpe database med information om finansielle 

produkter fra hele verden (Bloomberg.com, about Bloomberg). På CBS har vi som studerende 

adgang til Bloomberg-terminaler, og da validiteten af data har højeste prioritet for vores afhandling, 

har vi valgt udelukkende, at indhente og arbejde med data fra Bloomberg.  

 

Ved anvendelse af Bloomberg som leverandør af markedskurser, findes der en lang række 

forskellige funktioner. Det er således muligt, at udsøge en specifik fond eller aktie og indhente den 

aktuelle markedskurs for en given perioden. Ydermere er det muligt, at udsøge individuelle emners 

Net-Asset-Value (NAV-værdi) som er udtryk for den individuelle fonds indre værdi 

(Bloomberg.com, 2016a). 

 

Før udsøgningen af data fra Bloomberg-terminalen, forholder vi os til valutakursrisiko. Årsagen er, 

at afhandlingen anvender internationale investeringsemner, som er noteret i forskellige valutaer.  

Som privat investor er det en subjektiv vurdering, der afgør, om man ønsker at afdække sin 

valutakursrisiko. Der er mange faktorer, som kan påvirke valutakursen. Som effekt af ovenstående 

vælger vi, for alle videreførte investeringsemner, at udsøge kurshistorik i amerikanske dollars. 

Denne egenskab sikrer, at de historiske valutakursudsving er medregnet i afhandlingens anvendte 

empiri. Ydermere, ved at anvende amerikanske dollars som fælles valuta undgår vi, at skulle 

simulere individuelle udsving for en række af enkelte valutaer. 

 

I udsøgningen af data for udvalgte investeringsemner, opstår der en pragmatisk problemstilling. 

Problemet består i, at afhandlingens udvalgte investeringsformater behandler udbytte forskelligt. Jf. 

tidligere afsnit beskrives det, at afhandlingens ETF’er udsøges som akkumulerende. 

Denne egenskab er dog ikke tilfældet for de danske investeringsforeninger og ydermere for de 

videreførte enkeltaktier ved vi, at en andel af disse udbetaler udbytte. Således oplever vi på tværs af 

afhandlingens investeringsformater, at udbytte behandles forskelligt.  

Da vi ønsker at anvende markedskurserne til estimering af fremtidige afkast, må vi justere for 

udbyttebetalinger og aktiesplits, da disse to fænomener påvirker en akties markedskurs. Ved en 

udbyttebetaling mindskes aktiens reelle værdi og dermed reduceres markedskursen i teorien 1:1. 
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Ydermere ved et aktiesplit på eksempelvis 1:2, modtager investorerne to aktier for hver én aktie de 

ejer. Dermed øges udbuddet af aktien og markedsprisen udvandes ligeledes tilsvarende splittet.  

 

Løsningen på ovenstående er, at justere markedskurserne for alle investeringsemner, som er ramt af 

udbytte i afhandlingens udvalgte periode. Denne proces er meget manuel og fejlmarginen antages, 

at være høj. Frem for at justere markedskurserne manuelt, kan vi anvende Bloomberg. Én af 

førnævnte funktioner tilgængelig via Bloomberg er ”TRI” funktion, eller ”Total Return Index 

(RT116)”. Ved anvendelse af TRI-værdier justerer Bloomberg aktivets kurs for udbytter og 

aktiesplits over hele perioden. Bloombergs TRI-funktion er således et alternativ til nominelle 

markedskurser og individuelle NAV-værdier. Således skal vi blot indhente TRI-værdierne frem for 

den nominelle markedskurs for hvert enkelt udvalgt emne.  

 

En anden vigtig egenskab ved anvendelse af Bloombergs TRI-funktion, frem for aktuelle NAV-

værdier eller markedskurser er, at vi om forskere ikke skal forholde os til, at justere udvalgte 

investeringsemner for årlige løbende omkostninger. En investeringsforening beregner NAV-

værdien ved at addere værdierne af alle aktiver, inklusiv kontantbeholdningen. De samlede aktiver 

korrigeres således for den årlige løbende omkostning og divideres med det samlede antal udstedte 

beviser i fonden (Morningstar.dk, 2009a). Ved anvendelse af Bloombergs TRI-værdi, opnår vi som 

forskere dermed en objektiv tilgang til justering af udbyttebetaling, aktiesplits og årlige 

omkostninger afholdt for individuelle investeringsemner. Nedenstående figur illustrerer 

Bloombergs TRI-værdi i forhold til den nominelle markedskurs. Figuren viser, at TRI-værdien for 

aktivet, er højere end markedskursen. Årsagen er, at aktivet har betalt udbytte i perioden. 

Udbyttebetalingen påvirker således den nominelle markedskurs, men ikke TRI-værdien. 
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Figur 7.11 Bloomberg-terminal: Nominel kurs og TRI 

 
Kilde: Bloomberg-terninal 

 

Vi vælger at udsøge TRI-værdier for: 133 danske investeringsforeninger, 443 ETF´er samt 1.651 

enkeltaktier i Bloomberg-terminalen. Afhandlingens datagrundlag kan findes i følgende Excel-filer: 

”SCREENING Danske investeringsforeninger”, ”SCREENING Udenlandske Exchange Traded 

Funds” og ”SCREENING AKTIER”. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at Bloombergs Total Return 

Index er den optimale fremgangsmåde, da vi ikke har indsigt i beregningerne fra Bloombergs side, 

men blot adgang til TRI-værdierne i den udsøgte periode. Det vurderes dog mere validt, at anvende 

Bloomberg, frem for at foretage justeringerne af udbyttebetalinger og aktiesplits manuelt. Først og 

fremmest vil vi skulle indhente eksakte datoer, for alle aktiers udbytteudlodninger og justere 

udbytter på de tilsvarende eksakte datoer. Dernæst har alle andre potentielle forskere, som ønsker at 

undersøge samme problemstilling som os, ligeledes adgang til de samme TRI-værdier fra 

Bloomberg. Resultatet af vores udsøgning i Bloomberg vises nedenfor: 

 

 

 

 

 

http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
http://www.morningstar.dk/dk/fundquickrank/default.aspx
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Figur 7.12 Udsøgning af TRI-værdier i Bloomberg  

 

 

Der frasorteres 100 danske investeringsforeninger i den videre analyse på grund af manglende 

tilgængelighed i Bloomberg-terminalen. Årsagen vurderes, at investeringsforeningerne i denne 

afhandling er et dansk produkt. Ydermere findes for danske investeringsforeninger en lang række af 

dubletter, da enkelte fonde både udbydes som akkumulerende og udbyttebetalende. Fra dette afsnit 

videreføres således 33 danske investeringsforeninger, 478 ETF´er og 1.651 enkeltaktier til sortering 

jf. kravet om historik. 

 

7.7 Mapping Tool 

Vores videreførte emner fra ovenstående udsøgning i Bloomberg-terminalen, er udtryk for en global 

sample af finansielle investeringsformater. Således findes særligt i vores udvalgte enkeltaktier en 

meget international oprindelse, som påvirker hvilken børs de enkelte aktier handles på. I vores 

tilfælde findes mange af de enkelte aktier på New York Stock Exchange, men også børser som 

Tokyo Stock Exchange er repræsenteret. Den globale oprindelse for enkeltaktier resulterer i en 

mindre udfordring, som relateres til de respektive åbningsdage for hver specifik børs. Særligt 

effekten af bankhelligdage i de enkelte lande påvirker, hvor mange dage en specifik børs holder 

åbent i løbet af året. Udfordringen består i, at vi ønsker at kvalitetssikre vores data efter bedste evne. 

Samtidig står vi over for en række lande, med individuelle helligdage, som påvirker hver aktie 

forskelligt med afsæt i den geografiske oprindelse.  

 

Vi beskæftiger os med en periode på 10 år fra 01-01-2008 til 31-12-2017 i vores dataindsamling. 

Hvis vi udsøger på den fulde kalendermæssige periode i hvert enkelt land, så opnår vi en forskel i 

henhold til, hvor mange totale åbningsdage, der findes på hver specifikke børs.  
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Eksempelvis så er den totale sample af åbningsdage for MSCI World-indekset i afhandlingens 

udvalgte kalendermæssige tidsperiode på 2608 dage jf. Excel-arket “MSCI World 01-01-2008 til 

31-12-2017”. Antallet af åbningsdage fra MSCI World er det højeste antal for den udvalgte 

kalendermæssige periode. Årsagen vurderes, at være MSCI Worlds brede anvendelighed som 

benchmarkindeks.  

 

Vores udfordring består således i, at vi gerne vil beregne lognormalfordelte dagsafkast (Benninga, 

2014: s. 218) for den samme tidshorisont men yderligere, også for den samme sample af 

åbningsdage. Derfor har vi til anvendelse i denne afhandling udviklet et Excel-værktøj til mapning 

af individuelle TRI-værdier. Afhandlingens mapning af videreførte investeringsemner kan findes i 

følgende Excel-filer: ”MAPPING Danske Investeringsforeninger”, ”MAPPING Udenlandske 

Exchange Traded Funds” og mappen ”MAPPING”. 

 

Det særlige mapping-værktøj har to særlige egenskaber: 1) Værktøjet skaber overblik over alle 

individuelle emner for hvert investeringsformat. Værktøjet bevirker, at vi nemt kan udsøge emner 

og estimere middelværdier på baggrund af de beregnede lognormalfordelte dagsafkast. 2) Værktøjet 

sikrer, at de videreførte lognormalfordelte dagsafkast beregnes for samme udvalgte 

kalenderperiode, hvor de samme handelsdatoer anvendes på tværs af alle børser. Vi vil nu 

præsentere en kort gennemgang af vores udviklede mapping tool, da forståelsen for dette værktøj 

har en særlig høj relevans i forhold til forståelsen for de beregnede lognormalfordelte dagsafkast. Vi 

tager udgangspunkt i mapningen af ETF´er. 

 

Det rå dataoutput fra Bloomberg er illustreret nedenfor, det bør nævnes, at dette blot er et eksempel, 

hvormed den listede tidsperiode blot er en meget lille sample, ud fra afhandlingens periode.  
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Figur 7.13 SPDR S&P 500 ETF Trust og MSCI World 

 

 

Ud fra de to ovenstående datasæt er vores problemstilling med udgangspunkt i åbningsdage 

synliggjort. Vi ønsker at mappe det vilkårlige videreførte emne, i dette tilfælde ”SPDR S&P 500 

ETF Trust”, ud fra datoerne i MSCI World-datasættet. Vi ser, at MSCI World har været tilgængelig 

i handel d. 25-12-2017, men dette er ikke tilfældet for emnet. Årsagen vurderes, at være helligdage 

efter julen. ”SPDR S&P 500 ETF Trust” er en amerikansk fond og særligt åbningsdage i julen 

differerer på tværs af USA og Europa. 

 

Da vi arbejder med en relativ lang tidshorisont, vurderes det som værende tidskrævende og 

ydermere objekt for fejlmargin, at danne overblik over manglende åbningsdage i forhold til MSCI 

World, for hvert unikke emne. For at sikre, at vi opnår den høje kvalitet i dataindsamlingen, 

anvendes Excel-funktionen ”LOPSLAG” (Support.office.com, Funktionen LOPSLAG). 

LOPSLAG-funktionen sætter os i stand til, at mappe alle individuelle datorækker ud fra de givne 

datoer i MSCI World-datasættet: 
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Figur 7.14 LOPSLAG SPDR S&P 500 ETF Trust 

 

 

Ovenstående figur tydeliggør, hvordan LOPSLAG-funktionen virker for det udvalgte emne.  

I ”Kilde 1” ovenfor illustrerer emnets oprindelige TRI-data, hvor vi blev opmærksomme på, at der 

mangler en åbningsdag fra MSCI World, nemlig d. 25-15-2017. For at sikre, at vi bliver 

opmærksomme på, hvilke dage de individuelle emner mangler, udsøges TRI-værdier for MSCI-

datoerne ved at bruge LOPSLAG-funktionen.  

 

I ”Kilde 2” demonstreres, hvordan emnets TRI-værdier udsøges fra oplistede MSCI-datoer.  

Datoen 29-12-2017 bliver brugt som nominator (markeret med blå) for opslaget. Således leder 

Excel efter denne dato i emnets oprindelige tidshistorik (markeret med rød). I den oprindelige 

tidshistorik ser vi, at TRI-værdien for nominatoren er lig med 330,6443 og dermed indsættes denne 

værdi ved anvendelse af LOPSLAG-funktionen. Denne proces gentages for alle de ønskede MSCI 

World-datoer.  

 

På åbningsdagen 25-12-2017 returnerer Excels LOPSLAG-funktion ”#I/T” og dermed ikke en 

talværdi. Årsagen er, som beskrevet tidligere, at der ikke findes data for denne dato i emnets 

oprindelige datasæt. Denne #I/T-værdi, som er Excels fejlkode for ”ikke tilgængelig”, leder os til 

næste udfordring i mapningen af alle vores udvalgte formater. Problemet er, at vi ønsker at beregne 

dagsafkast for den fulde MSCI World-periode, for på den måde, at opnå en sammenlignelighed i de 

anvendte middelværdier og risikomål, i afhandlingens videre analyse. Særligt er det vigtigt for os, at 

kunne beregne det udvalgte emnes middelværdi samt standardafvigelse.  
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Derfor er det nødvendigt, at alle datoer indeholder en talværdi og ikke en fejlkode. Vi må derfor 

manuelt erstatte alle de mappede #I/T-værdier. Der findes forskellige metoder, som anvendes til at 

løse netop denne problemstilling. Vi er ikke de eneste, som er ramt af udfordringen og vi har 

således søgt vejledning hos vejleder. Årsagen til inddragelsen af vejledning er, at vi ønsker en 

pragmatisk, generaliserbar og objektiv fremgangsmåde. Med udgangspunkt i vejledningen, kan den 

manglende TRI-værdi for det udvalgte emne erstattes ud fra to metoder, som alle illustreres 

nedenfor: 

 

Figur 7.15 Løsning 1 og 2 

 

 

Ved at anvende løsning 1 sættes den manglende TRI-værdi for aktivet lig med TRI-værdien fra 

dagen før. Således beregnes et afkast på 0,0000 da der ikke sker en ændring i TRI-værdien, 

eftersom den manglende TRI-værdi skyldes en lukket børsdag. Resultatet af denne proces bliver 

således, at alle manglende TRI-værdier for udvalgte emner, erstattes med tidligere åbningsdag og 

lognormalfordelt afkast for datoen bliver derved 0,0000. Problemet med denne fremgangsmåde er, 

at vi opnår rigtig mange hændelser i afhandlingens sample, som har værdien 0,0000. Dette påvirker 

vores normalfordelingsbetragtning af den samlede population i en sådan grad, at andelen af 0,0000-

afkast øges betydeligt. Således vil alle datoer med børsluk resultere i 0,0000-afkast, som vil blive 

tillagt mængden, af de naturlige 0,0000-afkast. 

 

Løsning 2 er skabt som effekt af problemstillingen ved løsning 1. Frem for at sætte den manglende 

TRI-værdi lig med den forrige, beregnes værdien som et gennemsnit af den for- og eftergående 

åbningsdag. Ved at anvende denne fremgangsmåde, bliver vores samlede sample af dagsafkast ikke 
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ramt af syntetiske 0,0000-afkast, og vi vil dermed få en mere retvisende normalfordeling. Ydermere 

demonstreres, at effekten af løsning 2 har samme påvirkning, som effekten ved løsning 1. Hvor vi 

ved anvendelse af løsning 1 opnår et afkast på -0,0012 opnår vi i stedet med løsning 2, to gange 

dagsafkast på 0,0006. 

 

For at justere vores mapping tool til, at kunne håndtere alle vores datasæt fra de individuelle lande, 

udvides løsning 2 til nedenstående løsning 2.5. Forskellen er nu, at den manglende TRI-værdi for 

aktivet beregnes, som et gennemsnit af de seneste tre samt efterfølgende tre åbningsdage.  

Denne justering skyldes, at vi i enkelte lande, herunder nævnes Danmark og Norge, oplever at der 

fremgår to, eller flere, lukkedage i forlængelse. Årsagen til dette fænomen vurderes, at være 

mængden af helligdage i Danmark og Norden generelt. Ved tilfælde af to sammenhængende 

lukkedage ville vores middelværdi-beregning baseret på løsning 2 ikke holde, og funktionen ville 

returnere ”#VÆRDI!” som følge af, at gennemsnittet beregnes baseret på yderligere en ikke 

tilgængelig værdi. Ved at udvide intervallet for middelværdien sikrer vi, at vi kan beregne daglige 

lognormalfordelte afkast for alle lande.  

 

Figur 7.16 Løsning 2.5 

 

 

Forskellen fra løsning 1 og 2.5 kan grafisk aflæses i nedenstående afkastfordelinger, hvor 

problematikken omkring løsning 1 fremgår. 
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Figur 7.17 Afkastfordeling løsning 1 og 2.5 

 

 

Ovenstående sortering har til formål, at beskrive fremgangsmåden, for beregning af de daglige 

lognormalfordelte afkast. Efter vores Bloomberg-sortering i tidligere afsnit, blev der indhentet TRI-

værdier fra Bloomberg-terminalen, for alle udvalgte emner på tværs af formater. Disse TRI-værdier 

blev således mappet i vores mapping tool, hvor vi blev i stand til, at beregne lognormalfordelte 

dagsafkast på baggrund af selvsamme datoserie baseret på 2608 åbningsdage. Yderligere beskrev 

vi, hvordan vi behandler problemstillingen med lukkedage og som resultat af disse, ikke-

tilgængelige værdier. Resultatet af databehandlingen i mapping tool er, at vi nu har mappet alle 

videreførte emner ud fra en og samme datoserie. De datoer med manglende kurshistorik blev 

erstattet af et gennemsnit. Således har vi fuld handelshistorik for alle videreførte investeringsemner.  

 

Fra at mappe investeringsemner, bevæger vi os nu over i den egentlige sortering af vores videreførte 

investeringsemner. Vi har behandlet manglende TRI-værdier på én til to sammenhængende 

åbningsdage, men ikke behandlet processen for, emner med mange manglende TRI-værdier. 

Årsagen til, at et emne kan have mange ikke tilgængelige værdier efter endt mapning er, hvis emnet 

ikke har den nødvendige tidshorisont. Særligt for aktier, findes årsagen at være, hvis en aktie er 

børsnoteret undervejs i den udvalgte periode. Således vil der ikke være TRI-værdier tilgængelige 

for alle 10 år af perioden. 

 

For at kunne medbringe et udvalgt emne i afhandlingens videre analyse, må vi sikre os, at alle 

emner har samme historik og dermed samme antal af aktuelle handelsdage. Vi må derfor håndhæve 

vores krav om kurshistorik jf. tidligere afsnit. Vi oplever på tværs af formater, at enkelte emner kan 

have fuld kalenderhistorik igennem afhandlingens periode på 10 år, men mangle en uge eller to 

undervejs. Vi ønsker ikke, at estimere årsagen men blot behandle problemstillingen.  
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Derfor opstiller vi et krav om minimum 2588 åbningsdage ud af populationens totale 2608 dage. Vi 

tillader altså, at et emne kan have 0,008% lukkedage over den samlede 10-årige periode. 

