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Abstract 

In this master thesis we use statistical methods to clean noise from large correlation matrices and 

then apply these cleaned correlation matrices to improve risk management. Using covariance 

matrices to optimize a portfolio has been a powerful tool to assess risk, since Markowitz 

introduced the concept of minimum variance portfolios. By minimizing risk, we are able to decide 

what the optimal weights would be for a large portfolio of stocks. We are interested in 

interpreting what kind of risk is inherent in this portfolio. We do so by applying an orthogonal 

factor model to our approximation. Here we analyze risk as being either systematic or 

idiosyncratic. We present another cleaning method from the theory of Random Matrix Theory, 

which compares the eigenvalues of an empirical correlation matrix with the distribution of 

eigenvalues of a random correlation matrix generated from i.i.d normal distributed returns. Risk is 

then seen as either genuine or random. We consider the FTSE 100 on the London Stock Exchange, 

which is a market that consists of the 100 stocks with the largest market capitalization on the 

London Stock Exchange. We make a thorough analysis of the eigenvalues and eigenvectors for one 

fiscal year and find resemblance of random behavior in the eigenvalues-eigenvector pairs we 

observe as random. Afterwards we clean our correlation matrices using methods from Factor 

analysis and Random Matrix Theory, where two cleaning methods are applied. We compare our 

cleaned models with the empirical correlation matrix to see if we are able to make better risk 

predictions. When we estimate risk over one-year periods the results are ambiguous, but the 

overall impression is that cleaning methods have a positive effect. Finally, we see that using 

shorter periods of time gives the best performances for improving risk management. 

 



2 
 

Indholdsfortegnelse 
1 Indledning ..................................................................................................................................... 4 

1.1 Problemformulering .............................................................................................................. 6 

1.1.1 Afgrænsning ................................................................................................................... 6 

1.2 Metode .................................................................................................................................. 7 

1.2.1 Videnskabsteori.............................................................................................................. 7 

1.2.2 Metode på teori ............................................................................................................. 8 

1.2.3 Metode på empiri .......................................................................................................... 9 

1.2.4 Metode på analyse ....................................................................................................... 10 

2 Teori ............................................................................................................................................ 11 

2.1 Portefølje teori .................................................................................................................... 11 

2.1.1 Porteføljebeholdninger og porteføljevægte ................................................................ 11 

2.1.2 Procentvis afkast og log-afkast .................................................................................... 12 

2.1.3 Lineære porteføljer ...................................................................................................... 13 

2.1.4 Portefølje diversificering .............................................................................................. 15 

2.1.5 Minimum varians porteføljer ....................................................................................... 18 

2.1.6 Markowitz problemet .................................................................................................. 21 

2.1.7 The efficient frontier .................................................................................................... 23 

2.2 Faktoranalyse ...................................................................................................................... 25 

2.2.1 Spektral dekomposition ............................................................................................... 25 

2.2.2 Den Ortogonale Faktor Model ..................................................................................... 27 

2.2.3 Principal Komponenter ................................................................................................ 30 

2.2.4 Scree plot ..................................................................................................................... 35 

2.2.5 Principal komponent metoden .................................................................................... 36 

2.3 Random Matrix Theory ....................................................................................................... 38 

2.3.1 Marcenko-Pastur fordelingen ...................................................................................... 40 

2.3.2 Inverse Participation Ratio ........................................................................................... 42 

2.3.3 Filtrering ....................................................................................................................... 43 

3 Data og databehandling .............................................................................................................. 45 

3.1 Indsamling af data ............................................................................................................... 45 



3 
 

3.2 Aktiemarkedet FTSE 100 ..................................................................................................... 46 

3.3 Justeret lukkepris ................................................................................................................ 46 

3.4 Forberedelse af data ........................................................................................................... 47 

4 Analyse ........................................................................................................................................ 48 

4.1 Egenværdi analyse ............................................................................................................... 48 

4.1.1 Faktoranalyse ............................................................................................................... 48 

4.1.1.1 Markedsfaktoren ...................................................................................................... 48 

4.1.1.2 Anden faktor ............................................................................................................. 50 

4.1.1.3 Mindste faktor .......................................................................................................... 53 

4.1.1.4 Valg af faktorer ......................................................................................................... 56 

4.1.2 Random Matrix Theory ................................................................................................ 58 

4.1.2.1 MP fordelingen ......................................................................................................... 58 

4.1.2.2 Undersøgelse af egenvektorer ................................................................................. 62 

4.1.2.3 Inverse participation ratio ........................................................................................ 64 

