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Abstract 

Over the last decade we see huge interest and growth in sustainable and ethic investments, 

it seems to grow even more in the future. Actors within the ethics area says that the future 

investment only will be ethic and sustainable. ESG – environmental, social and governance 

describes areas that characterize a sustainable responsible or ethical investment. ESG-

investors seek positive returns and long-term impact on society, environment, and the 

performance of the business.  

 

This study exercises the question many investors may have; do the ESG investments perform 

better than the conventional investments? 

We analyze the performance of 41 ethic funds, which are compared with 41 identical 

conventional funds in the period 2007-2018. We match de ethics funds with conventional 

funds within age, size and investment style. We further study the performance of the funds, 

when the market is under pressure and if age, size and investment style have an impact on 

the performance. Furthermore, we compare both ethical and conventional funds with the 

S&P 500 index.  

The results show both the ethical and conventional funds underperform compared to the S&P 

500 index and there are small differences between the ethical and conventional funds, but 

the ethical funds show better performance, when the market is under pressure.  
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1.0 Indledning  
 
Fortalere mener, at ESG-investeringer kan have positiv effekt på risiko og afkast på længere 

sigt, da ESG kan linkes til makro effekter så som klimaændringer, ressourcebegrænsninger, 

urbanisering, demografisk skift og polarisering af rigdom (Wood, Thornley & Grace, 2013). 

Integrering af ESG-investering åbner derfor op for muligheden for ”Impact Investing”, da der 

er fokus på positivt, socialt og miljømæssigt udbytte.  

 

Forskellige etiske strategier kan nævnes; Socially Responsible Investments (SRI), som kan ses 

som en strategi om, hvordan man investerer moralsk korrekt i kontrast til CSR, som handler 

om at måle hvor godt man klarer sig i at imødekomme ESG faktorer (Scholtens & Sievänen, 

2012).  

 

Mission Investments – udvalgte fonde går målrettet efter organisationer, som i deres mission 

giver udtryk for at have positiv effekt på samfundet og bæredygtighed. Typiske investeringer 

indenfor Mission Investment er fixed-income produkter med investering i grønne bygninger 

eller urbanområder til offentlig egenkapital, som har fokus på ESG-problemer (Wood, 

Thornley & Grace, 2013). 

 

Sustainable or Green Investments – Sustainable Investments (SI) integrerer sociale, miljø og 

etiske problemstillinger, hvilket startede som en niche blandt individuelle investorer, men 

senere blev taget godt imod af institutionelle investorer (Lewis & Juravle, 2010).  

 

Economical Targeting Investments (ETI) – kan dateres tilbage til 80’erne og associeres typisk 

med offentlige pensionsfonde. ETI har en dobbelt bundlinje i sin investeringsstrategi; formålet 

er at skabe profit som afkast, men også at skabe profit som økonomisk vækst. Dette kan 

eksemplificeres; ”The Florida Growth Fund” var i maj 2008 en fund, som gjorde det muligt at 

investere i Floridas’ teknologi og vækst sektor, hvilket var med til at skabe potentielt vækst 

og jobs med økonomiske fordele til Florida (Wood, Thornley & Grace, 2013). 

 

Fælles for alle strategierne er, at de tilføjer kapital til sociale og miljømæssige områder i deres 

investeringer, som de også forventer et positivt finansielt afkast af, dette kan defineres som 
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”Impact Investing” (Louche et al., 2012). Ideen bag ”Impact Investing” er, at man kan opnå et 

finansielt afkast ved også at adressere sociale og miljømæssige problemer (Bugg-Levine & 

Emerson, 2011). Ordet ”Impact Investing” blev dannet i 2007 af Rockefeller Foundation med 

ledere fra finans, filantropi og udvikling (Höchstädter & Scheck, 2015). Herunder illustreres 

etisk investering, se Tabel 1.   

 

Tabel 1 – Økonomisk, etisk og filantropisk investering 

  Økonomisk  Etisk  Filantropisk  

Profit   ∙ ∙   

Retligt   ∙ ∙ ∙ 

Etisk     ∙ ∙ 

Kilde: Egen tilvirkning     
 

Et andet ord som beskriver samme område er ”Blended Value”, som ikke adskiller investering 

og velgørenhed, men ser muligheden i investering for at maksimere profit ved at bidrage til 

sociale og miljømæssige elementer (Bugg-Levine & Emerson, 2011). ”Impacting Investing” 

distancere sig fra SRI ved proaktiv at forsøge at skabe bedre ESG, hvorimod SRI mere har til 

hensigt at minimere ”negativ impact” (J.P. Morgen Global Research, 2010). Tidens ramme af 

begreber har bevæget sig fra SRI til ESG og til Impact Investing (King & Gish, 2015).  

 

Principles for Responsible Investements (PRI), er verdens største fortaler for ESG, som 

arbejder for at fremme nødvendigheden af ESG-faktorer ved investeringer, for derved at 

supporterer deres internationale netværk af senatorer til at inkorporerer disse faktorer, i 

beslutninger om investering og ejerskab (PRI, 2018). PRI har seks principper som de forpligter 

sig til, for derigennem at skabe en bedre forståelse til investorer af bredere målsætninger til 

samfundet. Med bredere målsætninger til samfundet henviser PRI til ”United Nations 

Sustainable Development Goals” (SDG) (PRI, 2018). Figur 1 indeholder en graf, som viser 

udviklingen fra 2006-2018 af aktiver under forvaltning, aktiv-ejeres aktiver under forvaltning, 

antal af aktiv-ejere og antal af senatorer. Grafen viser en tydelig stigning indenfor Impact 

Investing; fra 2006-2018 er aktiver under forvaltning steget fra under 100 US$ billioner til ca. 

2.250 US$ billioner.  
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Figur 1 – Stigende fokus på etiske investeringer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Principles for Responsible Investment, PRI. 

 

Global Impact Investing Network (GIIN), er en nonprofit organisation som dedikerer sig til 

globalt at øge skala og effektivitet af Impact Investing (GIIN, 2019). Deres vision er at 

fremtidens investeringer har integreret sociale og miljømæssige overvejelser som standard, 

og at de ses som at være den ”normale” måde at investere på (GIIN, 2019). GIIN mener, at 

Impact Investing stadig kun er en relativ lille niche i forhold til deres vision. De har derfor lavet 

et ”Roadmap for Future Impact Investing” med seks kategorier som de mener, der bør være 

fokus på, for at accelerere udviklingen mod deres vision; identitet, adfærd og forventninger, 

produkter, værktøjer og service, uddannelse og træning, politik og regulering (GIIN, 2019). 

 

1.1 Formålet med afhandlingen 

Der har været en kraftig stigende interesse i etiske investeringer det sidste årti og vi ser et 

stort fokus på området. Det er derfor interessant at undersøge hvordan etiske investeringer 

performer sammenlignet med konventionelle investeringer. Målet med afhandlingen er 

derfor at undersøge performance af etiske- og konventionelle investeringer. Afhandlingen vil 

søge viden fra tidligere studier om performance af etiske investeringer for at give læseren et 

indblik i udviklingen, samt en viden om hvad man allerede har kendskab til på området. 
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1.2 Problemformulering  

Kandidatafhandlingens problemformulering er:  

Hvordan performer etiske investeringsforeninger i forhold til konventionelle 

investeringsforeninger?  

 

Til at strukturere analysen, har vi opstillet følgende underspørgsmål: 

1. Hvad er etisk investering? 

2. Hvordan performer etiske fonde? 

3. Hvordan performer konventionelle fonde?  

4. Hvordan performer etiske i forhold til konventionelle fonde og S&P 500 indekset? 

5. Hvordan performer etiske fonde når markedet er presset? 

6. Hvordan performer etiske fonde ud fra alder, størrelse og investeringstype?   

 

1.3 Afgrænsning  

Kandidatafhandlingen er afgrænset til kun at omhandle amerikanske foreninger, som 

hovedsageligt investerer i amerikanske aktier. Vi har valgt kun at undersøge amerikanske 

foreninger, fordi der findes flest amerikanske foreninger på markedet og dermed mest data 

tilgængelig. Hertil er udvælgelsen af de etiske fonde sket på baggrund af Morningstars 

Sustainability Rating score1, som vurderes at være et godt instrument, når man skal finde 

etiske fonde, da alle fonde tildeles en score.  

 

For at sikre at investeringsforeningerne er sammenlignelige indeholder kandidatafhandlingen 

kun investeringsforeninger, som investerer udelukkende i aktier, da det er uden for denne 

afhandling at finde passende modeller for andre finansielle instrumenter. Tilsvarende har vi 

valgt S&P 500 indekset som benchmark, fordi det er aktiebaseret og afspejler de investeringer 

som foreningerne typisk selv foretager på markedet. Vi er bevidste om, at foreninger har 

deres udlodningspolitik og at private investorer er underlagt forskellige skatteregler, men vi 

ønsker ikke at gå i detaljer om dette, men i stedet at sige noget generelt om foreningernes 

performance. 

                                                      
1 Uddybes i kapitel 4.1 
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1.4 Struktur  

Afhandlingen består af 7 kapitler, hvoraf dette udgør det første. Efter denne indledning vil vi 

kort beskrive de metodiske overvejelser, vi har gjort os med projektet og hvilke 

performancemål vi anvender. I kapitel 2 redegøres for begrebet socialt ansvarlige 

investeringer og hvorledes de adskiller sig fra konventionelle investeringer. Kapitlet 

indeholder derudover en gennemgang af den historiske udvikling af socialt ansvarlige 

investeringer og hvordan begrebet opfattes og praktiseres af investeringsforeninger i dag.  

 

Kapitel 3 har til formål at give et overblik over den eksisterende litteratur inden for 

performance af socialt ansvarlige investeringsforeninger.  Det bør indledningsvist nævnes at 

litteraturen som gennemgås, ikke er udtømmende, men søger at danne en grundlæggende 

forståelse af den historiske udvikling i resultater og metodetilgange inden for området. Først 

gives et generelt overblik over litteraturen og udviklingen af de anvendte analytiske metoder. 

Dernæst præsenteres empiriske studier og deres resultater. 

 

Kapitel 4 har til formål at give et indblik over afhandlingens datavalg og de bagvedliggende 

overvejelser, som er blevet foretaget. Kapitlet er bygget sådan op, at det først indledes med 

en beskrivelse af, hvordan de etiske fonde er blevet identificeret og udvalgt. Dernæst hvordan 

de konventionelle foreninger er blevet udvalgt, samt valg af indeks som benchmark. Dette 

efterfulgt af et afsnit om bias og valg af data, samt strukturering og matchning af data. 

 

I kapitel 5 præsenteres afhandlingens resultater ved først at gennemgå tallene for de etiske 

foreninger, dernæst for de konventionelle. Derefter sammenlignes resultaterne for de etiske 

med de konventionelle fonde og med S&P 500 indekset. Vi analyserer hvordan de etiske- og 

konventionelle fonde performer når markedet er presset, samt analyserer hvordan fondene 

klare sig ud fra alder, størrelse og investeringstype. Til sidst foretages en vurdering af 

afhandlingens resultater og afsluttes med en konklusion i kapitel 6 og 7.  
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Figur 2 – Oversigt over afhandlingens struktur 
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1.5 Metode  

Afhandlingens primære data er indsamlet som månedlige justerede lukkekurser fra 

programmet Datastream. Det betyder at vores data er justeret for aktiesplit og andre 

individuelle karakteristika, som gør at kurserne er sammenlignelige over tid. Det gælder både 

for de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 indekset.  Ud fra kurserne har vi beregnet 

logaritmiske afkast.  Vi har valgt at hente data, som er 12 år tilbage, for at få et tilstrækkeligt 

antal observationer, da vi kan se fra empirien, at længere perioder er mest undersøgt, men 

der findes også studier som vælger kortere perioder. Her kan nævnes (Bauer et al, 

2005;2006;2007), som vælger at inddele deres undersøgte periode i 3 delperioder af 4 år, 

hvilket vi også vælger at gøre. Argumentet for at opdele perioden i tre absolutte delperioder 

er for at se om der sker ændringer i hele perioden (Bauer et al., 2005), samt at se om de etiske 

fonde gennemgår en læringsfase (Bauer et al., 2006) eller er på vej op af en konveks kurve2 

(Barnett et al., 2006). Det har været muligt at få historisk data, som er 12 år tilbage for 41 

etiske fonde, som matches af tilsvarende antal konventionelle fonde. 

 

For at eliminerer specifikke karakteregenskaber, som kan have indflydelse på fondenes 

performance, har vi matchet de etiske fonde med konventionelle fonde på størrelse og alder, 

hvilket Mallin et al. (1995) også gjorder i deres undersøgelse. Chegut et al. (2011) mener 

hertil, at den bedste måde at sammenligne performance af etiske- og konventionelle fonde 

er ved matche dem ud fra størrelser, alder, sektorer og investeringsunivers. Selvom nyere 

studier viser at størrelsen ikke har betydning (Renneborg et al., 2008; Kreander et al., 2005), 

så har vi alligevel valgt at matche fondene ud fra alder og størrelse, men har givet alder højere 

prioritering end størrelse. For at sikre at de konventionelle fonde ikke opererer indenfor et 

begrænset investeringsunivers, men at de reelt er konventionelle og ikke investerer med 

etiske begrænsninger, har vi benyttet Morningstars Sustainability Rating.  En oversigt over 

alle etiske og konventionelle fonde er vist i bilag 1 og 2. 

 

Regressionerne i afhandlingen foretages ved hjælp af Ordinary Least Square method, hvor de 

estimerede værdiers gyldighed testes med hypotesetest. Som forklaringsvariabler har vi 

primært anvendt de givne faktorer fra Kenneth R. Frenchs database. Fra databasen har vi 

                                                      
2 Uddybes i kapitel 3.5 
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hentet; ”Fama French North American 5 Factors” og på samme måde MOM-faktoren; 

”Momentum Factor”, da vi har valgt at benytte multifaktor modellerne Fama French 5-faktor 

og Carhart modellen.  

 

Fama French 5-faktor:  

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑟𝑖𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑐𝑖𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

Hvor 𝑅𝑖𝑡 er det månedlige afkast, 𝑅𝐹𝑡 er den risikofrie rente, 𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 er markedspræmien, 

𝑆𝑀𝐵𝑡 er ”Small Minus Big”, 𝐻𝑀𝐿𝑡 er ”High Minus Low”, 𝑅𝑀𝑊𝑡 er ”Robust Minus Weak”, og 

𝐶𝑀𝐴𝑡 er ”Conservative Minus Aggressive”.  

 

Carhart modellen er Fama French 3-faktormodellen, hvor ”Winner Minus Loser” (WML)-

faktoren tilføjes: 

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝐹𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑀𝑡 − 𝑅𝐹𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 +𝑚𝑖𝑊𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 

 

Den risikofrie rente er det afkast som investorer kan opnå ved at placere deres penge i et 

risikofrit aktiv. Nulkupon værdipapirer bruges ofte som den risikofrie rente, T-bills og statslige 

obligationer er eksempler herpå (Bodie, Kane, & Marcus, 2014).  

 

Faktorerne viser eksponering for den pågældende faktor og hjælper derved til at kunne 

forklare data. Er SMB-faktoren positiv betyder det en eksponering for små selskaber og er 

HML-faktoren positiv betyder det en eksponering for Growth selskaber. Det omvendte gælder 

hvis faktorerne er negative, for SMB betyder en eksponering for store selskaber og for HML 

betyder det en eksponering for Value selskaber.  

 

I marts 1997 foretog Mark M. Carhart en analyse af en ny faktor, momentumfaktoren, hvor 

han forklarer at fond managers ikke skaber bedre afkast ved at vælge gode momentum 

strategier, men på grund af nogle investeringsforeninger er heldige og har større andele i 

sidste års bedste aktier (Carhart, 1997). Carhart konstruerer en 4-faktor model ved at tilføje 

MOM-faktoren til Fama French 3-faktor modellen, herfra kommer navnet Carhart modellen. 
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På Kenneth French hjemmeside kan momentum faktoren som Fama French selv beregner 

hentes og tilføjes til 3-faktor modellen. MOM-faktoren viser eksponering over for momentum 

og forklare derved om managers har været heldige at have en stor andel i momentum aktier.  

 

I november 2014 kom Fama French med to nye faktorer; RMW (profitabilitet) og CMA 

(investering), hvor den første forklarer eksponering over for robuste kontra svage selskaber 

og den anden viser eksponering over for konservative kontra aggressive selskaber (Fama & 

French). Er RMW positiv, viser det eksponering over for robuste aktier og er CMA positiv, viser 

det eksponering over for konservative aktier. Omvendt gælder at hvis RMW er negativ, viser 

det positiv eksponering over for svage aktier og er CMA negativ, viser det eksponering over 

for aggressive aktier. I resten af opgaven vil Fama French 5-faktor modellen blive benævnt 

”Fama French”.  

 

1.6 Performancemål 

I afhandlingen anvendes adskillige performancemål. De primære performancemål er alpha 

estimaterne ud fra CAPM, Fama French 5-faktor model og Carhart.  Vi har medtaget både 

Fama French- og Carhart modellen, da empirien viser en tilbøjelighed til at flere forskere 

vælger at anvende multifaktormodeller i deres analysearbejde frem for 1-faktor modeller, da 

flere faktorer oftest øger forklaringsgraden for det forventede afkast. At bruge flere modeller 

styrker vores resultater, ved at vi har flere resultater at sammenligne og validere.  Udover de 

estimerede alphaværdier inddrager vi også resultaterne for beta estimaterne i vores analyse, 

samt fondenes afkast, volatilitet og Sharpe Ratio. 

 

2.0 Socialt ansvarlige investeringer  

Dette afsnit har til formål at sætte læseren ind i, hvad socialt ansvarlige investeringer er og 

dernæst give et indblik i hvordan socialt ansvarlige investeringer har udviklet sig over tid, såvel 

som hvordan det opfattes og praktiseres af investeringsforeninger i dag.  
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2.1 Begreb   

Begrebet socialt ansvarlige investeringer er et begreb som dækker mange ting. I litteraturen 

anvendes desuden begreber som: Impact investment, Responsible investment, Ethical 

investment, Sustainable investment, Mission based investing, Green Investment og 

Investment in ESG (Environment, Social and Governance) etc. Akademikere har gennem tiden 

diskuteret, hvorvidt disse begreber skal behandles som et eller flere. 

 

Oftest vil man i litteraturen, når man taler om ansvarlige investeringer finde begreberne; 

socialt ansvarlige investeringer og etiske investeringer.   Russel Sparkes er blandt de forfattere 

som har prøvet at afklare hvad disse begreber dækker. Når man taler om etiske investeringer, 

bør man ifølge Sparkes et al. (2004) anvende begrebet, når der er tale om investeringer uden 

hensigt for profit-generering og investeringer foretages udelukkende på grund af moralske 

formål. Typisk vil det være tale om Investeringer som foretages af religiøse eller 

velgørenhedsorganisationer.  Socialt ansvarlige investeringer skal derimod bruges til at 

beskrive alle andre investeringsaktiviteter, hvor sociale, miljømæssige og økonomiske mål 

kombineres for at opnå et afkast.  

 

I modsætning til Sparkes, så mener Steve Schueth (2003), at man ikke kan adskille 

begreberne. Ifølge Schueth (2003), indeholder socialt ansvarlige investeringer også aspekter 

af moralske formål, da man vælger investeringer, som giver positive afkast og samtidig har 

langsigtede konsekvenser for samfundet, miljøet og virksomheden. Et synspunkt som også 

deles af (Crifo & Forget, 2013) og Puaschunder (2016). Desuden anvender det europæiske 

bæredygtige investeringsforum (Eurosif) følgende definition for socialt ansvarlige 

investeringer; “A generic term covering any type of investment process that combines 

investors financial objectives with their concerns about Environmental, Social and Governance 

(ESG) issues”. I resten af opgaven vil begrebet socialt ansvarlige investeringer og etiske 

investeringer benyttes som et begreb, som dækker over både sociale, etiske og bæredygtige 

investeringer. 
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2.2 Socialt ansvarlige investeringer i en historisk kontekst    

Tegn på socialt ansvarlige investeringer kan spores tilbage til 1700-tallet, hvor religiøse 

organisationer opfordrede sine tilhængere til at undgå syndig handel og profitmaksimering 

(Puaschunder, 2016). Baseret på religiøse traditioner heraf, blev den første socialt ansvarlige 

investeringsfond oprettet i 1928. Fonden implementerede negativ screening3, hvor 

aktiviteter med alkohol, tobak, våben, og gambling blev frasorteret (Muños et al., 2012). 

Sociale, miljømæssige, politiske og humanitære kriser i 60’erne førte til oprettelsen af de 

første fonde i 70’erne, som udover etiske investeringer også afspejlede sociale og 

miljøbevidste investeringsovervejelser (Townsend, 2017). Denne udvikling forsætter gennem 

80’erne og op til 00’erne, hvor man blandt andet ønskede at sætte flere standarder for 

virksomhedernes sociale engagement og miljøansvar efter miljøkatastroferne i Tjernobyl og 

Exxon Valdes. Hertil skal også nævnes forbrugernes fokus på etisk forbrugerisme, hvilket 

forstås som når forbrugerne betaler en præmie for produkter, som er i overensstemmelse 

med deres personlige værdier (Renneboog et al., 2008). Begivenheder som disse, overvejende 

fokus på menneskerettigheder og sociale forhold i verden, var alle med til at gøre socialt 

ansvarlige investeringer mainstream blandt institutionelle investorer. Mange fonde begyndte 

også at implementere nye screeningsmetoder, i deres vurderinger om en virksomhed kunne 

kategoriseres som en socialt ansvarlig investering (Puschunder, 2016). Hertil var finanskrisen 

i 00’erne med til at sætte en helt ny dagsorden på investeringsmarkederne. Alle disse ting har 

ført til at der i dag er stor opmærksomhed på socialt ansvarlige investeringer, også kaldet 

etiske investeringer.   

 

2.3 Screening af socialt ansvarlige investeringer     

Kriterierne og metoderne der anvendes til at afgøre om en investering er ansvarlig, varierer 

på tværs af sektorer og industrier, da ingen specifikke regler findes. For at give læseren en 

bedre forståelse af, hvordan institutionelle investorer afgør om en investering er ansvarlig, vil 

der i de næste afsnit blive gennemgået de mest udbredte metoder og principper. 

 

                                                      
3 Uddybes i kapitel 2.3.2 
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2.3.1 Principper for ansvarlige investeringer   

I 2006 lancerede FN i samarbejde med en række af verdens største investeringsselskaber 

Principles of Responsible Investment (PRI). Hensigten med PRI var at skabe generelle 

retningslinjer for hvordan man kunne implementere sociale, etiske og miljømæssige 

overvejelser i sin investeringsproces (PRI, 2019). Investorer, som har underskrevet PRI er 

forpligtet til at følge principperne. Selvom man har underskrevet principperne for PRI, er det 

op til den enkelte investeringsvirksomhed at beslutte, hvordan den vil leve op til principperne 

og hvor den vil fokusere sin indsats (CSR KOMPASSET, 2019). Principperne i PRI indeholder 

følgende punkter:  

 

1. Vi vil indarbejde miljø, sociale forhold samt aktivt ejerskab i investeringsanalysen og 

beslutningsprocessen 

2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde miljø og sociale forhold i vores politikker vedr. 

ejerskab og i den praktiske håndtering af investeringerne 

3. Vi vil søge at opnå åbenhed om miljø, sociale forhold og aktivt ejerskab fra de enheder, 

vi investerer i 

4. Vi vil fremme accept og implementering af principperne inden for den finansielle 

industri 

5. Vi vil samarbejde med henblik på at øge effektiviteten i implementeringen af 

principperne 

6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt omkring implementeringen af 

principperne 

 

Generelt har punkt 1 til 3 fokus på, hvordan man kan implementere en social ansvarlig 

investeringspolitik, mens punkt 4 til 6 fokuserer på, hvordan man kan fremme socialt 

ansvarlige investeringer blandt investorer. Hernæst gennemgås metoderne som de fleste 

investeringsselskaber anvender, når de skal afgøre om investeringer er forsvarlige. Disse 

metoder kaldes for negativ, positiv og norm baseret screening.   
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2.3.2 Negativ screening  

I afsnit 2.2 blev negative screening allerede nævnt i forbindelse med oprettelsen af den første 

socialt ansvarlige investeringsfond. Fonden implementerede negativ screening, hvor 

aktiviteter med alkohol, tobak, våben, og gambling blev frasorteret. Det vil sige at når man 

anvender negativ screening, så fravælger man bestemte sektorer, virksomheder eller 

projekter.  

 

2.3.3 Positiv screening  

I stedet for at fravælge sektorer, virksomheder eller projekter der går imod bestemte sociale, 

etiske og miljømæssige forhold, som er tilfældet med negativ screening, begyndte man i 

90’erne at anvende positiv screening. Positiv screening betyder at man investerer i sektorer, 

virksomheder eller projekter som viser øget indsats i at forbedrer sine sociale, etiske eller 

miljømæssige forhold, sammenlignet med tilsvarende virksomheder og projekter (PRI, 2019). 

Denne metode kaldes også for ”Best-in-Class”, da man vælger den virksomhed, som har vist 

den største forbedring på et udvalgt område, i forhold til andre lignende virksomheder 

(Townsend, 2017; Starr, 2008). 

 

2.3.4 Normbaseret screening  

Når man anvender normbaseret screening, har investoren fokus på om pågældende 

virksomhed eller projekt overholder internationale standarder. Disse anvendes typisk i 

forbindelse med miljøstandarder og arbejdsforhold (PRI, 2019).  

 

2.3.5 Anvendelse af screening metoder  

En undersøgelse foretaget af Martha A. Starr (2008) om socialt ansvarlige investeringer, 

indeholder en oversigt over hvordan 95 fonde med en socialt ansvarlig investeringspolitik 

anvender disse screeningsmetoder i forhold til udvalgte områder, se tabel 2.  

 

Ud af de 95 fonde fravælger 92% af dem tobak virksomheder helt, mens 76% fravælger 

alkohol producenter helt. Hertil fravælger de fleste fonde i deres investeringspolitik også 

hasard virksomheder. Antallet af fonde, som fravælger hasard virksomheder er 72%. Antallet 

af fonde som ikke investerer i våbenproducenter er 63%, mens 25% af fondene i 
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undersøgelsen anvender negativ screening. I forlængelse heraf, anvendes negativ screening 

oftest af fonde når de screener virksomheder for animal testing. Antallet af fonde, som 

anvender negativ screening for animal testing er 70%. Derudover viser undersøgelsen at 

fondene oftest anvender positiv screening, når de skal screene virksomheder for sociale og 

miljømæssige forhold. 

 

Tabel 2 – Hyppigt anvendte screeningsmetoder i forhold til udvalgte områder  

          

  
Udelukkelse  

Screening  

  Negativ  Ingen  Positiv  

Tobak  91,7% 4,8% 3,6% 0,0% 

Alkohol  76,2% 3,6% 20,2% 0,0% 

Gamling  72,6% 4,8% 22,6% 0,0% 

Våben  63,1% 25,0% 11,9% 0,0% 

Animal testing 2,4% 70,2% 27,4% 0,0% 

Produkter  0,0% 6,0% 11,9% 82,1% 

Miljø 7,1% 8,3% 9,5% 75,0% 

Menneskerettigheder 0,0% 3,6% 17,9% 78,6% 

Arbejdsforhold 0,0% 4,8% 19,0% 76,2% 

EEO 0,0% 9,5% 10,7% 79,8% 

Samfundsinvesteringer  3,6% 0,0% 43,4% 53,0% 

          

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Starr (2008)   
 

3.0 Empiriske studier  

Dette afsnit har til formål at give et overblik over den eksisterende litteratur indenfor 

performance af socialt ansvarlige investeringsforeninger. Det bør indledningsvist nævnes at 

litteraturen som gennemgås, ikke er udtømmende, men søger at danne en grundlæggende 

forståelse af den historiske udvikling i resultater og metodetilgange inden for området. Først 

gives et generelt overblik over litteraturen og udviklingen af de anvendte analytiske metoder, 

dernæst præsenteres empiriske studier og deres resultater.  