Årsagen til, at vi tillader denne margin, og ikke blot frasorterer alle emner med mindre end 2608 

åbningsdage er, at særligt for de danske investeringsforeninger oplever vi en del perioder uden 

historik. Havde vi håndhævet det stramme krav om 2608 åbningsdage, skulle vi frasortere 29 af de 

videreførte 33 danske investeringsforeninger. Ved at lempe lidt på kravet, får vi således en større 

population af danske investeringsforeninger. Denne egenskab vurderes som værende værdifuld, da 

vi ønsker, at generalisere på tværs af individuelle emner.  

 

Resultatet af vores sortering ud fra kravet om minimum 2588 åbningsdage illustreres nedenfor. Vi 

ser, at særligt de udenlandske ETF´er rammes hårdt af sorteringen, selv med den tilladte margin for 

lukkedage. Årsagen vurderes, at være den internationale oprindelse. Foruden ETF´er ryger også en 

del aktier fra. Årsagen vurderes ligeledes her, at være den internationale oprindelse. Dermed 

videreføres samlet set 27 danske investeringsforeninger, 71 ETF´er samt 1425 enkeltaktier til 

afhandlingens videre sortering. 

 

Figur 7.18 Kriterie for antallet af aktuelle handelsdage i den udvalgte periode 

 

 

7.8 Etablering af aktieporteføljer 

Indtil nu har vi arbejdet med enkeltaktier i dataudsøgningen. Det er nu tid til, at påbegynde 

processen for, at danne porteføljer. Først og fremmest er det nødvendigt at estimere, hvor mange 

aktier hver enkelt portefølje skal indeholde. Her fastsættes, at hver portefølje skal indeholde 60 

aktier. Tallet har ikke videre effekt på afhandlingens analyse, men der er alligevel et par 

overvejelser. 
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Vi bliver nødt til at danne porteføljer, som kan benchmarkes mod store danske samt udenlandske 

fonde. Det er derfor en nødvendighed for vores genererede porteføljer, at de indeholder et stort nok 

antal aktiver, og dermed opnå den nødvendige eksponering mod markedsporteføljen. Ydermere 

ønsker vi, at drage fordel af den marginale effekt ved diversificering jf. tidligere afsnit. Disse 

aspekter taler for, at de genererede porteføljer bør indeholde mange aktier. Denne afhandling har 

også afsæt i en pragmatisk tilgang, og derfor vurderes det, at vi ikke kan generere porteføljer med 

for mange aktier. Alene årsagen, at en privat investor skal administrere, samt vedligeholde 

porteføljen alene, taler for at antallet af aktier skal være til, at overkomme. Vigtigste detalje 

omkring antallet af aktier vurderes dog, at være transaktionsomkostninger. Ved at erhverve en fond 

uanset oprindelse, så betales et årligt fee. Dette fee dækker alle omkostninger afholdt af den 

pågældende fond. 

 

Ved at etablere egen aktieportefølje betales intet årligt fee, men kurtage for hver gang der købes og 

sælges en aktie. Her bliver antallet af aktier i porteføljen essentiel. Hvis vi vælger for mange aktier, 

så bliver den løbende omkostning forbundet med rebalancering, samt etablering relativt høj med 

afsæt i kurtage. Med disse overvejelser i baghovedet vurderes antallet af 60 aktier, at være 

pragmatisk. 

 

7.8.1 Porteføljevægtningen 

Vi ønsker, at simulere afhandlingens genererede porteføljer over tid. Dermed bliver vi offer for en 

udfordring i forhold til vægtningen i hver enkelt portefølje. Over tid ændres vægtningen af hver 

enkelt aktie i alle porteføljer. Dette medfører, at porteføljens samlede afkast, samt risiko påvirkes, 

da disse nøgletal estimeres på baggrund af vægtningen. Udviklingen i enkelte aktiers kurs resulterer 

ydermere i, at hver enkelt portefølje skal rebalanceres, for at fastholde de givne porteføljevægte. 

 

For denne afhandling afgrænser vi os fra, at estimere vægtningen af hver enkelt portefølje. Årsagen 

er, at arbejdet med rebalancering vurderes som værende umuligt ud fra den fastsatte tidsramme for 

denne afhandling. Yderligere har vi ingen indsigt i, hvordan de andre investeringsformater 

rebalanceres. Vi ved, at rebalancering forekommer særligt i udenlandske ETF´er, men ikke i hvilket 

omfang. 
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7.8.2 Fordelingen af aktiver 

Da afhandlingens genererede aktieporteføljer skal anvendes i en passiv investeringsstrategi, med 

eksponering mod markedsporteføljen, vurderes det som værende pragmatisk, at estimere 

porteføljefordelingen ud fra sammensætningen af MSCI World. I tidligere afsnit omtalte vi det 

tilgængelige dokument fra MSCIs hjemmeside, som giver indsigt i alle aktiver for indekset. Vi 

ønsker, at anvende samme dokument til estimering af porteføljesammensætningen for vores 

genererede aktieporteføljer.  

 

Ved at anvende dette dokument, fjerner vi et eventuelt forskerbias, som kunne være tilkommet som 

effekt af vores indvirke i estimeringen af region, sektor, branche og land. Dokumentet fra MSCI 

World inddeler alle aktier efter ovenstående kategorier, og det er således let anvendeligt for 

afhandlingens analyse. Ved at anvende information om sammensætningen af MSCI World vil vi 

forsøge, at estimere porteføljevægtningen fra MSCI World. 

 

MSCIs vægtning er tidligere beskrevet i afhandlingens dataindsamling jf. afsnittet om 

aktieporteføljer. MSCI World-indekset er baseret på markedsværdi for de underliggende aktiver 

(Msci.com 2017). Derfor er det nødvendigt for afhandlingens analyse, at opbygge afhandlingens 

generede porteføljefordeling efter markedsværdi. For at kunne gøre dette, anvendes information om 

MSCI Worlds struktur oplyst i rapporteringen. Nedenfor listes et eksempel fra rapporten. Her 

illustreres, at vi har alle aktiers markedsværdi listet og ydermere information om alle aktiers sektor 

og landekode. Det pointeres at nedenstående figur kun er et udsnit af den samlede rapport. 

 

Figur 7.19 Oversigt over aktier 

 

 

Ud fra kolonnen med de listede markedsværdier har vi mulighed for, at estimere den samlede 

fordeling for to forskellige fremgangsmåder: sektor- og geografiskinddeling. Vores opstillede 

vægtning er illustreret nedenfor.  
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Værd at bemærke er, at vi for den geografiske inddeling må oprette en ”Other” kategori. Årsagen 

er, at enkelte lande har en forholdsvis lav vægtning i MSCI World-indekset således, at de alene ikke 

vil kunne repræsentere en aktie ud af de 60 mulige. Eksempelvis skulle der erhverves 0,036 aktie i 

Portugal. Ydermere bør det pointeres, at nedenstående kolonne med information om antallet af 

aktiver i vores udvalgte porteføljesammensætning, er subjekt for afrunding. Således arbejder vi kun 

med heltal, da vi ikke finder det pragmatisk at arbejde med kommatal.  

 

Figur 7.20 Porteføljesammensætning 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-SECTOR DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 
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Da netop fordelingen af de enkelte aktieporteføljer er meget vigtig for, formatets videre analyse, 

ønsker vi at stressteste vores analyse. Ved blot at vælge markedsvægtning, så antager vi automatisk, 

at dette er den korrekte fremgangsmåde. Igen er vi underlagt en problemstilling, som kan angribes 

på forskellige måder. Derfor vælger vi, at omfatte flere perspektiver for etableringen af 

porteføljefordelingen.  

 

Frem for, at fokusere på markedsværdi vil vi i stedet tælle det faktiske antal hændelser. Hvor vi 

tidligere estimerede den geografiske- og sektorinddeling på baggrund af markedsværdi, vil vi nu 

tælle antallet af aktier fra hvert land, og dermed estimere en fordeling baseret på antal. Vi vil med 

afsæt i de forskellige fremgangsmåder demonstrere forskellen på de to overordnede 

fordelingsstrategier. Med udgangspunkt i tidligere sample fra MSCI World-fordelingen estimeres 

følgende forskellige vægtninger. Det pointeres, af nedenstående uddrag. 

 

Figur 7.21 Porteføljesammensætning 

 

 

Frem for, at beregne vægtningen ud fra markedsværdi estimeres vægtningen ud fra antallet af 

hændelser. Ovenstående figur viser, at vi med udgangspunkt ”Financials” skal vægte denne sektor 

med hhv. 59% for den markedsvægtede fordeling og 44% for den hændelsesvægtede fordeling. 

 

Årsagen til, at vi vælger at inkludere en estimering efter forekomster er, at vi ikke ønsker, at 

pålægge afhandlingens analyse et forskerbias. Yderligere så vurderes det, at udvidelsen af 

porteføljeetableringen fra markedsvægtning, til også at omfatte hændelser, giver afhandlingen en 

større anvendelighed. Da afhandlingens analyse søger, at estimere det optimale format, så ønsker vi 

ligeledes, at estimere på baggrund af det bredeste pragmatiske grundlag. Ud fra MSCI World-

dokumentet opstilles følgende yderligere porteføljefordeling for vægtningen baseret på hændelser: 
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7.22 Porteføljesammensætning ud fra antal aktier 

  

Excel: NUMBER WEIGHTED-SECTOR DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Excel: NUMBER WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Den betydelige forskel på de to overordnede strategier, hhv. markedsvægtet- og hændelsesvægtet 

fordeling, er vægtningen af store lande som USA og Japan. Da markedsværdien på de amerikanske 

børser er relativt større end resten af verden, så vægtes USA betydeligt tungere igennem den 

markedsvægtede etableringsstrategi. Eksempelvis vægtes USA med 36 aktier i den markedsvægtede 

fordeling og med 23 aktier i den hændelsesvægtede fordeling jf. ovenstående illustrationer. 
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7.8.3 Portefølje etableringsværktøj 

Vi har nu estimeret fire forskellige etableringsstrategier til estimering af afhandlingens 

aktieporteføljer hhv.: Markedsvægtet-geografiskinddelt, markedsvægtet-sektorinddelt, 

nummervægtet-geografiskinddelt og nummervægtet-sektorinddelt. Bemærk, at vi for afhandlingens 

fremtidige forståelse vil omtale den hændelsesvægtede etableringsstrategi som ”nummervægtet”.  

 

Næste fase i afhandlingens databehandling bliver, at danne porteføljer på baggrund af de fire 

forskellige etableringsstrategier. I denne afhandling arbejder vi aktivt for, at mindske forskerbias. 

Således er vi klar over, at udvælgelsen af enkeltaktier til sammensætning af vores porteføljer er 

genstand for forskerbias. Årsagen er, at vi som forskere kan påvirke resultatet af 

investeringsformatet og dermed afhandlingens analyse, ved at påvirke sammensætningen af 

porteføljerne. Derfor har vi brug for at udvikle yderligere et Excel-værktøj. 

 

Målet med værktøjet er, at danne porteføljer baseret på den samlede udvalgte population af 1425 

aktier, med afsæt i de fire forskellige opstillede etableringsstrategier. Denne udvælgelse skal være 

tilfældig, for at efterleve vores krav om at mindske forskerbias. Vi har brugt rigtig meget tid på 

værktøjet, så vil vi nu give en kort gennemgang af dette. Vi vil tage udgangspunkt i etableringen af 

porteføljer på baggrund af strategien for markedsvægtet-geografiskinddeling. Processen for de fire 

strategier er ens, den eneste forskel er fordelingen for hver strategi. 

 

Først starter vi med, at definere fordelingen for etableringsstrategien. Da vi arbejder med den 

markedsvægtede-geografiskinddelte strategi kender vi fordelingen fra tidligere afsnit, og opstiller 

følgende fordeling i værktøjet: 
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Figur 7.23 Fordeling ud fra markedsvægtning og geografiskinddeling 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Ud fra ovenstående definerer vi i værktøjet, at hver individuelle portefølje genereret på baggrund af 

denne etableringsstrategi, skal indeholde listede geografiske fordeling. Nu bliver problemet, at få 

værktøjet til, at udvælge eksempelvis én australsk aktie på baggrund af tilfældighed. Bemærk, at vi 

ved gennemgangen af dette eksempel tager udgangspunkt i de australske aktier. 

 

Ud fra vores sample af enkeltaktier findes 62 australske aktier, at vælge imellem, så hvilken en skal 

vælges? Ligeledes hvordan sikrer vi, at den selvsamme aktie ikke nødvendigvis fremgår i den næste 

portefølje som dannes? Svaret på ovenstående er Excels slump-funktion (Support.office.com, 

Funktionen SLUMP). Ved at anvende slump-funktionen er det muligt for Excel, at generere 

fuldkommen tilfældige værdier inden for et givent interval. Nedenfor illustreres slump-funktionen i 

vores værktøj: 

 

Figur 7.24 Generering af slump-værdier 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 
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Ud fra ovenstående illustreres et uddrag af australske aktier, som værktøjet ud fra fordelingen, skal 

vælge én iblandt. I den særlige ”Rand-generator”-kolonne virker Excels slump-funktion. Vi ser, 

hvordan vi har bedt funktionen generere tilfældige værdier med otte decimaler i intervallet 

[0,00;1,00]. Kolonnen ved siden af, kaldet ”Rand-Static” fanger de unikke slump-værdier. Årsagen 

er, at Slump-funktionen genererer nye værdier, for hver gang der trykkes i arket. For at kunne bruge 

en faktisk population af de genererede slump-værdier, så bliver vi nødt til, at kopiere over i ”Rand-

Static” ellers ændres de genererede værdierne. For hver portefølje der genereres, anvendes således 

ét sæt af unikke ”Rand-Static”-værdier. Når vi har genereret en statisk slump-værdi, og dermed en 

unik ”kode” for alle 1425 enkeltaktier, er det tid til at få værktøjet til at udvælge aktiver.  

 

I værktøjets næste fase arbejder vi med den såkaldte ”Engine”-kolonne, som illustreres nedenfor. 

Her er den faste fordeling fra tidligere indsat. Således finder vi, at vi skal bruge én enkelt aktie i 

Australien, to aktier i Canada etc. Vi husker, at vi genererede tilfældige værdier for alle 1425 aktier, 

for hver enkelt portefølje. Således kan vi anvende Excels ”Største”-funktion (Support.office.com, 

STØRSTE funktion). Denne funktion udvælger den største værdi, inden for det givne interval. 

Således beder vi Excel fortælle, hvilken slump-værdi der er den største, ud af alle 62 australske 

aktier. Fra ovenstående generering af slump-værdier ved vi, at aktien ”Australia and New Zealand 

Banking” tilfældigvis fik tildelt den største slump-værdi blandt de australske aktier.  

Som effekt af den største genererede slump-værdi, udvælges netop denne aktie ud af de 62 mulige 

aktier fra Australien. Nedenfor illustreres ”Engine”, som udvælger enkeltaktier baseret på den 

største genererede slump-værdi: 

 

Figur 7.25 Udvælgelse af aktier 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 
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Fremgangsmåden for generering af unikke slump-datasæt, samt udvælgelse af største værdier, 

gentages for alle listede lande. Ved udvælgelse af sektorinddeling optræder sektorer frem for lande, 

men fremgangsmåden omkring generering af tilfældige slump-værdier, samt udvælgelse baseret på 

størst fundne slump-værdi er ens. Sidste led i processen for porteføljedannelse er, at indhente TRI-

værdier for hvert udvalgte aktie.  

 

Figur 7.26 Indhentning af TRI-værdier 

 

Excel: MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Ovenfor illustreres, hvordan der indhentes afkast for den udvalgte australske aktie. Fra tidligere har 

vi beskrevet, hvordan Excels LOPSLAG-funktion virker. Denne gør sig også gældende i kolonnen 

”Return”, hvor vi har mulighed for, at søge TRI-værdierne baseret på aktivets unikke navn. 

Estimeringen af afhandlingens anvendte lognormalfordelte dagsafkast, er beskrevet i afhandlingens 

afsnit om mapping tool. Således er det muligt for os, at danne porteføljer med en unik fordeling, for 

hver individuel portefølje genereret ved hjælp af Excel. Værktøjet sikrer, at den unikke fordeling er 

fast på tværs af de genererede porteføljer. Danner vi eksempelvis markedsvægtede-

geografiskinddelte porteføljer, så er fordelingen af lande fast, men udvælgelsen af enkeltaktier fra 

hvert land er tilfældig og unik fra portefølje til portefølje. 

 

Efter at have dannet en enkelt portefølje ved anvendelse af vores udviklede værktøj, ønsker vi at 

danne yderligere porteføljer. Årsagen er, at de beregnede middelværdier samt risikomål for de 

individuelle etableringsstrategier, skal anvendes i vores senere analyse. Vores beslutning om, at 

danne flere porteføljer kan sidestilles med vores ønske om, at inddrage så mange investeringsemner 

i de andre formater, som muligt. De videreførte middelværdier og risikomål, som estimeres på 

baggrund af den historiske data, har en meget høj relevans i forhold til afhandlingens konklusion.  

Yderligere så er disse nøgletal beregnet for hvert enkelt emne og for formatet som helhed.  

For at estimere en middelværdi for et helt format, anvendes en gennemsnitsberegning af alle 

inkluderede emners middelværdi. For at estimere middelværdien for porteføljestrategien 
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markedsvægtet-geografiskinddelt, ønsker vi at beregne gennemsnittet på baggrund af flere 

observationer. Derfor beslutter vi, at danne 20 porteføljer for hver etableringsstrategi. Således 

videreføres samlet set 4 x 20 = 80 unikke porteføljer i afhandlingens analyse. 

 

7.9 Betaværdier 

Efter at have mappet alle formater i de forskellige præsenterede værktøjer, og estimeret 

dertilhørende lognormalfordelte dagsafkast, vil vi gennemføre en sidste sortering, inden emnerne 

kan medbringes i afhandlingens analyse. Benævnt i afhandlingens tidligere afsnit om kriterier for 

udvælgelse, opstilles kravet om specifikke betaværdier for de videreførte investeringsemner. 

Sorteringen sker som effekt af, at vi ønsker at sammenligne de enkelte emner med MSCI World, og 

dermed anvendes i en passiv investeringsstrategi med eksponering mod markedsporteføljen. 