4.1.2.4 Næststørste egenvektor ........................................................................................... 65 

4.1.2.5 De resterende afvigende egenvektorer ................................................................... 69 

4.1.2.6 De mindste afvigende egenvektorer ........................................................................ 70 

4.1.2.7 Tidsrullende vindue .................................................................................................. 72 

4.2 Porteføljeanalyse ................................................................................................................. 74 

4.2.1 Forudsagt og realiseret risiko....................................................................................... 74 

4.2.2 Effekten af Q ................................................................................................................ 81 

4.2.2.1 Andel af afvigende egenværdier .............................................................................. 83 

5 Konklusion ................................................................................................................................... 86 

5.1 Perspektivering .................................................................................................................... 90 

6 Litteraturliste .............................................................................................................................. 92 

7 Bilag............................................................................................................................................. 93 

 

 

 



4 
 

1 Indledning 

Porteføljeteori går i al sin enkelthed ud på at maksimere en porteføljes forventede afkast, eller om 

at minimere en porteføljes risiko. I 1950’erne introducerede Harry Markowitz konceptet 

middelværdi-varians analyse, som ledte til, at han senere, i selskab med William Sharpe og Merton 

Miller, modtog en Nobelpris i økonomi. Her bygges en optimal portefølje af mange aktier på 

princippet om at minimere porteføljens risiko, givet et bestemt forventet afkast. Alle afkast er 

antaget uafhængig og identisk normalfordelte. Risiko ses som de enkelte aktiers volatilitet, samt 

kovariansen imellem dem, der tilsammen danner kovariansmatricen. Den dannes på baggrund af 

aktiernes historiske afkast, og bruges da til at konstruere en optimal portefølje og dens forudsagte 

risiko. Ofte er der væsentlig forskel på denne og den samme optimale porteføljes realiserede 

risiko. Den realiserede risiko skal forstås som den risiko, man opnår i en investeringsperiode.  

For at denne empiriske kovariansmatrix ikke er præget for meget af støj, skal nummeret af 

observationer gerne være langt større end antallet af aktier. Samtidig skal man huske på, at 

historisk data tegner et billede af, hvordan markedet var på daværende tidspunkt, og ikke 

nødvendigvis hvordan markedet bliver. For at minimere denne sandsynlige forskel, er det derfor 

hensigtsmæssigt ikke at bruge data, der er ”for gamle”. I situationer med et højt antal aktier er 

kovariansmatricen derfor ofte i høj grad ”tilfældig”, dvs. domineret af støj. Det er altså vigtigt at 

være forsigtig, når kovariansmatricer skal bruges til porteføljeoptimering.  

I vores studier har vi i faget Multivariate statiske modeller fået introduceret Faktoranalyse, hvor 

det overordnede formål er at forklare kovariansen blandt mange variable, ved potentielt færre 

uobserverbare størrelser, der netop er faktorerne. De mange variable bliver grupperet ved deres 

korrelation, og ideen er, at hver gruppe baseres på én faktor. Faktorerne bestemmes ved 

egenværdi-egenvektor par, der findes ved spektral dekomposition af den empiriske kovarians- 

eller korrelationsmatrix. Faktorer har muligvis en underliggende, latent betydning, og 

faktoranalysen hævder da, at årsagen til afhængigheden (korrelationer eller kovarianser) skyldes 

disse få fælles faktorer. Og resten er egentlig blot støj.  Det forsøges da at approksimere 

kovariansmatricen til en sum af bidraget fra den egentlige grund til afhængighed, dvs. de fælles 

faktorer, og støjen fra de enkelte variable, der kendes som de specifikke faktorer.  
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Vi synes, det kunne være rigtig interessant at benytte ideen i at skille støjen fra den brugbare 

information, som et middel netop i porteføljeoptimering.  

Adskillelser som denne er ikke fremmed i litteraturen. Laloux et al. (2000) og Plerou et al. (2002) 

har ved ”rengøring” af matricer haft stor succes med at forudsige risikoen, samt at opnå lavere 

realiseret risiko. Førstnævnte bruger daglige afkast fra 406 aktier fra S&P 500 i perioden 1991-

1996 (1309 dage). De inddeler perioden i to lige store intervaller, og bruger den første periode til 

at forudsige risikoen. Den anden periode er investeringsperioden, hvorfra de finder den 

realiserede risiko. Alle afkast, historiske såvel som i investeringsperioden, er antaget kendte. De 

finder, at den empiriske korrelationsmatrix underestimerer med 300 %, men ved brug af en 

rengjort matrix er underestimeringen 150 %. De benytter Random Matrix Theory (RMT), som er 

et middel lånt fra kernefysikken, der tager udgangspunkt i egenværdierne fundet ved spektral 

dekomposition. Her sammenligner man fordelingen af egenværdierne fra den empiriske 

korrelationsmatrix med en ”baggrundsfordeling”. Denne baggrundsfordeling, der kaldes 