Ifølge Managi et al. (2013) kan den empiriske litteratur, der findes om hvordan ansvarlige 

investeringer performer opdeles i tre typer. De som har undersøgt, hvordan etiske 

investeringsforeninger har performet i forhold til konventionelle investeringsforeninger, de 
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som har undersøgt, hvordan et etisk aktieindeks har performet i forhold til almindelige 

aktieindeks og dem som har undersøgt om et uansvarligt selskab, lider under en lavere 

markedsvurdering sammenlignet med et ansvarligt selskab.  

 

I 2009 udviklede Hoepner & McMillan en analysemodel til at finde frem til de studier, som 

har haft størst indflydelse i forskningen af etiske investeringer. Ved at karakterisere, 

kategorisere og analysere forskellige studier, har de været i stand til at komme frem til de 

mest betydningsfulde studier på området. Deres model endte med at komme frem til 51 

studier. Antallet af studier som undersøgte, hvordan socialt ansvarlige investeringer havde 

performet, var 16 i alt. 

 

Raza et al. (2012) har også udarbejdet en analyse af litteraturen, men om forholdet mellem 

Corporate Social Responsibility (CSR) og Corporate Financial Performance (CFP) fra 1972 til 

2012. De bruger en strategi fra Margolis og Wash (2001), Orlitzky et al. (2003) og Dam (2008), 

som måler forholdet mellem CSR og CFP ud fra market-to-book ratio/Tobin’s Q, nøgletallene; 

return on assets (ROA), return on equity (ROE) og return on sales (ROS) og af aktiemarkedet.  

De har fundet 76 artikler, hvor 45 handler om nøgletal, 6 handler om market-to-book ratio og 

25 om aktiemarkedet.  

 

Raza et al. (2012) konkluderer at der er en stor sammenhæng mellem CSR og CFP. I studierne 

omhandlende nøgletal, kommer Raza et al. (2012) frem til, at der er 35 ud 45 studier, som har 

konkluderet at der er en positiv sammenhæng mellem CSR og CFP, ét studie viser blandet 

korrelation og 9 fandt slet ingen korrelation mellem CSR og CFP. Når de ser på studier med 

market-to-book ratio finder de 6 ud 6 med positiv sammenhæng, mellem CSR og CFP. Ud fra 

studier, som ser på aktiemarkedet, finder de 7 ud 25 som har positiv korrelation, 3 med 

blandede resultater, 8 med negativ, og 7 uden nogle korrelationer.  

 

Raza et al. (2012), mener ikke at deres konklusion kan generaliseres, da mere litteratur kan 

inddrages og et andet resultat kunne opnås, specielt på aktiemarkedet. I studier 

omhandlende aktiemarkedet, kommer Raza et al. (2012) frem til at 2 ud af de 25 studier har 

stærk positiv sammenhæng, 1 stærkt/moderat positiv og 1 stærkt negativ sammenhæng, 4 

moderat positive og 6 moderat negative. Vi har kun valgt at nævne resultaterne fra 
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aktiemarkedet, da vi afgrænser os til at se på performans af investeringsforeninger og aktier, 

desuden har litteraturen omhandlende market-to-book ratio og nøgletal meget større 

evidens for positiv sammenhæng mellem CSR og CFP. 

 

Revilli og Viviani (2015) har lavet en meta-analyse af 85 studier og 195 eksperimenter hvor de 

tester sammenhængen mellem SRI og finansiel performance. De tester om CSR og etik har 

betydning for den finansielle performance indenfor porteføljeledelse. Raza et al. (2012) så på 

en periode fra 1972 til 2012, ligesom Revilli og Viviani (2015). For at teste om CSR og etik gør 

en forskel, sammenholder Revilli og Viviani (2015) SRI med konventionelle 

investeringsstrategier.  Revilli og Viviani (2015) skriver at de klart identificere at der globalt 

set ikke er nogen finansielle fordele eller højere omkostninger ved investering i SRI. Ved at se 

på performance, er det meget tydeligt at udfaldet afhænger meget af metodevalg og hvilke 

performancemål man vælger.  

 

De følgende empiriske studier vi har udvalgt, har ikke taget udgangspunkt i studiet fra Raza 

et al. (2012) eller Revilli og Viviani (2015), men studier vi selv har fundet og mener er relevante 

for forståelsen af, hvordan etiske foreninger performer. Desuden har vi valgt at inkludere 

studier som ifølge Hoepner & McMillan’s (2009), er de mest citerede på området.  

 

3.1 Blandede resultater  

I dette afsnit præsenteres udvalgte studier, som viser blandede resultater. De studier vi har 

udvalgt er: ”International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment 

Style” af Bauer et al. (2005), ”Ethical investing in Australia: Is there a financial penalty?” af 

Bauer et al. (2006), “The ethical mutual fund performance debate: New evidence from 

Canada. Journal of Business Ethics” af Bauer et al. (2007), “Environmental Mutual Funds: 

Financial Performance and Managerial Abilities” af Muñoz et al. (2013) og “Socially 

responsible funds and market crises” af Nofsingera et al. (2013). 
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3.1.1 Bauer et al. (2005)   

”International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style” er et 

studie foretaget af Bauer et al. (2005) og er ifølge Hoepner & McMillan (2009) et af de mest 

citerede studier i litteraturen om socialt ansvarlig investering.  

 

Formålet med undersøgelsen har været at undersøge om socialt ansvarlige 

investeringsforeninger, klarer sig bedre end konventionelle investeringsforeninger. 

Undersøgelsen inkluderer tyske, britiske og amerikanske investeringsforeninger. Antallet af 

foreninger i undersøgelsen har været 4.486, hvoraf 103 udgjorde socialt ansvarlige 

investeringsforeninger. Foreningerne blev hertil opdelt efter om de investerede 

internationalt eller kun nationalt. Undersøgelsen blev foretaget for perioden 1990-2001, hvor 

man desuden opdelte perioden i intervallerne 1990-1993, 1994-1997 og 1998-2001. 

Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af både 1-faktor-og Carhart multifaktormodellen. 

Yderligere blev forskellige indeks fra Wordscope brugt som benchmark, til at måle hvor godt 

de socialt ansvarlige investeringer har klaret sig i forhold til markedet.  

 

I undersøgelsen kommer man frem til, at der ikke er nogen signifikant forskel i de 

risikojusterede afkast mellem socialt ansvarlige- og konventionelle investeringsforeninger, 

når man ser på hele perioden og tager hensyn til om foreningerne investerer globalt eller kun 

investerer nationalt. Desuden viser deres resultater, at både de konventionelle- og socialt 

ansvarlige investeringsforeninger, har haft et lavere afkast i forhold til markedet i perioden.   

 

Til gengæld viser undersøgelsen, at de socialt ansvarlige investeringsforeninger i perioden 

1990-1993 gav et lavere risikojusteret afkast end de konventionelle foreninger, dog er tallene 

kun signifikante for de tyske og amerikanske foreninger. I perioden 1994-1997 formår de 

britiske og amerikanske foreninger at få et højere afkast, mens de tyske foreninger stadig har 

et lavere risikojusteret afkast end de konventionelle, dog er tallene kun signifikante for 

Storbritannien og Tyskland. Derimod gav de socialt ansvarlige foreninger et højere 

risikojusteret afkast i alle tre lande i perioden 1998-2001, men tallene er kun signifikante for 

Storbritannien og USA.  
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I undersøgelsen kommer man også frem til, at socialt ansvarlige foreninger typisk er mindre 

udsat for markedsafkast-variabilitet i forhold til konventionelle foreninger, at britiske og tyske 

socialt ansvarlige foreninger vælger at investere i Small Cap aktier, mens amerikanske 

foreninger vælger Large Cap aktier, sammenlignet med de konventionelle foreninger og at 

socialt ansvarlige foreninger har en general tendens til at vælge Growth aktier frem for Value 

aktier.  

 

3.1.2 Bauer et al. (2006)   

Bauer et al. (2006) undersøgte 25 australske etiske investeringsforeninger ud fra Carhart 4-

faktor modellen. De ser på det risikojusterede afkast i perioden 1992-2003, hvor de deler 

perioden op i to dele. Den første del fra 1992-1997 og den anden del fra 1998-2003. De finder 

ingen signifikant evidens, når de ser på hele perioden. De etiske fonde performer dårligere 

end de konventionelle i perioden 1992-1997, og i perioden 1998-2003 performer de etiske og 

de konventionelle lige godt. Bauer et al. (2006) mener dette skyldes at etiske fonde i den 

første periode gennemgik en læringsfase.  

 

3.1.3 Bauer et al. (2007)   

I dette studie undersøger Bauer et al. (2007) canadiske etiske investeringsfonde mod 

konventionelle jævnbyrdige investeringsfonde. De undersøger 8 etiske fonde og 267 

konventionelle fonde. I undersøgelsen benyttes Carhart 4-faktor modellen. Undersøgelsen 

viser, som mange andre studier, ingen signifikant forskel mellem etiske- og konventionelle 

investeringsforeninger. Der konkluderes at investering i etiske fonde ikke leder til signifikante 

forskelle, sammenlignet med investering i konventionelle fonde. 

 

3.1.4 Muñoz et al. (2013) 

Muñoz et al. (2013) mener, at mange studier er underlagt bias ved, at de anskuer SRI fonde 

som en homogen gruppe. Målet med deres undersøgelse er at differentiere mellem SRI fonde 

og grønne SRI fonde, da grønne fonde kan tænkes at prioritere miljømæssige resultater over 

finansielle resultater. Muñoz et al. (2013) henviser til Climent et al. (2011) og Chang et al. 

(2012), som har foretaget lignende undersøgelser, men uden at have set på 

porteføljemanagerens performance, hvilket Muñoz et al. (2013) gør.   
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Muñoz et al. (2013) har fokus på amerikanske og europæiske SRI fonde, hvor de undersøger 

3.591 fonde. De identificerer 18 amerikanske og 89 europæiske fonde til at være grønne. I 

undersøgelsen sammenligner man grønne fonde med konventionelle fonde og almindelige 

SRI fonde. I undersøgelsen tager man højde for om fondene investerer indenlandsk eller 

globalt.  Yderligere har man også fokus på, hvordan fondene performer i krisetider. Muñoz et 

al. (2013) konkluderer, at amerikanske grønne SRI fonde ikke har signifikant performance i 

krisetider, men at de underperformer relativt til markedet i normale tider. Herudover 

konkluderer Muñoz et al. (2013), at grønne amerikanske fonde ikke performer dårligere end 

andre amerikanske SRI fonde. 

 

For de europæiske fonde konkluderer Muñoz et al. (2013), at de grønne fonde ikke viser 

signifikans performance uanset om det er under krisetider eller normale tider. Desuden 

konkluderer Muñoz et al. (2013), at europæiske grønne fonde ikke performer dårligere end 

almindelige SRI fonde. Desuden konkluderer de også, at amerikanske grønne fondsforvaltere 

opnår bedre resultater i krisetider og at det modsatte er gældende for europæiske grønne 

fondsforvaltere. 

 

I artiklen ser man også på, hvor godt porteføljemanageren performer ved brug af en model 

som vurderer ”stock-picking” og ”market-timing”, udviklet af Lu (2005). Modellen som Lu 

(2005) har udviklet, viser hvordan modellen Treynor and Mazy (TM) (1966) kan kombineres 

med Carhart modellen (1997), hvilket giver mulighed for at se om porteføljemanageren 

performer godt eller dårligt på; tid, størrelse, book-to-market og 1-års momentum. Positive 

og signifikante koefficienter i modellen beviser gode færdigheder, og negative signifikante 

koefficienter betyder dårlige færdigheder. 

 

Muñoz et al. (2013) kommer frem til at grønne SR fondsforvaltere har dårlige timing-

færdigheder og at konventionelle fondsforvaltere har gode book-to-market færdigheder, 

dette ses som en mulig årsag til at grønne SRI fonde underperformer konventionelle i 

undersøgelser.   

 



 

 

24 

3.1.5 Nofsingera et al. (2013) 

I artiklen ”Socially Responsible Funds and Market Crises” af Nofsingera et al. (2013), 

undersøger man om SRI fonde performer bedre i krisetider. Nofsingera et al. (2013) nævner 

at der oftest er bevis for SRI performer lige så godt eller dårligere end konventionelle fonde, 

hvilket stemmer overens med resultaterne fra Muñoz et al. (2013).  

 

I undersøgelsen inkluderes 240 indenlandske amerikanske SRI fonde for perioden 2000-2011. 

Nofsingera et al. (2013) undersøger performance af SRI fonde i perioder med og uden 

krisetider. De får deres data fra Center of Research in Security Prices (CRSP) og benytter 

CAPM, Fama French 3-faktor- og Carhart modellen. 

 

Nofsingera et al. (2013) kommer frem til, at de konventionelle fonde performer bedre end SRI 

fonde i normale tider. I krisetider konkluderer de, at SRI fonde performer bedre end 

konventionelle fonde. Med krise og ikke-krisetider finder de ikke signifikant forskel mellem 

de to måder at investere på. Konventionelle fonde performer årligt 0,67-0,95% bedre end SRI 

fonde i normale tider, og SRI fonde performer årligt 1,61-1,70% bedre end konventionelle 

fonde i krisetider. Nofsingera et al. (2013) konstaterer, at det er de positiv screenet fonde, i 

forhold til de negative screenet fonde, som er årsagen til deres resultater.  

 

3.2 Ens performance 

I dette afsnit præsenteres udvalgte studier, som viser at etiske- og konventionelle fonde 

performer ens. De studier vi har udvalgt er: ”Doing well while doing good? The Investment 

Performance of Socially Responsible Mutual Funds” af Hamilton et al. (1993), “Socially 

Responsible Mutual Funds, Evaluating the Performance of Ethical and Non-Ethical Funds: A 

Matched Pair Analysis” af Kreander et al. (2005), “Socially Responsible Investing and Portfolio 

Diversification” af Bello (2005) og “The Financial Performance of Ethical Investment Funds” af 

Mallin et al. (1995). 
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3.2.1 Hamilton et al. (1993)   

Artiklen ”Doing well while doing good? The Investment Performance of Socially Responsible 

Mutual Funds” af Hamilton et al. (1993) er ifølge Hoepner & McMillan (2009) også et af de 

mest citerede studier i litteraturen om, hvordan socialt ansvarlige investeringsforeninger 

performer. Det er blandt de ældste studier som Hoepner & McMillans (2009) inkluderede i 

deres liste.  

 

Hamilton et al. (1993) ønskede at finde sammenhæng mellem de socialt ansvarlige- og 

konventionelle investeringsforeninger. Ifølge Hamilton et al. (1993) må det gælde at, hvis det 

risikojusterede forventede afkast fra en socialt ansvarlig investeringsportefølje, er lig med det 

forventede afkast fra en konventionel portefølje, så må det betyde, at der findes nok 

investorer, som er villige til at købe disse porteføljer og dermed holde prisen oppe. Hvis det 

forventede afkast fra en konventionel portefølje derimod er højere end en socialt ansvarlig 

investeringsportefølje, så må det betyde, at de socialt ansvarlige selskaber forventes at have 

et lavere afkast, et lavere cost of capital og dermed relativ færre køber af porteføljer, med 

socialt ansvarlige selskaber, da disse vil give lavere afkast.  

 

Hvis, derimod konventionelle investorer konsekvent undervurderer sandsynligheden for, at 

et eller flere af deres selskaber kan blive ramt af uheld eller skandaler og det på et tidspunkt 

ender med at ske, så vil porteføljen med socialt ansvarlige investeringer ende med at give sine 

investorer et højere afkast, på grund af disse selskaber ikke er en del af porteføljen. 
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Tabel 3 – Alpha estimater ud fra CAPM for fonde etableret før 1985 eller i 1985. 

            

  Monthly          

Socially Responsible  Excess Return  Excess Returns   Adjusted Sample  

Mutual Funds  (t-statistic) (% per year)a  R2 period 

Calvert Social Investment Fund  0,0066 0,08 0,5937 0,8087 1982-1990 

 (-0,046)     
Dreyfus Third Century Fund  -0,3339 -4,01 0,8424 0,8597 1981-1990 

 (-2,1440)*     
Evegreen Fund  -0,0627 -0,75 0,9613 0,8808 1981-1990 

 (-0,3870)     
Greenspring Fund  0,4136 4,96 0,3523 0,5431 1983-1990 

 (2,3500)*     
IDS Equity Fund -0,1202 -1,44 1,0274 0,9182 1981-1990 

 (-0,8570)     
New Alternatives Fund  -0,1538 -1,85 0,9075 0,8409 1982-1990 

 (-0,7570)     
New Economy Fund  0,1439 1,73 0,9378 0,9193 1983-1990 

 (-0,9000)     
Parnassus Fund -0,2525 -3,03 1,1549 0,8142 1985-1990 

 (-0,6600)     
Pax World Fund  0,0235 0,28 0,6970 0,8528 1981-1990 

 (-0,1770)     
Pioneer II 0,0604 -0,72 0,9710 0,9101 1981-1990 

 (-0,4320)     
Pioneer III -0,1265 -1,52 0,9642 0,8216 1982-1990 

 (-0,5540)     
Putnam Health Services Fund -0,1960 -2,35 1,0532 0,7823 1982-1990 

 (-0,6960)     
Putnam OTC Emerging Growth  0,2014 2,42 1,2795 0,7514 1982-1990 

 (-0,5390)     
Royce FD:Value 0,0953 1,14 0,7314 0,757 1983-1990 

 (-0,4480)     
Scudder Growth & Income  -0,2537 -3,04 0,8577 0,8625 1981-1990 

 (-1,6180)     
SFT Environmental Awareness  -0,5274 -6,33 0,9121 0,7091 1985-1990 

 (-1,2980)     
Transamerica Capital Appreciation  0,4785 5,74 1,1127 0,6618 1985-1990 

 (-0,8020)     
Mean Excess Return  -0,0630 -0,76    
* Significantly different from zero at the 5% level.         

 aAnnualized excess returns, i.e, monthly excess returns multiplied by 12.    
            

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Hamilton et al. (1993) 
 

 
Antallet af foreninger i undersøgelsen var 352, hvoraf 32 udgjorde socialt ansvarlige 

investeringsforeninger. Foreningerne blev opdelt i to grupper, dem som eksisterede før 1985 

og dem som blev skabt efter 1985. Alle foreninger i undersøgelsen var amerikanske. 

Undersøgelsen blev foretaget ved hjælp af 1-faktor model. Tabel 3 viser alpha estimaterne 

for de etiske fonde etablereret før 1985 eller senest i 1985. 
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I undersøgelsen kommer man igen frem til, at der ikke er nogen signifikant forskel i de 

risikojusterede afkast mellem socialt ansvarlige- og konventionelle investeringsforeninger. 

Ifølge Hamilton et al. (1993) betyder det at socialt ansvarlige aktiviteter ikke indregnes i 

prisfastsættelsen af virksomheder og derfor ses der ingen forskel mellem konventionelle- og 

socialt ansvarlige investeringer målt ved afkast.  

 

3.2.2 Mallin et al. (1995) 

Artiklen “The Financial Performance of Ethical Investment Funds” af Mallin et al. (1995) er 

ifølge Hoepner & McMillan (2009) også et af de mest citerede studier i litteraturen om, 

hvordan socialt ansvarlige investeringsforeninger performer og er blandt de ældste studier, 

som Hoepner & McMillans (2009) inkluderer, i deres liste med mest citerede studier af socialt 

ansvarlige investeringer.  

 

Mallin et al. (1995) var en af de første som valgte at måle på, hvordan socialt ansvarlige 

foreninger i Storbritannien performede, ved at matche dem med konventionelle foreninger 

ud fra alder og størrelse. Denne matching-metode skal bidrage til at eliminere effekten af 

specifikke karakteregenskaber mellem foreningerne. 

 

Mallin et al. (1995) ønskede at måle hvordan socialt ansvarlige foreninger i Storbritannien 

performede i forhold til konventionelle foreninger og hvordan de socialt ansvarlige 

investeringsforeninger performede, i forhold til et udvalgt indeks, herunder Financial Times 

Share Actuaries Indekset. Undersøgelsen som Mallin et al. (1995) gennemførte blev foretaget 

for perioden 1986-1993, hvor man desuden valgte at måle foreningernes performance med 

1-faktor model og nøgletal som Sharpe- og Treynor Ratio.  

 

Mallin et al. (1995) viser at både de socialt ansvarlige- og konventionelle foreninger 

underperformede, i forhold til Financial Times Share Acturaries Indekset, men at de socialt 

ansvarlige foreninger performede en smule bedre end de konventionelle foreninger. Mallin 

et al. (1995) mener at en forklaring på, hvorfor de socialt ansvarlige foreninger performede 

bedre end de konventionelle, kan have været et midlertidigt fænomen, som skyldes af øget 

bevidsthed og interesse for socialt ansvarlige investeringer. Dette kan have medført en 
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stigende efterspørgsel efter passende investeringsprodukter og dermed en præmie i 

realiserede afkast.  

 

3.2.3 Statman (2000) 

Artiklen ”Socially Responsible Mutual funds” af Statman (2000), er ifølge Hoepner & McMillan 

(2009) også et af de mest citerede studie i litteraturen, om hvordan socialt ansvarlige 

investeringsforeninger performer. Udover undersøgelsen som Statman foretog, indeholdt 

undersøgelsen interessante bemærkninger om, hvilken indflydelse investorerne har for at 

ændre verden.  

 

Statman (2000) indleder sin rapport med følgende ord: ”Conversation about socially 

responsible investing are difficult because they combine facts with beliefs”.  Det skyldes at 

nogen mener, at ideen om at kombinere etiske overvejelser og finansielle mål er to 

modsætninger, mens andre mener at disse to ting ikke udelukker hinanden.  Statman (2000) 

gør dog opmærksom på, at hvis man ønsker at ændre verden, så hjælper politiske tiltag mere 

end vores investeringshandlinger. Statman (2000) henviser til Sydafrika, hvor man boykottede 

virksomheder under apartheid. Effekten af boykotten var minimal på virksomhedernes afkast.  

Statman (2000) forklarer det på følgende måde; når kapitaltilførslen falder, reduceres antallet 

af investeringsprojekter en virksomhed kan påtage sig, men samtidigt stiger dens forventede 

afkast, da investorerne ønsker at blive kompenseret. Hvis derimod regeringen pålægger 

virksomhederne en ekstra skat eller forhøjer de nuværende, vil det ekstra afkast gå til 

regeringen i stedet for virksomheden og man vil derfor få den ønskede effekt. 

 

Statman (2000) ønskede at undersøge hvordan socialt ansvarlige investeringer klarede sig i 

forhold til almindelige investeringer. Statman (2000) foretog derfor en analyse af, både det 

etiske aktieindeks Domini Social Index, i forhold til S&P 500 og en analyse af amerikanske 

etiske investeringsforeninger, i forhold til konventionelle investeringsforeninger.  

 

Antallet af foreninger i undersøgelsen var 93, hvoraf 31 udgjorde socialt ansvarlige 

investeringsforeninger. For at opnå en bedre sammenligning mellem foreningerne valgte 

Statman (2000), i forhold til andre undersøgelser, at matche størrelsen på aktiverne hos de 
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konventionelle foreninger, med størrelsen på aktiverne hos de socialt ansvarlige foreninger. 

Undersøgelsen blev foretaget for perioden 1990-1998 og blev foretaget ved hjælp af både; 1-

faktor modellen og en modificeret version af Sharpe Ratio kaldet eSDAR (excess standard 

deviation adjusted return).  

 

For at evaluere foreningernes performance anvender Statman  både Domini Social indekset 

og S&P 500 indekset, men tildeler Domini Social indekset mere værdi i det konkrete tilfælde, 

på grund af; ifølge Statman (2000) har socialt ansvarlige investeringsforeninger en tendens til 

at vælge Small Cap aktier, frem for Large Cap aktier i deres porteføljer og derfor er det mest 

naturligt at vælge Domini Social indekset frem for S&P 500. Statman (2000) gør opmærksom 

på at valg af indeks altid skal ske ved at kontrollere om indekset afspejler de investeringer, 

som investeringsforeningerne selv foretager, hvis ikke dette er tilfældet, vil ens konklusion 

være biased.  

 

I undersøgelsen kommer man frem til, at Domini Social Indekset viser et marginalt højere 

absolut afkast end S&P 500 indekset og marginalt lavere ved det risikojusterede afkast. 

Statman (2000) kommer også frem til at de socialt ansvarlige foreninger gav et højere afkast 

end de konventionelle. Ingen af resultaterne er dog statistiske signifikante. Både resultaterne 

for de socialt ansvarlige og konventionelle foreninger var lavere end Domini Social indekset 

og S&P 500 indekset. Ud fra de heri fremlagte konklusioner er der ingen tegn på, at socialt 

ansvarlig investeringer performer dårligere, tværtimod performer de ligeså godt som 

almindelige investeringer.  

 

3.2.4 Kreander et al. (2005) 

“Evaluating the performance of ethical and unethical funds: A matched Pair Analysis” af 

Kreander et al. (2005) er ifølge Hoepner & McMillan (2009) også et af de mest citerede studier 

i litteraturen om hvordan socialt ansvarlige investeringsforeninger performer.  

 

Kreander et al. (2005) ønskede at undersøge, hvordan socialt ansvarlige investerings-

foreninger fra Europa klarede sig i forhold til almindelige investeringsforeninger, da de fleste 

studier blev foretaget for amerikanske og britiske foreninger. For at opnå en bedre 
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sammenligning mellem foreningerne, udvalgte Kreander et al. (2005) de konventionelle 

foreninger ud fra alder, størrelse, land og sektor fremfor kun størrelse som Statman (2005) 

gjorder.  

 

Undersøgelsen inkluderer britiske, svenske, tyske, norske, schweiziske og belgiske 

investeringsforeninger. Antallet af foreninger i undersøgelsen var 160, hvoraf 80 udgjorde 

socialt ansvarlige investeringsforeninger, mens den inkluderede 40 konventionelle 

foreninger, som var matchet ud fra kriterierne om alder, størrelse, land og sektor. Hertil 

anvendte Kreander et al. (2005) som benchmark; Morgan Stanly Capital International World 

Index. Undersøgelsen blev foretaget for perioden 1996-1998. Kreander et al. (2005) anvendte 

1-faktor model og nøgletal som Sharpe Ratio og Treynor Ratio til at evaluere 

investeringsforeningernes performance. Desuden anvendte Kreander et al. (2005) et nøgletal 

for timing, udviklet af Henrikkson-Merton, som måler hvor godt investeringsforeninger timer 

deres køb og salg af aktier. Kreander et al. (2005) prøvede også at måle hvilken indflydelse 

størrelsen på foreningens alder og investeringspolitik har på den enkelte forenings 

performance.  

 

I undersøgelsen kommer man frem til at der ikke er nogen signifikant forskel, mellem de 

socialt ansvarlige og konventionelle investeringsforeninger, når man ser på deres 

risikojusterede afkast, Sharpe Ratio og Treynor Ratio. Det samme gælder også, når man 

sammenligner afkastet fra de socialt ansvarlige foreninger med Morgan Stanly Capital 

International World indekset, dog kommer Kreander et al. (2005) frem til socialt ansvarlige 

investeringsforeninger var mindre risikofyldte end konventionelle investeringsforeninger. 