 

Da vi ikke ønsker, at tracke MSCI Worlds performance, men blot imitere denne ved anvendelse af 

de videreførte investeringsemner, så sættes intervallet for emnernes tilladte betaværdier til 

[0,90;1,10]. Dermed tillader vi en smule mere- eller mindre usystematisk risiko end 

markedsporteføljen. Årsagen er, at vi ikke ønsker at frasortere for mange emner, ud fra en præmis 

om manglende betaværdi på 1,00. Resultatet af sorteringen ud fra emners betaværdier illustreres 

nedenfor: 

 

Figur 7.27 Kriterie for udvalgte emners betaværdi 

 

 

Ud fra sorteringen finder vi, at særligt de danske investeringsforeninger frasorteres ud fra kriteriet 

omkring betaværdier. Ydermere pointeres det, at også de udenlandske ETF´er bliver ramt af 
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sorteringen. Årsagen vurderes, at være vores ændrede fokus i dataindsamlingens estimering af 

søgefeltet. I tidligere afsnit beskrives det, hvordan vi skifter fra benchmarkindeks som søgekriterie 

og i stedet anvender region og sektor. Vi forudså, at dette ville resultere i, at vi skulle frasortere en 

større andel af de udvalgte emner. Årsagen er, at vi beregner emnets betaværdi ud fra 

markedsafkastet, som for denne afhandling er estimeret som MSCI World. Med udgangspunkt i 

ovennævnte sortering ud fra: tilgængelighed, historik og betaværdier vurderes afhandlingens 

udvalgte investeringsemner, at være anvendelige ud fra afhandlingens ønske om en passiv 

eksponering mod markedsporteføljen. Med sorteringen sikrer vi således: at individuelle emner er 

tilgængelige for den danske investor, har den nødvendige historik til estimering af middelværdier 

samt risikomål og afslutningsvis at emnerne er anvendelige til eksponering mod 

markedsporteføljen.  

 

7.10 Estimering af datas middelværdier samt risikomål 

Efter endt sortering, samt kriterieudvælgelse videreføres 3 danske investeringsforeninger, 42 

ETF´er og 70 genererede aktieporteføljer. Ud fra en gennemsnitsbetragtning af de individuelle 

emner for de respektive formater, estimeres middelværdier og standardafvigelse på dags-, måneds- 

og årsbasis. Gennemsnitsbetragtningen er anvendt med afsæt i afhandlingens ønske om, at optræde 

objektivt. Alternativt til, at estimere en gennemsnitlig middelværdi for et investeringsformat kunne 

vi have valgt det enkelte investeringsemne, for hvert format med den bedste performance. Dette 

vurderes dog som en subjektiv tilgang og ydermere, da vi simulerer over tid, kan vi ikke med 

sikkerhed sige, at alle udvalgte emner består over hele afhandlingens simuleringsperiode. For 

indsigt i listede beregninger henvises der til Excel-arket “Simulering” og de enkelte faneblade: ETF, 

investeringsforeninger, MV-GEO, MV-sector, Number-Geo og Number-Sector. 

 

Figur 7.28 Middelværdier og standardafvigelse
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8 Input til simuleringen 

8.1 Omkostninger 

I forbindelse med valg af investeringsformat er det relevant, at undersøge omkostningerne 

forbundet med det enkelte format. For fonde er det ikke relevant udelukkende, at undersøge deres 

nominelle afkast. De relevante omkostninger forbundet med investeringen skal også inddrages, for 

at skabe et retvisende billede af formaternes performance. I Danmark opgøres omkostningerne 

typisk, som omkostninger i procent (ÅOP). For at muliggøre en sammenligning af omkostningerne 

for fonde, er det nødvendigt, at have et standardiseret sammenligningsgrundlag, til vurdering af 

afkast efter omkostninger. Vi antager, at den private investor vil agere som en rationel investor. 

Derved opstår der et naturligt ønske om, at opnå de laveste omkostninger forbundet med hver af de 

tre investeringsformater.   

 

Danske investeringsforeninger har administrationsomkostninger, som dækker omkostninger til 

husleje, markedsføring, IT, revision og porteføljepleje (Investering.dk, 2017a). Emissionstillæg og 

indløsningsfradrag er yderligere omkostninger forbundet med ind- og udtrædelse af foreningen. 

Emissionstillæg og indlæsningsfradrag betaler investor, for at de resterende ejere af fonden ikke har 

yderligere omkostninger, når der købes eller sælges investeringsbeviser. 

Transaktionsomkostningerne medregnes under indløsningsfradraget og er de omkostninger, der 

berører salg og afvikling af værdipapirer og valuta. Transaktionsomkostninger trækkes fra 

investeringen, før afkast og udbytte opgøres. 

  

8.1.1 Depotomkostninger: 

Ved køb og salg af værdipapirer, skal man som investor have et aktiedepot jf. tidligere afsnit. Det er 

muligt, at oprette et depot i de fleste banker mod et årligt gebyr. Det er relevant, at inddrage 

depotomkostningerne, dog er det for nogle udbydere f.eks. Nordnet gratis at have et aktiedepot 

(Nordnet.dk, 2017a). 

 

8.1.2 Spread 

Et spread indtræffer som effekt af, at der er forskel mellem finansielle aktivers udbud- og 

efterspørgselspris, det såkaldte BID-ASK spread. Således bliver investor pålagt en omkostning ved 

”at krydse spreadet”. Desto mere effektivt et marked er, desto mindre er spreadet. Aktier der 

handles med mindre volumen, vil derfor have højere spread. Handler investor i udenlandske aktier 
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eller investeringsforeninger, betales der også et valutaspread til udbyderen. Valutaspread er udtryk 

for en omkostning, i forbindelse med køb eller salg af finansielle produkter, som er noteret i 

fremmed valuta. Således er dette spread omkostning for vekslingen mellem to valutaer.  

 

8.1.3 Kurtage 

Kurtage er udtryk for en procentvis andel af købs- eller salgssummen, som betales til brokeren for 

at facilitere en handel. Prisen kan variere alt efter hvilket marked, der handles på. Typisk er der en 

minimumskurtage, der opkræves ved et køb eller et salg. Minimumskurtagen opstår som effekt af, 

at nogle markeder er mindre likvide. Ydermere kan minimumskurtage også bestå i form af fastlagte 

kurtager for broker, på forskellige børser.  

 

8.1.4 Valg af broker 

Det kan være oplagt, at investere gennem sin bank, dog viser det sig, at bankerne er relativt dyrere 

end andre handelsplatforme (børsen.dk, 2016). Udover omkostningerne forbundet med valg af 

broker, er det også relevant, at vurdere sikkerheden: hvor længe har den udbudte platform været i 

markedet, har de licens og hvordan er man dækket af indskydergaranti? Produktudvalg og 

kundeservice kan også have indvirkning på valg af broker, men for den gængse private investor 

antages det, at sikkerhed og omkostningerne er de vigtigste kriterier ud fra valg af handelsplatform. 

Vores undersøgelse tager udgangspunkt i den rationelle private investor, hvilket betyder, at 

omkostningerne har stor indvirkning på valg af investeringsplatform. Da vi udelukkende ønsker, at 

fokusere på danske brokere, har vi taget udgangspunkt i Nordnet og Saxobank (Børsen.dk, 2016). 

Degiro er fravalgt som potentiel broker, da der ikke indberettes automatisk til skat, samt betales et 

gebyr for at opretholde et aktiedepot.   

 

Nordnet: 

En onlinebank med fokus på det nordiske marked. Platformen har mere end en halv million kunder 

fordelt på de nordiske lande (Nordnetab.com, 2017).   

 

Saxotrader: 

Udbydes af Saxo Bank, som er en dansk onlinebank. Saxo Bank er specialiseret i onlinehandel og 

investering på de globale finansmarkeder. Saxotrader har et minimumsindskud på USD 2.000 

(Home.saxo.dk, Open an account).  
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Figur 8.1: Priser for kurtage 23/03-2018 fordelt på hhv. Nordnet og Saxo Bank: 

 

 

Ovenstående priser omfatter handel med aktier, investeringsforeninger og ETF´er og er hentet fra 

Home.saxo.dk og Nordnet.dk. Saxo Bank fjernede minimumskurtage for flere markeder d. 29. 

januar 2018 (Finanswatch.dk, 2018). Den reducerede minimumskurtage hos Saxo Bank, gør 

brokeren til den oplagte handelsplatform, til anvendelse i denne afhandling, da omkostningerne 

forbundet med kurtage vurderes, at udgøre en betydelig andel af de samlede omkostninger. Saxo 

Bank tilbyder desuden køb og salg på flere børser end Nordnet. Hverken Nordnet eller Saxo Bank 

opkræver depotgebyr. Da Saxo Bank er den billigste udbyder i de fleste markeder, benyttes Saxo 

Bank som broker i afhandlingens simulering. Årsagen er, at spredningen af risiko vil være billigere 

hos Saxo Bank pga. de lavere minimumskurtager. Både Saxo Bank og Nordnet tilbyder, at afdække 

valutaspread til 0,15% jf. telefonisk kontakt med Saxobank (Home.saxo.dk, Kontakt os) og 

Nordnets hjemmeside (Nordnet.dk, Valutaveksling hos Nordnet).   

 

Land Børs Kurtage** Minimumkurt. Kurtage Minimumkurt.

Australien Australian security exchange 0,10% 0 AUD N/A N/A

Belgien NYSE Euronext Brussels 0,10% 0 EUR 0,30% 25 EUR

Canada Toronto stock exchange 0,15% 25 CAD 0,15% 19 CAD

Canada TSX Venture exchange 0,15% 25 CAD 0,15% 19 CAD

Danmark OMX Copenhagen 0,10% 0 DKK 0,10% 29 DKK

Finland Nasdaq OMX Helsinki 0,10% 0 EUR 0,10% 8 EUR

Frankrig NYSE Euronext Paris 0,10% 0 EUR 0,30% 25 EUR

Holland NYSE Euronext Amsterdam 0,10% 0 EUR 0,30% 25 EUR

Hong Kong Hong Kong Exchanges 0,15% 0 HKD N/A N/A

Irland Irish Stock Exchange 0,10% 12 EUR N/A N/A

Israel Tel Aviv Stock Exchange 0,15% 60 ILS N/A N/A

Italien Milan Stock Exchange 0,10% 0 EUR N/A N/A

Japan Tokyo Stock Exchange 0,15% 1500 JPY N/A N/A

New Zealand New Zealand Stock Exchange 0,15% 20 NZD N/A N/A

Norge OMX Oslo 0,10% 0 NOK 0,10% 59 NOK

Portugal NYSE Euronext Lisbon 0,10% 12 EUR 0,30% 25 EUR

Schweiz SIX Swiss Exchange 0,10% 0 CHF N/A N/A

Singapore Singapore Exchange 0,15% 25 SGD N/A N/A

Spanien BME Spanish Exchanges 0,10% 0 EUR N/A N/A

Sverige OMX Stockholm 0,10% 0 SEK 0,10% 59 SEK

Tyskland Deutsche Börse (Xetra) 0,10% 0 EUR 0,15% 12 EUR

UK London Stock exchange 0,10% 0 GB 0,30% 25 GB

USA Amex, Nasdaq, NYSE & NSC, >10USD 0,10% 0 USD 0,15% 12 USD

USA Amex, Nasdaq, NYSE & NSC, <10USD 0,02 USD pr. aktie 0 USD 0,15% 12 USD

Østrig Vienna Stock Exchange 0,10% 12 EUR N/A N/A

*Oprettelse hos Saxo Bank kræver et indskud på min. 10.000 DKK

**Minimumsordre: 150 AUD, 100 EUR, 25 CAD, 1.000 DKK, 1.000 HKD, 1.000 JPY, 1.000 NOK, 150 CHF, 150 SGD, 1.000 SEK, 100 GBP, 50 USD

Saxo Bank* Nordnet
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8.1.5 ÅOP 

ÅOP (omkostninger i procent) er udtryk for de samlede forventede omkostninger ved, at investere i 

en investeringsforening. Fordelen ved anvendelsen af ÅOP er, at det mindsker besværet ved, at 

sammenligne omkostninger på tværs af investeringsforeninger. Tidligere har kurtage ved handel af 

investeringsbeviser ikke indgået i beregningen af ÅOP. Nye EU-regler fra udgangen af 2017 skal 

skabe en højere grad af transparens, i forhold til investeringsforeningers opgjorte omkostninger 

(Business.dk, 2018). På baggrund af de manglende omkostninger indregnet i ÅOP, er det yderst 

vanskeligt, at sammenligne de årlige løbende omkostninger for en investeringsforening med 

tilsvarende for en ETF. Ydermere beregnes ÅOP ud fra en tidshorisont på 5 år. Ud over ændringer 

fra EU, er det nu også blevet besluttet at inkludere en procentsats af de indirekte omkostninger 

(Finans.dk, 2018).    

 

Vurdering af årlige løbende omkostninger: 

Ved at investere i en dansk investeringsforening eller en ETF, tilvælger den private investor en 

service og dermed at betale sig fra, at opnå den ønskede globale diversificering og 

porteføljeadministration. Den løbende omkostning eksekveres som en omkostning, der opkræves 

årligt igennem hele investeringens løbetid. Det vurderes, at den årlige omkostning forbundet med 

investering i disse formater, har en stor betydning for afhandlingens vurdering af fordelagtigheden 

for de respektive investeringsformater. Vi ønsker derfor, at undersøge årsagen til differencen i 

denne omkostningsfaktor.  

 

Ved at investere igennem en dansk investeringsforening er den private investor pålagt, at betale en 

årlig procentsats, som omtales ÅOP. Modsat den danske investeringsforening, er den private 

investor underlagt, at betale et tilsvarende gebyr til de udenlandske fonde, benævnt som ”Expense 

Ratio”. En dansk investeringsforening er et lokalt produkt, modsat de udenlandske fonde. Det 

vurderes derfor, at sammenligneligheden af de to nøgletal for årlige omkostninger er lav.  

En gennemsnitsbetragtning af afhandlingens videreførte emner for de to investeringsformater viser, 

at den gennemsnitlige løbende årlige omkostning forbundet med investering i en dansk 

investeringsforening er 1,38%, modsat investering i en udenlandsk ETF, hvor den årlige løbende 

omkostning i gennemsnit er 0,34%. Jf. ovenstående afsnit, kan vi ikke med sikkerhed konkludere 

hvilke omkostninger, der medregnes i estimeringen af de samlede løbende årlige omkostninger, 

hverken for de danske- eller udenlandske fonde. Vi kan dog konkludere, at den løbende årlige 
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omkostning forbundet med investering igennem en dansk investeringsforening, er større end 1 %-

point.  

 

En af årsagerne til den markante forskel vurderes, at være tendensen til, at udlåne aktiver i de 

udenlandske fonde (Blackrock.com, Securities lending). Således fremgår det, at Blackrock, som er 

udbyder af iShares ETF’er, udlåner aktiver fra deres passive fonde til tredjepart. For at udlåne 

aktiver, modtager den individuelle fond en betaling, som anvendes til at højne den individuelle 

fonds afkast, ved at reducere de løbende omkostninger. Det antages, at udlån af aktiver forekommer 

for flere udbydere af udenlandske ETF´er.  

 

Med afsæt i udlånet vurderes det særligt relevant, at sammenholde individuelle fondes løbende 

omkostning med fondens samlede aktiver. Det antages yderligere, at desto jo højere AUM, desto 

lavere expense ratio. Denne antagelse bygger på, at en fond med relativt flere aktiver har mulighed 

for udlån i større skala og dermed modtage større betaling for udlån. Nedenstående figur er udtryk 

for en sample af afhandlingens anvendte ETF´er og illustrerer sammenhængen mellem AUM og 

fondens løbende omkostninger. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i, alle afhandlingens 

videreførte emner udbudt af Vanguard.  

 

Figur 8.2 Vanguard, AUM-Expense ratio: 

  

Excel: AUM-Expense Ratio 

 

Ovenstående illustrerer, at der er en sammenhæng mellem AUM og expense ratio. Det vurderes 

usandsynligt, at de danske investeringsforeninger skulle være i stand til, at nedbringe deres årlige 
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løbende omkostning, og dermed opnå en øget fordelagtighed. Nedenfor illustreres 

gennemsnitsberegninger af AUM og årlige omkostninger, med afsæt de to individuelle 

investeringsformater. Vi finder det højst usandsynligt, at de danske investeringsforeninger vil kunne 

opnå samme udlån, som udenlandske fonde og dermed nedbringe deres respektive årlige løbende 

omkostninger. Det pointeres yderligere, at de årlige løbende omkostninger for danske 

investeringsforeninger og ETF’er allerede er inkluderet i de anvendte TRI-værdier, jf. 

afhandlingens Bloomberg-afsnit.  

 

Figur 8.3 AUM-Expense Ratio 

 

 

8.1.6 Opsummering 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit og med afsæt i det afgrænsede datagrundlag, estimeres 

nedenstående omkostninger. Der henvises til Excel-arket “Simulering” og fanebladene OMK ETF, 

OMK Investeringsforeninger, OMK Aktier og Omkostninger for uddybende beregninger. Spread er 

beregnet på baggrund af BID/ASK-priser fra Saxo Bank og minimumskurtagen er beregnet med 

udgangspunkt i den første generede portefølje for hvert format.  

 

Figur 8.4 Omkostninger ved de enkelte investeringsformater 

 

 

8.2 Skat 

De skattemæssige konsekvenser for de tre investereringsformater, vil i dette afsnit blive 

gennemgået. For at konkludere på det mest optimale investeringsformat, er det nødvendigt at have 

et overblik over danske skatteregler og -satser. Afsnittet danner grundlag for dele af vores analyse 

Investerings

Format

Exchange

Traded Fund

Dansk

investeringsforening

Markedsvægtet

Geografisk

Markedsvægtet

Sektor

Nummervægtet

Geografisk

Nummervægtet

Sektor

ÅOP 0,0000% 1,3800% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Expense ratio 0,3402% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Kurtage 0,1000% 0,1000% 0,1010% 0,1024% 0,1012% 0,1031%

Spread 0,1680% 0,6408% 0,1642% 0,0700% 0,1107% 0,1727%

Valutaspread 0,1500% 0,0000% 0,1500% 0,1500% 0,1500% 0,1500%

Emissionstillæg 0,0000% 0,4167% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

Minimumskurtage 0 kr. 0 kr. 776 kr. 1.669 kr. 1.660 kr. 1.034 kr.
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og den senere simulering af investeringsformaterne, eftersom skat har en stor påvirkning på 

nettoafkastet, og yderligere påvirker de udvalgte investeringsformater forskelligt.  

 

8.2.1 Aktie- eller kapitalindkomst 

Når finansielle aktiver skal beskattes, skildres der mellem to typer af indkomst: aktie- og 

kapitalindkomst. Da afhandlingens investeringsformater beskattes forskelligt, er det relevant at 

definere, hvordan det enkelte format beskattes. Årsagen er, at denne egenskab har indflydelse på 

investors nettoafkast.  

 

Kapitalindkomst omfatter en række forskellige indtægter og udgifter og bestemmes ud fra PSLs §4. 