Marcenko-Pastur fordelingen, findes fra en ”tilfældig” korrelationsmatrix, der er dannet af 

tidsserier af uafhængige og identisk standard normalfordelte afkast. Ideen er, at afvigelserne – 

egenværdifordelingen fra den empiriske korrelationsmatrix har med Marceko-Pastur fordelingen – 

kan bruges til at vurdere, hvilke egenværdier, der bidrager med brugbar information, og hvilke, 

der kan ses som støj.  

 

I dette kandidatspeciale vil vi bruge Faktoranalyse og rengøringerne fra Laloux (2000) og Plerou 

(2002) til at forsøge at adskille støj fra brugbar information på den empiriske korrelationsmatrix. Vi 

vil arbejde med 79 aktier fra FTSE 100 i perioden 2006-2018. I Data & databehandling uddybes det, 

hvorfor vi har valgt denne periode og disse aktier. Vi vil undersøge, om der kan findes en effekt 

ved rengøring, og i så fald i hvor høj grad. Dette vil vi gøre ved minimum varians porteføljer fra 

Markowitz’ middelværdi-varians analyse, hvor vi vil se, om risikoen bliver estimeret mere præcist, 

og om den realiserede risiko mindskes. Undervejs vil vi vurdere, om der kan være mulige 

underliggende betydninger for de fælles faktorer, der indeholder brugbar information.  

 

Dette opsummeres i følgende problemformulering:  



6 
 

1.1 Problemformulering 

Kan rengøring af korrelationsmatricens støj hjælpe på estimeringen af minimum varians 

porteføljens risiko? Herunder:  

- En redegørelse af de relevante teorier. 

- En analyse af antal brugbare egenværdier, og deres potentielle, underliggende 

faktorbetydning.  

- En vurdering af rengøringens effekt på minimum varians porteføljers risiko.  

 

1.1.1 Afgrænsning 

Inden for Faktoranalysen vil vi arbejde med den ortogonale faktor model. Herunder vil vi afgrænse 

os fra maksimum likelihood metoden, og kun benytte principal komponent metoden. Det gør vi, 

da vi er mere interesserede i, at hver faktor maksimerer mest mulig varians, end hvor små 

elementer residualmatricen har. Desuden vil vi heller ikke beskæftige os med faktorrotationer, 

idet fokus i højere grad ligger på at estimere risikoen, end at inspicere de enkelte faktorers 

eventuelle betydning.  

Når vi nedbryder vores kovarians- eller korrelationsmatricer i egenværdi-egenvektor par, benytter 

vi kun spektral dekomposition.  

Vi lægger ingen begrænsning på kort-salg, dvs. vægtene i porteføljerne må både være negative og 

positive. Vi har taget den beslutning, da det er fremgangsmåden i den brugte litteratur, og fordi vi 

har læst, at hvis vi begrænser netop kort-salg, vil rengøring af matricer ikke have nær den samme 

effekt1.   

I hele opgaven er det antaget, at alle afkast er kendt, historiske såvel som fremtidige.  

 
1 Pantaleo et al., “When do improved covariance matrix estimators enhance portfolio optimization? An empirical 
comparative study of nine estimators”, 2018.  
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1.2 Metode 

Formålet med afhandlingen er approksimationer af korrelationsmatricer gennem rengøring med 

statistiske værktøjer. De rengjorte matricer anvendes i Markowitz’ teori til at se, om de kan 

forklare den forudsagte risiko bedre end den almindelig brugte empiriske kovariansmatrix. 

Først udformes en teoretisk gennemgang af de tre områder, vi kommer ind på i løbet af analysen. 

Hvorefter vi præsenterer empirien, der findes ved FTSE 100 aktiers daglige priser. Disse danner 

tilsammen rammen for at udføre analysen, der består af to dele. Den ene er en egenværdianalyse 

på året 2015 i FTSE 100 med midler fra Faktoranalyse, men også med nye midler inden for 

litteraturen om Random Matrix Theory. Den anden del benytter resultater fra den første del af 

analysen, for at deducere om rengøring viser bedre resultater. I det følgende kommer en 

videnskabsteoretisk tilgang, og efterfølgende forklares den metodiske tilgang i opgaven. 