 

Kreander et al. (2005) kommer også frem til at de fleste investeringsforeninger har en negativ 

timings evne, hvoraf de socialt ansvarlige investeringsforeninger ser dårligst ud. Ifølge 

Kreander et al. (2005) er dette ikke overraskende, da de socialt ansvarlige 

investeringsforeninger må tage hensyn til flere forhold, når der købes og sælges værdipapirer, 

i forhold til konventionelle foreninger, som kun fokuserer på finansielle nøgletal. Derudover 

argumenterer Kreander et al. (2005) også for at socialt ansvarlige foreninger kan have en 

længere tidshorisont, sammenlignet med konventionelle. Resultaterne er dog ikke statistisk 

signifikante, dog kommer Kreander et al. (2005) frem til at socialt ansvarlige foreninger, var 
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signifikant bedre til at finde aktier i forhold til konventionelle. Endelig viser Kreander et al. 

(2005) i deres undersøgelse, at størrelsen på investeringsforeningen kan have en vis styrke til 

at forklare hvor godt en forening vil performe, men igen var ingen af variablerne signifikante 

i modellen.  

 

3.2.5 Bello (2005) 

Bello (2005), undersøger om SRI har effekt på diversifikation og finansiel performance. Hans 

sample inkluderer 42 socialt ansvarlige investeringsforeninger, som hver er matchet med to 

tilfældige konventionelle fonde med næsten identiske i nettoaktiver. Der undersøges 

udelukkende amerikanske fonde som kun investerer nationalt. Bello (2005) konkluderer, at 

der ingen forskel er mellem SRI- og konventionelle fonde, med hensyn til performance og 

risiko.  Hertil kommer Bello (2005) også frem til at begge grupper underperformer DSI 400 og 

S&P 500 i perioden 1994-2001.  

 

3.3 Flere studier uden signifikante resultater 

Vi har fundet at mange studier ikke er signifikante, hvilket andre studier kan være med til at 

forklare.  

 

3.3.1 Barnett et al. (2006;2012) 

Barnett et al. (2006), undersøger sammenhængen mellem social ansvarlighed og finansiel 

performance for SRI investeringsforeninger. De har en hypotese om at SRI fonde performer 

dårligere på grund af de er begrænset i deres kapitalforvaltning, idet de tænker mere på at 

udvælge virksomheder, som er transparente. Barnett et al. (2006) finder belæg for denne 

hypotese ved at teste 61 socialt ansvarlige fonde i perioden 1972-2000. De får deres data fra 

”The Social Investment Forum”, som er en nonprofitorganisation. Deres resultater viser at 

finansiel performance falder i takt med social screening, men stiger igen når social screening 

når et maksimum. Dette indikerer, at fonde med lav screeningproces vil opnå dårligere 

finansiel performance, mens fonde med høj social screeningproces vil se højere finansiel 

performance. 
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Barnett et al. (2006) kommer frem til at screeningsprocessen har betydning for den finansielle 

performance; social screening relateret til samfundet, resulterede i finansiel bedre 

performance, mens miljømæssig og arbejdsrelaterede screening resulterede i dårligere 

finansiel performance.  

 

Barnett et al. undersøger igen i 2012, sammenhængen mellem social ansvarlighed og finansiel 

performance, hvor de finder frem til samme resultat som sidst; at der er en konveks 

sammenhæng mellem social screening og finansiel performance. Dette betyder at fonde med 

højere fokus og mere social screening, har bedre finansiel performance end fonde med 

mindre fokus og mindre social screening.  

 

Barnett et. al (2006) finder, at miljømæssig screening resulterer i dårlig finansiel performance. 

Muñoz et al. (2013) fandt frem til at grønne fonde kun performer dårligere end konventionelle 

i gode tider og dette kan skyldes at grønne SRI fondsforvaltere, har dårlige timing færdigheder 

og at konventionelle fond-managere har gode book-to-market færdigheder. 

 

3.3.2 Galema et al. (2008) 

En årsag til at mange studier ikke kan finde signifikans performance for SRI fonde, kan skyldes 

at de har lavere book-to-market ratio. Finansiel performance måles ofte ved systematisk 

risiko, hvilket relaterer sig til brugen af regressionsmodeller, hvor et intercept ikke forskellig 

fra nul beviser, at aktivet er prissat korrekt ud fra en prismodel. SRI fonde og almindelige 

fonde kan godt have samme risiko, men forskellige book-to-market faktorer på grund af 

højere efterspørgsel af SRI aktier. I Fama French (1992) modellen vil book-to-market faktoren 

være uafhængig af risikoprofilen og det underlæggende cash flow. Galema et al. (2008) mener 

derfor, at performance af SRI ikke kan ses i alphaværdien, men i book-to-market ratioen.  

 

3.4 Sammenfatning af studierne 

Flere studier har blandede resultater (Barnett et al., 2006, 2012; Bauer et al., 2005, 2006; 

Muñoz et al., 2013; Nofsingera et al., 2013). Studier viser dog at SRI er mindre risikofyldt 

(Bauer et al., 2005; Kreander et al., 2005; Nofsingera et al., 2013). Ved at se på performance 
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er det meget tydeligt, at udfaldet afhænger meget af metodevalg, samt hvordan dem som 

undersøger, definerer performance (Revilli og Viviani, 2015).  

 

Tabel 4 – Opsamling af studier  

                

Forfattere Marked Periode/år År Fonde  Model Resultater Signifikant 

Hamilton et al. (1993) US (1981-1990) 10 32 CAPM Lige så godt Nej 

Mallin et al. (1995) UK (1986-1993) 8 29 CAPM Bedre Nej 

Statman (2000) US (1990-1998) 8 31 CAPM Bedre Nej 

Bello (2005) US (1994-2001) 7 42 CAPM Lige så godt Ja 

Bauer et al. (2005) DE, UK, US (1990-2001)  12 103 CH/CAPM Lige så godt Nej 

 - 4 år periode DE, UK, US (1990-1993)   4 103 CH/CAPM Dårligere Ja/Nej/Ja 

 - 4 år periode DE, UK, US (1994-1997) 4 103 CH/CAPM Bedre Ja/ja/Nej 

 - 4 år periode DE, UK, US (1998-2001) 4 103 CH/CAPM Bedre Nej/Ja/Ja 

Kreander et al. (2005) EU (1996-1998) 3 80 CAPM Blandede Nej 

Bauer et al. (2006) AU  (1992-2003) 12 25 CH/CAPM Blandede Nej 

 - 6 år periode AU (1992-1997) 6 25 CH/CAPM Dårligere Ja 

 - 6 år periode AU (1998-2003) 6 25 CH/CAPM Lige så godt Ja 

Bauer et al. (2007) CA (1994-2003) 10 8 CH/CAPM Lige så godt Nej 

Muñoz et al. (2013) EU, US (1994-2013) 20 107 CH/CAPM Blandede Delvist 

Nofsingera et al. (2013) US (2000-2011) 12 240 CH/FF3/CAPM Lige så godt Nej 

 - Krisetider US (2000-2011) 12 240 CH/FF3/CAPM Bedre Ja 

 - Ikke krisetider US (2000-2011) 12 240 CH/FF3/CAPM Dårligere Ja 

                

Barnett et al. (2006) Global (1972-2000) 29 61 Multifaktor * Ja 

Barnett et al. (2012) Global (1998-2006) 8 1.214 Multifaktor * Ja 

* Viser at der er en positiv sammenhæng mellem CSP og CFP    

                

Info: CH = Carhart, FF3 = Fama French 3 faktor       

Kilde: Egen tilvirkning         

 

Raza et al. (2012) viser stor positiv korrelation mellem CSR og CFP, når der ses på performans 

af book-to-market ratio og andre nøgletal, men blandede performance når der ses på 

aktiemarkedet. Revilli og Viviani (2015) tester samme periode som Raza et al. (2012), men de 

konkluderer, at der hverken er forskel i omkostninger eller afkast mellem etiske- og 

konventionelle fonde.  

 

Mange studier indeholder ikke signifikante resultater (Hamilton et al, 1993; Kreander et al., 

2005; Statman, 2000; Muñoz et al., 2013; Bauer et al., 2007; Bello, 2005). Revilli og Viviani 
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(2015) konkluderer, at der ingen forskelle eller fordele er ved etiske- og konventionelle 

investeringer. En oversigt over alle studier er samlet i tabel 4. 

 

Vi ser at Barnett et al. (2006) finder en positiv sammenhæng mellem SRI og finansiel 

performance, men at denne sammenhæng er konveks, hvilket betyder at 

investeringsforeninger, som ikke har nok fokus på etisk investering, ikke vil se den positive 

sammenhæng. Dette kan tyde på, at der er en fase som etiske investering skal ud af, før de 

kan se positiv finansiel performance, hvilket støttes op af Bauer et al. (2006), som mener at 

mange etiske fonde gennemgår en ”læringsfase”. Barnett et al. (2012) forstærker deres 

resultater fra 2006 ved at lave en undersøgelse igen, som resulterer i samme konklusion; at 

der er en konveks sammenhæng mellem SRI og finansiel performance.  

 

Der kan være tvivl om porteføljemanageres timing færdigheder er gode i porteføljestyringen 

af SRI, da de har meget fokus på social performance; Kreander et al. (2005) og Muñoz et al. 

(2013) finder at porteføljemanagere ved etiske investeringer, har dårligere timing 

færdigheder end konventionelle. Specielt grønne investeringer har været under mistanke for 

at trække SRI ned i finansiel performance, men Muñoz et al. (2013) afviser dette ved deres 

undersøgelse om, at grønne investeringer performer dårligere end andre SRI investeringer.  

 

3.4.1 Studiers modelvalg 

Der er en tilbøjelighed til at flere forskere vælger at anvende multifaktormodeller i deres 

analysearbejde (Bauer et al., 2005, 2006, 2007; Barnett et al., 2006, 2012; Muñoz et al., 2013; 

Nofsingera et al., 2013), når de måler performance. Det skyldes at multifaktormodeller er 

bedre til at forklare variationen i afkastet. Nogle studier har kombineret multifaktormodel 

med 1-faktormodel (Bauer et al., 2005, 2006, 2007) og andre har kombineret 1-faktormodel 

med nøgletal (Statman, 2000; Kreander et al., 2005; Malin et al., 1995). Nofsingera et al. 

(2013) brugte CAPM, Fama French 3-faktor og- Carhart modellen.  
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4.0 Data  

Dette afsnit har til formål at give et indblik i afhandlingens datavalg og de bagvedliggende 

overvejelser, som er blevet foretaget. Afsnittet er bygget sådan op, at det først indledes med 

en beskrivelse af, hvordan de etiske fonde er blevet identificeret og udvalgt. Dernæst hvordan 

de konventionelle foreninger er blevet udvalgt, samt valg af indeks som benchmark. Dette 

efterfulgt af et afsnit om bias i data og en gennemgang af faktorerne i Fama French og Carhart.    

 

4.1 Identificering af etiske fonde  

For at finde og identificere etiske fonde har vi benyttet Barron’s Top Sustainable Mutual Funds 

Rapport 2016. Barron er et amerikansk ugeblad udgivet af Dow Jones & Company. Det blev 

grundlagt i 1921 og dækker finansielle nyheder, følger udviklingen på de finansielle markeder 

og bringer hertil relevant statistik. Rapporten indeholder 203 aktivt forvaltede amerikanske 

fonde, som omfatter de mest bæredygtige porteføljer, ud fra Morningstars Sustainability 

Rating score.  

 

Morningstars Sustainability Rating score er et mål for, hvor høj grad selskaber i en given 

fondsportefølje indarbejder ESG i deres forretningsmodel og processor. For at Morningstar 

kan beregne scoren, anvender Morningstar data fra Sustainalytics, som er et uafhængigt 

researchfirma. Det er derfor vores opfattelse, at Barron er en troværdig kilde og dens 

referencer er pålidelige. 

 

Ifølge Barnett et al. (2006; 2012) er det vigtigt, når man ser på etiske investeringer, at man 

udvælger etiske fonde, som anses for at være meget bæredygtige, da ens resultater ellers 

ikke vil vise en positiv sammenhæng mellem SRI og finansiel performance. Vi mener derfor, 

at for at få pålidelige resultater, er det nødvendigt kun at inddrage de fonde som anses for at 

være meget bæredygtige. 

 

Morningstar opdeler sustainability scoren i 5 kategorier. De øverste 10 pct. med højeste score 

– og dermed størst ansvarlighed og etik i porteføljen – tildeles 5 globusser og har betegnelsen 

high. De næste 22,5 pct. tildeles 4 globusser – above average, der også er udtryk for mere 
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ansvarlighed i porteføljen end gennemsnitsfonden i en given kategori. De næste 35 pct. og 

dermed det brede midterfelt tildeles 3 globusser - average. De efterfølgende 22,5 pct. 

modtager to globusser – below average og for dem er ansvarligheden mindre end 

gennemsnittet. De sidste 10 pct. af fondene med mindst ansvarlighed i en given kategori, må 

nøjes med én globus – low. 

 

I rapporten var antallet af fonde, som var meget bæredygtige (high) kun 56. Af disse fonde 

har vi udvalgt 41 fonde, da vi ønsker at benytte fonde som har eksisteret siden 2007 eller før 

2007, da vi ønsker at analysere investeringsforeningernes performance for en 12 år periode, 

med de nyeste data.  For at dobbelttjekke at oplysninger fra rapporten var korrekte, anvendte 

vi Morningstar.  

 

På Morningstar har vi også kontrolleret, om at fondene udelukkende investerer i aktier eller 

om de benytter andre finansielle produkter. Desuden har vi kontrolleret om fondene 

investerer hovedsageligt i amerikanske selskaber og hertil undersøgt, hvilken investeringsstil 

fondene følger. Andelen som de etiske fonde investerer i amerikanske selskaber er 85.48%.  

Ud af de 41 etiske fonde, vælger 14 af dem Large Blend aktier, mens 14 anvender Large 

Growth aktier og 13 Large Value aktier. Det bemærkes at i forhold til Bauer et al., (2005), som 

mener at amerikanske etiske fonde oftest vælger Large Cap aktier, så viser vores indsamling 

samme tendens, men adskiller sig ved de både vælger Value- Growth- og Blend aktier. 

 

Efter at have kontrolleret de udvalgte fonde og indsamlet yderligere oplysninger om dem, har 

vi benyttet Datastream til at indsamle de månedlige justerede lukkekurser, for de enkelte 

fonde i perioden 31.12.2006 til 31.12.2018. Ved at vælge de justerede værdier, sikrede vi at 

støj, i form af aktiesplit, holdes udenfor undersøgelsen. For at undgå at hente data for en 

anden fond end den vi ønsker, anvendte vi fondenes ticker fremfor navn i Datastream. 

 

4.2 Identificering af konventionelle fonde 

For at finde og identificere konventionelle fonde har vi brugt money.usnews.com til at finde 

amerikanske fonde, som matcher de etiske fonde. Money.usnews.com har en liste med 4.500 

amerikanske fonde, som er ranket ud fra popularitet, historisk og ny performance samt risiko. 
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Listen har vi brugt kronologisk, hvilket betyder vi har startet fra de bedst ratet og ned efter. 

For at matche de etiske fonde bedst muligt, har vi filtreret på hjemmesiden ud fra 

investeringstype, så listen kun indeholdte; Large Growth, Large Blend og Large Value. 

 

Listerne har vi brugt til at finde og udvælge fonde, som matcher de etiske fonde på 

nettoaktiver. Hver fond er blevet matchet og siden fundet på Morningstar, hvor vi har 

matchet hver etisk fond med årstal og nettoaktiver. På Morningstar har vi også sikret os at 

fondene ikke investerer i obligationer og at de er konventionelle og ikke etiske, samt at de er 

amerikanske. De konventionelle fonde investerer i gennemsnit 93,27% i amerikanske aktier.  

Vi har fundet 14 Large Blend, 14 Large Value og 13 Large Growth fonde, hvilket betyder, at 

der er cirka lige stor fordeling af investeringstype, samt at de matcher de etiske fonde på 

fordeling af investeringstype. Vi har matchet hver enkelt fond med præcis den sammen 

investeringstype. Dette har været meget tidskrævende, da de andre parametre også har 

skulle matche og derfor været nødt til at vælge fire konventionelle fonde to gange, for at 

matche dem med de etiske fonde bedst muligt. Årsagen hertil er at have det bedst mulige 

match, når vi sammenligner de etiske fondes portefølje med de konventionelle fondes 

portefølje. 

  

4.3 Benchmark  

For at måle hvordan etiske fonde performer, er det nødvendigt at have en referencegruppe 

at måle afkastet op imod, hvilket i nærværende afhandling består af de konventionelle fonde, 

men oftest vælger man også at inkludere et eller flere indeks som benchmark, hvilket også 

ses hos tidligere studier på området (Mallin et al. 1995; Statman, 2000; Bauer et al., 2005; 

Bello, 2005). Det giver analysen en ekstra vinkel og mulighed for at sige noget mere om, 

hvordan de etiske fonde performer.  

 

Når man vælger et indeks, så skal man tage hensyn til om indekset afspejler de selskaber som 

fondene typisk selv vælger i deres beholdninger. Oftest oplyser fondene selv et indeks som 

de anvender som benchmark. På hjemmesiden seekingalpha.com har vi noteret at 19 fonde 

oplyser at de anvender S&P 500 indekset som benchmark, mens 16 fonde anvender Russel 

1000 indekset som benchmark og 2 anvender Russel 3000 indekset. Dertil anvendes; MSCI 
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USA, MSCI US PRIME Market 750, Lipper Equity Income Fund Index og DJ US Selected Dividend 

indekset som benchmark af de resterende fonde. Denne fordeling illustrerer en tendens til, 

at flere fonde blandt de udvalgte, vælger S&P 500 indekset og Russel 1000 indekset som 

benchmark.  

 

Med et indeks indeholdende 500 selskaber og den anden indeholdende 1000 selskaber, er 

sammensætningen af de to oftest valgte indeks klart anderledes.  S&P 500 består primært af 

Large Cap aktier, mens Russel 1000 indeholder flere Mid Cap aktier. Denne sondring er vigtig, 

fordi Mid Cap aktier generelt opretholder højere risiko og højere afkastpotentiale. Derfor bør 

Russell 1000 Index betragtes som lidt mere risikabelt end S&P 500. 

 

Begge indeks anvender dog en vægtningsmetode for beregning af markedsværdien af 

indekset, hvilket giver en højere procentdelstildeling til virksomheder med højere 

markedsværdi, hvor markedsværdien af et selskab beregnes ved at tage aktiekursen og 

multiplicere den med de udestående aktier. Derudover anvender begge indeks kun free-

floating aktier; aktier som offentligheden kan handle. Ud fra de nævnte ligheder og uligheder 

mellem S&P 500 indekset og Russel 1000 indekset, vurderes det at S&P 500 indekset afspejler 

fondenes risiko og afkast mest korrekt. Derfor vil vi anvende S&P 500 indekset som 

benchmark til at måle fondenes performance med.  

 

4.4 Bias i data  

Bias i datasættet er en fejlkilde, som kan påvirke resultaterne i analysen og lede til forkerte 

konklusioner. Derfor er det essentielt at forsøge at minimere eventuelle bias, for på den måde 

at øge analyseresultaternes validitet.  Når performance analyseres, er det vigtigt at tage 

hensyn til Survivorship bias, Selection bias og omkostninger.   

4.4.1 Survivorship bias  

De fleste studier, der foretages af fonde med hensyn til performance, foretages typisk over 

en bestemt periode. De fonde som medtages, er ofte kun dem, som har eksisteret under hele 

den valgte undersøgelsesperiode, mens de fonde som er ophørt med at eksistere, udelades. 

En udeladelse af ophørte fonde fører til en overestimering af det gennemsnitlige afkast. 
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Årsagen til dette er, at fonde der ophører med at eksistere eller bliver lagt sammen med andre 

fonde, har en tilbøjelighed til at være fonde, som performer dårligt, forklarer Elton et al. 

(1996). En udeladelse af de ophørte fonde vil derfor lede til en overestimering af afkastet for 

de undersøgte fonde, hvilket kaldes for Survivorship bias. 

 

For at korrigere data for Survivorship bias, kan man vælge at inkludere alle fonde, herunder 

også dem som er ophørt med at eksistere i analyseperioden, frem for kun at vælge dem som 

har eksisteret under hele perioden. En anden løsning er at inkludere fonde, som er blevet lagt 

sammen med andre fonde. Oftest bliver fonde som performer dårligt, lagt sammen med 

andre fonde. Elton et al. (1996) kommer frem til; hvis man tager en fond inden fonden bliver 

lagt sammen med andre fonde og derefter finder data for den fond, som fonden er blevet lagt 

sammen med, vil ens data bliver korrigeret for Survivorship bias. 

 

De fonde som vi har udvalgt i afhandlingen, er fonde som har eksisteret gennem hele 

undersøgelsesperioden. Det skyldes at fonde som ophørte med at eksistere, oftest bliver 

fjernet fra diverse platforme, hvilket gør at vi ikke har været i stand til at finde fonde, som er 

ophørt med at eksistere i undersøgelsesperioden. Dette gør, at vores data er genstand for 

Survivorship bias. 

 

4.4.2 Omkostninger  

ÅOP er et nøgletal, som viser de samlede årlige forventede omkostninger ved at investere i 

en fond. ÅOP står for årlige omkostninger i procent og indeholder typisk administration, 

handelsomkostninger, emissionstillæg og indløsningsfradrag. I afsnit 1.3 – Afgrænsning, blev 

der gjort opmærksom på, at vurderingen af fondenes performance vil blive gjort uden 

inddragelsen af ÅOP. Det skyldes at Bauer et al. (2005) finder frem til, at selvom man 

inddrager ÅOP til at vurdere fondenes performance, så forbliver forskellen i afkast mellem de 

etiske og konventionelle fonde stadigvæk insignifikant, selvom den gennemsnitlige etiske 

fond i undersøgelsen var dyrere end de konventionelle. I afhandlingen vil man derfor se bort 

fra de ÅOP. 
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4.4.3 Selection bias  

Ifølge Heckman (1979) kan Selection bias forekomme i praksis af to grunde. Selection bias kan 

allerede været sket inden data indsamles, eller på grund af at forskeren udvælger data med 

henblik på at understøtte en på forhånd anlagt teori eller hypotese. Selection bias, som 

forekommer inden data indsamles, kan være ekstremt svært at opdage og da vi ikke har nok 

ressourcer til at forsøge at identificere de tilfælde, hvor det måtte opstå, har vi kun haft fokus 

på at minimere Selection bias, som hovedsageligt stammer fra vores indsamling af data.  

 

Udvælgelsen af de etiske fonde er sket ved hjælp af Barron’s Rapport, som er baseret på data 

fra Morningstar og Sustainalytic. Rapporten indeholder kun etiske fonde som er blevet givet 

den højeste rating for sustainability, i form af high eller above average. I afhandlingen har vi 

kun valgt at medtage fonde, som havde modtaget den højeste rating – high. For at kontrollere 

at fondene fandtes og var korrekt kategoriseret, undersøgte vi dem på Morningstar.  

 

Morningstar Sustainability Rating og rangeringer udstedes månedligt baseret på de seneste 

data fra Sustainalytics. Det betyder, at selvom en fond har modtaget en høj score, så kan man 

ikke forvente at den også vil få en høj score ved næste måling. Det vurderes derfor, at de 

etiske fonde er blevet udvalgt systematisk og tilfældigt, da man ved gentagelse af 

undersøgelsen sandsynligvis vil ende med nye fonde.  

 

Udvælgelsen af de konventionelle fonde er sket på baggrund af de indsamlede etiske fonde, 

hvor de er blevet matchet på alder, størrelse og investeringsstil. Hensigten har været at skabe 

de bedst mulige forudsætninger for sammenligning. Valg af alder, størrelse og investeringsstil 

som parameter er valgt på baggrund af tidligere studier, som netop påviser at disse faktorer 

er afgørende for at måle performance mellem etiske of konventionelle fonde (Mallin et al., 

1995; Kreander et al., 2005; Chegut et al., 2011).  

 

Indsamlingen af de konventionelle fonde er sket ved at søge efter fonde på USnews. På 

USnews har man mulighed for at sortere fondene efter investeringsstil. Hernæst, når man har 

valgt investeringsstil, får man en liste med fonde, som har den valgte investeringsstil, men 

uden at de er sorteret på størrelse eller alder. Det vurderes derfor, at de konventionelle fonde 

er blevet udvalgt tilfældigt.  



 

 

41 

4.5 Opsamling af dataafsnit 

Efter at have samlet alt data har vi lavet en sammenligning af parametrene mellem de etiske 

fonde og de konventionelle. Forskellen mellem de etiske og konventionelle fonde, med 

hensyn til deres størrelse, er i gennemsnit 666 mio. Gennemsnittet for de etiske fonde er 

4.427 mio. og for de konventionelle fonde er det 3.761 mio. Forskellen mellem de mindste 

fonde er 4 mio., hvor den mindste etiske fond er 104 mio. og den mindste konventionelle 

fond er 108 mio. Forskellen mellem de største fonde er 22.700 mio., hvor den største etiske 

fond er 65.600 mio. og den største konventionelle fond er 42.900 mio.  

 

Med hensyn til fondenes alder, har kun 7 ud 41 fonde en forskel på 3 år, resten har ingen eller 

0-2 års forskel. Både de etiske og de konventionelle fonde har en gennemsnitsalder på 24 år 

og der er derved ingen forskel på deres middelværdi. Den yngste fond for både de etiske og 

konventionelle er 12 år, og den ældste fond for både de etiske og konventionelle er 83 år.  

 

Vi har matchet alle de etiske fonde med konventionelle fonde, så hver enkelt fond har samme 

investeringstype. Vi har 14 Large Blend, 13 Large Value og 14 Large Growth. Vi har derved fået 

en tæt fordeling ud fra investeringstype, hvilket gør at vi kan måle performance ud fra 

investeringstype.  

 

De konventionelle fonde investerer i gennemsnit 93,27% i amerikanske aktier og de etiske 

investerer i gennemsnit 85,48% i amerikanske aktier. Vores mål har været at få mindst mulig 

forskel, og vi ser at der er en forskel på 7,79 procentpoint, hvilket vurderes at være meget lav.  

 

Ud fra Morningstars Sustainability Rating var 24 etiske fonde kategoriseret; high, 11 above 

average, 5 average og 1 below average. For de konventionelle var 3 fonde kategoriseret low, 

18 below average og 20 average. Vi kan herved konstatere, at vi har flest etiske fonde med 

high rating, hvilket er positivt. For de konventionelle, har de flest fonde en middel rating. Det 

har ikke været muligt at finde mange low ratet konventionelle fonde, hvilket ville være bedst 

for undersøgelsen, men som beskrevet tidligere i opgaven, har der været en tendens til at 

flere fonde begynder at implementere etiske overvejelser i deres investeringsbeslutninger. 

Dette kan være en forklaring på, hvorfor vi kun har 3 fonde med low rating.  
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5.0 Analyse 

I analysen vil vi først gennemgå vores data for de etiske fonde og herefter for de 

konventionelle fonde. Først præsenteres resultaterne for porteføljerne, som vi har dannet ud 

fra de etiske- og konventionelle fonde. Dernæst præsenteres resultaterne for de enkelte 

fonde, som porteføljerne er dannet ud fra. Efter at have gennemgået de etiske- og 

konventionelle fonde, sammenligner vi resultaterne. Herefter kontrollerer vi om etiske fonde 

performer bedre, når markedet er presset. Til sidst afsluttes kapitlet med at vi ser på om alder, 

størrelse og fondens investeringsstil, har betydning for deres performance.  