Kapitalindkomst er for almindelige borgere typisk renteindtægter fratrukket –udgifter, men dækker 

også over skattepligtige gevinster og tab ud fra kursgevinstloven. En ETF kategoriseres som en 

investeringsforening ud fra KGLs §19 stk. 2. Handler man fra et aktiedepot, og ikke i 

pensionsøjemed, så beskattes ETF´er som kapitalindkomst (Nordnet.dk, 2017). Dette skyldes, at 

ETF’en betragtes som en udenlandske investeringsforening og, at der ikke er gennemsigtighed i 

forhold til hvilke dele af afkastet, som stammer fra udbytte og kursstigninger. 

 

Kapitalindkomstbeskatningen er kompliceret grundet forskellen i skattevirkningen mellem positiv 

og negativ kapitalindkomst. Ydermere fordi beskatningen af den positive kapitalindkomst afhænger 

af kapitalindkomstens størrelse, og af den øvrige indkomst (Møller et al, 2015: s. 209). 

  

Aktieindkomsten defineres som aktieudbytte fra danske og udenlandske selskaber, samt fortjeneste 

og tab ved salg (Skat.dk, Satser). Udbytter og realiserede kursgevinster og -tab, påvirkes i 

modsætning til kapitalindkomst, ikke af anden indkomst og beskattes derfor udelukkende ud fra 

afkast. Udbytter og skattepligtig indkomst fra danske- og udenlandske aktier, samt skattepligtige 

gevinster og tab ved salg af: investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsinstitutter med 

minimumsbeskatning og akkumulerende investeringsforeninger, betegnes som aktieindkomst (Skat, 

Aktieindkomst). Når afkast realiseres via salg eller udbytteudlodning, opgøres dette og er dermed 

gældende som aktieindkomst for det pågældende skatteår, hvor de er blevet realiseret.    
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8.2.2 Realisations- eller lagerprincippet  

Ved investering i finansielle produkter, eksisterer der to forskellige indregningsprincipper til 

opgørelse af gevinst og tab. Hovedreglen er jf. ABL §23, at gevinst og tab på aktier og 

investeringsbeviser, for privatpersoner, normalt medregnes ved indkomstopgørelsen efter 

realisationsprincippet. Når realisationsprincippet anvendes, medregnes gevinst og tab i 

skatteansættelsen for det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres. Ved afståelse forstås 

salg, bytte, bortfald og andre former for afhændelse. Det afgørende for fastsættelse af 

afståelsestidspunktet er, hvornår der foreligger en endelig og bindende aftale om afståelsen 

(Skat.dk: Realisationsprincippet eller lagerprincippet?).  

 

Lagerprincippet anvender, i modsætning til realisationsprincippet, en opgørelse af gevinst eller tab 

ud fra en primo/ultimo-tilgang. Når lagerprincippet anvendes opgøres indkomstårets gevinst eller 

tab, som forskellen mellem aktiernes værdi ved indkomstårets slutning og begyndelse. Der sker 

således beskatning af gevinst eller gives fradrag for tab, selv om aktivet ikke er solgt og 

gevinsten/tabet dermed ikke er realiseret. For aktiver, der er erhvervet i indkomstårets løb, anvendes 

anskaffelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse (Skat.dk: 

Realisationsprincippet eller lagerprincippet). 

 

Det er en væsentlig faktor om realisations- eller lagerprincippet anvendes. I forhold til timing af 

skattebetalingen, har det en stor påvirkning på, om beskatningen tager udgangspunkt i realisations- 

eller lagerprincippet. Et eksempel er, om den nedre eller øvre beskatningsgrænse benyttes, samt det 

fremtidige afkast af den udskudte skat, der reelt set er et skattefrit lån fra staten, hvilket kan skabe et 

merafkast på det rentefrie lån i forhold til nettoafkastet.    

 

Gevinst og tab på aktier og investeringsbeviser, beskattes som hovedregel efter 

realisationsprincippet jf. ABL § 23 stk. 1. ETF´er beskattes som udenlandske 

investeringsforeninger, jf. ABLs § 19, ABL § 23 stk. 7, som kapitalindkomst og dermed ud fra 

lagerprincippet. Aktieindkomst, som beskattes efter realisationsprincippet, giver investor en 

mulighed for at spekulere i, hvornår det er fordelagtigt at realisere sine gevinster eller tab. 

Kapitalindkomst beskattes mindre transparent end aktieindkomst. Beskatning af ETF´er vurderes 

derfor som værende ”skæv”. Årsagen er, at det danske skattesystem ikke er indrettet til at omfatte 

investering af frie midler i udenlandske investeringsforeninger. Da renteindtægter og -udgifter kan 
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modregnes tab og gevinster på ETF´er, så har det en betydning, om investor har negativ eller positiv 

kapitalindkomst. Da ETF´er beskattes efter lagerbeskatningsprincippet, har investor her ikke 

mulighed for, at påvirke, hvornår skatten skal betales, da den opgøres ud fra forskellen mellem årets 

primo- og ultimo-saldo. 

  

8.2.3 Skattesatser 2018 

Reglerne for beskatning af aktieindkomst er væsentlig simplere end beskatningen af 

kapitalindkomst. Aktieindkomst beskattes ud fra to niveauer, defineret ud fra progressionsgrænsen 

på 52.900 (2018). Aktieindkomst under 52.900 kr. beskattes med 27%, alt der over beskattes med 

42%. Ved tab på aktieindkomst er det muligt at modregne tabet mod gevinster, og ydermere 

fremføre tabet til kommende år, hvor det modregnes fremtidige gevinster (Skat.dk, Når du køber og 

sælger værdipapirer). Den eneste måde at realisere tab, i forbindelse med aktieindkomst, er ved at 

modregne dette i fremtidig aktieindkomst. Såfremt man oplever et stort tab i aktieindkomsten, så 

kan det være svært, at aktivere det urealiserede fradrag, hvis investor eksempelvis er pensionist eller 

har mistet størstedelen af sin formue.  

 

Beregningen af skatteeffekten af kapitalindkomst er yderst kompleks, og der er rigtig mange 

faktorer, som påvirker skattebetalingen. Først og fremmest er der problematikken omkring, at tabt 

kapitalindkomst fradrages med lavere satser end -gevinster. Derudover er der faktorer såsom anden 

kapitalindkomst, bopælskommune og kirke- og topskat, som påvirker skattesatsen. Der findes fire 

forskellige niveauer for beskatning af kapitalindkomst pr. 01-01-2018. Nettokapitalindkomst i 

intervallet 0-43.800 kr. beskattes med summen af: kommuneskat, sundhedsbidrag, bundskat og evt. 

kirkeskat. For en borger, der bor i en gennemsnitskommune og betaler kirkeskat, vil det resultere i 

en summeret skattesats på i alt: 24,90 + 1,00 + 11,15 + 0,70 = 37,75%.  

Såfremt den positive kapitalindkomst overstiger progressionsgrænsen, så tillægges topskatten også 

til beskatningen, dog med en topgrænse på 42%. For en borger, der bor i en gennemsnitskommune 

og betaler kirke- og topskat, vil det resultere i en skattesats på: 24,90 + 1,00 + 11,15 + 0,70 + 15,00 

= 52,75% = 42,00%. 

 

Der findes to intervaller i forhold til beskatning af personer med negativ nettokapitalindkomst. Det 

højeste skattefradrag er i intervallet [-50.000;0], hvor sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat 

refunderes. Derudover er der jf. PSLs §11 stk. 2, en kompensationsprocent for reduktion af 
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skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst på 7,00%. For en borger, der bor i en 

gennemsnitskommune og betaler kirkeskat, vil fradraget være på: 24,90 + 1,00 + 0,70 + 7,00 = 

33,60%. Såfremt den negative nettokapitalindkomst er større end -50.000 kr., så frafalder de 7,00%-

point i kompensation, hvilket giver et fradrag for en borger, der bor i en gennemsnitskommune på: 

24,90 + 1,00 + 0,70 = 26,60%.  

 

Formålet med den lave fradragssats for kapitalindkomst, der er mindre end -50.000 kr., skyldes at 

politikerne ønsker, at gøre det dyrt for befolkningen at have stor gæld (Møller et. al 2015: s. 210). 

Fradraget falder med et procentpoint i 2019, så det endelige fradrag på nettokapitalindkomst under  

-50.000 kr. bliver 25,60% (skm.dk, 2017). Som ved aktieindkomst, er det muligt for ægtepar at 

fordoble bundfradraget for ægtepar, hvis den ene part ikke udnytter sit jf. PSLs § 7 stk. 1. 

 

Som det fremgår af ovenstående, så er beskatning af kapitalindkomst mindre transparent end den 

tilsvarende beskatning af aktieindkomst. Nedenstående oversigt forsøger at give et overblik over 

skattesatserne ud fra en privat investor, der bor i en gennemsnitskommune og betaler kirke- og 

topskat. 

 

Figur 8.5 Skattesatser 2018 

  

 

8.2.4 Aktiesparekonto 

Et nyt interessant initiativ, som også har en effekt på beskatningen af værdipapirer, er den nyligt 

vedtagne aktiesparekonto. Den vedtagne udgave af forslaget, er gældende pr. 1. januar 2019, 

fastsætter et loft på 50.000 kr. og ydermere en beskatning på samlet 17,00%. Det vil dog være 
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muligt at hæve loftet til 200.000 kr. over en årrække, såfremt forligskredsen godkender det frem 

mod 2022 (Børsen, 2017). Ud fra den lave skattesats vil det være oplagt, at oprette og udnytte 

maksimalindskuddet på kontoen. Nikolaj Mikkelsen chefanalytiker fra Morningstar udtaler:  

 

“Kontoen bliver nemlig den mest fordelagtige opsparingsform til investering i aktier for almindelig 

opsparing. Kontoen resulterer for langt de fleste i højere afkast efter skat i forhold til investors 

øvrige beskatningsalternativer.” (Business.dk, 2017).  

 

Kontoen vil blive lagerbeskattet, så der tages ikke hensyn til, om gevinsterne er realiserede eller ej. 

Da regeringen ikke ændrede på aktieavancebeskatningen, så vurderes aktiesparekontoen mest 

fordelagtigt for de første 50.000 kr. investeret fra 1. januar 2019, på grund af den fordelagtige 

skattesats. Den lavere beskatning giver investorerne en skatterabat i forhold til nuværende 

skattesatser.  

 

8.2.5 Ændret beskatning af ETF´er 

Et interessant aspekt i erhvervsaftalen fra 2017 er, om ETF´er skal beskattes som aktieindkomst 

frem for kapitalindkomst gældende fra 2019. I erhvervsaftalen fremgår følgende:  

 

“Derfor indføres en mere ensartet beskatning af investeringsinstitutter, hvor afkastet for alle 

investorer i aktiebaserede investeringsselskaber beskattes som aktieindkomst” (Regeringen.dk, 

2017).  

 

Beskatningen af ETF´er vil dog stadig være ud fra lagerprincippet, men de mulige ændrede 

skattevilkår, vil uden tvivl have en betydning for attraktiviteten af ETF´er. Årsagen er, at det vil 

være nemmere, at udnytte eventuelle tab. Såfremt en ændring i beskatningen af ETF vedtages, vil 

det påvirke den danske investeringskultur, da mange danskere i øjeblikket fravælger passive 

udenlandske fonde (Shareholders.dk, 2017). 

  



Side 73 af 132 
 

9 Simulering 

9.1. Formål 

Simuleringen af fremtidige kurser, har til formål, at danne grundlag for vurdering af 

fordelagtigheden af de udvalgte tre investeringsformater i forhold til: transaktionsomkostninger, 

udbytteskat og skat af realisering. Først vil vi simulere et basisscenarie, med udgangspunkt i de 

indsamlede historiske dagsafkast for de tre formater: ETF´er, danske investeringsforeninger og 

direkte investering i aktier. Formålet med basissimuleringen er, at estimere urealiserede værdier 

over 30 simuleringsår for de individuelle investeringsformater. Med udgangspunkt i de urealiserede 

værdier, vil simuleringen tilgå effekten af transaktionsomkostninger og udbytteskat.  

 

Da investeringsformaterne er underlagt forskellige klassificeringer af skattemæssig indkomst jf. 

afsnit 8.2.1, vurderes det nødvendigt at estimere realiserede værdier. Årsagen til dette er, at vi med 

de realiserede værdier har mulighed for, at skabe et validt sammenligningsgrundlag på tværs af de 

forskellige skattemæssige klassificeringer. Herefter ønsker vi, at undersøge effekten af en mulig 

fremtidig ændring af skatteparadigmet for ETF´er. Således vil vi med afsæt i erhvervsaftalen fra 

2017 jf. afsnit 8.2.5 ændre skattevilkårene for ETF´erne i simuleringen fra kapital- til 

aktieindkomst, og dermed tilgå effekten af denne mulige ændring. Til slut vil vi foretage en 

validering af basisscenariet, med afsæt i en opstillet gennemsnitssimulering.  

 

9.2 Monte Carlo  

Før det er muligt, at vurdere transaktionsomkostningerne og de skattemæssige konsekvenser for de 

tre investeringsformater, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i en estimering af fremtidige 

kurser. Vi har besluttet, at benytte en Monte Carlo-simulering, som værktøj til estimering af 

fremtidige kurser og dermed fjerne forskerbias. Således påvirker vi ikke afkastscenarierne 

subjektivt. Store dele af vores analyse bygger på disse estimerede kurser, og det er derfor essentielt, 

at dataoutput fra simuleringen er pålideligt.   

 

En Monte Carlo-simulering er en model, der kan benyttes til at forudsige kursbevægelser for aktiver 

og dermed danne grundlag for bedre investeringsbeslutninger (Kroese et al, 2014). Modellen er 

opkaldt efter casinoområdet Monte Carlo i Monaco, da chance og tilfældigheder er vigtige aspekter 

i modelleringen. Modellen går også under betegnelsen sandsynlighedssimulering, da denne bygger 

på to komponenter: retningsbevægelse og tilfældighed.  
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Retningsbevægelsen bestemmes ud fra de individuelle investeringsformaters varians og 

standardafvigelse, som er estimeret med udgangspunkt i historiske afkast jf. tidligere afsnit.  

Da det er nødvendigt, at estimere modellens tilfældighedskomponent, anvendes Excels SLUMP-

funktion, som generer en række tilfældige tal mellem [0,00;1,00]. Selvsamme funktion blev anvendt 

til etablering af de individuelle porteføljer, og vi finder det derfor pragmatisk, at anvende denne 

igen.  

 

Da vi i denne afhandling ønsker at kvalitetssikre vores data, analyse og simulering, efter bedste 

evne, ønsker vi at foretage en kontrol af vores simuleringsoutput. Således estimeres en 

basissimulering med afsæt i afhandlingens udvalgte investeringsformater. Basissimuleringen tager 

udgangspunkt i et unik datasæt af genererede slump-værdier, og estimerer på baggrund af disse 

investeringsformaternes performance over 30 år. For at sikre os, at vores basissimulering ikke er en 

outlier gennemføres yderligere 29 unikke simuleringer. Hver af disse simuleringer er estimeret med 

afsæt i uafhængige slump-værdier. Genereringen af 30 simuleringer, inklusiv vores basissimulering, 

muliggør en vurdering af, om vores basisscenarie er udtryk for en outlier. 

 

Vi anvender en Monte Carlo-simulering til estimering af afhandlingens fremtidige afkast. Som 

forskere er vi klar over, at der altid vil være et element af usikkerhed, forbundet med simulering af 

fremtidige hændelser. Da Monte Carlo-simuleringen tager udgangspunkt i tilfældige udtrækninger, 

fra en sandsynlighedsfordeling, vurderer vi dog, at anvendelse af netop denne model er den mest 

pragmatiske fremgangsmåde. Alternativt skulle vi som forskere opstille en model til, at håndtere 

den nødvendige tilfældighedsgenerering. Havde vi opstillet en model, ville afhandlingens validitet 

kunne påvirkes af forskerbias. Årsagen vurderes som værende, at vi som forskere, ved at opstille en 

model, har mulighed for en subjektiv påvirkning af modellens output. Da afhandlingens simulering 

danner grundlag for konklusionen, ville vi som forskere kunne påvirke konklusionen subjektivt.   

 

9.2.1 Data  

Jf. afhandlingens afsnit 7.10 og 8.1.6 er simuleringens estimerede middelværdier, risikomål og 

omkostninger opstillet. 
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9.3 Antagelser 

9.3.1 Valg af fordeling  

For at kunne opstille en Monte Carlo-simulering er det nødvendigt at tilgå antagelser om, hvilke 

sandsynlighedsfordeling markedskurser og afkast følger. Benninga (2014: s. 675) argumenter for, at 

den grundlæggende antagelse i de finansielle markeder er, at aktiekurser er lognormalfordelte, mens 

afkast er normalfordelte. Dette vurderes, som et godt udgangspunkt for valg af fordeling til 

anvendelse i vores simulering. Årsagen er, at Benninga (2014) anvender Monte Carlo-simuleringer 

til at estimere fremtidige aktiekurser. Vi ønsker med afsæt i Beningas påstand om lognormalfordelte 

aktiekurser og normalfordelte afkast, at undersøge om dette gør sig gældende for afhandlingens 

udvalgte data. 

 

Starter vi med antagelsen omkring lognormalfordelte aktiekurser, så er der flere aspekter, der taler 

for denne påstand. Først og fremmest, så er den fremtidige aktiekurs ukendt og ud fra kursen i dag, 

kan vi således ikke bestemme kursen i morgen. Dette følger antagelsen om, en svag 

markedsefficiens jf. afhandlingens teoriafsnit. Benninga argumenterer for, at en aktiekurs aldrig kan 

blive negativ eller 0, hvis vi ser bort fra børsnoterede selskaber, der rammes af konkurs. Ydermere 

argumenteres der for, at det gennemsnitlige afkast ved at eje aktier over tid, er positivt. Tilsvarende 

afkastet, er usikkerheden forbundet med at eje aktier ligeledes stigende over tid. Benninga 

begrunder denne antagelse med, at et aktivs varians vil være større om ét år end om én måned 

(Benninga, 2014: s. 676). 

 

Aktieafkastenes sandsynlighedsfordeling estimeres ud fra en frekvensgraf, som benyttes til at skabe 

et histogram over fordelingen. Benninga (2014) har undersøgt dagsafkastene for S&P500 i perioden 

1950-2011, figuren er illustreret nedenfor: 
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Figur 9.1 Dagsafkast for S&P500 1950-2011 

 

Kilde: (Benninga, 2014: s. 679) 

 

Benningas figur illustrerer, at fordelingen af afkastene for S&P500 i perioden 1950-2011 kan 

antages, at være approksimativt normalfordelt, dog en smule venstreskæv. Vi ønsker nu, at 

undersøge påstanden om normalfordelte afkast ligeledes er gældende for afhandlingens empiri.  