 

1.2.1 Videnskabsteori 

Da vi som forskere uddeler viden, mens vi undersøger ny teori, er det relevant at overveje vores 

videnskabsteoretiske syn på afhandlingen. Siden den bygger på naturvidenskabelige metoder, 

placerer vi os selv i en positivistisk verden. (Samfundsvidenskabelige analysemetoder af Claus 

Nygaard 2012). 

Fundamentet i Markowitz portefølje teori bygger på antagelsen om en risiko avers investor, der 

allokerer en optimal portefølje bestående af et sæt af aktiver. Det optimale valg kan observeres ud 

fra formuleringen af teorien, og giver en naturalistisk forklaring for måden, vi optimerer en 

portefølje. (Samfundsvidenskabelige metoder). Dette danner rammerne for den virkelighed, vi 

arbejder i. Ydermere fås en objektiv forståelse af korrelationen mellem aktier bestemt ud fra 

afkastene fra en akties tidsserie. Efter at danne rammer for vores ”investeringsunivers”, begiver vi 

os til at formulere Faktoranalyse. Her muliggøres, at korrelationer kan forklares ved deres 

egenværdi-egenvektor par, vi finder gennem en spektral dekomposition. Vi definerer, hvordan vi 

bruger Principal komponent metoden i Faktoranalyse. Vi fortolker risikoen fra 

korrelationsmatricen, som to former for risiko. Undervejs i teorien kritiserer vi ikke teorierne, da 

de er velkendte, og det ej heller er et mål for opgaven at betvivle dem. I stedet udformer vi vores 
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forståelse af korrelationsmatricen, og hvad den består af gennem en spektral dekomposition, for 

til sidst at vende retningen mod egenværdiernes fordeling fundet gennem Random Matrix Theory. 

 

Det udvalgte empiri har vi indsamlet ved kvantitative metoder. Vi har indhentet daglige priser på 

alle aktier fra internettet, og bestemmer en akties afkast ud fra dets daglige pris. Vi har forsøgt at 

indsamle data, der bedst repræsenterer den virkelige verden.  

 

Analysen omhandler først en statistisk analyse af korrelationsmatricen gennem dens spektral 

dekomposition. Med inspiration fra de nævnte artikler og Marco Avellanedas forelæsningsslides 

om samme teori, har vi forsøgt at lave en grundig analyse af egenværdierne. Denne analyse 

underbygger valget af faktorer, der udgør den rengjorte korrelationsmatrix, vi danner til 

porteføljeanalysen. Vores anvendte metoder er styret af den viden, vi har fra litteraturen, og 

derfor ser vi på vores analyse med en modificeret objektivitet. Desuden har vi en begrænset 

realitet i form af den begrænsede mængde data, vi har til rådighed og vores antagelse som 

investorer. Dette påvirker også vores resultater, da det, vi finder frem til, ikke nødvendigvis findes i 

den virkelige verden, men vi har belæg i form af de metoder, vi bruger.  

 

1.2.2 Metode på teori 

Indledningsvist formuleres Markowitz’ klassiske porteføljeteori i form af opbygningen af en 

portefølje, og hvordan man vælger den optimale portefølje. De forskellige definitioner formuleres 

gennem litteraturen for teorien og ved mindre eksempler. I og med der arbejdes med store 

datamængder i analyse, ville det være uoverskuelige udregninger, hvis eksempler med vores antal 

dimensioner skulle fremvises. Undervejs formuleres, hvordan vi finder en porteføljes risiko 

gennem dens afkasts kovarians- eller korrelationsmatrix, hvor vi her introducerer teorien i form af 

matricer og vektorer.  

Gennem denne del af teorien har vi brugt materialet af Carol Alexander (2008), der giver en mere 

praktisk formulering af portefølje teori. Efter en gennemgang af Markowitz’ teori begiver vi os 

over på de multivariate statistiske teorier.  
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Det starter ud med spektral dekompositionen for at vise, hvordan vi finder egenværdier og 

egenvektorer gennem en nedbrydning af den empiriske kovarians- eller korrelationsmatrix. 

Eftersom vi kun arbejder med disse typer matricer, ved vi, at de er symmetriske og positive 

semidefinitte, hvilket sikrer, at de statistiske værktøjer gælder. Dernæst graver vi ned i 

Faktoranalyse, hvor der vises den generelle ortogonale faktor model for flere faktorer. Teorien 

forklares, som i materialet, med kovariansmatricen, men uddybes også for korrelationsmatricer, 

da litteraturen indenfor Random Matrix Theory anvender den sidstnævnte. Til denne teori 

fokuseres på de fundne egenværdier fra spektral dekompositionen, og deres fordeling. 