 

5.1 Performancemåling af portefølje bestående af etiske fonde 

I det følgende afsnit gennemgås de etiske fondes værdier og nøgletal udregnet som en samlet 

portefølje. 

 

5.1.1 Alpha estimater 

De estimerede alphaværdier for porteføljen bestående af etiske fonde er vist på årsbasis i 

Tabel 5, både som CAPM-, Fama French- og Carhart alpha estimater.  

Tabel 5 – Årlige alphaer for porteføljen bestående af etiske fonde 

            

# Periode: Jensens ⍺ t-⍺ p-værdi  R^2 

1 2007 - 2010 -4,67% -3,1253 0,0031 97,75% 
2 2011 - 2014 -4,36% -1,8160 0,0759 86,27% 
3 2015 - 2018 -10,20% -3,3087 0,0018 82,88% 
4 2007 - 2018 -6,35% -4,5278 0,0000 90,73% 

            

# Periode: French ⍺ t-⍺ p-værdi R^2 

1 2007 - 2010 -4,41% -2,6667 0,0108 97,87% 
2 2011 - 2014 -6,83% -2,7492 0,0088 88,67% 
3 2015 - 2018 -10,32% -3,2214 0,0025 83,63% 
4 2007 - 2018 -7,27% -5,0028 0,0000 91,09% 

            

# Periode: Carhart ⍺ t-⍺ p-værdi  R^2 

1 2007 - 2010 -4,77% -3,1380 0,0031 97,95% 
2 2011 - 2014 -6,63% -2,6374 0,0116 88,29% 
3 2015 - 2018 -10,36% -3,1987 0,0026 82,94% 
4 2007 - 2018 -6,66% -4,7117 0,0000 90,99% 

            

Kilde: Egen tilvirkning     
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Tabel 5, viser at porteføljen bestående af etiske fonde har haft negativ alphaværdi under hele 

perioden og desuden under alle delperioder.  For periode 1 svinger alphaværdien nemlig, 

mellem -4,41% og -4,77%, mens alphaværdien for periode 2 ligger i mellem -4,36% og -6,83%. 

For periode 3 er alphaværdien mellem -10,20% og -10,36%. Det fremstår som om, at der er 

tale om små afvigelser mellem de beregnede alphaværdier i periode 1 og 3, mens der ses en 

større spredning i periode 2. Det bemærkes yderligere, at udviklingen i alpha har været 

faldende mellem perioderne, undtaget for den simple alphaværdi. Hos den simple alpha 

stiger alpha nemlig i periode 2, men falder i periode 3 igen. 

 

Ser man derimod på alphaværdierne for hele perioden ligger alphaværdien i spændet mellem 

-6,36% og -7,27%. Det observeres at alphaværdien for hele perioden under den simple- og 

Carhart modellen er relativt ens, mens Fama French alphaen afviger fra den simple og Carhart 

mellem ca. henholdsvis 1,0-0,5 procentpoint. 

 

Med et signifikansniveau på 10% er alle alphaværdier signifikante. Det gælder også for et 

signifikansniveau på 5%, undtaget den estimerede alphaværdi for periode 2, under den simple 

model, som ikke er signifikant.  I forlængelse heraf, så er den estimerede simple alpha heller 

ikke signifikant ved et signifikansniveau på 1% i periode 2. Det gælder også for den estimerede 

Carhart alpha, mens den estimerede alphaværdi under Fama French for periode 1, heller ikke 

er signifikant ved et signifikansniveau på 1%. Ud fra vores beregninger kan vi være statistisk 

sikre på, at den beregnede alphaværdi for periode 3 er forskelligt fra nul for alle tre modeller 

og niveauer. Det gælder også, når man ser på hele perioden, mens periode 1 og specielt 

periode 2, er underlagt statistisk usikkerhed, selvom man inkluderer flere faktorer i modellen.  

 

5.1.2 Beta estimater 

De estimerede betaværdier for porteføljen bestående af etiske fonde, er vist i tabel 6, ud fra 

CAPM-, Fama French- og Carhart modellen.  

 

 

 

 



 

 

44 

Tabel 6 – Estimerede betaer for porteføljen bestående af etiske fonde 

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Tabel 6 viser, at betaværdien som måler porteføljens følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, har været tæt på 1 under perioden 2007 til 2018. Betaværdien fra den 

simple model er 0,98, mens den er 1,01 for Fama French og 0,99 for Carhart. Det betyder at 

porteføljen bestående af de udvalgte etiske fonde, har haft den samme systematiske risiko, 

som der er på det samlede marked. 

 

Hvis man derimod ser på delperioderne for porteføljens følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, så har den været lavest for periode 1 under alle tre modeller. Betaværdien 

for den simple model for periode 1 er 0,90, mens den er 0,97 for Fama French og 0,95 for 

Carhart. I periode 2 er betaværdien for Fama French og Carhart højere end 1, men lavere end 

1 for den simple model. I periode 3 er der stor overensstemmelse mellem modellerne, da den 

beregnede betaværdi er mellem 1,12 og 1,13. Det tyder på at der har været øget 

markedsrisiko under hele perioden, da vi kan se at betaværdierne er voksende under alle 

delperioder. 

              

# Periode: Beta         

1 2007 - 2010 0,95***         

2 2011 - 2014 0,94***         

3 2015 - 2018 1,12***         

4 2007 - 2018 0,98***         

              

# Periode: Beta SMB HML WML   

1 2007 - 2010 0,95*** -0,06 -0,04 -0,05***   

2 2011 - 2014 1,01*** -0,25** -0,21* 0,04   

3 2015 - 2018 1,13*** 0,00 0,01 0,04   

4 2007 - 2018 0,99*** -0,07 -0,09 -0,04   

              

# Periode: Beta SMB HML RMW CMA 

1 2007 - 2010 0,97*** -0,05 -0,05 -0,05 0,10 

2 2011 - 2014 1,03*** -0,17 -0,14 0,23 -0,02 

3 2015 - 2018 1,12*** 0,09 0,10 0,30 -0,14 

4 2007 - 2018 1,01*** -0,04 -0,07 0,13 0,10 
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Tabel 6 viser de estimerede SMB-betaer for porteføljen. Ud fra Fama French- og Carhart 

modellen er de estimerede SMB-betaer negative, dog med undtagelse i periode 3, hvor Fama 

French modellen giver 0,09 og 0,00 ud fra Carhart modellen. Negative SMB-beta indikerer, at 

porteføljen indeholder store aktier, hvilket stemmer overens med vores indsamlede 

oplysninger om, hvilke aktier etiske amerikanske fonde typisk vælger i deres porteføljer 

(Bauer et al., 2005).   

 

For de estimerede HML-betaer er billedet det samme som SMB-betaerne. Ud fra Fama 

French- og Carhart modellen er de estimerede HML-betaer negative, dog med undtagelse i 

periode 3, hvor Fama French modellen giver 0,10 og 0,01 ud fra Carhart modellen. Dette 

indikerer, at porteføljen præges af Growth aktier frem for Value aktier, hvilket stemmer 

overens med vores indsamlede oplysninger om fondene.  

 

De estimerede RWM-betaværdier ud fra Fama French er positive, med undtagelse for periode 

1. Det indikerer, at porteføljen indeholder aktier, som har formået at give højt afkast under 

det meste af undersøgelsesperioden. Ud fra CMA-betaen i Fama French modellen kan vi se at 

porteføljen bestående af etiske fonde over perioden 2007-2018, har udvalgt konservative 

investeringer. Dette sikrer et minimumsafkast frem for investeringer i selskaber, hvor det 

forventede afkast er underlagt store risici og har større upsite potentiale, da CMA er 0,10. I 

delperioderne ses derimod en klar overgang til mere risikofyldte investeringer, da CMA for 

periode 1 er 0,10, mens CMA for periode 2 er -0,02 og -0,14 i periode 3.  

 

Desuden viser Carhart modellen i periode 2 og 3, at porteføljen bestående af etiske fonde har 

været i stand til at finde aktier, som har formået at fastholde momentum over en vis tid, men 

set over hele perioden er tilfældet det modsatte. Betaværdien for momentum, WML er for 

periode 1 estimeret til -0,05, mens den for periode 2 og 3, er 0,04 og for hele perioden -0,05. 

Præcis som for de estimerede alphaværdier, kan der også være statistisk usikkerhed omkring 

de estimerede betaværdier. Vi kan med stor sikkerhed udlede, at merafkastet på markedet 

er en reel forklaringsvariabel for merafkastet på porteføljen, da p-værdien hos alle 3 modeller 

er tæt på 0, men derimod er det usikkert, om de resterende variabler reelt set har nogen 

betydning for merafkastet på porteføljen, da ingen af faktorerne er signifikante, med 

undtagelse af SMB, HML og WML under Carhart modellen. Selvom SMB, HML og WML er 
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signifikante under Carhart modellen, så giver Fama French modellen en højere R kvadreret 

værdi end Carhart modellen, med undtagelse i periode 1. Det indikerer, at Fama French 

modellen til en vis grad, er bedre til at forklare udviklingen i alpha. Det skal dog bemærkes at 

forskellen i forklaringsgraden mellem modellerne er meget lille, selvom man inkludere flere 

variabler. Forklaringens graden er vist i tabel 5.  

 

5.1.3 Standardafvigelse 

Standardafvigelserne for porteføljen bestående af etiske fonde er vist i tabel 7 og indeholder 

standardafvigelsen for delperioderne i undersøgelsen og såvel standardafvigelsen for hele 

undersøgelsesperioden. 

 

Tabel 7 – Årlige standardafvigelse for porteføljen bestående af etiske fonde  

      

# Periode: Std. 

1 2007 - 2010 19,48% 

2 2011 - 2014 13,11% 

3 2015 - 2018 14,48% 

4 2007 - 2018 15,71% 

      

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 7, viser at standardafvigelsen har været relativt stabilt. Standardafvigelsen for 

porteføljen bestående af etiske fonde har været højst i perioden mellem 2007-2010 og lavest 

i perioden 2011-2014. Standardafvigelsen har været 19,80% og 12,04% for de pågældende to 

perioder. Det er ingen overraskelse at standardafvigelsen er højst i periode 1, eftersom den 

globale finansielle krise fandt sted mellem 2007-2009. Det bemærkes at standardafvigelsen 

falder i periode 2 fra periode 1, med 6,69 procentpoint og stiger i periode 3 med 3,37 

procentpoint. Forklaringen på at standardafvigelsen falder med 5 procentpoint mellem 

periode 1 og 2, skyldes muligvis at man foretrækker investeringer, som indeholder mindre 

risiko lige efter finanskrisen. Grunden til at standardafvigelsen stiger fra periode 2 til 3, 

hænger sandsynligvis sammen med, at man er blevet mere risikovillig igen. 

Standardafvigelsen for hele perioden er 15.71%. 
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5.1.4 Sharpe Ratio 

Her præsenteres resultaterne for den sidste performancemål, som vi har valgt at benytte i 

vores undersøgelse. Det sidste performancemål er Sharpe Ratio. Tabel 8 indeholder tallene 

for Sharp Ratio. 

 

Tabel 8 – Årlige Sharpe Ratios for porteføljen bestående af etiske fonde 

      

# Periode: SR 

1 2007 - 2010 -0,15 

2 2011 - 2014 0,65 

3 2015 - 2018 -0,21 

4 2007 - 2018 0,05 

      

Kilde: Egen tilvirkning    
 

Ud fra tabel 8 kan vi konstatere, at i perioden 2007-2010 og 2015-2018 har de fleste fonde 

haft et lavere afkast end den risikofrie rente, eftersom vi måler -0,15 og -0,24 i begge 

respektive perioder. For perioden 2011-2014 blev Sharpe Ratioen beregnet til 0,65. Det 

betyder, at man i perioden 2011-2014 har formået at skabe positivt afkast, hvilket også er 

gældende for hele perioden, men langt mindre sammenlignet med perioden 2011-2014.  For 

at vurdere hvor godt afkastet har været, i forhold til den risiko porteføljen har påtaget sig, er 

vi nødt til at sammenligne resultaterne for Sharpe Ratio med resultaterne for porteføljen 

bestående af konventionelle fonde. Læseren gøres opmærksom på, at sammenligningen 

foretages fra afsnit 5.11.  

 

5.2 Performancemåling af etiske fonde 

I det følgende afsnit gennemgås de etiske fondes værdier og nøgletal. 

 

5.2.1 Alpha estimater for perioden 2007-2018 

Først præsenteres alpha estimaterne ud fra Fama French og dernæst for Carhart. Figur 3 på 

næste side indeholder alpha estimaterne ud fra Fama French: 
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Figur 3 – Årlige alpha estimater ud fra Fama French for perioden 2007-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Ingen fonde har været i stand til at tilføre merværdi til deres investorer i form af merafkast, 

som ligger over det, hvilket normalt ville blive forudset af en ligevægtsmodel såsom CAPM 

eller Fama French, da alle fonde i perioden 2007-2018 har negative alphaværdier. Fonden 

MABAX – Blackrock Basic Value har den laveste Fama French alphaværdi på -12,91% og 

fonden POSKX – Primecap Odyssey Stock, har den højeste Fama French alphaværdi på -2,09%. 

Forskellen i hvordan fondene har performet, kan skyldes fondenes investeringspolitik. 

 

Blackrock Basic Value retter for eksempel for det meste deres investeringer mod den 

finansielle sektor, mens Primecap Odyssey Stock retter deres mod teknologisektoren, dog 

investerer Primecap Odyssey Stock også relativt meget i den finansielle sektor, men adskiller 

sig på de resterende områder. Fælles for begge fonde, er at de begge investerer i 

sundhedssektoren. Om den positive forskel kommer fra at Primecap Odyssey Stock investerer 

i teknologisektoren, er svært at sige, men flere investorer mener, at teknologisektoren er 

blevet mindre cyklisk og dermed mere stabil (Marketwatch, 2019). 

 

Med et signifikansniveau på 10% er alle alphaværdier signifikante. For et signifikansniveau på 

5% er kun 2 alpha estimater ikke signifikante og ved et signifikansniveau på 1%, er 12 ikke 

signifikante, hvilket må antages at være højt sammenlignet med tidligere undersøgelser. 

Hernæst præsenteres alpha estimaterne ud fra Carhart modellen, se figur 4 på næste side. 
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Figur 4 – Årlige alpha estimater ud fra Carhart for perioden 2007-2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Forskellen mellem alpha estimaterne fra Fama French og Carhart er minimale. Fonden med 

det højeste alpha estimat er igen POSKX - Primecap Odyssey Stock, som har en alphaværdi på 

-1,62%, mens fonden med den laveste er MABAX - BlackRock Basic Value med en alphaværdi 

på -12,45%. Middelværdien for alpha esimaterne er -6,62%, som er en smule lavere end Fama 

French alphaværdien. I modsætning til Fama French modellen, så er Carhart modellen 

underlagt større statistisk usikkerhed. Med et signifikansniveau på 5% er hele 5 alpha 

estimater ikke signifikante, hvorimod der kun var 2 i Fama French. Situationen er den samme 

ved et signifikansniveau på 1%, hvor det er hele 19 alphaer, som ikke er signifikante mod kun 

12 i Fama French. Forklaringsgraden for Carhart modellen er 90,99%%, mens den er 91,09% 

for Fama French. Ud fra disse resultater anses Fama French modellen for at være en bedre 

model. 

 

5.2.2 Alpha estimater for perioden 2007-2010, 2011-2014 og 2015-2018 

For at få en fornemmelse af, hvordan alpha estimaterne udvikler sig i perioden 2007 til 2018, 

præsenteres hernæst alpha estimaterne for delperioderne for de etiske fonde. Alpha- 

estimaterne for delperioderne er vist i tabel 9. Tabel 9 indeholder Fama French alpha 

estimaterne. 

 

Tabel 9 er opdelt i 4 sektioner; sektion 1 indeholder to fonde, som i periode 1 har formået at 

performe bedre end markedet, men i periode 2 har underperformet og har performet endnu 

dårligere i periode 3. Næste sektion indeholder 13 fonde, som har underperformet i periode 

1, i periode 2 ser man derimod en fremgang, men en tilbagegang i periode 3. Sektion 3 

indeholder 10 fonde, som har underperformet i periode 1 og endnu mere i periode 2, men 

mindre i periode 3.  Sektion 4 indeholder 16 fonde, som har underperformet i periode 1, og 

endnu mere i periode 2 og 3. 

 

Sektion 1 består af Growth fonde og en Blend fond. Sektion 2 indeholder ingen tegn på at det 

kun gælder Value, Growth eller Blend fonde, da vi har lige mange af Value og Blend fonde, 

efterfulgt af to Growth fonde mindre.  Derimod er sektion 3, domineret af Growth fonde, da 

vi har 5 i alt, mens kun 3 er Value fonde og 2 er Blend fonde. Sektion 4 er domineret af Blend 

fonde, da sektion 4 indeholder 7 Blend fonde, efterfulgt af Growth fonde og Value fonde på 
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henholdsvis 5 og 4. I periode 1 er middelværdien for alpha -4,25%, mens fonden med de 

laveste alpha estimat er Hotchkis & Wiley Large Cap Value med en alpha på -9,21% og fonden 

med den højeste alpha er Delaware Select Growth med 2.39%.   

 

Tabel 9 – Årlige alpha estimater ud fra Fama French  

          

Etiske fonde  2007-2010 2011-2014 2015-2018 Gns 

UDVIKLING    ↓ ↓   

Delaware Select Growth 2,39% -4,01% -24,30% -8,64% 

Amana Income  0,17% -4,84% -7,25%** -3,97% 

UDVIKLING    ↑ ↓  
Touchstone Focused  N/A 1,16% -6,32%** -2,58% 

Vanguard Capital Opportunity  -7,40% -2,34% -7,15% -5,63% 

Vanguard Primecap -4,60% -3,82% -5,64% -4,69% 

Hotchkis & Wiley Large Cap Value  -9,21%* -2,17% -5,62%** -5,67% 

Primecap Odyssey Stock  -2,90% -1,00% -2,84% -2,25% 

VY Invesco Growth and Income  -8,76%** -3,42% -12,11%* -8,10% 

Sound Shore  -6,96% -6,67%* -15,11%*** -9,58% 

Valic Company II Socially Responsible -5,71%** -0,50% -5,22% -3,81% 

TCW Relative Value Dividend AP  -6,15%** -4,21%** -9,89%*** -6,75% 

Federated Strategic Value Dividend  -8,10%** -4,54% -8,43%* -7,03% 

Delaware US Growth -2,19% 0,84% -19,77%** -7,04% 

TIAA-CREF Social Choice Eq -5,13%*** -3,61%** -7,83%** -5,52% 

Homestead Value -6,46%*** -3,28%* -9,87%** -6,54% 

UDVIKLING    ↓ ↑  
GMO Quality IV -4,74%* -13,64%** -10,60%** -9,66% 

ClearBridge Large Cap Growth -3,03% -10,16%* -2,03% -5,08% 

Valic Company I Large Capital Growth -4,66%** -9,44%** -7,94% -7,34% 

New Covenant Growth -6,92%*** -13,19%** -8,52%*** -9,55% 

Madison Investors  -7,25% -11,08%** -9,39% -9,24% 

Neuberger Berman Sustainable E Fd -4,22% -9,33%** -9,12%** -7,56% 

AB Equity Income  -6,61% -10,63%** -9,79%*** -9,01% 

JHancock US Global Leaders Growth -2,31% -9,36%** -8,51%* -6,73% 

Columbia Dividend Opportunity  -4,04%** -12,32%** -10,37%*** -8,91% 

BlackRock Basic Value  -8,10%** -19,14%** -13,91%* -13,72% 

UDVIKLING   ↓ ↓   

MassMutual Select Equity Opp  -3,16% -13,84%** -17,95%* -11,65% 

Vanguard Primecap Core  -1,62% -3,65% -6,53%* -3,94% 

 

Tabellen forsætter på næste side 
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Hotchkis & Wiley Value Opportunities  0,73% -8,31%* -10,83%* -6,14% 

Oakmark Select  -6,14% -7,17% -12,39%* -8,57% 

Amana Growth  -0,72% -5,46%** -8,26%* -4,82% 

PACE Large Co Growth Equity  -4,92%** -9,33%** -15,65%** -9,97% 

Hartford Dividend and Growth HLS -4,81%* -5,85% -14,68%** -8,45% 

MFS Massachussets Inv Growth Stock  -2,96% -3,28%** -8,22%** -4,82% 

Calvert Equity  -5,18% -8,42%* -10,68% -8,09% 

BlackRock High Equity Income  -0,38% -17,25%** -17,52% -11,72% 

Sit Dividend Growth -2,97% -9,61%** -16,54%** -9,71% 

Jensen Quality Growth -3,71% -4,60%* -5,80% -4,70% 

Ave Maria Rising Dividend  -1,51% -6,36%** -9,24%** -5,70% 

Neuberger Berman Equity Income  -1,52% -7,79%* -7,86%*** -5,72% 

First Eangle US Value -2,88% -5,31%* -10,66%** -6,28% 

Lazard US Equity Concentrated  -5,62%** -6,63% -9,04%** -7,09% 

          
 

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

I periode 2 er middelværdien for alpha -4,34%, hvilket er en smule lavere end i periode 1. 

Fonden med den laveste alphaværdi er BlackRock Basic Value, som har en alpha på -19,14%, 

hvilket næsten er 10 procentpoint lavere end i periode 1. Den højeste alpha i periode 2 er 

1,16%, som er den eneste positive alphaværdi i periode 2. Fonden med den højeste 

alphaværdi i periode 2 er Touchstone Focused. 

 

I periode 3 er middelværdien for alpha -10,32, hvilket er et kraftigt fald sammenlignet med 

periode 1 og 2. Fonden med den laveste alphaværdi i periode 3 er Delaware Select Growth, 

som har en alpha på -24,30% og fonden med den højeste alphaværdi er ClearBridge Large 

Cap Growth, som har et alpha på -2,03%. Det som er interessent at bemærke her, er at fonden 

Delaware Select Growth, havde den højeste alpha i periode 1, men gik over til at have den 

allerlaveste alpha i periode 3. 

 

Forklaringsgraden i periode 1 er 97,87%, mens den er 88,67% og 83,63%, for periode 2 og 3. 

Med et signifikansniveau på 5% er kun 12 alphaværdier signifikante, mens kun 4 er 

signifikante ved et signifikansniveau på 1%, i periode 1. I periode 2 er resultaterne forbundet 

med endnu større statistisk usikkerhed, da kun 2 er signifikante ved 5% og 0 ved 1%. Selvom 
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periode 3, har den laveste forklaringsgrad, så er der i periode 3 flest alpha estimater, som er 

signifikante – med et signifikansniveau på 5% er 24 signifikante og 7 ved 1%.  

 

Hernæst præsenteres resultaterne ud fra Carhart modellen. Alpha estimaterne for 

delperioderne er vist i tabel 10. I modsætning til Fama French, indeholder første sektion ud 

fra Carhart, 3 fonde frem for 2, som i periode 1 har formået at performe bedre end markedet, 

men i periode 2 har underperformet og har performet dårligere i periode 3. Der er dog en 

undtagelse af BlackRock High Equity Income, som viser en lille fremgang. Sektion 2 indeholder 

18 fonde fremfor kun 13, ved Fama French, som har underperformet i periode 1, men viser 

fremgang i periode 2, kombineret med tilbagegang i periode 3. Sektion 3 indeholder kun 5 

frem for 10 fonde, som har underperformet i periode 1 og endnu mere i periode 2, men 

mindre i periode 3.  Sektion 4 indeholder 15 fonde, som har underperformet i periode 1, og 

endnu mere i periode 2 og 3 i forhold til Fama French. 

 

Tabel 10 – Årlige alpha estimater ud fra Carhart  

          

Etiske fonde  2007-2010 2011-2014 2015-2018 Gns 

UDVIKLING    ↓ ↓   

Amana Growth  0,16% -5,39%** -8,17% -4,47% 

BlackRock High Equity Income  2,36% -17,28%** -16,62% -10,51% 

Amana Income  1,52% -3,96%* -7,32%** -3,25% 

UDVIKLING    ↑ ↓   

Touchstone Focused  N/A 2,06% -6,43%** -2,19% 

Hotchkis & Wiley Large Cap Value  -13,10%*** -1,27% -5,58%** -6,65% 

VY Invesco Growth and Income  -6,44% -3,53% -11,77%* -7,25% 

Delaware US Growth -4,20% -0,39% -19,93%** -8,18% 

TIAA-CREF Social Choice Eq -4,27%** -3,23%** -7,96%** -5,15% 

Homestead Value -6,31%*** -2,57% -9,79%** -6,22% 

TCW Relative Value Dividend Appreciation  -8,85%*** -3,66%*** -9,96%*** -7,49% 

Federated Strategic Value Dividend  -10,29%** -3,50% -8,90%* -7,57% 

Lazard US Equity Concentrated  -6,78%*** -5,43% -9,24%** -7,15% 

Vanguard Capital Opportunity  -7,43% -4,26% -7,06%* -6,25% 

Oakmark Select  -9,23% -8,11% -12,38%* -9,91% 

Primecap Odyssey Stock  -3,52% -1,75% -2,73% -2,66% 

     

     

  Tabellen forsætter på næste side 
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Sound Shore  -9,97%** -6,15%** -14,86%*** -10,33% 

Valic Company II Socially Responsible -5,63%** -0,65% -5,48%* -3,92% 

Neuberger Berman Sustainable Eq Fd -4,32% -9,29%** -9,19%** -7,60% 

JHancock US Global Leaders Growth -2,99% -10,16%** -8,46%* -7,21% 

Columbia Dividend Opportunity  -4,56%** -11,07%** -10,71%*** -8,78% 

BlackRock Basic Value  -9,05%*** -17,86%** -13,77%* -13,56% 

UDVIKLING   ↓ ↑   

GMO Quality IV -3,54% -11,08%* -10,73%* -8,45% 

ClearBridge Large Cap Growth -5,28% -11,54%** -2,07% -6,30% 

Valic Company I Large Capital Growth -2,89%* -9,57%** -8,61% -7,02% 

New Covenant Growth -7,66%*** -12,73%** -8,48%*** -9,63% 

Madison Investors  -7,75%* -10,61%* -9,64% -9,33% 

UDVIKLING   ↓ ↓   

Delaware Select Growth -1,53% -4,35% -24,38%** -10,09% 

MassMutual Select Equity Opportunities  -5,72% -14,72%*** -17,35% -12,60% 

Vanguard Primecap -3,57% -4,53% -5,63%* -4,58% 

Vanguard Primecap Core  -1,60% -4,49% -6,56% -4,22% 

Hotchkis & Wiley Value Opportunities  -0,79% -8,03%* -10,66%* -6,49% 

PACE Large Co Growth Equity  -3,83%* -9,32%** -15,83%** -9,66% 

Hartford Dividend and Growth HLS -5,18%** -5,33% -15,23%** -8,58% 

MFS Massachussets Inv Growth Stock  -1,94% -3,15%* -8,23%** -4,44% 

Calvert Equity  -3,00% -8,29%** -10,27% -7,18% 

Sit Dividend Growth -2,59% -8,63%** -16,94%** -9,38% 

Jensen Quality Growth -2,15% -3,16% -6,06% -3,79% 

AB Equity Income  -4,29% -9,34%** -10,08%*** -7,90% 

Ave Maria Rising Dividend  -1,18% -5,89%* -9,37%** -5,48% 

Neuberger Berman Equity Income  -3,34% -7,55%** -8,05%*** -6,32% 

First Eangle US Value -1,31% -4,81%* -10,72%** -5,61% 

          

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning  
 

I modsætning til tabel 9, er sektion 2 i tabel 10 domineret af Value fonde, da vi har 9 Value, 6 

Blend og 3 Growth fonde i alt. Derimod er sektion 3 domineret af Growth fonde, ligesom det 

var tilfældet i tabel 9.  I sektion 4 er der lige mange Growth og Blend fonde, mens der er færre 

Value fonde.  