 

For at undersøge påstanden har vi taget udgangspunkt i afkastene fra MSCI World for hele 

afhandlingens tidsperiode 2008-2017. Årsagen til, at vi undersøger Benningas påstand, med afsæt i 

MSCI World er, da indekset anvendes som proxy for markedsporteføljen i denne afhandling. Det 

vurderes således, at hvis undersøgelsen af afkastene fra MSCI World viser en normalfordeling, så 

holder påstanden ligeledes for afhandlingens videreførte investeringsemner. Resultatet af 

undersøgelsen af MSCI Worlds afkast for afhandlingens udvalgte periode er illustreret nedenfor: 
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Figur 9.2 Normalfordeling og MSCI World dagsafkast 2008-2017  

 

 

Det findes, at afkastene for MSCI World har en tendens til at følge normalfordelingen. Vi finder, at 

data har en høj kurtosis med udgangspunkt i, at en relativ stor andel af de observerede daglige 

afkast er tilnærmelsesvis 0. Fordelingen for MSCI World er, som ved Benningas fordeling for 

S&P500, en smule venstreskæv. Dette skyldes at gennemsnittet er på 0,01095, som er højere end 0. 

Det estimerede gennemsnit begrundes med antagelsen om, at aktiekurser stiger over tid jf. tidligere 

afsnit.    

 

En årsag til, at MSCI World ikke følger en perfekt normalfordeling kan være afledt af den 

forholdsvis korte tidsperiode på 10 år, som kun opfylder en økonomisk cyklus jf. tidligere afsnit. 

Ved at øge tidshorisonten vurderes det, at normalfordelingen i højere grad tilnærmes. Derfor har vi 

valgt at teste normalfordelingsantagelsen for MSCI World, ved at øge afhandlingens tidsperiode til 

at omfatte 1999-2017. Det bør pointeres, at den øgede tidsperiode ikke er repræsentativ for 

afhandlingens dataindsamling, men alene er anvendt i denne undersøgelse af 

normalfordelingsantagelsen. Resultatet af undersøgelsen illustreres nedenfor. 
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Figur 9.3 Normalfordeling og MSCI World dagsafkast 1999-2017  

 

 

Ved at øge tidshorisonten fra 10 år til 18 år finder vi, at normalfordelingen i højere grad tilnærmes. 

Data er stadig centreret omkring 0, men kurtosis er relativt lavere for den øgede tidsperiode.  

Med afsæt i de to ovenstående analyser af dagsafkast, vælger vi, at antage, at dagsafkast fra MSCI 

World approksimativt følger en normalfordeling. Denne antagelse understøttes ydermere af 

Benningas (2014) analyse af afkast fra S&P 500.  

 

I forlængelse af vores undersøgelse af normalfordelte afkast, for afhandlingens udvalgte periode, 

ønsker vi også at teste Benningas argument for, at aktiekurserne er lognormalfordelte. For at 

undersøge dette, tager vi igen udgangspunkt i dagsafkast fra MSCI World, da vi finder det 

pragmatisk, at anvende samme datasæt på tværs af de to individuelle analyser. Resultatet af 

undersøgelsen af MSCI Worlds aktiekurser for den udvalgte periode 2008-2017 findes nedenfor: 
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Figur 9.4 MSCI World TRI: 01-01-2008 til 31-12-2017 i forhold til lognormalfordeling 

 

 

 

Ud fra ovenstående, når vi frem til samme resultat, som da vi undersøgte Benningas 

normalfordelingsantagelse for afhandlingens udvalgte afkast. Vi finder således, at antagelsen om 

lognormalfordelte aktiekurser ikke holder med afsæt i MSCI Worlds aktiekurser. 

Der er ikke nok observationer omkring medianen, hvilket er en for stor afvigelse i forhold til den 

plottede lognormalfordeling. 

 

Vi anerkendte Benningas antagelse om normalfordelte afkast, med afsæt i den øgede tidsperiode fra 

2008-2017 til 1999-2017. Vi ønsker derfor at undersøge, om vi har mulighed for acceptere 

Benningas argumentation om lognormalfordelte aktiekurser, ved ligeledes at øge tidsperioden i 

denne undersøgelse. Således øges tidshorisonten for MSCI World fra 10 år til 18 år. Resultatet af 

den udvidede tidsperiode findes nedenfor: 
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Figur 9.5 MSCI World TRI: 01-01-1999 til 31-12-2017 i forhold til lognormalfordeling 

 

 

Ved at øge datamængden med otte år, demonstreres det, at markedskurserne for MSCI World 

tilnærmer normalfordelingen i højere grad. Da vores empiri dækker en tidsperiode på 10 år, kan det 

bevirke at tidshorisonten er for kort og stikprøven, som resultat af denne egenskab, ikke følger den 

sande populations fordeling.  

 

Vi vælger at godtage antagelserne om normalfordelte afkast og lognormalfordelte aktiekurser, med 

afsæt i ovenstående analyser, samt Benningas (2014) argumentation. Det antages derfor, at 

markedskurserne følger en lognormalfordeling og ydermere, at afkastene følger en normalfordeling. 

Med afsæt i vores estimerede sandsynlighedsfordelinger vurderes det validt, at benytte 

nedenstående formel til, at simulere de fremtidige kurser (Benninga, 2014: s. 777). 

 

𝑆𝑡 = 𝑆0 ∗ 𝐸𝑥𝑝 ((𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ 𝑇 + 𝜎 ∗ √𝑇 ∗ 𝑍)  

Hvor: 

𝑆𝑡 = 𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡, 𝑆0 = 𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 0, 𝑟 = 𝑀𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑣æ𝑟𝑑𝑖, 𝜎 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒, 𝑇 = 𝑇𝑖𝑑𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙,  

𝑍 = 𝑇𝑖𝑙𝑓æ𝑙𝑑𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑 𝑓𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛  
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Vi simulerer aktiekurserne med udgangspunkt i tidspunkt T. Aktiekurserne er lognormalfordelte, jf. 

tidligere afsnit, med middelværdi r og standardafvigelsen σ. For at muliggøre dette, antages det at 

aktiekurserne har middelværdien (𝑟 −
𝜎2

2
) og standardafvigelsen σ.  

 

Første del af formlen (𝑟 −
𝜎2

2
) ∗ 𝑇 er driftledet, som er modellens retningsbevægelse jf. tidligere 

afsnit. Andet led 𝜎 ∗ √𝑇 ∗ 𝑍 er den del af modellen, der skaber shock og tilfældigheder.  

Komponentet Z bestemmes ud fra standardnormalfordelingen, hvor Excel generer et tilfældigt tal 

ud fra formlen STANDARD.NORM.INV(SLUMP) (Support.office.com, Funktionen 

STANDARD.NORM.INV).      

 

9.3.2 Afkastenes korrelation  

Med afsæt i afhandlingens sortering efter betaværdier, accepterer vi præmissen om, at de 

videreførte emner afspejler en høj grad af korrelation med MSCI World. Det er derfor nødvendigt, 

at tilføje korrelationen til modellens tilfældighedsgenerering. Vi ønsker at tilføje korrelationen til 

shock-komponentet i simuleringen ved anvendelse af slump-funktionen jf. afhandlingens tidligere 

afsnit. Ud fra anvendelse af Choleskys dekomponering er det muligt, at generere tilfældige tal med 

en korrelation (Benninga, 2014: s. 640). Den franske matematiker André-Louis Cholesky beviste, at 

en vilkårlig, symetrisk, positivt defineret matrix S, kan opskrives som produktet af en nedre 

triangulær matrix L og dennes transponerede LT (Benninga, 2014: s. 639).  

 

Choleskys dekomponering tager udgangspunkt i en varians-kovariansmatrix, der er defineret som 

spredningsforholdet mellem to stokatiske variable. Denne vektor ganges på yderligere en vektor for 

tilfældige tal. Produktet af denne multiplikation er tilfældigt dannede tal, der tager udgangspunkt i 

afhandlingens udvalgte formaters korrelation. Dermed er korrelationen mellem de forskellige 

investeringsformater opfyldt. Der henvises til Excel-arket “Simulering” fanebladet “Tilfældige tal” 

for genereringen af tilfældige værdier, som benyttes til simuleringen. I bilag 2 findes VBA-koden til 

benyttelse af Choleskys dekomponering i Excel. Nedenstående tabeller viser varians-

kovariansmatrixen for de seks investeringsformater og den afledte Cholesky dekomponering. 
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Figur 9.6 Varians-kovarians-matrix og Cholesky   

 

  

 

9.4 Simuleringsforudsætninger 

Efter at have præsenteret en overordnet tilgang til valget af Monte Carlo-simulering, antagelser om 

normal- og lognormalfordeling samt en gennemgang af Choleskys dekomponering, vil vi nu opliste 

afhandlingens subjektive antagelser. Disse antagelser er opstillet med afsæt i afhandlingens 

problemfelt og ydermere overensstemmende med afhandlingens problemformulering.   

 

Geninvestering af udbytte 

Udbytte geninvesteres en gang ultimo året for Danske investeringsforeninger og de etablerede 

aktieporteføljer. Da vores undersøgelse udelukkende har taget udgangspunkt i akkumulerende 

ETF´er, udbetales der ikke udbytte for dette investeringsformat. Begrundelsen for årlig 

geninvestering frem for løbende er, at dette mindsker transaktionsomkostningerne forbundet med 

geninvestering. 

 

Skattebetaling for ETF 

Der tages højde for den positive eller negative skat, med udgangspunkt i lagerbeskatningen, ved at 

sælge eller geninvestere tilsvarende andele af investeringsformatets kursværdi. 
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Udbyttesats 

Det årlige udbytte for danske investeringsforeninger og aktier er lig med 2,34% med afsæt i 

udbyttesatsen for MSCI World (Msci.com: 2017). Der undlades, at inddrage ekstraordinære 

udbytter og dermed benyttes udelukkende ovenstående faste årlige sats.  

 

Investeringssum på USD 50.000 

Investeringssummen har ikke videre indvirke på afhandlingens simulering udover, at vi skal bruge 

et investeringsbeløb på tidspunkt 0, som vi kan simulere ud fra. Investeringssummen sættes til 

50.000 dollars, da samtlige kurser er hentet ind i dollars jf. afhandlingens afsnit om dataudsøgning i 

Bloomberg. Beløbet er opstillet med afsæt i en pragmatisk tilgang, da det vurderes muligt for en 

gennemsnitlig dansk privat investor, at investere for USD 50.000. Omregnet til danske kroner 

01/01-2018: kurs: 6,17=308.500 kr.  

 

Faste skattesatser 

Der tages udgangspunkt i uændrede skattesatser (2018-regime), dog med undtagelse af at fradraget 

for nettokapitalindkomst på under -50.000 kr. nedsættes fra 26,6% til 25,6% i 2019 og fremefter. 

 

Ingen anden aktieindkomst 

Der tages udgangspunkt i ingen anden aktieindkomst på investeringstidspunktet.  

 

Ingen anden kapitalindkomst 

For at mindske kompleksiteten af skatteberegningerne, tages der udgangspunkt i en investor uden 

anden kapitalindkomst. 

 

Ingen rebalancering 

Afhandlingens etablerede aktieporteføljer vil ikke blive rebalanceret. Årsagen til, at investor ikke 

ønsker at rebalancere porteføljen er, at en løbende rebalancering vil betyde øgede 

transaktionsomkostninger. 

 

Udnyttelse af tab 

Negativ kapitalindkomst udbetales via skatten og negativ aktieindkomst udnyttes ved, at modregne 

denne i fremtidig aktieindkomst.   



Side 84 af 132 
 

Skat 

Ved beregningen af skattesatser for kapitalindkomst tages udgangspunkt i en borger, der bor i en 

gennemsnitskommune og betaler top- og kirkeskat jf. afhandlingens afsnit 8.2.3. 

 

Startdato 

De genererede aktieporteføljer etableres 1. januar 2018. Konsekvensen af den nyligt vedtagne 

aktiesparekonto medregnes ikke, da det vil medføre høje transaktionsomkostninger, at genplacere 

porteføljen et år efter startdatoen. Således vil en sammenligning på tværs af afhandlingens 

investeringsformater vanskeliggøres. 

 

Tidsperiode 

Simuleringens tidsperiode fastsættes til 30 simuleringsår. Vi er som forskere bevidste om, at det 

samlede antal af simuleringsår kan påvirke simuleringens output. Det pointeres dog, at begge 

antagelser om sandsynlighedsfordelingerne ønskes opfyldt jf. afsnit 9.3.1. Således estimeres det, i 

tidligere undersøgelse, at en 10-årig tidsperiode ikke er nok. Det vurderes derfor, at 30 

simuleringsår er tilstrækkeligt for, at opfylde antagelserne om sandsynlighedsfordelingerne. 

 

Antal simuleringer per år 

Vi har valgt, at tage udgangspunkt i månedlige simuleringer, da det antages, at dagssimuleringer 

over tid vil gøre sandsynligheden for negative afkast mindre. Dermed bliver det samlede antal 

simuleringer per år lig med 12. 

 

Ugift 

Den private investor i denne afhandling er ugift, derfor tages der udgangspunkt i 

progressionsgrænsen for en enlig. Vi som forskere er bevidste om eventuelle fordele ved, at gifte 

sig og dermed opnå en anden progressionsgrænse. Vi ønsker dog at afhandlingen skal have en høj 

anvendelighed for danske private investorer. Ikke alle danske private investorer har mulighed for, at 

gifte sig. På baggrund af dette, opstilles antagelsen om en ugift dansk privatinvestor. 

 

Etiske overvejelser 

Den danske private investor antages, ikke at have præferencer for etiske investeringer. Årsagen er, 

at etiske overvejelser vurderes som værende udtryk for en subjektiv holdning. 
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Markedskurser og afkast 

Med afsæt i Benningas argumentation, samt afhandlingens analyse jf. tidligere afsnit, antages det at 

de simulerede markedskurser følger en lognormalfordeling. Ydermere antages det, at de simulerede 

afkast følger en normalfordeling. 

 

Valutasikring 

Der foretages ikke sikring mod valutakursrisiko. Jf. tidligere afsnit om Bloombergs Total Return 

Index-funktion. Det er derfor ikke nødvendigt at analysere, samt simulere valutakursudsving, da 

datagrundlaget allerede indeholder disse egenskaber. 

 

Konstante porteføljevægte 

Som forskere har vi ikke mulighed for, at estimere porteføljevægtningen af vores videreførte 

investeringsemner for ETF’er og danske investeringsforeninger. Selv hvis vi havde den fulde 

indsigt, ville det ikke give mening, at tilgå denne egenskab, da vurderingen af ovennævnte 

investeringsformater tager udgangspunkt i en gennemsnitsbetragtning. Ydermere antages det, at en 

eventuel optimering modvirker afhandlingens objektive tilgang.  

 

Med afsæt i denne antagelse vælger vi ikke, at berøre porteføljevægtningen af afhandlingens 

genererede aktieporteføljer. Årsagen er, at hvis vi tilgår en porteføljevægtning for de genererede 

porteføljer, så påvirker vi formatet subjektivt, og der opstår som følge heraf et forskerbias. Havde 

porteføljevægtene været ændret, ville dette have betydning for de enkelte formaters 

standardafvigelse, hvilket i sidste ende også ville have påvirket de simulerede afkast.   

 

9.4.1 Ændring af skatteparadigme  

Jf. afsnit 8.2.5 er det muligt, at den skattemæssige behandling af ETF´er ændres. I skrivende stund 

er intet vedtaget, og der kan kun spekuleres i, hvorledes en ny skatteaftale vil ændre 

beskatningsvilkårene for ETF´er. Ud fra nuværende udtalelser kan det se ud til, at beskatningen af 

ETF´er vil ændres fra kapital- til aktieindkomst, dog stadig med udgangspunkt i lagerbeskatning.  

En ændring i skattevilkårene for ETF´er vurderes, at kunne påvirke den skattemæssige asymmetri i 

opgørelsen af positiv og negativ kapitalindkomst. Det vurderes, at ændrede skattevilkår vil gøre 

ETF’en, som investeringsformat, mere fordelagtig. Vi ønsker at isolere effekten af denne mulige 

ændring i skatteparadigmet, og har derfor medregnet den potentielle ændringen i simuleringen.  
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9.5 Output Monte Carlo-simulering 

Med afsæt i ovenstående forudsætninger og tidligere estimering af middelværdier og risikomål, vil 

vi nu påbegynde vores simulering.  

 

9.5.1 Årlige afkast før transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved realisering 

For at bevirke forståelsen for de forskellige formatbestemte afkast i afhandlingens basissimulering, 

har vi valgt, at præsentere nedenstående figur. Illustrationen tager udgangspunkt i de 

lognormalfordelte årsafkast, afledt af forskellen mellem årets ultimo- og primoværdier før udbytte. 

Værd at pointere er, at ETF’erne findes, i en stor del af simuleringsårene, at have den bedste 

performance. Tilsvarende findes, at de danske investeringsforeninger estimeres, som det dårligst 

performende investeringsformat. Ydermere pointeres det, at i simuleringsårene 8, 21 og 28 oplever 

næsten alle investeringsformater et kurstab. Tabet er med til at sikre, at afhandlingens simulering 

omfatter effekten af negative årsafkast. Denne egenskab vurderes som værende realistisk, og ikke 

mindst relevant, i forbindelse med estimeringen af simulerings efterfølgende behandling af skat. 

Ydermere pointeres det, at nedenstående figur omfatter effekten af Cholesky-dekomponeringen. 

Dette understøttes af den tydelige korrelation investeringsformaterne imellem.  

 

Figur 9.7 Årlige afkast for basissimulering 

 
Excel: Simulering - “Simulering 1” 
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9.5.2 Basissimulering før transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved realisering 

Vores basissimulering af markedskurserne, for de forskellige investeringsformater, er illustreret i 

nedenstående figur. Grafen er udtryk for basissimuleringen før transaktionsomkostninger, 

udbytteskat og skat ved realisering. I de første syv simuleringsår er der ikke nogen betydelig forskel 

i kurserne. Fra simuleringsår syv og fremefter begynder MV-GEO og ETF´erne, at overperforme 

resten af afhandlingens investeringsformater.  

 

Resultatet af den 30-årige basissimulering før transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved 

realisering er, at ETF’erne slutter med en akkumuleret værdi på 1.457.082 kr. Næstefter placeres 

aktieporteføljen MV-GEO med en slutværdi på 1.387.589 kr. Derefter placeres aktieporteføljen 

MV-Sector med en slutværdi på 1.164.427 kr. ETF´erne har med udgangspunkt i ovenstående den 

bedste performance, 69.493 kr. bedre end MV-GEO, som har den næstbedste performance. Fra 

placeringen af MV-GEO ned til næste investeringsformat, MV-Sector, er forskellen 223.162 kr. 

De danske investeringsforeninger klarer sig markant dårligst med en slutværdi på 604.430 kr. Med 

udgangspunkt i nedenstående simuleringsscenarie, er ETF´erne det optimale investeringsformat. 