 

I periode 1 er middelværdien for alpha -4,67%, som er en smule lavere end Fama French. 

Fonden med det laveste alpha estimat i periode 1, er igen Hotchkis & Wiley Large Cap Value, 

men i forhold til Fama French, er alphaen -13,10%, som er ca. 4 procentpoint lavere i forhold 
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til Fama French, mens fonden med den højeste alpha er BlackRock High Equity Income med 

en alpha på 2.36%. 

 

I periode 2 er middelværdien for alpha -6,62%, som igen er lavere end middelværdien ud fra 

Fama French. Fonden med den laveste alphaværdi er igen BlackRock High Equity Income, som 

har en alpha på -17,86% og er en smule højere end Fama French. Den højeste alpha i periode 

2 er 2,06%, som også er den eneste positive alphaværdi i periode 2. Fonden med den højeste 

alphaværdi i periode 2 er igen Touchstone Focused. 

 

I periode 3 er middelværdien for alpha -10,32, hvilket er meget tæt på middelværdien ud fra 

Fama French, hvor middelværdien er -10,36. Fonden med den laveste alphaværdi i periode 3 

er igen Delaware Select Growth, som har et alpha på -24,38% og ligeledes tæt på alpha 

estimatet fra Fama French, som er -24,38.  Fonden med den højeste alphaværdi er 

ClearBridge Large Cap Growth, som har et alpha på -2,08% og ligeledes den fond som havde 

den højeste alphaværdi ud fra Fama French i periode 3 på -2,03%.  

 

Forklaringsgraden i periode 1 er 97,95%, mens den er 88,29% og 82,94% for periode 2 og 3. 

Carhart modellen har næsten identisk forklaringsgrad som Fama French. Med et 

signifikansniveau på 5% er 13 alphaværdier signifikante, mens kun 6 er ved et 

signifikansniveau på 1% i periode 1. I periode 2 er resultaterne forbundet med mindre 

statistisk usikkerhed i forhold til Fama French, da 17 alphaværdier er signifikante ved 5% og 2 

ved 1%. Selvom periode 3 igen har den laveste forklaringsgrad, så er der i periode 3 flest alpha 

estimater som er signifikante – med et signifikansniveau på 5% er 20 signifikante og 7 ved 1%. 

 

5.2.3 Beta estimater for perioden 2007-2018  

I afsnit 5.1.2 Beta estimater, blev betaværdierne for porteføljen bestående af etiske fonde 

præsenteret. I dette afsnit gennemgås betaværdierne for de enkelte fonde som er inkluderet 

i porteføljen. Betaværdierne ud fra Fama French for de enkelte fonde, kan ses i tabel 11. 

 

Tabel 11 viser, at betaværdien som måler porteføljens følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, har været tæt på 1, under perioden 2007-2018, hvilket også var tilfældet 
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for porteføljen. Vi kan samtidigt se at 26 fonde har haft en beta, der er højere end 1, hvor 10 

er Growth fonde, mens 9 er Blend og 7 er Value fonde. Hertil har 15 fonde haft en beta under 

1, hvor der er lige mange Blend og Growth fonde, mens der er flere Value fonde. Antallet af 

Value fonde var 6, mens der var 10 Blend og Growth fonde til sammen.  

 

Fonden med det laveste beta var First Eagle US Value, som har en beta på 0,73 og fonden 

med den højeste beta var Hotchkis & Wiley Value opportunities, som har en beta på 1,22. Det 

som kendetegner First Eagle US Value er at fonden investerer primært i den finansielle sektor, 

teknologi og energisektoren, mens Hotchkis & Wiley Value opportunities også investerer 

meget i den industrielle sektor men adskiller sig på de andre områder. 

 

Retter vi vores fokus mod de estimerede SMB-betaer, ser vi at størstedelen er negative. 

Negative SMB-beta indikerer, at porteføljen indeholder store aktier, hvilket stemmer overens 

med vores indsamlede oplysninger om, hvilke aktier fondene typisk vælger i deres porteføljer. 

Det er dog overraskende at 15 fonde har positive SMB-beta, hvilket indikerer, at de vælger 

små aktier. Desuden er det overraskende, at kun 5 SMB-betaer er signifikante, dog er det 

positivt, at selvom betaerne ikke er signifikante, er fortegnet på estimaterne korrekte. 

 

Tabel 11 – Beta estimater ud fra Fama French for de etiske fonde 

            

Etiske fonde  Beta SMB HML RMW CMA 

AB Equity Income 0,90*** -0,16 -0,3 0,36** 0,26 

Amana Growth  0,89*** 0,04 -0,3 0,21 -0,05 

Amana Income 0,86*** -0,05 -0,15 0,28** 0,3 

Ave Maria Rising Dividend 0,94*** 0,12 0,02 0,18 0,37 

BlackRock Basic Value 1,04*** 0,02* 0,16* 0,18 -0,06 

BlackRock High Equity Income 0,96*** 0,64 -0,22 0,48 -0,03 

Calvert Equity 0,96*** 0,02 -0,03 0,34 -0,18 

ClearBridge Large Cap Growth 0,98*** -0,04 -0,29 -0,08 -0,14 

Columbia Dividend Opportunity  1,00*** -0,29 0,07 0,22 0,28 

Delaware Select Growth 1,12*** 0,3 -0,28 0,2 -0,24 

Delaware US Growth  1,09*** -0,08 -0,32 0,12 -0,15 

Federated Strategic Value Dividend 0,78*** -0,47** -0,03 0,12* 0,52** 

First Eagle US Value 0,73*** 0,08 0,01 0,26 0,1 
 
 

Tabellen forsætter på næste side  
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GMO Quality IV  0,91*** -0,2 -0,31 0,35** 0,47 

Hartford Dividend and Growth HLS  1,05*** -0,36 -0,07 -0,07 0,46* 

Homestead Value 1,12*** -0,04 0,00 0,08 0,31 

Hotchkis & Wiley Large Cap Value  1,17*** -0,12 0,27** -0,31 0,2 

Hotchkis & Wiley Value Opps  1,22*** -0,05 0,40*** 0,03 0,09* 

Jensen Quality Growth 0,96*** -0,08 -0,2 0,22** 0,45 

JHancock US Global Leaders Growth 1,02*** -0,09 -0,31 0,08 0,18 

Lazard US Equity Concentrated  1,06*** -0,14 -0,11 0,00 0,19 

Madison Investors 1,04*** -0,11 0,01 0,28** 0,27 

MassMutual Select Equity Opportunities  1,18*** 0,14 0,28* 0,14 -0,16 

MFS Massachusetts inv Growth Stock  1,05*** -0,07 -0,27 0,25* 0,13 

Neuberger Berman Equity Income 0,75*** -0,06 0,07 0,27 -0,08 

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund 1,04*** 0,07 -0,08 0,27 0,11 

New Covenant Growth 1,06*** -0,07 -0,06 0,14 -0,05 

Oakmark Select  1,15*** -0,13 0,11* -0,17 0,03* 

PACE Large Co Growth Equity  1,14*** -0,01 -0,28 0,35 -0,05 

Primecap Odyssey Stock 0,96*** 0,05 -0,08 0,14 0,00 

Sit Dividend Growth 1,04*** -0,07 -0,17 0,29 0,3 

Sound Shore 1,07*** -0,07 -0,02 -0,08 0,02 

TCW Relative Value Dividend Appreciation 1,14*** -0,08 0,12 -0,1 0,19 

TIAA-CREF Social Choice Eq  1,05*** 0,02 -0,07 0,14 0,18 

Touchstone Focused 1,06*** -0,01 0,1 0,03 -0,03 

Valic Company I Large Capital Growth 0,98*** -0,15 -0,3 0,15 0,09 

Valic Company II Socially Responsible 1,01*** -0,16 0,01 -0,06 0,12 

Vanguard Capital Opportunity  1,13*** 0,15* -0,37 -0,01 0,03 

Vanguard Primecap  1,04*** -0,1 -0,2 0,09 0,02 

Vanguard Primecap Core 1,02*** 0,03 -0,18 0,18 0,1 

VY Invesco Growth and Income  0,91*** 0,07 0,34 -0,11 0,14 

            

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning  
 

Tabel 11 viser at de fleste HML-betaer er negative, da kun 15 HML-betaer er positive. Dette 

indikerer, at de fleste fonde præges af Growth aktier frem for Value aktier, hvilket stemmer 

overens med vores indsamlede oplysninger om fondene. I modsætning til SMB-betaerne er 

der 18 HML-betaer, som er signifikante. Ud af 14 Growth fonde er nemlig 10 HML-betaer 

signifikante, mens 5 Value fonde er signifikante ud af 13. For Blend fonde er det endnu færre 

der er signifikante, da kun 3 fonde er signifikante ud af 15. 

 

Vender vi blikket mod RWM-betaerne, ser vi, at 31 fonde har en positiv RWM-beta. Det 

indikerer, at de fleste fonde besidder aktier, som har formået at give højt afkast under det 
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meste af undersøgelsesperioden, men samlet set er det kun få RWM-beta der er signifikante. 

De signifikante RWM-beta udgør kun 8 ud af de 41. Ud fra CMA kan vi se at 29 har udvalgt 

konservative investeringer, som sikrer et minimumsafkast frem for investeringer i selskaber, 

hvor det forventede afkast er underlagt store risici og har større upsite potentiale, da CMA er 

større end nul. Derimod er der 12 fonde som har negativ CMA-beta, dog er det kun én som 

er signifikant, mens 10 er signifikante fra de positive.  

 

Hernæst præsenteres de estimerede betaværdier ud fra Carhart. De estimerede værdier er 

vist i tabel 12. Betaværdien som måler fondenes følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, har været tæt på 1, hvilket også var tilfældet med Fama French. Det kan 

derfor antages at det gennemsnitlige beta for en etisk fond er 1, hvilket betyder at en 

gennemsnitsfond har den samme systematiske risiko, som der er på det samlede marked. 

 

Tabel 12 – Beta estimater ud fra Carhart for de etiske fonde 

          

Etiske fonde  Beta SMB HML WML 

AB Equity Income 0,88*** -0,20** -0,16* 0,15** 

Amana Growth  0,89*** 0,00 -0,36*** 0,00 

Amana Income 0,82*** -0,1 -0,03 0,04 

Ave Maria Rising Dividend 0,88*** 0,06 0,09 -0,11** 

BlackRock Basic Value 1,03*** -0,03 0,06 -0,06 

BlackRock High Equity Income 0,93*** 0,53** -0,27 -0,04 

Calvert Equity 0,96*** -0,07 -0,20* -0,03 

ClearBridge Large Cap Growth 0,99*** -0,04 -0,41*** -0,08 

Columbia Dividend Opportunity 0,95*** -0,33** 0,11 -0,02 

Delaware Select Growth 1,11*** 0,24 -0,48*** -0,12 

Delaware US Growth  1,09*** -0,11 -0,44*** -0,02 

Federated Strategic Value Dividend 0,72*** -0,48** 0,14 0,01 

First Eagle US Value 0,70*** 0,01 -0,05 -0,08* 

GMO Quality IV  0,84*** -0,27** -0,18* 0,00 

Hartford Dividend and Growth HLS  1,00*** -0,33** 0,09 -0,03 

Homestead Value 1,08*** -0,05 0,09 -0,05 

Hotchkis & Wiley Large Cap Value  1,14*** -0,08 0,27*** -0,19** 

Hotchkis & Wiley Value Opps  1,19*** -0,07 0,32*** -0,15** 

Jensen Quality Growth 0,90*** -0,14* -0,06 -0,04 

JHancock US Global Leaders Growth 0,98*** -0,12 -0,32** -0,08 

     

  Tabellen forsætter på næste side 
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Lazard US Equity Concentrated 1,03*** -0,15* -0,09 -0,08* 

Madison Investors 0,99*** -0,18 -0,01 -0,11 

 
 

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Tilsvarende ser vi igen at en stor del af de estimerede SMB-betaer, er negative. I forhold til 

Fama French modellen er der 31 frem for kun 26, som er negative. Desuden giver Carhart 

modellen dobbelt så mange signifikante værdier som Fama French modellen, hvilket betyder 

at Carhart modellen er bedre til at fange SMB parameteren i forhold til Fama French.  

 

Tabel 12 viser også, at de fleste HML-betaer er negative, da kun 13 HML-betaer er positive. I 

forhold til Fama French modellen er der kun 28 frem for 31, som er negative. Desuden giver 

Carhart modellen færre signifikante HML-betaer. Carhart modellen giver kun 13 signifikante 

HML-betaer i modsætning til Fama French, som giver 18. Det er overraskende at begge 

modeller ikke er i stand til at give flere signifikante HML-betaværdier, hvilket kan skyldes at 

nogle af fondene er Blend fonde, som indeholder både Growth og Value aktier. Desuden viser 

Carhart modellen, at 31 fonde har været i stand til at finde aktier, som har formået at 

MassMutual Select Equity Opportunities  1,17*** 0,08 0,1 -0,12 

MFS Massachusetts inv Growth Stock  1,02*** -0,13** -0,31*** -0,06 

Neuberger Berman Equity Income 0,75*** -0,12 -0,04 -0,01 

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund 1,00*** 0,01 -0,1 -0,04 

New Covenant Growth 1,06*** -0,1 -0,15* -0,04 

Oakmark Select  1,13*** -0,11 -0,01 -0,20** 

PACE Large Co Growth Equity  1,13*** -0,08 -0,35*** 0,04 

Primecap Odyssey Stock 0,95*** 0,01 -0,12** -0,03 

Sit Dividend Growth 0,99*** -0,12 -0,07 0,04 

Sound Shore 1,06*** -0,05 -0,08 -0,10* 

TCW Relative Value Dividend Appreciation 1,11*** -0,06 0,16*** -0,08** 

TIAA-CREF Social Choice Eq  1,02*** -0,02 -0,03 -0,01 

Touchstone Focused 1,08*** -0,02 0,13 0,08 

Valic Company I Large Capital Growth 0,98*** -0,19** -0,24*** 0,08 

Valic Company II Socially Responsible 1,00*** -0,15** 0,05 -0,01 

Vanguard Capital Opportunity  1,12*** 0,14 -0,35*** -0,02 

Vanguard Primecap  1,04*** -0,12 -0,21*** 0,02 

Vanguard Primecap Core 1,00*** -0,01 -0,17** -0,02 

VY Invesco Growth and Income  0,91*** 0,1 0,48*** 0,06 
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fastholde momentum, men resultaterne indeholder stor statistisk usikkerhed, da kun 6 WML-

betaer er signifikante. 

 

5.2.4 Sharpe Ratios for perioden 2007-2018  

Resultaterne for Sharpe Ratio er vist i figur 5. Ud fra figur 5 kan vi konstatere, at 15 fonde har 

haft et lavere afkast end den risikofrie rente, da de har negativ Sharpe Ratio. Fonden med den 

laveste Sharpe Ratio er BlackRock Basic Value.  Fonden kendetegnes ved at det er en Value 

fond, som investerer hovedsageligt i den finansielle sektor, dernæst i Healthcare og Consumer 

defensive produkter. Fonden som har den højeste Sharpe Ratio, er Touchstone Focused. 

Fonden kendetegnes ved at det er en Blend fond, som investerer hovedsageligt i 

teknologisektoren og i den finansielle sektor samt Consumer Cyclical afhængige selskaber. 
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Figur 5 – Sharpe Ratios for de etiske fonde i perioden 2007-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
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5.3 Performancemåling af portefølje bestående af konventionelle 
fonde 
 
 

5.3.1 Alpha estimater  

De estimerede alphaværdier for porteføljen bestående af konventionelle fonde er vist på 

årsbasis i tabel 13, både ud fra den simple-, Fama French- og Carhart modellen.  

 

Tabel 13 - Årlige alpha estimater for porteføljen bestående af konventionelle fonde 

            

# Periode: Jensens ⍺ t-⍺ p-værdi  R^2 

1 2007 - 2010 -5,73% -3,8569 0,0004 97,86% 

2 2011 - 2014 -3,74% -1,3624 0,1797 82,04% 

3 2015 - 2018 -8,35% -2,9068 0,0056 84,18% 

4 2007 - 2018 -6,12% -4,3758 0,0000 91,49% 

            

# Periode: French ⍺ t-⍺ p-værdi R^2 

1 2007 - 2010 -6,73% -4,6545 0,0000 91,42% 

2 2011 - 2014 -4,74% -3,6434 0,0007 98,08% 

3 2015 - 2018 -8,65% -1,6088 0,1151 82,86% 

4 2007 - 2018 -6,73% -2,9419 0,0053 85,15% 

            

# Periode: Carhart ⍺ t-⍺ p-værdi  R^2 

1 2007 - 2010 -6,34% -4,1591 0,0001 98,00% 

2 2011 - 2014 -4,60% -1,5257 0,1344 82,70% 

3 2015 - 2018 -8,83% 2,9580 0,0050 84,80% 

4 2007 - 2018 -6,50% -4,6253 0,0000 91,30% 

            

Kilde: Egen tilvirkning    
 

Tabel 13, viser at porteføljen bestående af konventionelle fonde har haft negativ alpha under 

hele perioden og desuden under alle delperioder.  For periode 1 svinger alphaværdien, 

mellem -5,74% og -6,34%, mens alphaværdien for periode 2 ligger i mellem -3,74% og -4,74%. 

For periode 3 ligger alphaværdien mellem -8,15% og -8,83%.  

 

Det ses at der er tale om små afvigelser mellem de beregnede alphaer og at de stiger fra første 

periode til anden periode, men falder meget i den sidste periode. Den sidste periode, 2015-
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2018 er den dårligste og den midterste periode 2011-2014, er den bedste. Ser man for hele 

perioden; 2007-2018, er alphaværdierne mellem -6,12% og -6,73%. Carhart og Fama French 

er meget ens med 0,23 procentpoint forskel mens Jensens alpha er 0,38 og 0,61 procentpoint 

lavere end de to andre.  Med signifikansniveau på 10% er det kun periode 2, som ikke er 

signifikant. Med signifikansniveau på 5% er det ligeledes kun periode 2, som ikke er signifikant 

og det samme er gældende for periode 3. For hele perioden 2007-2018, er alpha signifikant 

på 1% signifikansniveau.   

 

Vi kan derfor ud fra vores analyse konkludere, at vi har robuste resultater på nær i periode 2, 

hvor p-værdien ikke er signifikant på 10% eller derunder, men tæt på 10%. For Fama French 

er p-værdien 0,12 og for Carhart er den 0,13. Det betyder at der er en god statistik sikkerhed 

i vores data, når vi ser på de estimerede alphaer.  

 

5.3.2 Beta estimater 

De estimerede betaværdier for porteføljen bestående af etiske fonde, er vist i tabel 14, ud fra 

den simple-, Fama French- og Carhart modellen.  

 

Tabel 14 viser, at betaværdien som måler porteføljens følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, har været tæt på 1 for alle 3 modeller for perioden 2007-2018. Betaværdien 

ud fra den simple model er 0,98, mens den er 1 for ud fra Fama French og Carhart. Det betyder 

at porteføljen bestående af de udvalgte konventionelle fonde, har haft den samme 

systematiske risiko, som der er på det samlede marked. 

 

Ser man derimod på delperioderne for porteføljens følsomhed overfor merafkastet af 

markedsindekset, så har den været lavest for perioden 2011-2014 under alle tre modeller. 

Betaværdien for den simple model i perioden 2007-2010 er 1,00, mens den er 0,98 for Fama 

French og 1 for Carhart. I periode 2 har den simple model den laveste betaværdi for risikoen 

i forhold til markedet, med en værdi på 0,92, hvor Carhart og Fama French har en værdi på 

0,95. Der er derfor stor enighed mellem modellerne om, hvilken systematisk risiko fondene 

har haft i perioden.   
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Tabel 14 - Estimerede betaer for porteføljen bestående af konventionelle fonde 

              

# Periode: Beta         

1 2007 - 2010 1,00***         

2 2011 - 2014 0,92***         

3 2015 - 2018 1,09***         

4 2007 - 2018 0,98***         

              

# Periode: Beta SMB HML WML   

1 2007 - 2010 1,00 0,05 -0,09 0,00   

2 2011 - 2014 0,95 -0,09 -0,16 -0,02   

3 2015 - 2018 1,10 0,03 -0,03 0,08   

4 2007 - 2018 1,01 0,00 -0,11** 0,00   

              

# Periode: Beta SMB HML RMW CMA 

1 2007 - 2010 0,98 0,06 -0,06 -0,05 -0,10 

2 2011 - 2014 0,95 -0,03 -0,14 0,13 0,02 

3 2015 - 2018 1,07 0,09 0,04 0,20 -0,23 

4 2007 - 2018 1,00 0,03 -0,07 0,11 -0,06 

              

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *,**,***. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det tyder på at der har været usikkerhed på markedet under hele perioden, da vi kan se at 

betaværdierne er voksende under alle perioder. Alle tre modeller viser at den højeste beta 

for risikoen i forhold til markedet er i periode 3. Den simple model har en beta på 1,09, Fama 

French har en beta på 1,07 og Carhart har en beta på 1,10.  

 

Tabel 14 viser også de estimerede SMB-betaer for porteføljen. Ud fra Fama French- og Carhart 

modellen er de estimerede SMB-betaer positive, dog med undtagelse i periode 2 hvor Fama 

French modellen giver -0,03 og -0,09 ud fra Carhart modellen. Negative SMB-betaer indikerer, 

at porteføljen indeholder store aktier og positive indikerer små aktier. At kun én er negativ og 

tre er positive stemmer ikke særligt godt overens med vores valg af fonde, da størstedelen er 

”Large” og man derfor måtte forvente at SMB-betaerne ville være negative.   
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Ser man på HML-faktorerne er alle negative, på nær Fama French for periode 3, som er positiv 

og giver 0,0408. Dette indikerer, at porteføljen præges af Growth aktier frem for Value-aktier, 

hvilket stemmer overens med vores indsamlede oplysninger om fondene.  

 

De estimerede RMW-faktorer for Fama French modellen, viser at hele perioden 2007-2018 er 

positiv med et beta på 0,11. Periode 2 og 3 er også positive med 0,13 og 0,20. Den første 

periode fra 2007-2010 er negativ med -0,05, hvilket kan skyldes at perioden påvirkes af 

effekten fra finanskrisen. Når RMW-faktoren er positiv indikerer det, at porteføljen er 

eksponeret over for robuste aktier, hvorimod hvis den er negativ som i den første periode, 

indikerer det at porteføljen er eksponeret over for svage aktier. Vi kan derfor se at porteføljen 

for hele perioden indeholder aktier, som har formået at give højt afkast og været robuste, 

men med undtagelse af periode 1. 

 

CMA- faktoren for hele perioden, 2007-2018 er negativ og indikerer, at den er eksponeret 

over for aggressive aktier, frem for konservative aktier. Det samme gør sig gældende for 

periode 1 og 3, mens periode 2 er positiv. Det bemærkes, at der er en tendens til at 

porteføljen er eksponeret over for mere aggressive aktier end konservative, hvilket indikerer 

at fondene vælger aktier med høj risiko.  

 

Momentum-faktoren WML viser et positivt estimat for hele perioden, hvilket indikerer en 

tendens til at porteføljen indeholder fonde, som har været heldig at have stor andel i sidste 

års gode aktier og derved opnået høje afkast. I periode 1 er det ikke lykkedes fondene at 

vælge aktier, som har præsteret i tidligere periode. Hvorimod i periode 2 og 3 ses positive 

WML-estimater.  

 

Med stor sikkerhed kan vi udlede, at merafkastet på markedet, er en god forklaringsvariabel 

for merafkastet på porteføljen, da p-værdierne for alle tre modeller er meget tæt på 0. 

Faktoren HML for Carhart modellen er signifikant på 5% niveau, men resten af faktorerne er 

ikke signifikante og vi kan derfor ikke med sikkerhed, sige at de fortæller noget om 

porteføljen. Forklaringsgraden for alle tre modeller er mellem 82,88% og 97,95%, hvor 

Carhart modellen har den højeste forklaringsgrad. Den simple model har den mindste 

forklaringsgrad af alle tre modeller.  
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5.3.3 Standardafvigelse 

Hernæst præsenteres resultater for porteføljens volatilitet. Tabel 15 indeholder de årlige 

standardafvigelser for porteføljen. 

 

Tabel 15 - Årlige standardafvigelse for porteføljen bestående af konventionelle fonde 

      

# Periode: Std. 

1 2007 - 2010 22,29% 

2 2011 - 2014 12,06% 

3 2015 - 2018 16,24% 

4 2007 - 2018 19,03% 

      

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Standardafvigelsen for porteføljen bestående af de konventionelle fonde, har ligesom de 

etiske, været højest i perioden 2007-2010 og lavest i perioden 2011-2014. For perioden 2007-

2010 var den 22,29% og for de to andre har den været 15,44% og 16,24%. At 

standardafvigelsen er højest i periode 1, er ikke så mærkeligt på grund af den globale 

finansielle krise fandt sted mellem 2007 og 2009. Det bemærkes at standardafvigelsen falder 

i periode 2 fra periode 1, med over 10,23 procentpoint og stiger i periode 3 med 4,18 

procentpoint. Forklaringen på at standardafvigelsen falder i periode 2 i forhold til periode 1, 

kan muligvis forklares ud fra at uroen fra finanskrisen har lagt sig, da vi så den samme tendens 

for de etiske fonde.  

 

5.3.4 Sharpe Ratio  

Den sidste performancemål for portefølje bestående af konventionelle fonde er vist i tabel 16 

for hele perioden og for de tre delperioder.  

 

Ud fra Tabel 16 kan vi konstatere, at i perioden 2007-2010 og 2015-2018 har de fleste fonde 

haft et lavere afkast end den risikofrie rente, eftersom vi måler -0,15 og -0,21 i begge 

respektive perioder. For perioden 2011-2014 blev Sharp Ratioen beregnet til 0,65, hvilket 

viser at porteføljen har skabt positivt afkast, hvilket også ses for hele perioden, dog meget 

mindre på kun 0,05.  
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Tabel 16 – Årlige Sharpe Ratios for porteføljen bestående af konventionelle fonde  

   
# Periode: SR 

1 2007 - 2010 -0,15 

2 2011 - 2014 0,65 

3 2015 - 2018 -0,21 

4 2007 - 2018 0,05 

      

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.4 Performancemåling af konventionelle fonde 

I det følgende afsnit gennemgås de konventionelle fondes værdier og nøgletal. 

 

5.4.1 Alpha estimater for perioden 2007-2018 

Først præsenteres alpha estimaterne ud fra Fama French og dernæst for Carhart. Figur 6 på 

næste side indeholder alpha estimaterne ud fra Fama French. 

 

Det bemærkes i Figur 6, at kun en af fondene har været i stand til at tilføre merværdi til deres 

investorer i form af merafkast, som ligger over det der normalt ville blive forudset af en 

ligevægtsmodel, såsom Fama French. Alle andre fonde i perioden 2007 til 2018 har negative 

alphaværdier. Fonden FDGRX – Fidelity Growth Company, har den laveste Fama French 

alphaværdi på -23,76% og fonden NPNAX – Neuberger Berman Large Cap Value har den 

højeste Fama French alphaværdi på 3,96%.  

 

Fidelity Growth Company med den laveste alphaværdi, investerer primært i 

teknologisektoren, mens Neuberger Berman Large Cap Value har størst andel i finansielle 

aktier og energy sektoren. Desuden investerer begge fonde i Healthcare sektoren. Fidelity 

Growth Company er en Large Growth fond, hvor Neuberger Berman Large Cap Value er en 

Large Value fond. 
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Figur 6 – Årlige alpha estimater ud fra Fama French for perioden 2007-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Den største forskel mellem dem er derfor at Fidelity Growth Company, som har performet 

dårligst, er en Growth fond med fokus på teknologisektoren, hvor Neuberger Berman Large 

Cap Value, som performer bedst, er en Value fond med fokus på den finansielle sektor.  

 

Med et signifikansniveau på 10% er der 7 fonde, som ikke er signifikante, mens med et 

signifikansniveau på 5%, er der 8, som ikke er signifikante. På 1% signifikansniveau er 12 ikke 

signifikante, hvilket vi mener er godt, sammenlignet med tidligere undersøgelser. Hernæst 

præsenteres alpha estimaterne ud fra Carhart, som er vist i figur 7.  

 

Forskellen mellem Carhart og Fama French alphaværdierne er små, men det bemærkes at 

Carhart alphaværdierne er mindre end Fama French. Den højeste alpha for Carhart modellen 

er OLGAX - JP Morgan Large Cap Growth., som har den højeste værdi med 2,33% og PRGIX -

T. Rowe Price Growth & income, som har den laveste værdi med -20,95%. Middelværdien for 

Carhart modellen er -6,45%, hvor den for Fama French er -6,73%. Carhart modellen har 6 

fonde som ikke er signifikante på 10% niveau, hvilket er en mindre end Fama French. På 5% 

signifikans niveau har Carhart modellen 8 fonde, som ikke er signifikante og på 1% niveau har 

den 14 som ikke er signifikante. Carhart modellen ses at være næsten lige så signifikant som 

Fama French, da Carhart modellen er lidt bedre på 10% niveau, men på 1% niveau, er lidt 

dårligere med 14, som ikke er signifikante, hvor Fama French kun har 12. Forklaringsgraden 

for Fama French er 91,09%, og for Carhart er den 90,99%. Det ses at forklaringsgraden er lidt 

bedre for Fama French modellen i modsætning til Carhart modellen.  
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Figur 7 – Årlige alpha estimater ud fra Carhart for perioden 2007-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning  
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5.4.2 Alpha estimater for perioden 2007-2010, 2011-2014 og 2015-2018 

For at analysere hvordan alpha estimaterne udvikler sig i perioden 2007-2018, præsenteres 

hernæst alpha estimaterne for delperioderne for de konventionelle fonde. Alpha estimaterne 

ud fra Fama French er vist Tabel 17.  

 

Tabel 17 er opdelt i 4 sektioner, på samme måde som for de etiske fonde. Sektion 1 indeholder 

tre fonde, som i delperiode 1 har formået at performe bedre end markedet, men har 

underperformet i periode 2 og 3. NeuBerger Berman Large Cap Value som er øverst, har en 

meget lav forklaringsgrad på 14,39% og vi har derfor valgt at udelukke den i analysen. 

 

Næste sektion indeholder 31 fonde som har performet dårligere end markedet i periode 1, 

men i periode 2 har haft en fremgang og en tilbagegang i periode 3. Her har Harbor Large Cap 

Value en meget lav forklaringsgrad på 6,28% og vi ser derfor også bort fra den.  Sektion 3 

indeholder 3 fonde som har underperformet i periode 1 og endnu mere i periode 2, men 

mindre i periode 3. Den sidste sektion indeholder 4 fonde, som har underperformet i periode 

1, og performet dårligere i 2 samt endnu dårligere 3.  

 

I periode 1 er middelværdien -6%. Brown Advisory Flexible Equity Inv har den højeste 

alphaværdi på 1,44% og Jennison Value har den laveste værdi på -11,56%. I periode 2 er 

middelværdien -4,74%, hvor Crossmark Steward Lrg Cap Enh Idx Instl har den højeste 

alphaværdi på 2,00%, og Brown Advisory Flexible Equity Inv har den laveste værdi på -16,09%. 

Vi ser en bedre middelværdi på 1,26 procentpoint i forhold til periode 1 og at den højeste 

alphaværdi er 0,56 procentpoint højere end periode 1. Den dårligste fond for periode 2 er 

dog 4,53 procentpoint dårligere end periode 1. Det bemærkes at Fidelity® Growth Discovery 

Fund ikke er medtaget i periode 2, da vi har observeret ukorrekte data fra Datastream på 

denne fond i perioden.  

 

I periode 3 er middelværdien -8,65% og fonden Fidelity® Growth Discovery Fund har den 

højeste alphaværdi på -1,91% mens Victory Inst Diversified Stock har den laveste alphaværdi 

på -24,04%. Middelværdien for periode 3 er næsten dobbelt så dårlig som periode 2 og der 

er ingen positive alphaer. Ændringen fra den bedste i periode 2 til 3 er 3,91 procentpoint 

dårligere. Den dårligste fond i periode 3 er 7,95 procentpoint dårligere end i periode 2.  
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Vi har valgt at undlade de to førnævnte fonde med meget lav forklaringsgrad i vores 

udregning af middelværdien. Forklaringsgraden for alle fonde i periode 1 er 97,87%, mens 

den er 88,67% for periode 2 og for periode 3, 83,63%.  

 

For periode 1, er der 23 fonde som er signifikante på 5% niveau og 13 på 1% niveau. I periode 

2 er der 19 signifikante på 5% niveau og 8 på 1% niveau. For periode 3, er 30 signifikante på 

5% niveau og 10 er signifikante på 1% niveau. Der er derfor god statistik sikkerhed for de 

estimerede alphaværdier.  

 

Tabel 17 - Årlige alpha estimater ud fra Fama French  

          

Konventionelle fonde  2007-2010 2011-2014 2015-2018 Gns 

UDVIKLING    ↓ ↓   

Neuberger Berman L Cap Val Fd Cl A 4,09% 12,56% 5,37% 7,34% 

Brown Advisory Flesible Equity Inv 1,44% -16,09%** -7,07%*** -7,24% 

Wells Fargo Premier Large Co Gr Fd A 0,44% -0,40% -19,15%** -6,37% 

UDVIKLING   ↑ ↓  
Harbor Large Cap Value Fund Instl Cl A -17,91% 13,36% 7,75% 1,07% 

Fidelity® Growth Discovery Fund -3,77% N/A -1,91% -2,84% 

Fidelity® Growth Discovery Fund -3,77% N/A -1,91% -2,84% 

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio -7,53%*** 2,00% -9,64%*** -5,06% 

BlackRock Focus Growth Inv A -10,87% 1,64% -12,90%* -7,38% 

VY T Rowe Price Growth Equity Pf -8,04%** -0,14% -13,59%* -7,26% 

Mgst Instl Fd, Inc. GW PF Class A -0,97% -0,39% -9,69% -3,68% 

Glds Large Cap Value Insights Fd Cl A -9,96%*** -1,04% -4,66%** -5,22% 

JPMorgan Large Cap Growth Fd Cl A -2,17% -1,07% -11,86%** -5,03% 

Manor Investment Funds Growth Fund -6,99%** -1,35% -7,42%** -5,25% 

JPMorgan Value Advantage Fd Class A -2,39% -1,38% -5,12%** -2,96% 

Oppenheimer Main Street All C Fd Cl A -7,30%* -1,73% -14,43%*** -7,82% 

SA U.S. Core Market Fund Investor Cl -5,63%*** -1,92%*** -5,53%** -4,36% 

SA U.S. Core Market Fund Investor Cl -5,63%*** -1,92%*** -5,53%** -4,36% 

Vanguard Large Cap Index Fund Invr -5,17%*** -2,15%*** -2,45%*** -3,26% 

Franklin Equity Income A -6,34%*** -2,53%** -15,66%** -8,18% 

   

 
 
 
 
 
  

 Tabellen forsætter på næste side  
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MFS Core Equity Fund Class A -5,41%** -3,87% -8,49%** -5,92% 

MFS Core Equity Fund Class A -5,41%** -3,87% -8,49%** -5,92% 

GuideMark® Large Cap Core Fd Service  -5,63%*** -3,88%** -5,17%** -4,89% 

LKCM Equity Fund Institutional Class -1,67% -3,96%* -6,97%** -4,20% 

USAA Income Stock Fund -9,91%*** -4,18%*** -7,72%** -7,27% 

JPMorgan Intrepid Val Fd Cl A  -6,09%*** -4,52%* -13,71%*** -8,11% 

American Century Adaptive Equity Fd  -5,17%** -4,69%** -10,73%** -6,86% 

Victory Ins Diversified Stock Fd  -6,24%** -4,97%** -24,04%*** -11,75% 

SA U.S. Value Investor -7,01%*** -5,12%** -10,24%** -7,46% 

Steward Large Cap Enhanced Index Fd  -6,21%** -6,10%* -8,26%** -6,86% 

PGIM Jennison Value Fund- Class A -11,56%** -6,32%*** -12,60%*** -10,16% 

PGIM Jennison Value Fund- Class A -11,56%** -6,32%*** -12,60%*** -10,16% 

Voya U.S. Stock Index Portfolio Class I -7,26%** -6,53% -7,06%** -6,95% 

FMI Large Cap -7,72%*** -6,64%*** -10,73%** -8,36% 

Value Line Larger Cos Focused Fd Invstr -10,47%** -7,99%** -3,49% -7,32% 

UDVIKLING  ↓ ↑  
Wells Fargo Opportunity Fd - Cl A -6,98% -11,57%*** -10,78%* -9,78% 

Glds Large Cap Growth Insights Fd Cl A -9,83%*** -14,63%* -5,15%* -9,87% 

Crossmark Steward Lrg Cap Enh Idx Instl -1,38% -57,11% -5,75%* -21,41% 

UDVIKLING  ↓ ↓  
Nicholas Equity Income Fund Class I -2,31% -7,31%*** -11,01%*** -6,88% 

Fidelity® Growth Discovery -2,28% -7,34%** -12,06%** -7,23% 

Columbia Large Cap Value Fund Class A -8,00%** -8,08%*** -11,59%*** -9,22% 

Nuveen Large-Cap Value Fund Class A -9,32%* -10,74%** -12,68%** -10,91% 

          
 

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

På side 76 præsenteres alpha estimaterne ud fra Carhart modellen i Tabel 18. To af de tre 

fonde i første sektion er de samme som i Fama French. Sektion 2 indeholder 30 fonde, hvilket 

er meget tæt på Fama French som indeholdt 31 fonde. I sektion 3 er der kun én fond, som 

også med i Fama French. I den sidste sektion er der 7, hvor der var 5 i Fama French. 

Fordelingen af sektioner ser derfor nogenlunde ens ud på tværs af de to modeller, hvilket 

viser at modeller estimerer alphaværdierne relativ ens.  

 

I periode 1 er middelværdien for alphaværdien -6,34% hvilket er tæt på Fama French 

modellen som havde -6,00%. Den højeste alphaværdi er Wells Fargo Premier Large Co Gr Fd 

med 1,30%, som var den anden højeste i Fama French modellen. Brown Advisory Flexible 

Equity Inv, havde den højeste alphaværdi i Fama French modellen og har her i Carhart 
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modellen den tredje højeste. Den dårligste alphaværdi er PGIM Jennison Value Fund med -

16,1%, som også var den dårligste i Fama French modellen. 

 

I periode 2 er middelværdien -4,60%, hvilket er meget tæt på Fama French modellen, som 

havde en middelværdi på -4,74%. Fonden BlackRock Focus Growth inv A har den højeste 

alphaværdi på 2,13%. Den var den anden bedste i Fama French modellen med en alphaværdi 

på 1,64%. Den laveste alpha ud fra Carhart modellen er Brown Advisory Flexible Equity Inv 

med en alphaværdi på -17,21 og den var også den laveste ud fra Fama French modellen.  

 

I periode 3 er middelværdien -8,83%, hvilket ses at være tæt på Fama French modellen, kun 

med 0,18 procentpoint til forskel. Fidelity Growth Discovery. har den højeste alphaværdi for 

periode 3 og Victory Ins Diversified Stock. har den laveste alphaværdi. Begge fonde var også 

den højeste og laveste ud fra Fama French modellen 

 

Forklaringsgraden for periode 1 er 93,41%, og henholdsvis 84,89% og 75,64%, for periode 2 

og 3. Det ses at forklaringsgraden er en lille smule bedre i alle tre perioder ved Carhart 

modellen kontra Fama French modellen. I periode 1 er der 26 som er signifikante på 5% niveau 

og 16 på 1% niveau, hvilket er lidt bedre end ud fra Fama French modellen. I periode 2, er der 

16 signifikante på 5% niveau, hvilket er det samme som ud fra Fama French. Der er 7 som er 

signifikante på 1% niveau, hvilket er en mindre end Fama French. I den sidste periode er der 

30, som er signifikante på 5% niveau, hvilket er det samme som Fama French og der er 11 på 

1% niveau, hvilket er 1 mere end ved Fama French. 
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Tabel 18 - Årlige alpha estimater ud fra Carhart  

          

Konventionelle fonde  2007-2010 2011-2014 2015-2018 Gns 

UDVIKLING    ↓ ↓   

Wells Fargo Premier Large Co Gr Fd A 1,30% -2,15% -19,26%** -6,70% 

JPMorgan Large Cap Growth Fd Cl A 0,29% -2,82% -11,81%** -4,78% 

Brown Advisory Flexible Equity Inv 0,09% -17,21%** -3,51% -6,88% 

UDVIKLING    ↑ ↓   

Harbor Large Cap Value Fund Instl Cl A -28,68% 15,61% 8,02% -1,68% 

Neuberger Berman Large Cap Val Fd Cl A -2,58% 14,46% 5,68% 5,85% 

BlackRock Focus Growth Inv A -5,28% 2,13% -13,27%** -5,47% 

Glds Large Cap Growth Insights Fd Cl A -9,80% -0,81% -4,86%** -5,16% 

Fidelity® Growth Discovery Fund -2,77% N/A -2,02% -2,40% 

Fidelity® Growth Discovery Fund -2,77% N/A -2,02% -2,40% 

JPMorgan Value Advantage Fund Class A -4,54% -1,08%** -5,37%** -3,66% 

Glds Large Cap Growth Insights Fd Cl A -8,28% -1,12% -5,38%* -4,93% 

Manor Investment Funds Growth Fund -5,81%** -1,39% -7,62%** -4,94% 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class -4,90%*** -1,92%* -5,69%** -4,17% 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class -4,90%*** -1,92%* -5,69%** -4,17% 

Vanguard Large Cap Index Fund Invr Shs -4,65%*** -2,25% -2,55% -3,15% 

Oppenheimer Main Street All Cap Fd Cl A -8,16%** -2,46% -14,64%*** -8,42% 

VY T Rowe Price Growth Equity Portfolio -7,63%** -2,52% -13,98%* -8,04% 

Franklin Equity income A -5,81%*** -3,00%** -15,69%** -8,17% 

Mgst Instl Fd, Inc. GW PF Class A -2,48% -3,53% -9,42% -5,14% 

USAA Income Stock Fund -9,96%*** -3,63%** -7,97%*** -7,19% 

JPMorgan Intrepid Val Fd Cl A  -6,12%** -3,76% -13,97%*** -7,95% 

American Century Adaptive Equity -4,35%** -4,26%* -11,14%** -6,58% 

MFS Core Equity Fund Class A -5,56%** -4,43%* -8,56%** -6,18% 

MFS Core Equity Fund Class A -5,56%** -4,43%* -8,56%** -6,18% 

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio -7,98%*** -4,49%* -9,64% -7,37% 

SA US Value Fund  -7,83%*** -4,60%*** -10,29%** -7,57% 

GuideMark® Large Cap Core Fund Service  -5,15%*** -4,76%*** -5,40%ØØ -5,10% 

T. Row Price Growth & Income  -6,12%** -5,36%* -8,19%* -6,56% 

FMI Large Cap -8,07%*** -6,39%*** -7,21%*** -7,22% 

PGIM Jennison Value Fund- Class A -16,10%*** -6,39%** -12,56%*** -11,68% 

PGIM Jennison Value Fund- Class A -16,10%*** -6,39%** -12,56%*** -11,68% 

Value Line Larger Cos Focused Fd Invstr -8,72%** -7,80%* -10,62%* -9,05% 

Columbia Large Cap Value Fund Class A -8,26%** -7,90%*** -11,68%*** -9,28% 

UDVIKLING    ↓ ↑   

Fidelity® Growth Company Fund -0,94% -43,17% -5,74% -16,62% 

 

Tabellen forsætter på næste side 
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UDVIKLING    ↓ ↓   

Nuveen Large-Cap Value Fund Class A -9,18%* -9,25%* -12,67%** -10,37% 

Wells Fargo Opportunity Fd - Cl A -8,37% -11,09%*** -14,41%** -11,29% 

Victory Institutional Diversified Stock Fund  -6,01%*** -13,79%* -24,56%*** -14,79% 

Voya U.S. Stock Index Portfolio Class I -5,88%*** -6,07%* -6,97%** -6,31% 

Crossmark Steward Lrg Cap Enh Idx Instl -1,18%*** -6,19%* -12,23%** -6,53% 

Nicholas Equity Income Fund Class I -3,51% -6,26%** -11,13%*** -6,97% 

LKCM Equity Fund Institutional Class -1,48% -3,88%* -6,94%** -4,10% 

          
 

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.4.3 Beta estimater for perioden 2007-2018 

I dette afsnit gennemgås betaværdierne for de konventionelle fonde. Først gennemgås 

betaværdierne for Fama French modellen og derefter for Carhart modellen. På næste side 

vises tabel 19, som indeholder betaværdierne ud fra Fama French modellen for perioden 

2007-2018.  

 

Fonden Harbor Large Cap Value og Neuberger Berman Large Cap Value, som har de laveste 

betaværdier, er de to fonde med meget lav forklaringsgrad og vi tager derfor ikke disse to i 

betragtning. De har hver især en betaværdi på 0,18 og 0,25, hvilket er meget lavt og ikke virker 

korrekt, når der ses på den ekstrem lave forklaringsgrad.  

 

Når vi ser bort fra de to førnævnte fonde, er der 27, som har en betaværdi højere end 1, én 

enkelt fond med en betaværdi på 1 og 11 fonde med en betaværdi under 1. Ud af de 27 fonde, 

som har en betaværdværdi højere end 1, er 9 af dem Value fonde, 11 er Growth fonde og 7 

af dem er Blend fonde. Fonden med en betaværdi på 1 er en Growth fond. Fondene som har 

en betaværdi under 1 er 6 Blend-, 2 Growth- og 3 Value fonde.  
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Tabel 19 - Beta estimater ud fra Fama French for de konventionelle fonde 

            

Konventionelle fonde  Beta SMB HML RMW CMA 

American Century Small Cap Growth 1,05*** 0,01 -0,32 0,24 0,02 

American Century Adaptive Equity Fd Inv 1,13*** 0,36 -0,04 0,60* -0,15 

Brown Advisory Flexible Equity Inv 1,08*** 0,16 -0,33 0,15 -0,50 

Columbia Large Cap Value Fund Class A 1,09*** -0,11 0,15* 0,10 0,10 

DFA US Large Value 1,22*** 0,02 0,33 0,03 0,07 

Fidelity® Growth Company Fund 0,93*** 0,75 -0,55 0,83 -0,04 

Fidelity® Growth Discovery Fund 1,03*** 0,00 -0,24*** -0,07 -0,39 

Fidelity® Growth Discovery Fund 1,03*** 0,00 -0,24*** -0,07 -0,39 

Crossmark Steward Lrg Cap Enh Idx Instl 0,91*** 0,02 0,03 0,33 0,30 

FMI Large Cap 0,91*** -0,22 0,06 0,02 0,17 

Goldman Sachs Large Cap Gr Insights A 1,04*** -0,07 -0,28 0,16 0,05 

Goldman Sachs Large Cap Val Insghts A 1,02*** -0,14 0,09 -0,10 0,29 

GuideMark® Large Cap Core Fund Service  1,04*** 0,03 -0,26 0,03 -0,05 

Harbor Large Cap Value Fund Instl Cl A 0,25 0,06 0,56 -0,17 -0,95 

JPMorgan Intrepid Val Fd Cl A  1,07*** -0,02 0,17 0,06 0,13 

JPMorgan Large Cap Growth Fd Cl A 1,03*** 0,06 -0,62*** 0,14 0,01 

JPMorgan Value Advantage Fund Class A 1,01*** 0,08 0,19 0,03 0,19 

LKCM Equity Fund Institutional Class 0,97*** 0,06 -0,11 0,01 0,13 

Manor Investment Funds Growth Fund 1,01*** 0,10 -0,24 0,35** -0,01 

MFS Core Equity Fund Class A 1,05*** 0,04 0,09 0,15 -0,01 

MFS Core Equity Fund Class A 1,05*** 0,04 -0,09 0,15 -0,01 

Mgst Instl Fd, Inc. GW PF Class A 1,11*** 0,14** -0,36 -0,09 -0,83 

Neuberger Berman Large Cap Value A 0,18 -0,24 0,43 -0,07 -0,62 

Nicholas Equity Income Fund Class I 0,87*** 0,13 -0,05 0,17 0,45* 

Nuveen Large-Cap Value Fund Class A 1,07*** -0,11* 0,10 0,02 0,27 

Oppenheimer Main Street All Cap Fd Cl A 1,05*** 0,05 0,10 0,15 -0,19 

PGIM Jennison Value Fund- Class A 1,16*** 0,17 0,18* -0,03 -0,48 

PGIM Jennison Value Fund- Class A 1,16*** 0,17 0,18* -0,03 -0,48 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class 0,99*** -0,05 -0,14** 0,06 0,21** 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class 0,99*** -0,05 -0,14** 0,06 0,21** 

SA US Value investor 1,24*** 0,04 0,34 0,04 0,04 

T. Rowe Price Growth & Income 1,07*** -0,02 0,12* 0,21** 0,03 

Franklin Equity Income A 0,98*** -0,08 -0,22 0,16 0,17 

USAA Income Stock Fund 0,95*** -0,23 0,09 0,04 0,31 

Value Line Larger Cos Focused Fd Invstr 1,00*** -0,07 -0,57 0,00 0,05*** 

Vanguard Large Cap Index Fund Invr Shs 0,97*** -0,16*** -0,05* 0,02 0,10 

Victory Institutional Diversified Stock Fund  1,04*** -0,03 0,08 0,33 -0,16 

 

Tabellen forsætter på næste side 



 

 

79 

Voya U.S. Stock Index Portfolio Class I 0,66*** -0,01 -0,01 0,08 0,18 

VY T Rowe Price Growth Equity Portfolio 1,03*** -0,16* -0,43* -0,05 -0,04 

Wells Fargo Opportunity Fd - Cl A 1,14*** 0,28 0,04* 0,28 -0,15 

Wells Fargo Premier Large Co Gr Fd A 1,02*** 0,12 -0,50 -0,03 0,02 

            

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illusteres med *,**,*** 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Den højeste betaværdi er fonden SA US Value investor Investor med en beta på 1,24 og den 

laveste er fond Voya US Stock Index Portefolio Ins med en beta på 0,66, hvilket muligivis 

skyldes at SA US Value investor investerer primært i den finansielle sektor og Voya US Stock 

Index Portefolio Ins investerer i teknologisektoren. 

 

Ser vi på de estimerede SMB-faktorer er 17 ud af de 41 fonde negative, hvilket stemmer 

overens med vores data. De positive SMB-faktorer indikerer, at fonden vælger små aktier, 

hvilket ikke stemmer overens med vores data, da alle fondene er defineret som store fonde 

på Morningstar. Det kan skyldes at kun 6 af fondene er signifikante på 5% niveau og 5 er 

signifikante på 1% niveau.  

 

Ud fra tabel 19 kan det ses at HML-faktoren er negativ for 23 ud af de 41 fonde, hvilket 

indikerer, at der er flest Value fonde. Når vi ser på de fonde, som er defineret som en Value 

fond hos Morningstar, kan vi se at de er negative og signifikante for størstedelen. Dette 

betyder at Fama French modellen viser korrekt ved HML-faktoren. Der er 18 som er 

signifikante på 5% niveau og 14 på 1% niveau.  

 

Blandt RMW-faktorerne er 31 positive, hvilket indikerer at de fleste fonde besidder robuste 

aktier, som har formået at give højt afkast det meste af perioden. Der er ikke mange RMW- 

faktorer som er signifikante; kun 5 er signifikante på 5% niveau og 2 er signifikante på 1% 

niveau. Der er 23 positive CMA-faktorer, hvilket indikerer at de har været konservative i deres 

investeringsstil. Resten som er negative har været mere aggressive i deres investeringsstil. 

Der er 12 som er signifikante på 5% niveau og 11 som er signifikante på 1% niveau.  
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Ud fra Carhart er 15 SMB-betaer negative og indikerer, at fondene investerer i store aktier, 

hvilket passer med vores oplysninger fra Morningstar. Det betyder dog at der er 26 som er 

positive og indikerer at fondene investerer i små aktier, hvilket ikke stemmer overens med 

vores oplysninger fra Morningstar. Der er 10 signifikante på 5% niveau og 3 på 1% niveau. 

Carhart modellen har to mindre end Fama French modellen, som er negative og der er flere 

som er signifikante på 5% niveau, men færre som er signifikant på 1% niveau.  

 

HML-faktorerne viser, at der er 23 som er negative, hvilket er det samme som der var ud fra 

Fama French modellen. Der er 21 signifikante på 5% niveau og 14 signifikante på 1% niveau. I 

forhold til Fama French, er der flere signifikante på 5% niveau og det samme på 1% niveau.  

 

Carhart modellen viser, at 23 fonde har investeret i aktier, som har formået at fastholde 

momentum. Momentum faktoren, viser at der er 10 signifikante på 5% niveau og 7 som er 

signifikante på 1% niveau. Der er derfor ikke særlig stor statistisk sikkerhed ved WML-

faktorerne. Beta estimaterne ud fra Carhart kan ses i tabel 20. 