 

Dette simuleringsscenarie illustrerer, at i en verden uden skat og transaktionsomkostninger, findes 

ETF’erne som det mest optimale investeringsformat. Årsagen vurderes, at være formatets relativt 

høje middelværdi, samt høje grad af diversificering. Modsat findes for de danske 

investeringsforeninger, at den relativt dårlige performance er udtryk for de høje årlige løbende 

omkostninger. 
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Figur 9.8 Basissimulering før transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved realisering 

 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

9.5.3 Basissimulering efter transaktionsomkostninger og udbytteskat, før skat ved realisering 

Nedenstående graf er udtryk for afhandlingens basissimulering efter transaktionsomkostninger og 

udbytteskat. For at kunne estimere realiserede værdier, har det været nødvendigt, at skabe en 

oversigt over de urealiserede markedskurser. Som effekt af dette, er nedenstående graf før skat på 

realisering. Udtrykket i simuleringsscenariet er tilnærmelsesvis ens for ovenstående simulering, for 

simuleringens første 10 år. Herefter demonstrerer simuleringen, med udgangspunkt i de urealiserede 

værdier, at porteføljen MV-GEO overperformer afhandlingens resterende investeringsformater. 

Således estimeres det, at MV-GEO med udgangspunkt i simuleringen, ender med en slutværdi på 

975.202 kr. Herefter findes MV-Sector med en slutværdi på 772.538 kr. og dernæst ETF’erne med 

en slutværdi på 756.281 kr. 

 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at ved estimering af urealiserede værdier, underforstået efter 

transaktionsomkostninger og udbytteskat, at MV-GEO performer 202.664 kr. bedre end næstbedste 

investeringsformat, MV-Sector. Forskellen mellem MV-Sector og ETF’erne estimeres til 16.257 kr. 
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Den dårligste performance målt i urealiserede værdier findes igen, som værende de danske 

investeringsforeninger. Dette format noteres med en slutværdi på 473.395 kr. og således, 501.807 

kr. dårligere end simuleringsscenariets bedste investeringsformat, MV-GEO. 

 

Simuleringsscenariet med udgangspunkt i urealiserede værdier illustrerer, at ETF’erne påvirkes af 

lagerprincippet. Denne egenskab, som er specifik for formatet jf. tidligere afsnit, bevirker at 

performance i forhold til simuleringsscenariet uden skat og transaktionsomkostninger, er betydeligt 

mindre fordelagtig. Nedenstående graf illustrerer således, hvordan ETF’erne ændres fra at være 

mest fordelagtig, til at performe gennemsnitligt.    

 

Figur 9.9 Basissimulering efter transaktionsomkostninger og udbytteskat og før skat ved realisering 

 
Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

9.5.4 Realiserede værdier 

Afhandlingens basissimulering efter transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved realisering 

benævnes som, basissimuleringens realiserede værdier. Jf. ovenstående simuleringsscenarie med 

afsæt i urealiserede værdier beskrives, at særligt de realiserede værdier omfatter den fuldkomne 
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påvirkning, af afhandlingens estimerede transaktionsomkostninger samt skattebetalinger. 

Nedenstående graf illustrerer effekten af realisationsprincippet relativt til lagerbeskatningen. I 

simuleringsscenariet for urealiserede værdier benævnes det, at ETF’ernes performance blev 

påvirket af den årlige lagerbeskatning. Med udgangspunkt i nedenstående simuleringsscenarie for 

realiserede værdier illustreres effekten af at investeringsformater, underlagt realisationsprincippet, 

realiseres i alle simuleringsår. Dermed muliggør nedenstående graf en sammenligning af alle 

investeringsformater, på trods af, at disse er underlagt forskellige skatteprincipper. 

 

Grafen illustrerer, med udgangspunkt i realiserede værdier, at aktieporteføljen MV-GEO og 

ETF’erne skiftes til, at være bedst performende frem til simuleringsår 20. Herefter noteres det, at 

MV-GEO overperformer de resterende investeringsformater, inklusiv ETF’erne. Således ender MV-

GEO med en slutværdi på 812.385 kr. ETF’erne noteres en slutværdi på 751.993 kr. og dernæst 

findes MV-Sector med en slutværdi på 680.502 kr. Værd at pointere er, at i forlængelse af tidligere 

simuleringsscenarier, vurderes de danske investeringsforeninger igen som det dårligst performende 

investeringsformat. Den samlede slutværdi for formatet findes, at være 467.933 kr. Således er den 

samlede forskel mellem det bedst- og dårligst performende investeringsformat, hhv. MV-GEO og 

danske investeringsforeninger, 344.452 kr. efter 30 simuleringsår. 

 

Fælles for ovenstående tre simuleringsscenarier findes, at MV-GEO er den mest fordelagtige 

aktieportefølje. Formatets performance tilskrives den relativt lave påvirkning af minimumskurtage. 

Årsagen til den lave effekt af minimumskurtage skyldes den relativt lave andel af canadiske og 

japanske aktier, modsat de andre aktieporteføljestrategier.  

 

Fælles for aktieporteføljernes performance er, at i simuleringsscenariets senere år performer disse 

relativt bedre end ETF’erne. Denne egenskab kan tilskrives to faktorer: effekten af akkumulerende 

afkast og, at det for aktieporteføljerne er muligt at sprede købs- og salgsomkostningerne over flere 

simuleringsår. Det pointeres dog, at aktieporteføljerne rammes af en høj beskatning i de senere år, 

da de realiserede værdier er langt højere end progressionsgrænsen. Således afregnes til den høje 

skattesats, på 42%, for en større andel af afkastet.   
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Figur 9.10 Basissimulering realiserede værdier 

 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

Transaktionsomkostninger 

Vi ønsker at isolere effekten af transaktionsomkostninger på tværs af investeringsformaterne og 

opstiller nedenstående graf. Omkostningerne er relativt lavest for ETF´erne. Dette skyldes, at der 

ikke er nogen minimumskurtage ved investeringsformatet. Der betales derfor udelukkende købs- og 

salgsomkostninger, som består af valutaspread, spread og kurtage. Omkostningerne for 

investeringsforeningerne er højere end for ETF´erne, dette skyldes, at der udover spread og kurtage 

også skal betales emissionstillæg.  

 

Jf. simuleringsscenariet med afsæt i de realiserede værdier benævnes MV-GEO som 

aktieporteføljen, med den relativt mindste påvirkning af minimumskurtagen. Ydermere noteres, at 

de resterende aktieporteføljer påvirkes individuelt af minimumskurtagen, som effekt af den unikke 

fordeling for hvert enkelt format. Nedenstående graf illustrerer de akkumulerede 

transaktionsomkostninger ved realisering og ydermere påvirkningen af minimumskurtagen. 
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Figur 9.11 Basissimulering akkumulerede transaktionsomkostninger ved realisering  

 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

Skat 

Med udgangspunkt i ovenstående afsnit ønsker vi ligeledes for dette afsnit, at isolere effekten af 

skat på tværs af de forskellige investeringsformater. Nedenstående graf illustrerer, at den 

akkumulerede beskatning af aktieporteføljerne er højere, end for investeringsforeningerne. Det 

pointeres dog, at beskatningen af ETF’erne er højest igennem alle 30 simuleringsår.  

 

Det forekommer naturligt, at investeringsforeningerne har den laveste akkumulerede skattebetaling, 

da dette formats realiserede værdier performer relativt dårligst. Årsagen til, at ETF’erne har den 

højest akkumulerede skattebetaling, på trods af at formatet kun har de næsthøjeste realiserede 

værdier over 30 simuleringsår, er at disse rammes af den årlige lagerbeskatning. Ydermere påvirkes 

ETF’erne af den relativt lavere progressionsgrænse, samt relativt højere skattesatser.  

 

De akkumulerede skatteomkostninger for ETF’erne, i forhold til MV-GEO, mindskes i de senere år. 

Dette skyldes, at summen af de realiserede aktieindkomster ligger langt over progressionsgrænsen 

på 52.900 kr., og dermed afregnes der til den høje beskatningssats, 42%, ved realisering af 
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aktieporteføljen. Denne egenskab er med til, at forklare de høje akkumulerede skattebetalinger i 

aktieporteføljerne i de senere simuleringsår.  

 

 Figur 9.12 Basissimulering akkumulerede skattebetalinger ved realisering 

  
Uudnyttet skatteaktiv i investeringsforeningen i år 1-30, MV-GEO i år 1 og MV-Sector, Number-GEO og Number-Sector år 1-2. 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

  

9.5.5 Value at Risk 

For at risikovurdere vores simuleringsoutput, har vi foretaget en value at risk-vurdering med 

udgangspunkt i et 95%-signifikansniveau. VaR benyttes til styring af risiko og formålet med 

nøgletallet er, at identificere og forstå eksponeringen i forhold til risikoen forbundet med 

investeringen. Grafen nedenfor illustrerer det størst mulige tab for en given måned, i indeværende 

år, ud fra primoværdien af investeringsformatet. 

 

MV-GEO er eksponeret mod den højeste risiko målt i kroner. Denne egenskab tilskrives, at 

formatet har den største urealiserede værdi af alle investeringsformater. Value at risk tager 

udgangspunkt i den negative del af afkastfordelingen, ud fra en antagelse om normalfordeling.  
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Vi kan ud fra en estimering af VaR med 95% sikkerhed garantere, at et afkast på månedsbasis ikke 

vil blive lavere end nedenstående illustrerede værdier, med udgangspunkt i de urealiserede årlige 

primoværdier. Her er det en fordel for ETF´erne, at skatteprincippet tager afsæt i lagerbeskatning, 

hvilket mindsker potentielle tab i forhold til de andre investeringsformater i de senere år. 

 

Figur 9.13 Basissimulering 95% Value at risk 

 
Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

Anvendes et 99%-, frem for et 95%-konfidensinterval, estimeres de maksimale månedstab pr. år i 

nedenstående graf. Her kan vi med 99% sandsynlighed sige, at tab på månedsbasis ikke vil blive 

lavere end grafens listede værdier. 
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Figur 9.14 Basissimulering 99% Value at risk 

 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

For hvert individuelle investeringsformat kan det højeste procentuelle månedlige tab, estimeret i 

afhandlingens VaR-beregninger, aflæses i nedenstående tabel. ETF´erne er omfattet af den største 

procentuelle risiko. Værd at pointere er, at ETF’erne i ovenstående graf placeres gennemsnitligt. 

Dog listes formatet med den højeste procentuelle risiko i nedenstående tabel. Denne egenskab 

vurderes, at være afledt af lagerbeskatningen. 

 

Figur 9.15 Basissimulering Value at risk  

 

Excel: Simulering - “Simulering 1” 

 

9.5.6 Simulering med udgangspunkt i ændret skatteparadigme: 

Jf. afsnit 8.2.5 vil vi med udgangspunkt i vores simulering ændre skattevilkårene for ETF´erne fra 

kapital- til aktieindkomst. Med udgangspunkt i basissimuleringsscenariet ændres således 

indkomstopgørelsen for ETF´erne, fra kapital- til aktieindkomst. Dog fastholdes lagerbeskatningen 
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som indregningsprincip jf. afsnit 8.2.5. Nedenstående illustration demonstrerer, at ændringen fra 

kapital- til aktieindkomst gør ETF´erne til det mest fordelagtige investeringsformat med en 

slutværdi på 831.711 kr. Med udgangspunkt i basissimuleringsscenariets realiserede afkast var 

slutværdien 751.993 kr. Værd at pointere, ved ændring af skattevilkårene fra kapital- til 

aktieindkomst, forekommer der en forøget slutværdi på 79.719 kr. efter 30 simuleringsår. Ændres 

skattevilkårene for ETF´erne påvirker det fordelagtigheden til det bedre. 

 

Figur 9.16 Basissimulering realiserede værdier ved ændring i skatteparadigme 

 
Excel: Simulering - “Simulering 1, ETF=Aktieindkomst” 

 

Med udgangspunkt i de negative årsafkast, som i år 8, 21 og 28, mindskes forskellen mellem de 

realiserede afkast. Dette afledes af, at det er muligt, at geninvestere de tabte kapitalindkomster i 

porteføljen ud fra basisscenariet. Denne egenskab er først mulig ved realiserede tab i forhold til 

realisationsprincippet.  

 

Effekten afledes af den forhøjede progressionsgrænse fra 43.800 kr. til 52.900 kr. og en skattesats 

på 27% frem for 37,75%. Over en 30-årig periode resulterer ændringen, fra kapital- til 

aktieindkomst, i en forøget slutværdi på 79.719 kr. efter skat og omkostninger illustreret nedenfor: 
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Figur 9.17 Basissimulering ETF beskattet som aktie- og kapitalindkomst  

 
Excel: Simulering - “Simulering 1, ETF=Aktieindkomst” 

 

9.5.7 Kontrol af output ud fra gennemsnitssimulering 

Da vores basissimulering udelukkende berører et sæt simulerede månedsafkast over 30 år, så vil der 

være sandsynlighed for, at simuleringen er en outlier jf. afsnit 9.2.  

 

For at kontrollere vores simuleringsoutput, har vi valgt at generere yderligere 29 sæt unikke slump-

værdier. De 30 sæt generede slump-værdier, og dermed uafhængige simuleringer, kan aflæses i 

Excel-arket “Simulering”, fanebladet “Tilfældige tal”. Disse simuleringer benyttes til, at skabe et 

gennemsnitssimuleringsscenarie, for at sikre at vores basissimulering ikke er udtryk for en outlier. 

Årsagen til, at vi oprindeligt ikke har valgt, at tage udgangspunkt i en gennemsnitssimulering er, at 

dette vil mindske sandsynligheden, for at opnå negative årsafkast jf. afsnit 9.4 vedrørende 

simuleringsforudsætningerne.  

 

Med afsæt i ovenstående fundering, vurderes det relevant, at tage udgangspunkt i afhandlingens 

basissimulering og derefter sammenligne denne med gennemsnitssimuleringen. Ud fra 

nedenstående figur, fremgår det, at afhandlingens basissimulering approksimativt afspejler outputtet 
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af gennemsnitssimuleringen. Vi kan således falsificere hypotesen om afhandlingens basissimulering 

er en outlier. 

 

I gennemsnitssimuleringen forekommer der udelukkende positive årsafkast, hvilket bekræfter vores 

oprindelige opfattelse af, at en gennemsnitsbetragtning, i modsætning til basissimuleringen, ikke vil 

omfatte et tilstrækkeligt antal negative årsafkast. Dataoutput kan aflæses i Excel-arket “Simulering” 

og fanebladet “Gennemsnit”. 

 

Figur 9.18 Gennemsnitssimulering realiserede værdier    

 
Excel: Simulering - “Gennemsnit” 

 

Afkastfordeling 

Vores gennemsnitssimulering består af 12 måneder*30 år*30 simuleringer = 10.800 månedlige 

simuleringer per investeringsformat, hvilket vurderes som værende et tilstrækkeligt antal 

simuleringer. Fordelingen af årsafkast, før transaktionsomkostninger udbytteskat og skat før 

realisering, på tværs af alle formater udgør: 30 år*30 simuleringer*6 investeringsformater = 5.400 

årsafkast og er afbilledet i nedenstående graf. Det fremgår tydeligt, af nedenstående illustration, at 

når antallet af simuleringer øges, vil afkastenes normalfordelingen i højere grad kunne tilnærmes. 
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Figur 9.19 Gennemsnitssimulering afkastfordeling  

 

Excel: Simulering - “Gennemsnit” 

 

Marginale skattesatser 

Med afsæt i gennemsnitssimuleringen er det muligt, at tilgå de marginale effektive skattesatser. Af 

grafen fremgår det tydeligt, at ETF´erne beskattes relativt hårdest, med udgangspunkt i: den lave 

progressionsgrænse, de komplekse skattevilkår samt de høje skattesatser. Det forekommer logisk, at 

ETF´erne havde været hårdest beskattet, hvis formatet havde været det mest fordelagtige ud fra de 

realiserede værdier. Den relativt hårde beskatning af ETF´erne mindsker investeringsformatets 

fordelagtighed. 
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Figur 9.20 Gennemsnitssimulering skattesatser  

 

Excel: Simulering - “Gennemsnit” 

 

Marginale transaktionsomkostninger 

Det er ligeledes muligt, at tilgå de marginale transaktionsomkostninger ud fra 

gennemsnitssimuleringen. Ud fra nedenstående graf, fremgår det, at aktieporteføljerne rammes 

hårdt af minimumskurtagen i forhold til ETF´erne og investeringsforeningerne. Det pointeres for 

læser at MV-Sector, i illustrationen, er tilnærmelsesvis lig med Number-GEO og kan derfor være 

svær se i illustrationen. Disse aktieporteføljer indeholder flest aktier fra børser med 

minimumskurtage, hvilket har en stor effekt i forhold til omkostninger over tid.  
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Figur 9.21 Gennemsnitssimulering transaktionsomkostninger  

 

Excel: Simulering - “Gennemsnit” 

 

Test af forskel i middelværdier 

Foruden kontrol af gennemsnitssimuleringen er det også relevant, at opstille en statistisk test.  

Således ønsker vi at undersøge, om der forekommer et optimalt investeringsformat med 

udgangspunkt i simuleringens realiserede værdier. Denne test tager udgangspunkt i de to bedst 

performende investeringsformater, MV-GEO og ETF´erne, med afsæt i gennemsnitssimuleringen.  

 

Da vores datagrundlag kun dækker en tidshorisont på 30 år og 30 simuleringer, er det nødvendigt, at 

bruge en T-test. For at kunne konkludere på resultaterne, ønsker vi at finde ud af, om afkastet ved 

ETF´erne er større end eller lig afkastet for MV-GEO. Vi opstiller således følgende hypoteser: 

 

H0-hypotese: ETF middelværdi - MV-GEO middelværdi ≥0 

H1-hypotese: ETF middelværdi - MV-GEO middelværdi <0 

 

Bekræftes vores H0-hypotese, så kan vi konkludere at gennemsnitsafkastene for MV-GEO er 

mindre end ETF´ernes afkast. Afvises H0-hypotesen og H1-hypotesen accepteres, så kan vi 

bekræfte, at MV-GEO har større gennemsnitlige middelværdier end ETF´erne. Datagrundlaget er 

kun stikprøver og den sande populations sigma er ukendt, men antages at være ens. Antagelsen om 
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ens sigma bygger på den høje grad af korrelation mellem de to formater. Beregningerne for hvert 

signifikantniveau kan udledes i fanebladet ”Gennemsnit”. Der kan ud fra T-testene med 95% 

sikkerhed udledes, at forskellen mellem MV-GEO og ETF´erne er større end nul fra det 15. 

simuleringsår og fremefter. Det noteres, at ud fra en gennemsnitsbetragtning baseret på de 30 

individuelle simuleringer, så kan det for investorer med en investeringshorisont på over 15 år bedre 

betale sig at investere i MV-GEO da forskellen i afkast er signifikant større hos MV-GEO end hos 

ETF´erne. 