 

Tabel 20 - Beta estimater ud fra Carhart for de konventionelle fonde 

          

Konventionelle fonde  Beta SMB HML WML 

American Century  Small Cap Growth 1,05*** 0,09 -0,38*** 0,06 

American Century Adaptive Equity Fd Inv 1,15*** 0,53** 0,02 0,45*** 

Brown Advisory Flexible Equity Inv 1,11*** 0,62 -0,55*** 0,09 

Columbia Large Cap Value Fund Class A 1,09*** -0,19 0,11** -0,03 

DFA US Large Value 1,13*** 0,02 0,40*** -0,09* 

Fidelity® Growth Company 1,10*** 0,2 -0,42 0,11 

Fidelity® Growth Discovery Fund 1,13*** 0,09 -0,29*** 0,15*** 

Fidelity® Growth Discovery Fund 1,13*** 0,09 -0,29*** 0,15*** 

Crossmark Steward Lrg Cap Enh Idx Instl 0,80*** -0,15 0,19 -0,1 

FMI Large Cap 0,92*** -0,25*** 0,14* -0,04 

Goldman Sachs Large Cap Gr Insights A 1,04*** 0,03** -0,28*** 0,02 

Goldman Sachs Large Cap Val Insghts A 0,96*** -0,18** 0,44** 0,03 

GuideMark® Large Cap Core Fund Service  1,09*** 0,03 -0,34*** -0,01 

Harbor Large Cap Value Fund Instl Cl A 0,47 0,63 -0,22 0,09 

JPMorgan Intrepid Val Fd Cl A  1,05*** -0,17 0,16*** -0,07 

JPMorgan Large Cap Growth Fd Cl A 1,09*** 0,04 -0,47*** 0,15 
 

Tabellen forsætter på næste side 
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JPMorgan Value Advantage Fund Class A 0,91*** 0,17 0,24*** -0,18*** 

LKCM Equity Fund Institutional Class 0,57*** -0,62 -0,35 -0,04 

Manor Investment Funds Growth Fund 0,88*** 0,01 0,09 -0,01 

MFS Core Equity Fund Class A 0,96*** 0,3 -0,36*** -0,07 

MFS Core Equity Fund Class A 1,03*** 0,05 -0,18* -0,05 

Mgst Instl Fd, Inc. GW PF Class A 1,03*** 0,05 -0,18* -0,05 

Neuberger Berman Large Cap Value A 1,20 0,15 -0,65 -0,09 

Nicholas Equity Income Fund Class I 0,71*** 0,21 0,19 -0,12* 

Nuveen Large-Cap Value Fund Class A 1,02*** -0,51 0,29* 0,01 

Oppenheimer Main Street All Cap Fd Cl A 1,05*** 0,02 -0,15 -0,18* 

PGIM Jennison Value Fund- Class A 1,12*** 0,50* -0,39 -0,03 

PGIM Jennison Value Fund- Class A 1,12*** 0,50* -0,39 -0,03 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class 0,97*** -0,05 0,04 0,00 

SA US Value investor 1,16*** 0,01 0,40*** -0,09 

SA U.S. Core Market Fund Investor Class 0,97*** -0,05 0,04 0,00 

T. Row Price Growth & Income 1,05*** -0,17 0,16 -0,07 

Franklin Equity Income A 0,97*** -0,04 -0,13** -0,02 

USAA Income Stock Fund 0,93*** -0,21*** 0,27*** -0,05 

Value Line Larger Cos Focused Fd Invstr 0,97*** -0,04 -0,31*** 0,11 

Vanguard Large Cap Index Fund Invr Shs 0,99*** -0,13*** 0,04 0,00 

Victory Institutional Diversified Stock Fund  0,99*** 0,14 -0,02 0,07 

Voya U.S. Stock Index Portfolio Class I 1,00*** -0,2 0,11 0,02 

VY T Rowe Price Growth Equity Portfolio 1,10*** 0,09 -0,52*** 0,05 

Wells Fargo Opportunity Fd - Cl A 1,03*** 0,40 -0,27 -0,16* 

Wells Fargo Premier Large Co Gr Fd A 0,91*** 0,05** -0,22 -0,03 

          

Note: Signifikant forskellig fra nul på 10%, 5% og 1% niveau illustreres med *, **, ***. 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.4.4 Sharpe Ratios for perioden 2007-2018 

Resultaterne for Sharpe Ratioen er vist i figur 8, hvor 34 fonde har haft et lavere afkast end 

den risikofrie rente, da de har negative Sharpe Ratios. Fonden med den laveste Sharpe Ratio 

er DFA US Large Cap Value III. Fonden kendetegnes ved, at det er en Value fond, som 

hovedsageligt investerer i den finansielle servicesektor, efterfulgt af selskaber i 

sundhedssektoren og energisektoren. Fonden med den højeste Sharpe ratio er Goldman 

Sachs Large Cap Growth, som er en Growth fond og investerer hovedsageligt i 

teknologisektoren efterfulgt af Consumer Cykliske produkter og sundhedssektoren. 
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Figur 8 - Sharpe Ratios for de konventionelle fonde i perioden 2007-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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5.6 Performance af porteføljerne for perioden 2007-2018 

I dette afsnit sammenlignes resultaterne ud fra porteføljerne bestående af etiske- og 

konventionelle fonde, hertil inddrages S&P 500 indekset. Tabel 21 viser nøgletallene for de to 

porteføljer og S&P 500 indekset for perioden 2007-2018. 

 

Ser man på de estimerede middelværdier for det månedlige afkast, konkluderes det, at S&P 

500 har haft det højeste afkast, kontra den konventionelle portefølje med et månedligt afkast 

på 0,15% og den etiske portefølje med et afkast på 0,12%. Det konkluderes derfor også ud fra 

porteføljerne, at de konventionelle fonde har givet et bedre afkast end de etiske, men med 

en meget lille forskel på 0,03 procentpoint. Forskellen er så minimal at andre ikke med 

sikkerhed ville komme frem til samme konklusion ved en ny undersøgelse. Ses der på det 

årlige afkast ses forskellen i en større skala og det er klart at foretrække S&P 500 med 4,57%, 

frem for de konventionelle med 1,82% og de etiske med 1,48%.  

 

Tabel 21 – Nøgletal 2007-2018 

        

Månedlig:       

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 0,40% 4,29% 0,08 

Konventionelle fonde  0,15% 5,49% 0,01 

Etiske fonde  0,12% 4,91% 0,01 

        

Årlig:        

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 4,75% 14,85% 0,27 

Konventionelle fonde  1,75% 19,02% 0,05 

Etiske fonde  1,48% 15,71% 0,05 

        

Månedlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,24% -0,28% -0,27% 

Konventionelle fonde  -0,51% -0,56% -0,54% 

Etiske fonde  -0,53% -0,61% -0,55% 

        

 

Forsætter på næste side 
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Årlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -2,89% -3,36% -3,18% 

Konventionelle fonde  -6,12% -6,73% -6,50% 

Etiske fonde  -6,31% -7,24% -6,62% 

        

Info: JS = Jensen's alpha, FF = Fama French alpha, CH = Carhart alpha 

Kilde: Egen tilvirkning     
 

De estimerede månedlige standardafvigelser viser at S&P 500 er lavest med 4,31%, efterfulgt 

af de etiske med 4,91% og til sidst de konventionelle med 5,44%.  Det ses ud fra de estimerede 

månedlige standardafvigelser, at S&P 500 har haft den laveste risiko. Ser man på risikoen 

mellem de etiske og de konventionelle, ses det at de etiske har haft lavere risiko end de 

konventionelle, da de etiske har en standardafvigelse som er 0,53 procentpoint lavere end de 

konventionelle.  

 

De estimerede Sharpe Ratios viser at S&P 500 har performet 8 gange så godt som de etiske- 

og konventionelle, når der ses på den månedlige Sharpe Ratio. De etiske fonde har samme 

Sharpe Ratio som de konventionelle, men med lavere afkast og lavere risiko.  

 

Når der ses på de estimerede alphaværdier, performer S&P 500 bedst. Det ses at 

alphaværdien varierer lidt mellem den simple-, Fama French- og Carhart modellen. Værdierne 

er -2,89% for den simple, -3,36% for Fama French og -3,18% for Carhart modellen. Det ses 

derfor at S&P 500 ikke har været i stand til at slå markedet. Forklaringsgraden for S&P 500 

har været 0,98 for den simple, 0,99 for Fama French og 0,99 for Carhart modellen, hvilket ser 

rigtig godt ud. Alle tre alphaværdier er signifikante på 1% niveau og der er derfor en stor 

statistisk sikkerhed i vores model. 

 

Alpha værdien for den konventionelle portefølje er cirka dobbelt så lav som S&P 500. Den 

konventionelle porteføljes alphaværdier er -6,12% for den simple model, -6,73% for Fama 

French og -6,50% for Carhart modellen. Forklaringsgraden for alphaværdierne er 91,50% for 

den simple model, 91,40% for Fama French og 91,30% for Carhart modellen. Alle tre 
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alphaværdier er signifikante på 1% niveau og der er derfor en god statistik sikkerhed for 

modellerne.  

 

Alphaværdierne for den etiske portefølje er lidt lavere end for den konventionelle. Forskellen 

er mellem 0,12-0,51 procentpoint. Forklaringsgraden for den etiske portefølje er for den 

simple model 90,73%, Fama French 91,09% og for Carhart 90,99% og alle tre alphaværdier er 

signifikante på 1% niveau.  

 

Vi kan konkludere, at der en god statistik sikkerhed i vores modeller for porteføljerne og S&P 

500 indekset. Alle alphaværdier er signifikante og forklaringsgraden er alle over 90%. Vi kan 

se at S&P 500, har haft de bedste alphaværdier ved alle tre modeller og at den konventionelle- 

og etiske portefølje, har cirka dobbelt så lave alphaværdier som indekset. Den konventionelle 

portefølje har klaret sig lidt bedre end den etiske; med 0,12 procentpoint når der ses på 

alphaværdien for Carhart modellen og med 0,51 procentpoint, når der ses på Fama French 

modellen. Ses der derimod på Sharpe Ratio, som tager højde for risiko og afkast, har S&P 500 

klaret sig 8 gange så godt som den etiske- og konventionelle portefølje. Den etiske- og 

konventionelle portefølje har ens Sharpe Ratio, hvor den etiske portefølje har lavere afkast 

og lavere risiko. Det kan derfor sammenfattes at både den etiske og konventionelle portefølje, 

har klaret sig dårligere end S&P 500 på alle parametre. Det kan desuden sammenfattes at den 

konventionelle portefølje, har klaret sig bedre ved afkast og alphaværdier, sammenlignet med 

den etiske portefølje, men at den etiske portefølje har klaret sig lige så godt som den 

konventionelle på Sharpe Ratio.  

 

5.7 Performance af porteføljerne for perioden 2007-2010 

I dette afsnit sammenlignes den etiske og den konventionelle portefølje med S&P 500 i 

perioden 2007-2010. Tabel 22 indeholder de relevante nøgletal. 

De estimerede månedlige middelværdier for afkastet på porteføljerne og S&P 500 indekset, 

viser at alle tre har haft et negativt afkast i perioden. S&P 500 indekset har haft det laveste 

afkast på -0,25%, efterfulgt af den konventionelle portefølje med et afkast på -0,22%. Den 

etiske portefølje har det bedste afkast i perioden på -0,12%. Det ses at perioden 2007-2010 
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har været negativ for S&P 500 og det samme gælder for de to porteføljer. Sammenlignet med 

de to andre, har den etiske portefølje klaret sig dobbelt så godt, når der ses på afkast. S&P 

500 og den konventionelle portefølje er næsten ens, med kun 0,03 procentpoint til forskel. 

Ser man på det årlige afkast, ses forskellene meget tydeligere, hvor den etiske portefølje har 

et afkast på -1,43%, den konventionelle har et afkast på -2,60% og S&P 500 har et afkast på -

3,01. 

Tabel 22 – Nøgletal 2007-2010 

        

Månedlig:       

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 -0,25% 5,76% -0,07 

Konventionelle fonde  -0,22% 6,43% -0,05 

Etiske fonde  -0,12% 5,72% -0,04 

        

Årlig:        

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 -3,01% 19,96% -0,23 

Konventionelle fonde  -2,60% 22,29% -0,19 

Etiske fonde  1,43% 19,80% -0,15 

        

Månedlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,04% -0,04% -0,04% 

Konventionelle fonde  -0,48% -0,50% -0,50% 

Etiske fonde  -0,39% -0,37% -0,40% 

        

Årlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,51% -0,47% -0,43% 

Konventionelle fonde  -5,74% -6,00% -6,34% 

Etiske fonde  -4,47% -4,15% -4,55% 

        

Info: JS = Jensen's alpha, FF = Fama French alpha, CH = Carhart 

Kilde: Egen tilvirkning     
 

De estimerede standardafvigelser viser, at den konventionelle portefølje har den højeste 

værdi på 6,43% efterfulgt af S&P 500 med 5,76% og den etiske portefølje har den laveste 

værdi på 5,72%. De årlige standardafvigelser viser tydeligere forskellene; den etiske portefølje 
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har en årlig standardafvigelse på 19,80%, S&P 500 har en værdi på 19,96% og den 

konventionelle portefølje har en værdi på 22,29%. Vi kan hermed ud fra afkastet og 

standardafvigelsen, konkludere at den etiske portefølje har klaret sig bedst i perioden 2007-

2010. 

 

De estimerede Sharpe Ratios viser, at alle tre har negative værdier, hvilket også var forventet, 

eftersom alle tre havde negativt afkast. Den etiske portefølje har den højeste Sharp Ratio på 

-0,04 efterfulgt af den konventionelle portefølje, som har en værdi på -0,05 og S&P 500 har 

den laveste værdi på -0,07. At den etiske portefølje har den bedste Sharp Ratio, var forventet 

ud fra den havde det bedste afkast og den laveste standardafvigelse. Det konkluderes ud fra 

Sharp Ratio, at den etiske portefølje har performet bedst i perioden 2007-2010, når der ses 

på risiko og afkast. Den konventionelle portefølje har klaret sig bedre end S&P 500 i perioden, 

når der ses på risiko og afkast. 

 

Ses der på de estimerede alphaværdier, har begge porteføljerne og S&P 500 ikke været i stand 

til at slå markedet. S&P 500 har den bedste alphaværdi, hvor værdierne varierer lidt blandt 

de tre modeller. Den simple model viser en alphaværdi på -0,51%, Fama French viser en 

alphaværdi på -0,47% og Carhart modellen viser en alphaværdi på -0,43%. Det ses at 

modellerne viser rimelig ens værdier. Ser vi på forklaringsgraden har den simple-, Fama 

French- og Carhart modellen henholdsvis; 98,89%, 99,45% og 99,24%, hvilket ser rigtig godt 

ud. Alle tre alphaværdier er signifikante på 1% niveau og der vurderes derfor, at der er en god 

statistik sikkerhed ved vores model.  

 

Den etiske portefølje er bedre end den konventionelle portefølje og dens alphaværdier er for 

den simple model -4,67%, for Fama French er den -4,41% og for Carhart modellen er den -

4,77%. Det ses at de tre modeller har meget tætte værdier og at alphaværdierne er lavere 

end S&P 500. Forklaringsgraden for den etiske portefølje har været 97,75% for den simple 

model, 97,87% for Fama French og 97,95% for Carhart modellen, hvilket er rigtig godt. 

Alphaværdierne er signifikante på 1% niveau for den simple- og Carhart modellen. For Fama 

French er alphaværdien signifikant på 5% niveau, men ikke på 1% niveau. Resultaterne 

vurderes at være tilfredsstillende, da vores tal indeholder god statistisk sikkerhed. 
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Den konventionelle portefølje har performet dårligst i perioden 2007-2010, når den 

sammenlignes med den etiske portefølje og S&P 500 indekset. Alphaværdierne for den simple 

model er 1,07 procentpoint dårligere end den etiske portefølje, for Fama French er den 1,59 

procentpoint dårligere og for Carhart modellen er den 1,57 procentpoint dårligere. 

Forklaringsgraden for den konventionelle portefølje er 87,02% for den simple model, 89,91% 

for Fama French og 89,79% for Carhart modellen. Alphaværdierne er alle sammen signifikante 

på 1% niveau og der er derfor god statistik sikkerhed ved vores model.  

 

Vores analyse af perioden 2007-2010, viser at den etiske portefølje har performet bedst, når 

der ses på risiko og afkast, men at S&P 500 klart er bedre, når der ses på alpha. Ser vi kun på 

den etiske og den konventionelle portefølje ser vi, at den etiske har performet bedre end den 

konventionelle på alle parametrene. Vi kan hermed sammenfatte, at den etiske portefølje har 

performet bedre end den konventionelle i perioden 2007-2010, men at begge porteføljer ikke 

har performet bedre end S&P 500 indekset. 

 

5.8 Performance af porteføljerne for perioden 2011-2014 

I dette afsnit sammenlignes den etiske og den konventionelle portefølje med S&P 500 for 

perioden2011-2014. Tabel 23 viser de relevante nøgletal. 

 

Tabel 23 – Nøgletal 2011-2014 

        

Månedlig:       

  Afkast Std. SR 

S&P 500 1,03% 3,18% 0,32 

Konventionelle fonde  0,75% 4,46% 0,17 

Etiske fonde  0,72% 3,78% 0,19 

     
Årlig:    

 Afkast Std. SR 

S&P 500 12,32% 11,02% 1,12 

Konventionelle fonde  9,02% 15,44% 0,54 

Etiske fonde  8,59% 13,11% 0,65 

    
 

Tabellen forsætter på næste side 
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Månedlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 0,00% -0,01% -0,01% 

Konventionelle fonde  -0,01% -0,40% -0,57% 

Etiske fonde  -0,36% -0,57% -0,55% 

        

Årlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,02% -0,15% -0,15% 

Konventionelle fonde  -3,74% -4,74% -4,60% 

Etiske fonde  -4,35% -6,92% -6,7% 

        

Info: JS = Jensen's alpha, FF = Fama French alpha, CH = Carhart alpha 

Kilde: Egen tilvirkning     
 

Vi ser at S&P 500 har det højeste månedlige afkast med 1,03%, efterfulgt af den 

konventionelle portefølje med et afkast på 0,75% og den etiske portefølje med et afkast på 

0,72%. Begge porteføljer og S&P 500 indekset har positive afkast i perioden, i modsætning til 

tidligere periode, hvor alle tre havde negativt afkast. De årlige afkast fremhæver at S&P 500 

har det højeste afkast på 12,32%, som er 3,3 procentpoint mere end den konventionelle 

portefølje. Den konventionelle portefølje har et årligt afkast på 9,02%, som er 0,43 

procentpoint mere end den etiske portefølje, som har et årligt afkast på 8,59%. Der er ikke 

stor forskel mellem den konventionelle og den etiske portefølje i afkastet for perioden 2011-

2014.  

 

Den månedlige standardafvigelse for S&P 500 er den laveste på 3,18%, efterfulgt af den etiske 

portefølje på 3,78%. Den konventionelle portefølje har en standardafvigelse på 4,46%, hvilket 

er 0,68 procentpoint dårligere end den etiske portefølje. Vi ser at der ikke er stor forskel 

mellem den konventionelle og den etiske portefølje i standardafvigelsen for perioden 2011-

2014. Ser vi på de årlige standardafvigelser for S&P 500 er den 11,02%, hvilket er 2,09 

procentpoint lavere end den etiske portefølje som har en årlig standardafvigelse på 13,11%. 

Den konventionelle portefølje har en standardafvigelse på 15,44%, hvilket er 2,33 

procentpoint dårligere end den etiske portefølje.  
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Sharpe Ratioen for S&P 500 er 0,32, efterfulgt af den etiske portefølje som har en Sharp Ratio 

på 0,19 og den konventionelle portefølje som har en Sharp Ratio på 0,17. Begge porteføljer 

har performet dårligere end S&P 500 indekset. Sammenligning af de to porteføljer, viser at 

den konventionelle haft et bedre afkast, men højere risiko, hvilket ses på 

standardafvigelserne og Sharpe Ratioen.   

 

Ser vi på de estimerede alphaværdierne har S&P 500 de bedste månedlige værdier med -

0,02% for den simple model og -0,15% for både Fama French- og Carhart modellen. 

Forklaringsgraden for den simple model er 98,30%, for Fama French, 99,36% og for Carhart, 

99,22%, hvilket giver en høj statistisk sikkerhed ved modellerne. Alle alphaværdierne er 

signifikante på 1% niveau. 

 

Den konventionelle portefølje har alphaværdier mellem 3,72-4,59 procentpoint lavere end 

S&P 500. Alphaerne for den konventionelle portefølje er -3,74% for den simple model, 4,74% 

for Fama French og 4,60% for Carhart modellen. Forklaringsgraden er 79,11% for den simple 

model, 81,29% for Fama French og 81,29% for Carhart modellen. Alphaværdierne er ikke 

signifikante på 10% niveau for nogle af de tre modeller, hvilket ikke ser godt ud. 

Forklaringsgraden er heller ikke på samme høje niveau som vores tidligere modeller, men den 

ser stadig fornuftig ud. Ser man på p-værdien for de tre modeller har den simple model en p-

værdi på 0,18, hvilket er ret højt. Der er langt ned til at være signifikant på 10% niveau. P-

værdien for Fama French er på 0,12, hvilket nærmer sig at være signifikant på 10% niveau. 

Carhart modellen viser en p-værdi på 0,13, hvilket også nærmer sig at være signifikant på 10% 

niveau. Ud fra forklaringsgraden ser vi en god statistisk sikkerhed ved vores tre modeller, men 

ved signifikansniveauet for hver af modellerne ser det ikke godt ud. P-værdierne for Fama 

French og Carhart modellen er tæt på at være signifikant på 10% niveau, hvilket er positivt.  

 

Den etiske portefølje har 0,61-2,09 procentpoint lavere alphaværdier end den konventionelle 

portefølje og derved endnu lavere end S&P 500. Alphaværdierne er -4,35% for den simple 

model, -6,83% for Fama French og -6,63% for Carhart modellen. Forklaringsgraden er 86,27% 

for den simple model, 88,67% for Fama French og 88,29% Carhart modellen. Den simple 

model er signifikant på 10% niveau, men ikke på 5% niveau. Den er derimod signifikant på 1% 

niveau for Fama French og er signifikant på 5% niveau for Carhart modellen. Ud fra 
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forklaringsgraden og signifikansniveauerne ser vi en god statistisk sikkerhed ved alle tre 

modeller for den etiske portefølje.  

 

5.9 Performance af porteføljerne for perioden 2015-2018 

I dette afsnit sammenlignes den etiske-og konventionelle portefølje med S&P 500 i perioden 

2015-2018. I tabel 24 viser de relevante nøgletal. 

 

Ud fra vores analyse, finder vi at S&P 500 har haft et positiv månedligt afkast på 0,41% i 

perioden, hvor den etiske- og konventionelle portefølje begge har haft et negativ afkast. Den 

konventionelle portefølje har performet dobbelt så godt som den etiske, når der ses på afkast, 

da den har et afkast på -0,10%. Den etiske portefølje har haft et afkast på -0,23%. De årlige 

afkast viser forskellene tydeligere; S&P 500 har haft et afkast på 4,92% og den konventionelle- 

og etiske portefølje har haft et afkast på -1,19% og -2,75%.  

 

Tabel 24 – Nøgletal 2015-2018 

        

Månedlig:       

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 -0,41% 3,31% 0,11 

Konventionelle fonde  -0,10% 4,69% -0,03 

Etiske fonde  -0,23% 4,76% -0,06 

        

Årlig:        

  Afkast  Std. SR 

S&P 500 4,92% 11,48% 0,37 

Konventionelle fonde  -1,19% 16,24% -0,12 

Etiske fonde  -2,75% 16,48% -0,21 

        

 

Tabellen forsætter på næste side  
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Månedlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,01% -0,02% -0,02% 

Konventionelle fonde  -0,69% -0,72% -0,74% 

Etiske fonde  -0,85% -0,86% -0,86% 

        

Årlig:       

  JS FF CH 

S&P 500 -0,13% -0,19% -0,20% 

Konventionelle fonde  -8,29% -8,65% -8,83% 

Etiske fonde  -10,20% -10,32% -10,27% 

        

Info: JS = Jensen's alpha, FF = Fama French alpha, CH = Carhart 

Kilde: Egen tilvirkning     
 

S&P 500 indekset har den lavest månedlige standardafvigelse på 3,31%, efterfulgt af den 

konventionelle portefølje på 4,69% og den etiske portefølje på 4,76%. De årlige 

standardafvigelser viser at S&P 500 har en standardafvigelse på 11,48%, efterfulgt af den 

konventionelle portefølje med 16,24% og den etiske portefølje med 16,48%. Ud fra risiko of 

afkast performer S&P 500 klart bedre end begge porteføljerne og den konventionelle 

portefølje performer bedre end den etiske.  

 

Sharpe Ratioen er 0,11 for S&P 500, hvilket er næsten fem gange bedre end den 

konventionelle portefølje som har en Sharpe Ratio på -0,03. Den etiske portefølje har en 

Sharpe Ratio på -0,06, som er dobbelt så dårlig som den konventionelle. Sharpe Ration 

bekræfter konklusionen fra standardafvigelsen og afkastet, S&P 500 har klart performet bedst 

og den konventionelle portefølje har performet bedre end den etiske.  

 

Alphaværdien for S&P 500 er på -0,13 og viser at indekset har performet bedre end de to 

porteføljer, men det har ikke formået at slå markedet. Alpha værdien er -0,13% for den simple 

model, -0,19% for Fama French og -0,20% for Carhart modellen. Forklaringsgraden er 98,33% 

for den simple model, 99,60% for Fama French og 99,67% for Carhart modellen. Alphaværdien 

for den simple model er signifikant på 5% niveau, men ikke på 1% niveau. For Fama French- 

og Carhart modellen er begge signifikante på 1% niveau.  
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Alphaværdierne ved den konventionelle portefølje er estimeret til -8,15% for den simple 

model, -8,65% for Fama French og for Carhart modellen er den -8,83%. Forklaringsgraden er 

72,35% for den simple model, 74,14% for Fama French og 72,53% for Carhart modellen. Det 

ses fra modellerne at alle alphaværdierne er signifikante på 1% niveau og der er derfor en god 

statistik sikkerhed ved modellerne.  

Ud fra de estimerede alphaværdier for den etiske portefølje, ses det at den har performet 

dårligere end den konventionelle portefølje. Alphaværdierne er -10,17% for den simple 

model, -10,23% for Fama French og -10,27% for Carhart modellen, hvilket er 1,53 til 1,91 

procentpoint lavere end den konventionelle portefølje. Forklaringsgraden er 82,88% for den 

simple model, 83,63% for Fama French og 82,94% for Carhart modellen. Alle alphaværdierne 

er signifikante på 1% niveau og der er derved en god statistik sikkerhed ved modellerne. I den 

sidste periode 2015-2018, har den konventionelle- og etiske portefølje performet meget 

dårligere end S&P 500 indekset. Dette kan både ses på risiko og afkast, samt alphaværdierne. 

Ser vi på de to porteføljer, ses det at den konventionelle portefølje performer bedre end den 

etiske, da den har en højere Sharpe Ratio og bedre alphaværdier.  
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5.10 Performance ud fra alpha for perioden 2007-2018 
 
I dette afsnit foretages en sammenligning mellem de estimerede alphaværdier for de etiske- 

og konventionelle fonde og hertil inddrages S&P 500 indekset. Figur 8 viser boksplot af de 

estimerede alphaværdier for de etiske- og konventionelle fonde samt for S&P 500 indekset i 

perioden 2007-2018. 

 

Figur 8 – Årlige alpha estimater 2007-2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af figuren, at de etiske fonde har klaret sig ligeså godt som de konventionelle 

fonde, hvis man ser bort fra de konventionelle fonde, som enten har fået meget lavt eller høj 

alphaværdi. Desuden bemærkes det, at de fleste fonde har et estimeret alphaværdi, som 

ligger mellem -5% og -10%, hvor det både gælder de etiske og konventionelle fonde.   

 

Sammenligner vi alpha estimaterne for de etiske- og konventionelle fonde med S&P 500 

indekset, så viser Figur 8, at der beregnes negative alphaværdier for indekset. Den simple 
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alphaværdi for indekset ligger på -2,89%, mens alphaværdien er -3,36% ud fra Fama French 

og er -3,18% for Carhart, hvilket er højere end de fleste etiske fonde med undtagelse for de 

to konventionelle fonde, som har en højere alphaværdi. Tager man middelværdien af de 

estimerede alphaværdier fra alle 3 modeller, får man for de etiske fonde en middelværdi på 

-6,72% og -6,46% for de konventionelle fonde, hvilket er dobbelt så lavt som S&P indekset.  

 

5.11 Performance ud fra Sharpe Ratio for perioden 2007-2018 

I dette afsnit foretages en sammenligning af volatiliteten og Sharpe Ratioen for de etiske- og 

konventionelle fonde samt S&P 500 indekset.  Figur 9 viser boksplot af standardafvigelsen for 

de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 indekset i perioden 2007-2018. 

 

Figur 9 – Årlige standardafvigelser 2007-2018 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Selvom de konventionelle fonde har mulighed for at investere i flere selskaber, da de ikke er 

underlagt de samme begrænsninger som de etiske fonde, så har de konventionelle fonde 

generelt haft en højere volatilitet end de etiske fonde, hvilket kan ses i figur 9. Det er ikke 

overraskende, da det først og fremmest skyldes, at de etiske fonde prøver at vælge selskaber, 

som blandt andet har mindre sandsynlighed for at blive involveret i problematiske sager og 
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derfor er mindre volatile, i forhold til andre selskaber. Desuden ses det at de fleste fonde, har 

haft en volatilitet højere end S&P 500 indekset. S&P 500 indekset har en volatilitet på 15%. 

 

Hvis de etiske- og konventionelle fonde sammenlignes på Sharpe Ratios, er der også en 

tendens til, at Sharpe Ratios for de konventionelle fonde performer bedre end de etiske 

fonde, dog er forskellen meget lille. Dette kan ses af figur 10, som viser boksplot af de 

kalkuleret Sharpe Ratios for de etiske og konventionelle fonde. Det bemærkes desuden, at en 

lille del af de etiske- og konventionelle fonde har negativ Sharpe Ratio, hvilket betyder at disse 

fonde giver mindre forventet afkast, desto mere risiko, de påtager sig. Hertil ses at 

størstedelen af de etiske- og konventionelle fonde er et niveau under minimumværdien af 

den beregnede Sharpe Ratio for S&P 500. 

 

Figur 10 – Årlige Sharpe Ratios 2007-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.12 Performance ud fra alpha for perioden 2007-2010 

I dette afsnit foretages en sammenligning mellem de estimerede alphaværdier for de etiske- 

og konventionelle fonde og hertil inddrages S&P 500 indekset. Figur 11 viser boksplot af de 

estimerede alphaværdier for de etiske- og konventionelle fonde, samt for S&P 500 indekset, 

i perioden 2007-2010. 



 

 

97 

Figur 11 - Årlige alpha estimater 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det fremgår af figuren, at de etiske fonde har performet en smule bedre end de 

konventionelle. Hertil bemærkes det at de etiske fonde har en mindre spredning, i forhold til 

de konventionelle. De fleste fonde har en estimeret alphaværdi, som er mellem 0 og -10%, 

hvor det gælder både de etiske- og konventionelle fonde, dog er der et par enkelte 

konventionelle fonde, som er under -15%. Yderligere er der kun 2-3 etiske- og konventionelle 

fonde som i perioden har haft en positiv alphaværdi. 

 

Sammenligner vi alpha estimaterne for de etiske- og konventionelle fonde med S&P 500 

indekset, ses det af figur 11, at der beregnes negative alphaværdier for indekset. Den simple 

alphaværdi for indekset ligger på -6,13%, mens alphaværdien ud fra Fama French er -5,64% 

og -5,2% for Carhart. Det bemærkes yderligere, at over halvdelen af de etiske- og 

konventionelle fonde har en højere alphaværdi end S&P 500. Selvom de etiske fonde har 

negativ alpha, så performer de slet ikke så dårligt på kort sigt, sammenlignet med de 

konventionelle fonde og S&P 500 indekset. 
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5.13 Performance ud fra Sharpe Ratio for perioden 2007-2010 

I dette afsnit foretages en sammenligning af volatiliteten og Sharpe Ratioen for de etiske- og 

konventionelle fonde samt S&P 500 indekset.  Figur 12 viser boksplot af standardafvigelsen 

for de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 indekset i perioden 2007-2010. 

 

Det fremgår af figur 12, at spredningen mellem de etiske- og konventionelle fonde er relativt 

ens, men at de konventionelle har haft en højere volatilitet. Yderligere ser vi at den 

gennemsnitlige etiske fond, har haft samme volatilitet som S&P 500 indekset på ca. 20% i 

perioden 2007-2010. 

 

Figur 12 - Årlige standardafvigelser 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Retter vi derimod vores blik mod de beregnede Sharpe Ratios i figur 13 for perioden 2007-

2010 ser vi, at de etiske- og konventionelle fonde igen er relativt ens. Sharpe Ratioen for de 

etiske- og konventionelle fonde er for de fleste fonde negative, hvilket også gælder for S&P 

500 indekset, hvilket skyldes lavere afkast end den risikofrie rente. 
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Figur 13 - Årlige Sharpe Ratios 2007-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.14 Performance ud fra alpha for perioden 2011-2014 

I dette afsnit foretages en sammenligning mellem de estimerede alphaværdier for de etiske 

og konventionelle fonde og hertil inddrages S&P 500 indekset. Figur 14 viser boksplot af de 

estimerede alphaværdier for de etiske- og konventionelle fonde samt for S&P 500 indekset i 

perioden 2011-2014. 

 

Det fremgår af figuren, at de etiske- og konventionelle fonde i perioden 2011-2014 har 

performet relativt ens, dog bemærkes det at de etiske fonde har en større spredning end de 

konventionelle. De estimerede alphaværdier for de etiske fonde er nemlig mellem 0 og -20%, 

mens de konventionelle er mellem 1% og -10%, hvis man ser bort fra ekstremerne. 
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Figur 14 - Årlige alpha estimater 2011-2014 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Hvis man sammenligner perioden 2011-2014 med 2007-2010 ses mindre afvigelser mellem 

de estimerede alphaværdier. Yderligere kan vi konstatere, at S&P 500 indekset har performet 

bedre i perioden, i forhold til perioden 2007-2010. Den simple alphaværdi for indekset ligger 

på -0,03%, mens alphaværdien ud fra Fama French er -1,85% og -1,79% for Carhart. De etiske- 

og konventionelle fonde har generelt underperformet i forhold til S&P 500 indekset i perioden 

2011-2014, hvilket ikke var tilfældet i perioden 2007-2010. 

 

5.15 Performance ud fra Sharpe Ratio for perioden 2011-2014 

I dette afsnit foretages en sammenligning af volatiliteten og Sharpe Ratioen for de etiske- og 

konventionelle fonde samt S&P 500 indekset.  Figur 15 viser boksplot af standardafvigelsen 

for de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 indekset i perioden 2011-2014. 

 

Det fremgår af figur 15, at spredningen mellem de etiske- og konventionelle fonde er relativt 

ens, hvilket også var tilfældet i periode 2007-2010. Hertil bemærkes det at volatiliteten er 

faldet med ca. 5 procentpoint for både de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 

indekset. I modsætning til perioden 2007-2010, hvor den gennemsnitlige etiske fond, havde 
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den samme volatilitet som S&P 500 indekset. Det er kun få etiske fonde, som har lige så lav 

volatilitet som S&P 500 indekset i perioden 2011-2014.  

 

Figur 15 - Årlige standardafvigelser 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Målt ud fra Sharpe Ratio viser både de etiske- og konventionelle fonde en forøgelse, 

sammenlignet med perioden 2007-2010. De konventionelle fonde viser en smule bedre 

Sharpe Ratio værdier i forhold til de etiske fonde, hvilket kan ses i figur 16. Spredningen for 

de etiske fonde er mellem 0,5-0,90 og for de konventionelle mellem 0,6-1,05, dog er det kun 

to etiske og en konventionel fond, som har formået at have en højere Sharpe Ratio end S&P 

500 indekset. 
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Figur 16 - Årlige Sharpe Ratios 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.16 Performance ud fra alpha for perioden 2015-2018 

I dette afsnit foretages en sammenligning mellem de estimerede alphaværdier for de etiske 

og konventionelle fonde og hertil inddrages S&P 500 indekset. Figur 17 viser boksplot af de 

estimerede alphaværdier for de etiske- og konventionelle fonde samt for S&P 500 indekset i 

perioden 2015-2018. 

 

Det fremgår af figuren, at ca. 25% af de konventionelle fonde, har performet bedre end de 

etiske fonde, men til gengæld viser figuren også, at de konventionelle fonde har en større 

spredning i modsætning til de etiske fonde, hvilket betyder at de etiske fonde har været mere 

stabile i perioden 2015-2018. Yderligere kan vi konstatere, at både de etiske- og 

konventionelle fonde har vist svag performance i 2015-2018, i forhold til delperioderne 2007-

2010 og 2011-2014. Det bemærkes desuden at kun få konventionelle fonde har performet 

bedre end S&P 500, mens ingen etiske fonde har formået at performe bedre end S&P 500. 
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Figur 17 - Årlige alpha estimater 2015-2018 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.17 Performance ud fra Sharpe Ratio for perioden 2015-2018 

I dette afsnit foretages en sammenligning af volatiliteten og Sharpe Ratioen for de etiske- og 

konventionelle fonde samt S&P 500 indekset.  Figur 18 viser boksplot af standardafvigelsen 

for de etiske- og konventionelle fonde samt S&P 500 indekset i perioden 2015-2018. 

 

Figur 18 – Årlige standardafvigelser 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Det fremgår af figuren at volatiliteten for de etiske- og konventionelle fonde er relativt ens 

igen, dog er spredningen for de etiske fonde en smule mindre end de konventionelle. 

Sammenlignet med perioden 2011-2014, ser vi en stigning i volatiliteten, dog er volatiliteten 

lavere end 2007-2010. Volatiliteten for S&P 500 indekset er igen blandt de laveste værdier og 

er relativ stabil i forhold til perioden 2011-2014, som også havde en volatilitet på ca. 11%. 

 

Sharpe Ratioen er for de fleste etiske fonde negativ, mens der er flere konventionelle fonde, 

som har haft positiv Sharpe Ratio, hvilket ses ud fra figur 19. I modsætning til periode 2007-

2010, hvor alle fonde og S&P 500 indekset havde negative Sharpe Ratio, er det ikke tilfældet 

her. For perioden 2015-2018 er Sharpe Ratioen nemlig tæt på 0,40, mens den var -0,23 i 

perioden 2007-2010 for S&P 500 indekset. 

 

Figur 19 - Årlige Sharpe Ratios 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
 

5.18 Performance, når markedet er presset 

I dette afsnit har vi valgt at se på, hvordan fondene har performet i perioder når markedet er 

presset. Vi har taget alle måneder med negativ markedspræmie for 2007-2018 og beregnet 

middelværdi af afkast og standardafvigelse for afkastene. I perioden har der været 49 
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måneder med negativ markedspræmie, som alle er blevet samlet i Excel, for derefter at kunne 

beregne afkast og risiko på dem. Formålet med at se på perioder med negativ 

markedspræmie, er at se om de etiske fonde har performet bedre end de konventionelle i 

dårlige tider.  

 

5.18.1 De etiske fonde  

Figur 20 viser afkastet og standardafvigelsen for de etiske fonde. Det ses ud fra figuren at det 

højeste afkast blandt de etiske fonde, når der kun ses for perioder med negativ 

markedspræmie, er SVAIX-Federated Strategic Value Dividen Fund med -3,20% og den 

tilhørende standardagvigelse er på 3,88%. Fonden er en Large Value og er ifølge Morningstar 

en fond med lav risiko og et middel afkast. Fonden investerer mest i Consumer Defensive, 

efterfulgt af Utilities og Communication Services. Ses der på Morgningstars Sustainability 

Rating har den fået tre glober, hvilket er middel og derved ikke en høj ratet bæredygtig fond. 

Den har ifølge Morningstar ingen Sustainability Mandate, hvilket kan være årsagen til den 

ikke er høj i Sustainability Rating. Fonden MFVSX-MassMutual Select Equity Opports har det 

laveste afkast på -6,04% og den tilhørende standardafvigelse er på 5,49%. Fonden er en Large 

Blend og er ifølge Morningstar en fond med meget høj risiko og meget højt afkast. Den 

investerer mest i Financial Service, efterfulgt af Consumer Defensive og Healthcare. I 

Morgningstars Sustainability Rating har den 4 glober, hvilket er over gennemsnittet. Den har 

ikke Sustainability Mandate ifølge Morningstar.  Den laveste standardafvigelse for alle de 

etiske fonde er 3,08% med et afkast på -3,48, hvilket gør at den er nummer tre blandt de 

etiske fonde, hvis der ses på højeste afkast. Fonden AMANX-Amana Mutual Funds Trust 

Income Fund Investor, som har den laveste standardafvigelse, er en Large Blend fond og har 

ifølge Morningstar en lav risiko og et middel afkast. Den investerer mest i Industrial, efterfulgt 

af Healthcare og Technology. Den har ifølge Morningstar Sustainability Rating 5 glober, hvilket 

er det højeste og den er defineret til at have Sustainability Mandate.   
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Figur 20 – Årligt afkast og std. for de etiske fonde, når markedet er presset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Fonden DVEAX-Delaware Select Growth Fund Class A., har den højeste standardafvigelse på 

6,87% og et afkast på -5,36%, hvilket gør den er nummer 36 blandt alle de etiske fonde, hvis 

der ses på fonde med de bedste afkast. Den er en Large Growth fond og har ifølge Morningstar 

middel i risiko og middel i afkast. Ses der på sektorer, har den størst andel i Technology, 

efterfulgt af Financial Service og Consumer Cyclical. Den har over gennemsnittet i Morningstar 

Sustainability Rating og har ikke Sustainability Mandate. Middelværdien af afkastene for alle 

fondene er -4,50% og middelværdien for alle fondenes standardafvigelse er 4,43%. 

 

5.18.2 De konventionelle fonde 

I dette afsnit præsenteres de konventionelle fondes afkast og risiko for perioden 2007-2018, 

når der kun ses på måneder med negativ markedspræmie. Der bliver løbende sammenlignet 

med de før beskrevet etiske fonde, efterfulgt af et afsnit med en opsamling af 

sammenligningerne.  

 

Figur 21 viser de konventionelle fondes afkast og standardafvigelse. Ud fra figur 21, 

observeres det, at fonden NPNAX-Neuberger Berman Large Cap Value Class A har haft det 

højeste afkast på 0,10% og en tilhørende standardafvigelse på 5,87%.  Middelværdien for 

afkastet er positivt selvom vi kun ser på måneder hvor markedspræmien har være negativt, 

hvilket er ret usædvanligt. Den tilhørende standardafvigelse er ikke så høj, det positive afkast 

taget i betragtning. Det skal nævnes at denne fond havde en meget lav forklaringsgrad i vores 

regressionsanalyser og dens usædvanlige afkast kan være årsag til dette. Fonden er en Large 

Value fond og den bliver af Morningstar defineret som meget høj i risiko og høj i afkast. 

Fonden har to glober i Morningstar Sustainability Rating, hvilket er under middel. Den har 

størst andel i sektoren Healthcare, efterfulgt af Financial Service og Utilities.  

 

Den etiske fond SVAIX-Federated Strategic Value Dividen som havde det højeste afkast, har 

derved 3,30 procentpoint lavere afkast end den konventionelle fond Neuberger Berman Large 

Cap Value Class A. Ses der på standardafvigelsen har Federated Strategic Value Dividen 1,99 

procentpoint bedre standardafvigelse end Neuberger Berman Large Cap Value Class A Der er 

ingen ligheder mellem de to fonde når der ses på top 3 investeringer i sektorer. Det ses at 

begge fonde er Large Value fonde.  
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Fonden PBEAX-Jennison Value Fund. Class A har haft det laveste afkast på -5,74% og en 

tilhørende standardafvigelse på 5,64%. Fonden er en Large Value og er defineret til at være 

høj i risiko og middel i afkast af Morningstar. Den har tre glober og har derved middel i 

Morgningstars Sustainability Rating. Ses der på sektorer, har den størst andel i Financial 

Service, efterfulgt af Healthcare og Technology. Den etiske fond MassMutual Select Equity 

Opports har derved et afkast som er 0,30 procentpoint dårligere end den konventionelle fond 

Jennison Value Fund. Class A. Ses der på standardafvigelsen er den etiske fond 0,15 

procentpoint bedre end den konventionelle. Begge fonde har størst andel i sektoren Financial 

Service 

 

Den konventionelle fond med den laveste standardafvigelse er SAMKX-Core Market Fund 

Investor Class med 3,35% og et tilhørende afkast på -3,65%, hvilket gør den er nummer tre 

blandt de konventionelle fonde, hvis der ses på bedste afkast. Fonden er en large Blend og 

den defineres til at have middel afkast og risiko af Morningstar. Den har tre glober i 

Morningstar Sustainability Rating og størst andel i sektoren Technology, efterfulgt af 

Consumer Cyclical og Industrials.  

 

Den etiske fond med den laveste standardafvigelse er derved 0,27 procentpoint bedre end 

den konventionelle. Ses der på afkastene for dem, ser vi at den etiske er 0,17 procentpoint 

bedre end den konventionelle. Begge fonde er Large Blend og den konventionelle har størst 

andel i Technology, hvor den etiske har størst andel i Industrial. Ifølge Morningstar, har den 

etiske fond under middel i risiko og middel i afkast, mens den konventionelle har middel i 

risiko og afkast.  

 

Fonden med højeste standardafvigelse er HAVLX-Large Cap Value Fund Institutional Class 

med 12,24% og et tilhørende afkast på -1,09%. Det skal nævnes at denne fond havde en 

meget lav forklaringsgrad ved vores regressionsanalyser, hvilket kan skyldes den har en meget 

høj standardafvigelse og afkast, sammenlignet markedet. Den er nummer to blandt de 

konventionelle, hvis der ses på bedste afkast. Fonden er en Large Blend og den er ifølge 

Morningstar middel i afkast og risiko. Den har tre glober i Morningstar Sustainability Rating 

og er derved defineret som middel. Den investerer mest i sektorerne Financial Service, 

efterfulgt af Technology og Healthcare.  
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Figur 21 – Årligt afkast og std. for de konventionelle fonde, når markedet er presset 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Den etiske fond med højeste standardafvigelse er derved 5,37 procentpoint lavere end den 

konventionelle. Afkastene viser dog, at den etiske fond er 4,27 procentpoint dårligere end 

den konventionelle. De har begge ifølge Morningstar middel i risiko og afkast og de har begge 

stor andel i sektorerne Technology og Financial Service. Middelværdien af afkastene for alle 

fondene er -4,52% og middelværdien for alle fondenes standardafvigelse er 4,80%. 

 

Efter at have analyseret månederne med negativ markedspræmie for perioden 2007-2018, 

kan det konstateres, at de etiske fonde performer 0,02 procentpoint bedre målt på afkast og 

0,30 procentpoint lavere målt på standardafvigelse end de konventionelle. Dette konkluderes 

ud fra sammenligningen af gennemsnittet, for henholdsvis de etiske- og konventionelle 

fonde.   

 

Det højeste afkast har været en af de konventionelle fonde, hvor den laveste risiko har været 

en af de etiske fonde. Fonden med laveste risiko har ifølge Morningstar Sustainability Rating, 

5 glober, hvilket er det højeste og den er defineret til have Sustainability Mandate. Ud fra 

vores analyse kan det derfor ses at fonden med laveste risiko, er en fond med høj bæredygtig 

rating og at den har Sustainability Mandate.  

 

Det kan konkluderes, at de etiske fonde har performet bedre end de konventionelle, når der 

kun ses på måneder med negativt markedsafkast i perioden 2007-2018. Herudover kan det 

konkluderes at fonden med laveste risiko er en etisk fond, som har den højeste bæredygtige 

rating og har bæredygtigt mandat. Det kan konkluderes, at fonden med højeste afkast i 

perioden er en konventionel fond, som er defineret af Morningstar til at have meget høj risiko 

og afkast.  

 

5.19 Performance ud fra alder, størrelse og investeringsstil 

I dette afsnit undersøges om eventuelle forskelle i de estimerede alphaværdier kan forklares 

ud fra alder, størrelse og investeringsstil.   

 

Figur 22 viser alpha ud fra etableringsår for både de etiske- og konventionelle fonde. Det 

observeres at alphaværdien for de etiske fonde, er relativt stabil og at etableringsåret for de 
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respektive fonde ingen tegn viser på, om en etisk fond vil klare sig bedre eller dårligere. Det 

samme gælder for de konventionelle fonde, men det bemærkes at fonde etableret i 1975 og 

1987 har klaret sig særdeles godt, i forhold til andre konventionelle og etiske fonde. Det 

observeres at en fond med etableringsår 2005, har klaret sig ekstremt dårligt. Yderligere 

bemærkes det, at konventionelle fonde etableret mellem 1976 og 1993 har klaret sig 

dårligere i forhold til de etiske fonde, som også blev etableret i samme årrækker, med 

undtagelse i 1987. Derudover ses en lille overperformance af de konventionelle fonde 

etableret i 1998, mens performance for de andre etableringsår, er relativt ens for de 

konventionelle- og etiske fonde. 

 

Figur 23 viser alpha ud fra størrelsen på de udvalgte etiske- og konventionelle fonde i 

undersøgelsen. Det ses ud fra figur 23, at størrelsen på en etisk fond ikke har den store 

betydning for, hvordan en etisk fond vil klare sig, medmindre størrelsen overstiger 2.000 mio. 

Når størrelsen på en etisk fond overstiger 2.000 mio., kan vi se en tendens til at alpha 

estimaterne stiger, dog kan vi ikke sige noget om dette også er tilfældet, når en etisk fond 

overstiger 43.000 mio.  

 

Når vi derimod ser på de konventionelle fonde, kan vi se flere interessante mønstre. Først og 

fremmest bemærkes det, at mellem 700-1.000 mio., er alpha relativt stabilt, men fra 700 mio. 

og op til 4.500 mio. ses en tendens til, at alpha begynder at falde mere og mere, men begynder 

at stige igen fra 4.500 mio. og op til 43.000 mio. 
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Figur 22 – Årlige alpha estimater ud fra etableringsår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren forsætter på næste side  
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Kilde: Egen tilvirkning  

 

Hvis vi sammenligner de etiske og konventionelle fonde, kan vi se at de etiske fonde er mere 

stabile end de konventionelle, set ud fra størrelse. En forklaring på dette kan skyldes, at 

konventionelle fonde tager mere risiko, jo større de bliver, mens risikoen for de etiske fonde 

ikke ændres, da de er underlagt forbehold, som netop begrænser deres risikotegning.  



 

 

114 

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

104

270

295

307

343

434

439

463

466

470

548

620

735

855

950

1.000

1.200

1.300

1.300

1.400

1.500

Alpha

A
ss

et
 v

al
u

e

Etiske fonde, Fama French Etiske fonde, Cahart

Konventionelle fonde, Fama French Konventionelle fonde, Carhart

 
Figur 23 – Alpha estimater ud fra størrelse   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren forsætter på næste side  
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Kilde: Egen tilvirkning  
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Figur 24 viser alpha ud fra om fondene er en Value, Growth eller Blend fond. Det man kan 

konstatere ud fra figuren er, at etiske Blend fonde præsterer bedre end etiske Value- og 

Growth fonde, mens for de konventionelle fonde præsterer Growth fonde bedre ud fra Fama 

French. Ud fra Carhart modellen er alpha estimaterne næsten identiske for de tre typer fonde. 

Det er ikke overraskende at kombinationen af Value og Growth fonde skaber bedre resultater 

end Value og Growth fonde hver for sig, da man ikke er begrænset til én type selskaber. Det 

er dog interessent, at Carhart modellen viser, at alle tre typer fonde næsten har identisk 

performance med hensyn til de konventionelle fonde. 

 

Figur 24 – Alpha estimater ud fond type   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning  
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6.0 Robustheden af afhandlingens resultater   

Afhandlingens resultater indeholder høj forklaringsgrad både for porteføljerne og for de 

enkelte fonde. Der er dog et par enkelte fonde blandt de konventionelle, som har lav 

forklaringsgrad. Herudover har vi haft mange signifikante resultater, sammenlignet med 

tidligere studier, herunder Hamilton et al., 1993, Statman 2000, Kreander et al., 2005, Muñoz 

et al., 2013, Bauer et al., 2007 og Bello, 2005. 

Når vi ser på vores resultater, kan vi genkende tendenser fra andre studier. Ud fra vores 

undersøgelse kan vi se, at porteføljerne dannet af etiske- og konventionelle fonde begge 

performer dårligere end det valgte indeks, hvilket også har været tilfældet i andre studier 

(Mallin et al. 1995; Statman, 2000; Bauer et al., 2005; Bello, 2005).  

Vi finder blandede resultater af performance, når vi sammenligner den etiske- og 

konventionelle portefølje for perioden 2007-2018 i delperioderne. Den etiske portefølje 

performer bedre end den konventionelle i perioden 2007-2010 og i 2011-2014 performer den 

etiske portefølje bedre ud fra Sharpe Ratio, men dårligere ud fra alphaværdierne. I periode 

2015-2018 performer den konventionelle portefølje bedre end den etiske. Vores resultater 

har god statistisk signifikans og vi ved at tidligere studier også har haft fundet blandede 

resultater (Bauer et al., 2005; Bauer et al., 2006; Muñoz et al., 2013; Nofsingera et al., 2013).  

Når vi ser på måneder hvor markedet har været presset, har de etiske fonde performet en 

smule bedre end de konventionelle, hvilket kan ses ud fra middelværdierne af afkastene og 

standardafvigelserne. Dette indikerer, at de etiske fonde performer bedre i dårlige tider som 

tidligere studier har konkluderet (Bauer et al., 2005; Kreander et al., 2005; Nofsingera et al., 

2013). Herudover viser vores undersøgelse at porteføljen af etiske fonde, performede bedre 

end porteføljen af konventionelle fonde på alle parametre i perioden 2007-2010, som 

indeholder finanskrisen. Dette støtter op om, at etiske fonde performer bedre i krisetider 

(Bauer et al., 2005; Kreander et al., 2005; Nofsingera et al., 2013).  
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7.0 Konklusion   

Flere begreber bruges om etiske investeringer, man er gået fra SRI til ESG og til Impact 

Investing. (King & Gish, 2015). Hensigten med etiske investeringer er at opnå finansielt afkast 

og samtidig skabe vækst for samfundet, miljøet og virksomhederne.  

Vores resultater for perioden 2007-2018 viser, at etiske- og konventionelle fondes 

performance er meget ens, hvilket vi konkluderer ud fra, at konventionelle fonde har en lidt 

højere alphaværdi, mens de etiske- og konventionelle fonde har ens Sharpe Ratio. Både de 

etiske- og konventionelle fonde performer, dog dårligere end S&P 500 indekset.  

I perioden 2007-2010 konstateres det, at den etiske portefølje performer bedre end den 

konventionelle, da den har højere alphaværdi og Sharpe Ratio. I perioden 2011-2014 

konstaterer vi, at den etiske portefølje performer bedre end den konventionelle ud fra Sharpe 

Ratio, men at den konventionelle performer bedre end den etiske ud fra de estimerede 

alphaværdier. Yderligere kommer vi frem til at porteføljen bestående af etiske fonde 

performer dårligere end den konventionelle portefølje på alle parametre i perioden 2015-

2018  

Når markedet er presset, viser vores resultater at de etiske fonde performer bedre end de 

konventionelle, hvilket konkluderes på baggrund af, at de etiske fondes middelværdi for 

afkastet er højere og volatiliteten er lavere. Det bemærkes at fonden med den laveste risiko, 

i tider hvor markedet er presset, er en fond som er vurderet af Morningstar til at have høj 

bæredygtig rating og Sustainability Mandate.  

Ud fra alder viser vores resultater at fonde etableret i 1975 og 1987 har klaret sig særdeles 

godt, i forhold til andre konventionelle og etiske fonde, samt at konventionelle fonde 

etableret mellem 1976 og 1993 har klaret sig dårligere i forhold til de etiske fonde, etableret 

i samme årrække. Når vi sammenligner de etiske og konventionelle fonde, kan vi se at de 

etiske fonde er mere stabile end de konventionelle, set ud fra størrelse. Herudover viser vores 

resultater at etiske Blend fonde performer bedre end etiske Value- og Growth fonde.  
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