 

Figur 9.22 Gennemsnitssimulering T-test  

 

Excel: Simulering - “Gennemsnit” 

 

9.6 Opsummering 

Afhandlingens simuleringsafsnit havde til formål, at danne grundlag for vurdering af 

fordelagtigheden af afhandlingens udvalgte tre investeringsformater. Denne vurdering baseres på 

transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat af realisering jf. afhandlingens problemformulering i 

afsnit 3.4.  

 

For at muliggøre vurderingen af ovenstående parametre, simulerede vi et basisscenarie med 

udgangspunkt i de indsamlede historiske dagsafkast jf. afsnit 7.10 om estimering af datas 

middelværdier samt risikomål. Formålet med basisscenariet var, at tilgå resultatet af urealiserede-, 

realiserede værdier og en eventuel fremtidig ændring af skatteparadigmet for ETF’erne.  

 

Med afsæt i simuleringen af urealiserede værdier, tilgik vi effekten af transaktionsomkostninger og 

udbytteskat. Det noteres, at aktieporteføljen MV-GEO var det optimale investeringsformat målt i 

urealiserede værdier. Jf. afhandlingens afsnit 8.2.2, om realisations- eller lagerprincippet beskrives, 
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at opgavens udvalgte investeringsformater er underlagt forskellige skattevilkår. For at tilgå effekten 

af denne forskel i skattebehandlingen, estimeres realiserede værdier i basissimuleringen. Det 

noteres, for simuleringens behandling af realiserede værdier, at aktieporteføljen MV-GEO igen var 

det optimale investeringsformat.  

 

Med afsæt i afhandlingens afsnit 8.2.5 jf. ændret beskatning af ETF’er, ønskes med udgangspunkt i 

basissimuleringen, at tilgå effekten af ændringen fra kapital- til aktieindkomst for ETF’erne. Det 

noteres, at ændres skatteparadigmet for ETF’erne, så outperformer investeringsformatet 

aktieporteføljen MV-GEO. Dermed, ved en fremtidig mulig ændring af beskatningen, noteres det, at 

ETF’erne bliver det mest optimale investeringsformat.  

 

Ovenstående vurderinger med afsæt i urealiserede-, realiserede værdier og ændret skatteparadigme 

baseres på afhandlingens basissimulering. For at validere, at den opstillede basissimulering ikke er 

udtryk for en outlier, opstilles en gennemsnitssimulering. Med afsæt i gennemsnitssimuleringen 

afkræftede vi således præmissen om, at basissimuleringen er udtryk for en outlier. Ud fra 

valideringen af basissimuleringen vurderes det, at afhandlingens simulering kan anvendes i den 

videre konklusion.   
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10 Perspektivering 

10.1 Optimering af skat 

Med udgangspunkt i optimering af skattebetalingen vurderes det, ud fra afhandlingens 

basissimulering, relevant at undersøge de investeringsformater, der er underlagt 

realisationsprincippet. Årsagen er, at disse investeringsformater rammes af den høje skattesats på 

42% ved realisering af positiv aktieindkomst, for samlet værdi, der overstiger progressionsgrænsen 

på 52.900 kr. Ydermere er optimeringen mulig for disse investeringsformater, da 

realisationsprincippet jf. afsnit 8.2.2, muliggør timing af skattebetalingen. 

 

Denne egenskab giver incitament til optimering, da det vurderes fordelagtigt at realisere 

aktieindkomst til 27% frem for 42%. Formålet med optimeringen af skattebetalingen er således, at 

undgå at afregne fremtidigt realiseret afkast til 42%. For at opnå denne fordel, bør investor holde 

fokus på progressionsgrænsen og således realisere årligt afkast plus udbytte, før 

progressionsgrænsen bliver aktuel. Med udgangspunkt i de akkumulerede udbyttebetalinger i 

basissimulerings første 10 simuleringsår, vurderes det muligt, at optimere skattebetalingen. 

Nedenfor illustreres benævnte udbyttebetalinger: 

 

Figur 10.1 Akkumulerede udbyttebetalinger 

 

Kilde: Excel: Simulering – ”Simulering 1” 

 

Ud fra ovenstående udbyttebetalinger kan følgende optimering af skatten opstilles. Det pointeres, at 

optimeringen tager udgangspunkt i aktieporteføljen MV-GEO: I første simuleringsår er det muligt 

for investor, at realisere 52.900 𝑘𝑟. −7.390 𝑘𝑟. = 45.510 𝑘𝑟. i afkast uden at overskride 

progressionsgrænsen. Således kan investor afregne afkastet på 45.510 kr. til den lave skattesats for 

aktieindkomst. Realisering skal dog også vurderes ud fra, at der opstår transaktionsomkostninger 
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ved køb og salg af aktier. Den sparede skatteeffekt skal derfor kunne svare de tilsvarende 

transaktionsomkostninger ved realiseringen. Det pointeres, at investor ved, løbende at realisere 

værdien af aktieporteføljen, har mulighed for at nedbringe fremtidige akkumulerede urealiserede 

værdi. 

  

10.2 Optimering af minimumskurtage 

Vi ønsker i dette afsnit, at stressteste aktieporteføljen MV-GEO med afsæt i 

omkostningsoptimering. Vi vil undersøge, om det er muligt, at optimere denne portefølje ved, at 

udelukke lande med aktuel minimumskurtage og samtidig opretholde kravet om afhandlingens 

betaværdier. Derfor justeres den oprindelige fordeling for etableringsstrategien MV-GEO. Således 

udelukkes: Canada, Japan og Singapore da disse lande er omfattet af minimumskurtage hos vores 

udvalgte broker.  

 

Nedenfor oplistes optimeringen af minimumskurtage. Vi ser at der fjernes hhv. to aktier i Canada, 

fem i Japan og en aktie i Singapore. Ved anvendelse af afhandlingens oprindelige markedsvægtning 

for MV-GEO, placeres de otte nu manglende aktier, i hhv. USA og UK. 

 

Figur 10.2 Fordeling uden minimumskurtage 

 

Kilde: Excel: KURTAGEOP. MARKET WEIGHTED-GEOGRAPH DISTRIBUTED PORTFOLIOS(LOG) 

 

Resultatet af denne omfordeling af MV-GEO bliver derfor en samlet besparelse per genererede 

portefølje, på 776 DKK jf. nedenstående figur. 

 

 



Side 106 af 132 
 

Figur 10.3 Optimeret minimumskurtage 

 

 

Med afsæt i den nye fordeling, genereres ligeledes 20 individuelle porteføljer, som ønskes simuleret 

over 30 år for dermed, at være i stand til, at sammenligne med den oprindelige strategi for MV-

GEO. For at øge validiteten af denne sammenligning, håndhæves kriteriet for betaværdier ligeledes 

for den optimerede fordeling af MV-GEO jf. afsnit 7.9. 

 

Ved generering af porteføljer ud fra den oprindelige strategi fandtes 18 af de 20 porteføljer, at 

overholde kriteriet for betaværdierne. Med den optimerede fordeling, uden minimumkurtage, finder 

vi, at 10 ud af de 20 genererede porteføljer overholder kriteriet. Det vurderes som værende 

retvisende, at flere af de individuelle genererede porteføljer, ikke overholder kriteriet om 

betaværdier. Det antages, ved at fjerne enkelte lande for de individuelle porteføljer, opnås en 

mindre grad af systematisk risiko og dermed lavere betaværdier. 

 

De ti videreførte individuelle porteføljer simuleres således ud fra samme proces, som den 

oprindelige basissimulering for MV-GEO. Resultatet illustreres nedenfor: 
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Figur 10.4 MV-GEO med/uden minimumskurtage  

 

Kilde: Excel: Simulering – “Simulering 1 uden mimimumskurt” 

 

Undersøgelsen finder, at vi ved at justere MV-GEO er i stand til at generere porteføljer, som 

overholder kriteriet om betaværdierne og dermed den ønskede systematiske risiko. Ydermere 

pointeres det, at over 30 år opnås et samlet merafkast på 9.651 kr. jf. ovenstående graf. 

 

10.3 Valutakursrisiko 

Da alt data er indsamlet i amerikanske dollars jf. afsnit 7.6, har vi kun indsamlet data, der allerede 

indeholder effekten af valutakursrisiko. I den praktiske verden vil en investor, der ejer 

internationale investeringer, være eksponeret overfor politisk- og valutakursrisiko (Bodie et al, 

2014: s. 887). Vi vil ikke berøre den politiske risiko, da denne vurderes, at være uden for 

afhandlingens problemfelt. Valutakursrisikoen vil blive berørt med afsæt i relevansen, for vores 

investeringsformater.  

 

Når der investeres internationalt, kan valutakursudsving have en stor indvirkning på afkastene, 

hvilket man som investor kan være nødsaget til, at forholde sig til. Mange ETF´er udbydes i dollars, 

hvilket betyder, at en investor vil være udsat for kursudsving i dollaren. Aktieporteføljer med en høj 

grad af aktier, samlet geografisk, vil også være eksponeret mod lokale kursudsving. 
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Benævnt i afhandlingens afsnit 7.6, så har investors præferencer en stor indflydelse på, om der 

ønskes en hedge mod valutakursrisiko. Årsagen er, om investor vil opveje omkostningerne ved, at 

afdække sin valutakursrisiko. Vi har ingen anbefalinger i forhold til sikring af valutakursrisikoen, 

da denne vil være op til investors individuelle præferencer, dog vil vi anbefale, at man som investor 

forholder sig til valutakursrisikoen.  

 

10.4 Time is money  

Det virker pragmatisk, at den private investor ikke kan forudsige fremtidige afkast, men der er altid 

mulighed for, at forholde sig til de aktuelle omkostningsniveauer jf. Møller et al (2015). Således 

konkluderes, at danske investeringsforeninger findes ufordelagtige med afsæt i deres relativt høje 

løbende årlige omkostninger.  

 

Ved konklusionen af de danske investeringsforeninger, som et ufordelagtigt investeringsformat, 

efterlades den private investor, i dette perspektiveringsafsnit, med to valgmuligheder: investering i 

ETF´er og etablering af privat aktieporteføljer. Valget mellem de to investeringsformater sidestilles 

således med valget om, at købe en service eller egenhændigt etablere en portefølje. Afhandlingens 

basissimulering finder, at MV-GEO og ETF’er skiftes til, at overperforme hinanden, målt i 

realiserede værdier. Med afsæt i de sidste 9 år af simuleringen konkluderes det dog, at MV-GEO er 

mest fordelagtig. Efterfølgende finder basissimuleringen, at ETF’erne, ved ændring i 

skatteparadigmet, er det mest fordelagtige investeringsformat. 

 

Ud fra ovenstående, og ydermere, at vi ikke med sikkerhed kan sige, om beskatningen af ETF’er 

ændres jf. erhvervsaftalen 2017, vil vi nu forsøge, at stressteste dette tvetydige resultat. Vi ønsker 

derfor, at tilføje et nyt subjektivt omkostningsaspekt i dette perspektiveringsafsnit. Således, fra 

tidligere analyse af transaktionsomkostninger og skat, tilføjes nu værdien af tid og dermed en 

omkostning i form af tiden anvendt på, at opretholde investeringen i aktieporteføljer. 

 

Ved at vælge mellem MV-GEO og ETF’erne som investeringsformat, opnår investor et realiseret 

afkast. Dette realiserede afkast sidestilles med produktet for de ovenstående investeringsformater. 

Da det realiserede afkast, noteres tilsvarende ens for MV-GEO og ETF’erne ønsker vi, med dette 

perspektiveringsafsnit, at sætte fokus på processen for, at opnå det realiserede afkast. 
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Vi opstiller således et tankeeksperiment. Vi antager at der, for at opretholde en investering i en ETF 

over 30 år bruges én time årligt. Tiden bruges på, at erhverve investeringen. For etableringen af en 

privat aktieportefølje antages det, at der bruges tre timer årligt på, at opretholde investeringen. 

Tiden for dette format bruges på, at udvælge og erhverve aktier, samt geninvestering af udbytte. Det 

pointeres, at antagelsen om eksakt tid ikke er væsentlig, men at forholdet mellem de individuelle 

tidsrammer er i fokus. Med udgangspunkt i afhandlingens fastlagte simuleringsramme på 30 år, 

opstilles nedenstående figur. Dermed må tidsforbruget alt andet lige, være større for investering i 

aktieporteføljer end for en ETF´er. Nedenstående graf illustrerer processen for, at opretholde 

investering i en aktieportefølje og en ETF. 

 

Figur 10.5 Administration af investeringsformat  

 

  

Figuren illustrerer, at investor ved at tilvælge ETF’er som investeringsformat, kan spare meget tid. 

Vi ønsker ikke at estimere værdien af denne tid, blot at illustrere forskellen.  

 

Afsnittet om værdien af tid konkluderer således, at givet forudsætningen om tilnærmelsesvis 

identiske realiserede værdier over 30 år, for de udvalgte to investeringsformater, så findes det 

fordelagtigt, at tilvælge ETF’er som investeringsformat. Årsagen begrundes med, at investor kan 

spare meget tid på administration af sin investering. Denne tid kan således effektiviseres andetsteds.  
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10.5 Perspektivering af simuleringens antagelser og output 

I forbindelse med vores benyttede simuleringer, som har været grundlaget for vores analyse af 

investeringsformater, har det været nødvendigt, at foretage en række valg. Disse aktive valg 

vurderes, at have påvirket vores dataoutput. Det er ikke muligt, at konkludere fuldkommen objektivt 

med afsæt i afhandlingens empiri. Ydermere vurderes det, at vores tilgang til afhandlingens 

simulering kan opfattes subjektivt. 

 

Måden porteføljerne udvælges på, har indflydelse på den geografiske og markedsmæssige 

spredning og dette afleder yderligere, at der fremkommer minimumskurtage ved investering i børser 

fra blandt andet Canada, Singapore og Japan. Denne egenskab påvirker transaktionsomkostningerne 

for aktieporteføljerne. Valget om geninvestering af udbytte, og delvis realisering af ETF´erne ved 

skattebetalingen, er også subjektive valg, vi har foretaget. Det er ikke nødvendigt, at foretage disse 

transaktioner, dog er vores begrundelse, at vi ønsker at skabe et validt sammenligningsgrundlag på 

tværs af alle investeringsformater. Foruden ovenstående overvejelser kunne udbyttesatsen have 

været højere eller lavere, hvilket også ville have påvirket transaktionsomkostningerne i positiv eller 

negativ retning. Antagelserne om vores danske privatinvestor bygger på en række underantagelser 

om: skattesatser, bopælskommune, anden kapital- og aktieindkomst og civilstatus. Det vurderes, at 

fælles for disse antagelser er, at disse kan have indvirkning på konklusionen.  

 

Afslutningsvis er det også nødvendigt, at forholde sig til, at simuleringen bygger på historiske 

afkast over en 10-årig periode, hvor det vurderes, at have været fordelagtigt at investere i aktier. 

Historiske afkast afspejler ikke nødvendigvis fremtiden, men de vil være et lige så godt estimat, 

som andre tilvirkninger. Et alternativ til historiske afkast, havde været forventede afkast, men dette 

ville i vores optik indebære en relativt større grad af subjektivitet, fra vores side i forbindelse med 

fastsættelsen af årsafkastene.   
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11 Diskussion 

Følgende afsnit har til formål, at præsentere afhandlingens fundne resultater på en pragmatisk måde. 

Således ønsker vi med denne diskussion, at opstille en let og tilgængelig oversigt, for læser, over 

alle afhandlingens inkluderede parametre og ydermere diskutere de gode og dårlige egenskaber for 

afhandlingens investeringsformater. For at bevirke en høj anvendelighed og ydermere skildre de 

unikke egenskaber, opstilles et pointsystem, hvor 1 = god, 0 = gennemsnitlig og -1 = dårlige. Det 

pointeres, for læser, at denne diskussion ikke har effekt på afhandlingens konklusion. Årsagen er, at 

det opstillede pointsystem ikke er retvisende for en tilgang til problemformuleringens 

vurderingskriterier om performance, transaktionsomkostninger, skat og optimering. Dette 

begrundes med, at der, i efterfølgende diskussion, ikke tages højde for relevansen og effekten af 

hvert unikke egenskab. Diskussionen opdeles i to underafsnit: En objektiv- og en subjektiv 

diskussion.  

 

11.1 Performance 

Dette afsnit søger, at diskutere afhandlingens udvalgte investeringsformater ud fra en tilgang til 

gode og dårlige egenskaber ved formaternes performance. Den overordnede diskussion tager afsæt 

i: Middelværdi, value at risk, diversificering og realiserede værdier. 

 

Middelværdi 

Første performancemål er investeringsformaternes estimerede årlige middelværdier jf. afsnit 7.10.  

Afhandlingens gennemsnitlige årlige middelværdi estimeres som 6,829%. Den højeste årlige 

middelværdi estimeres, for ETF’erne, som 8,168%. Næstefter placeres aktieporteføljen MV-GEO, 

med en årlig middelværdi på 8,050%. Den laveste årlige middelværdi estimeres, for danske 

investeringsforeninger, som 3,486%. Som effekt af ovenstående gennemgang, krediteres ETF’erne 

og MV-GEO med ét point for performancemålet. De resterende porteføljeformater, MV-Sector, 

Num-Geo og Num-Sector tildeles 0 point. Afslutningsvis debiteres de danske 

investeringsforeninger ét point.  

 

VaR 

Ved anvendelse af value at risk søger vi, at risikovurdere de udvalgte investeringsformater. 

Vurderingen tager afsæt i hhv. et 95%- og 99%-signifikansniveau, jf. afsnit 9.5.5, og søger at tilgå 

det størst mulige månedlige tab for en given periode. Fælles for de to ovenstående risikomål er, at 
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MV-GEO er eksponeret mod den højeste risiko i kroner. Årsagen er, at denne portefølje opnår den 

største urealiserede værdi for alle investeringsformaterne. Som effekt af denne egenskab, debiteres 

MV-GEO ét point, hvor resten af investeringsformaterne tildeles 0 point. 

 

Diversificering 

Næste performancemål er opstillet efter ønsket om, at anvende de udvalgte investeringsformater i 

en passiv eksponering mod markedsporteføljen. I denne hensigt krediteres formaterne ETF og 

danske investeringsforeninger ét point. Årsagen er, at både investeringsforeninger og ETF´er 

indeholder et relativt højt antal aktier. Det pointeres, at alle aktieporteføljer debiteres ét point. Dette 

begrundes med, at afhandlingens estimerede aktieporteføljer indeholder 60 aktier jf. afsnit 7.8. 

 

Realiseret 

Det sidste performancemål er de realiserede værdier, som er udtryk for den samlede akkumulerede 

værdi efter: transaktionsomkostninger, udbytteskat og skat ved realisering jf. afsnit 9.5.4. 

Simuleringens gennemsnitlige realiserede værdi, efter 30 simuleringsår er 673.046 kr. Den højeste 

realiserede værdi estimeres for MV-GEO og noteres 812.385 kr. Herefter placeres ETF’erne med en 

værdi på 751.993 kr. Den laveste realiserede værdi estimeres, for de danske investeringsforeninger, 

værende 467.933 kr. Som effekt af ovenstående krediteres ETF’erne og MV-GEO ét point og 

ydermere debiteres de danske investeringsforeninger ét point. Resten af formaterne tildeles 0 point. 

 

Opsummering, performance 

Ud fra diskussionen af performance opstilles nedenstående tabel. Det pointeres, at summeringen er 

udtryk for antallet af gode og dårlige egenskaber ved de individuelle investeringsformater. Således 

er effekten af de unikke egenskaber ikke estimeret. 

 

Figur 11.1 Performance  

 

 

Format
Exchange Traded 

Funds

Danske Investerings

foreninger
MV-GEO MV-Sector Num-GEO Num-Sector

Middelværdi 1 -1 1 0 0 0

VAR 0 0 -1 0 0 0

Diversificering 1 1 -1 -1 -1 -1

Realiseret 1 -1 1 0 0 0

Total 3 -1 0 -1 -1 -1

Performance
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11.2 Transaktionsomkostninger 

Følgende afsnit søger, at diskutere afhandlingens udvalgte investeringsformater, ud fra en tilgang til 

gode og dårlige egenskaber ved transaktionsomkostninger. Diskussionen tager afsæt i: 

Valutaspread, markedsspread, emissionstillæg, kurtage og udbytte. 

 

Valuta- og markedsspread 

Med afsæt i afsnit 8.1.2 estimeres de individuelle omkostningsniveauer for investeringsformaterne, 

ud fra en tilgang om valuta- og markedsspread. Det noteres, at afhandlingens lavest estimerede 

valutraspread, på 0,000%, findes for danske investeringsforeninger. For resten af afhandlingens 

investeringsformater estimeres valutaspreadet til 0,1500%. Som effekt af denne egenskab, 

krediteres danske investeringsforeninger ét point og de resterende formater tildeles 0 point.  

Foruden valuta, er de udvalgte investeringsformater underlagt en omkostning, i form af et 

markedsspread jf. afsnit 8.1.6. Afhandlingens laveste markedsspread estimeres, for MV-Sector, som 

0,0700%. Det højeste markedsspread estimeres, for danske investeringsforeninger, til 0,6408%. 

Resten af investeringsformaterne placeres omkring det gennemsnitlige markedsspread på 0,2211%. 

Som effekt af ovenstående krediteres MV-Sector med ét point, investeringsforeningerne debiteres ét 

point og resten af formaterne tildeles 0 point.   

 

Emission 

Jf. afsnit 6.1.1 beskrives, at investor er underlagt, at betale emissionstillæg ved investering i danske 

investeringsforeninger. Dette emissionstillæg estimeres, i denne afhandling, til 0,4167% jf. afsnit 

8.1.6. Som effekt af denne særlige omkostning debiteres danske investeringsforeninger ét point. De 

resterende investeringsemner tildeles 0 point. 

 

Kurtage 

Jf. figur 8.4 listes, at omkostningen forbundet med kurtage er tilnærmelsesvis ens, for alle udvalgte 

investeringsformater. Estimaterne fra tabellen skal dog opvejes af, at visse lande, særligt relevant 

for aktieporteføljerne, er underlagt minimumskurtage ved handel jf. afsnit 8.1.4. Som effekt af 

minimumskurtagen, som er unik for etablering af aktieporteføljer, så debiteres alle 

aktieporteføljerne ét point. Da hverken ETF’erne eller danske investeringsforeningerne er påvirket 

af minimumskurtage ved handel, tildeles disse 0 point. 
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Omkostninger ved udbytte 

Omkostningerne forbundet med udbytte opfattes, som de yderligere transaktionsomkostninger, der 

pålægges udbyttebetaling. Årsagen er, at udbyttebetalinger geninvesteres jf. afsnit 9.4. Med afsæt i 

afsnit 6.1 om afhandlingens udvalgte investeringsformater beskrives, at danske 

investeringsforeninger samt etablerede aktieporteføljer udbetaler udbytte. Som effekt af denne 

egenskab debiteres disse formater. Da ETF’erne ikke udbetaler udbytte, og dermed ikke er pålagt 

yderligere transaktionsomkostninger, tildeles dette investeringsformat 0 point. 

 

Opsummering, transaktionsomkostninger 

Ud fra diskussionen af unikke egenskaber, med afsæt i, transaktionsomkostninger opstilles 

nedenstående tabel. Det pointeres igen, at summeringen udelukkende er udtryk for antallet, og ikke 

effekten, af gode og dårlige egenskaber. 

 

Figur 11.2 Transaktionsomkostninger  

 

 

11.3 Skat 

Dette afsnit søger, at diskutere afhandlingens investeringsformater ud fra en tilgang til de gode og 

dårlige egenskaber ved skat, for de udvalgte investeringsformater. Diskussionen tager afsæt i: 

nuværende skatteparadigme, progressionsgrænse samt ændret skatteparadigme.  

 

Nuværende skatteparadigme 

Vurderingen af nuværende skatteparadigme tager udgangspunkt i inddelingen efter aktie- og 

kapitalindkomst. Jf. afsnit 8.2.1 noteres, at ETF’erne beskattes som kapitalindkomst og, at 

afhandlingens resterende investeringsformater beskattes som aktieindkomst. Efter inddelingen af 

skattegrundlaget vurderes det, at kapitalindkomst er mindst fordelagtig grundet forskellen i 

skattevirkningen mellem positiv og negativ kapitalindkomst. Med udgangspunkt i denne egenskab 
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debiteres ETF´erne ét point. De resterende investeringsformater er underlagt aktieindkomst, og 

krediteres derfor ét point.  

 

Progressionsgrænse 

Med afsæt i afsnit 8.2.3 beskrives, at kategorisering som kapitalindkomst er mindre transparent end 

aktieindkomst. Ydermere oplistes i figur 8.5, at der findes en forskelsbehandling af beskatningen i 

den lave progressionsgrænse for hhv. aktie- og kapitalindkomst.  Jf. afsnit 8.2.1 klassificeres 

ETF’erne som kapitalindkomst, og som effekt af dette, debiteres investeringsformatet ét point. Da 

afhandlingens resterende investeringsformater klassificeres som aktieindkomst, og dermed er 

underlagt realisationsprincippet, tildeles disse 0 point.  

 

Ændret skatteparadigme 

Afhandlingens afsnit 8.2.5 søger, at tilgå effekten af erhvervsaftalen 2017. Således noteres, at 

ETF’erne for fremtiden, muligvis, kan klassificeres som aktieindkomst. Dette vurderes, at påvirke 

fordelagtigheden af dette format, da det således vil være nemmere, at udnytte eventuelle tab. 

Ydermere pointeres det, jf. afsnit 9.5.6, at den mulige ændring af skatteindkomsten vil påvirke 

ETF’erne positivt. Dette estimeres som en realiseret værdiforøgelse på 79.719 kr. efter 30 

simuleringsår. Med afsæt i denne mulige egenskab, krediteres ETF’erne ét point. Da afhandlingens 

resterende investeringsformater ikke kan påvirkes, af en fremtidig ændring, da disse allerede 

klassificeres som aktieindkomst, tildeles disse 0 point.  

 

Opsummering, skat 

Ud fra ovenstående diskussion af de gode og dårlige egenskaber ved skat, opstilles nedenstående 

tabel. Det pointeres afslutningsvis, at summeringen er udtryk for antallet af egenskaber, og ikke 

effekten af disse. 

 

Figur 11.3 Skat  

 

 

Format
Exchange Traded 

Funds

Danske Investerings

foreninger
MV-GEO MV-Sector Num-GEO Num-Sector

Nuværende skatteparadgime -1 1 1 1 1 1

Progressionsgrænse -1 1 1 1 1 1

Ændret skatteparagdigme 1 0 0 0 0 0

Total -1 2 2 2 2 2

Skat
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11.4 Opsummering 

Efter ovenstående diskussion med afsæt i performance, transaktionsomkostninger og skat, opstilles 

nedenstående tabel. Denne tabel er udtryk for den overordnede diskussion af afhandlingens 

investeringsformater. Det pointeres, med afsæt i nedenstående summering, at ETF’erne har gode 

egenskaber med udgangspunkt i performance. Ydermere noteres det, at særligt ETF’erne har 

negative egenskaber i behandlingen af skat. 

 

Figur 11.4 Opsummering 

 

 

11.4.1 Optimeringsmuligheder 

Dette afsnit tilgår subjektive optimeringsmuligheder, hvor vi som forskere, har udfordret 

afhandlingens objektive diskussion. Med afsæt i den pragmatiske tilgang, jf. afhandlingens 

motivation, vurderes det, at følgende optimeringsmuligheder er relevante, at inddrage i opgavens 

subjektive diskussion: minimumskurtage, time is money og skatteoptimering. 

 

Minimumskurtage 

Jf. afsnit 11.2, diskussionen om kurtage, noteres at de genererede aktieporteføljer debiteres ét point. 

Årsagen er, at disse er pålagt minimumskurtage ved handel med aktier på udvalgte børser. Denne 

egenskab bevirker, at transaktionsomkostningerne ved etablering af aktieporteføljerne er relativt 

dyrere. I afsnit 10.2 udfordres derfor genereringen af MV-GEO, med afsæt i en porteføljefordeling 

uden Canada, Japan og Singapore. Denne optimering påvirker, at den dyre minimumkurtage 

mindskes med 776 kr., dermed er minimumskurtagen ikke længere en faktor, for hver individuelle 

aktieportefølje. Dermed øges fordelagtigheden for aktieporteføljerne. Med afsæt i ovenstående 

krediteres alle aktieporteføljer med ét point. 

 

Time is money 

Afhandlingen søger, at estimere det optimale passive investeringsformat, med afsæt i en pragmatisk 

tilgang jf. afsnit 3.4. Med afsæt i dette ønske blev værdien af tid berørt. I afsnit 10.4 noteres det 
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således, at investor må forholde sig til den løbende administration, for at opretholde et afkast 

igennem investering i ETF’er og aktieporteføljer. Ud fra præmissen om værdien af tid, noteres det, 

at administrationen af aktieporteføljer, gennem afhandlingens simuleringsperiode, er betydelig 

større end tilsvarende for ETF’erne. Som effekt af denne egenskab krediteres ETF’erne og danske 

investeringsforeninger med ét point. Da det ikke er muligt, at optimere tiden for administration af 

aktieporteføljer, debiteres alle aktieporteføljer med ét point.  

 

Skatteoptimering  

Med afsæt i afsnit 10.1 noteres det, at den private danske investor har mulighed for, at optimere sin 

skattebetaling ved investering i investeringsformater, som er underlagt realisationsprincippet. Det 

pointeres, at investor med fordel kan anvende progressionsgrænsen for aktieindkomst, for på den 

måde, at realisere afkast til en skattesats på 27%. Da ETF’erne er klassificeret som kapitalindkomst 

tildeles formatet 0 point. De resterende investeringsformater debiteres med ét point 

 

Opsummering, optimeringsmuligheder 

Ud fra diskussionen af de subjektive optimeringsmuligheder for afhandlingens udvalgte 

investeringsformater, opstilles nedenstående tabel. Ud fra tabellen noteres det, at afhandlingens 

objektive vurderingskriterier kan udfordres, af de subjektive optimeringsmuligheder.  

 

Figur 11.5 Optimeringsmuligheder 

 

 

Ved at sammenholde summeringen af afhandlingens objektive diskussion, jf. afsnit 11.4, med 

ovenstående subjektive optimeringsmuligheder kan vi således opstille nedenstående tabel. 

 

 

 

 

Format
Exchange Traded 

Funds

Danske Investerings

foreninger
MV-GEO MV-Sector Num-GEO Num-Sector

Minimumskurtage, omk 0 0 1 1 1 1

Time is money 1 1 -1 -1 -1 -1

Skatteoptimering 0 1 1 1 1 1

Total 1 2 1 1 1 1

Optimeringmuligheder
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Figur 11.6 Opsummering inklusiv optimeringsmuligheder 

  



Side 119 af 132 
 

12 Hovedkonklusion 

Med afsæt i opgavens problemformulering, afsnit 3.4, opstilles fire vurderingskriterier, som 

konklusionen baseres på. Målet med afhandlingens konklusion er, at svare på: Hvilket 

investeringsformat der er mest fordelagtigt til anvendelse i en passiv investeringsstrategi. 

 

Første vurderingskriterie tager udgangspunkt i investeringsformaternes performance. For at 

estimere det mest fordelagtige investeringsformat, tages der afsæt i afhandlingens basissimulering, 

jf. afsnit 9.5.2. Her konkluderes det, at det mest fordelagtige investeringsformat, efter den 30-årige 

simuleringsperiode, er aktieporteføljen MV-GEO. Dette investeringsformat opnår en realiseret 

slutværdi på 812.385 kr., hvilket er 60.392 kr. bedre end investeringsformatet, med den næstbedste 

performance, ETF´erne. Dermed bliver MV-GEO det mest fordelagtige investeringsformat med 

udgangspunkt i realiserede værdier.  

 

Andet vurderingskriterie tager udgangspunkt i transaktionsomkostninger. Her er der flere faktorer 

eksempelvis spread, valutaspread, kurtage og emissionstillæg som har betydning. Her konkluderes 

det, at ETF´erne har de laveste summerede omkostninger jf. afsnit 9.5.4. Årsagen til dette, er at der 

for investeringsformatet ikke betales emissionstillæg. For ETF´erne er spreadet relativt effektivt og 

der er ingen problemstilling omkring minimumskurtage. Dermed bliver ETF´erne det mest 

fordelagtige investeringsformat, med udgangspunkt i summerede transaktionsomkostninger.  

 

Tredje vurderingskriterie tager udgangspunkt i de skattemæssige konsekvenser med afsæt i 

skatteparadigmet for 2018. Med afsæt i afsnit 9.5.4 konkluderes det, at ETF’erne, har den højeste 

akkumulerede skattebetaling ud fra realisering. Årsagen baseres på forskellen mellem beskatning af 

aktie- og kapitalindkomst. Jf. afsnit 8.2.1 beskattes ETF’erne som kapitalindkomst og er ydermere, 

som effekt af denne egenskab, pålagt lagerbeskatning. Dette påvirker den akkumulerende effekt i de 

urealiserede værdier. Ydermere er årsagen til den høje akkumulerende skattebetaling, at 

skattesatsen for den lave progressionsgrænse, for kapitalindkomst, er relativt højere end 

aktieindkomst jf. figur 8.5. Derudover er progressionsgrænsen tilmed lavere for kapitalindkomst, 

end for aktieindkomst. Dermed kan det mest fordelagtige investeringsformat ikke konkluderes ud 

fra dette vurderingskriterie, ud over at ETF´erne er mindst fordelagtige. 
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Fjerde vurderingskriterie tager afsæt i opstillede optimeringsmuligheder for investeringsformaterne. 

Med afsæt i ETF´erne har afhandlingen berørt en potentiel ændring fra kapital- til aktieindkomst ud 

fra afsnit 9.5.6. Med udgangspunkt i basissimuleringen blev de realiserede værdier ændret, og 

ETF´erne blev med afsæt i det ændrede skatteparadigme det mest attraktive investeringsformat. En 

potentiel overgang fra kapital- til aktieindkomst betød, for vores basisscenarie, en forøget slutværdi 

på 79.719 kr. efter skat og omkostninger efter 30 simuleringsår.  

 

For aktieporteføljerne er det muligt, at optimere betalingen af minimumskurtage ved, at ændre på 

porteføljesammensætningen og derved undgå børser med minimumskurtage. Effekten af denne 

optimering blev for aktieporteføljen MV-GEO, jf. afsnit 10.2, et merafkast på 9.651 kr. efter skat og 

omkostninger efter 30 simuleringsår. Ved at undgå børser med minimumskurtage, opgiver man som 

investor dermed også en grad af risikodiversificeringen. 

 

For de investeringsformater der er underlagt realisationsprincippet, er der mulighed for timing af 

skattebetalingen og dermed påvirke den betalbare skat. Denne optimeringsmulighed opstår, da det 

vurderes fordelagtigt, at realisere aktieindkomst til 27% frem for 42% med udgangspunkt i den lave 

progressionsgrænse jf. afsnit 10.1. Ved optimering af skattebetalingen, opstår der dog også 

transaktionsomkostninger i forbindelse med køb og salg.   

  

Den samlede konklusion af de fire vurderingskriterier giver ikke et endegyldigt svar på det mest 

optimale investeringsformat, da der er aspekter ved hhv. ETF´erne og MV-GEO der har negativ, 

såvel som positiv påvirkning af de individuelle formaters fordelagtighed. Derfor vurderes det ikke 

muligt, at konkludere på det optimale investeringsformat med afsæt i denne afhandlings ønske om 

generaliserbarhed og anvendelighed.  
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14 Bilag 

Bilag 1: Konklusion fra Business projekt 

Konklusion 

Det fandtes i opgavens første delanalyse, at det beregnede gennemsnitlige alternativafkast var 

højere end markedsafkastet approksimeret i form af MSCI World-indekset. Baseret på, at 

alternativafkastet outperformede markedsafkastet i alle år af den udvalgte periode konkluderes det, 

at markedets ikke er efficient i stærk forstand. Dog viste den statistiske test af delanalysens 

resultater, at vi ikke med sikkerhed kunne konkludere, at alternativafkastet er større end 

markedsafkastet.  

 

Derfor indledtes opgavens anden delanalyse med afsæt i det fundne resultat fra første delanalyse. 

Det fandtes i opgavens anden delanalyse at med afsæt i teori om tangensporteføljen kunne den 

optimerede portefølje outperforme den tilsvarende ligevægtede portefølje og ydermere 

markedsafkastet.  

Med afsæt i opgavens første og anden delanalyse konkluderes det, at markedet ikke er efficient i 

stærk forstand. 
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Bilag 2: VBA-kode til anvendelse af Choleskys dekomponering 

Function CholeskyDecompose(matrix As Range) 

 

Dim A, LTM() As Double, S As Double 

Dim j As Long, K As Long, i As Long, N As Long, M As Long 

 

A = matrix 

N = matrix.Rows.Count 

M = matrix.Columns.Count 

 

If N <> M Then 

    CholeskyDecompose = "Non-invertible matrix" 

    Exit Function 

End If 

 

ReDim LTM(1 To N, 1 To N) 

 

For j = 1 To N 

    S = 0 

    For K = 1 To j - 1 

        S = S + LTM(j, K) ^ 2 

    Next K 

     

    LTM(j, j) = A(j, j) - S 

    If LTM(j, j) <= 0 Then Exit For 

    LTM(j, j) = Sqr(LTM(j, j)) 

     

    For i = j + 1 To N 

        S = 0 

        For K = 1 To j - 1 

            S = S + LTM(i, K) * LTM(j, K) 

        Next K 

        LTM(i, j) = (A(i, j) - S) / LTM(j, j) 

    Next i 

Next j 

 

CholeskyDecompose = LTM 

 

End Function 
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Bilag 3: Opbygning af struktur 

 