Fordelingen sammenlignes med en teoretisk fordeling af en bestemt type matricer, som vi også 

kort præsenterer. Selve teorien kommer fra et andet felt, hvormed vi fortæller kort om den 

bagvedliggende teori, men uden at vise den. Efter at have formuleret redskabet til at analysere 

egenværdier, ser vi på de tilhørende egenvektorer, hvor der præsenteres et andet værktøj, som 

Random Matrix Theory også har lånt fra et andet felt. 

 

1.2.3 Metode på empiri 

I empiriafsnittet gives en kort introduktion af FTSE 100 aktiemarkedet, samt indsamling og 

forberedelse af data til analysen. Vi kommer nærmere ind på FTSE 100, og hvad det består af. Vi 

har fundet listen for markedet for marts 2018, og fundet ud af, hvor længe aktierne har tilhørt 

markedet. Det endte med et datasæt på 79 aktier for de sidste 12 år, da det var det største antal 

aktier, vi kunne opnå, når vi ville have mest mulig historisk information om disse. Siden nogle 

virksomheder ikke har eksisteret på FTSE 100 så længe, er de udeladt fra empiri.  

Empirien er sekundært data fra finance.yahoo.com indhentet gennem programmet R. Vi vurderer 

Yahoo til at være en pålidelig kilde. Ligeledes vurderer vi også materialet som gyldigt, da vi kan 

finde samme priser for aktier på andre hjemmesider, der også tilbyder historisk data. Der 

forekommer få manglende priser i de indhentede data, hvorfor vi i empiriafsnittet foretager en 

rengøring af data. Der forklares hvilke aktier, vi har måttet udelade, inklusiv en enkelt dag. Vi 

bærer over med at dette kan give misvisende fortolkninger af markedet, fordi vi muligvis har 

udeladt vigtige forhold fra de manglende data. Men fokus har været på at indsamle en stor nok 
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mængde data til at kunne udføre en omfattende vurdering af adskillelse af støj fra brugbar 

information. 

Dog kunne vi have hentet vores materiale fra andre kilder og muligvis undgået de førnævnte fejl. 

Men pga. størrelsen på data og tilgængeligheden igennem R, valgte vi, at indhente data fra Yahoo, 

da det muliggjorde at indhente data uden den store tidsressource.  

 

1.2.4 Metode på analyse 

I egenværdianalysen ser vi først på Faktoranalyse, hvor vi kigger på udvalgte faktorer, bl.a. på den 

største egenværdi ved at sammenligne den med FTSE 100 indekset. Dertil vælger vi en passende 

model til porteføljeanalysen gennem redskaber fra Faktoranalysen. Efterfølgende fortsætter vi 

egenværdianalysen, hvor vi anvender redskaber fra Random Matrix Theory. De empiriske 

egenværdier sammenlignes med baggrundsfordelingen, og vi deducerer, hvor mange relevante 

faktorer, vi har tilstede i vores korrelationsmatrix. Det bestemmer de egenværdi-egenvektor par, 

der analyseres med forskellige redskaber inspireret fra Plerou (2002). Her ser vi på fordelingen af 

komponenterne i egenvektoren. Derudover forsøger vi at adskille markedet fra modellen gennem 

en regression med den største egenværdi. Derefter ser vi på udviklingen i markedet inden for hele 

perioden, ved at se på, hvordan korrelationens, den største egenværdis og volatilitetens udvikling, 

sammenspiller. 

Efter egenværdianalysen, bringes fokus på de rengjorte korrelationsmatricer. Her sammenligner vi 

den empiriske korrelationsmatrix med de tre rengjorte versioner. Vi vil vurdere, om modellerne 

viser fornuftige resultater, og om rengøringen indenfor Random Matrix Theory præsterer bedre. 

Ydermere ser vi på, hvilken effekt længden af tidsperioden, der danner korrelationsmatricen, har 

på resultaterne.  
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2 Teori 

2.1 Portefølje teori 

I det følgende vil vi se på en klassisk problemstilling inden for portefølje allokering: Hvordan 

allokerer man optimalt sine midler i en portefølje? Man spørger sig selv, hvilke porteføljevægte 

der minimerer variansen af porteføljen. Det kan gøres med eller uden begrænsninger. F.eks. kan 

man også sammensætte porteføljevægte, der opnår en specifik målsætning for porteføljens 

afkast, hvor man samtidigt minimerer porteføljens varians. I 1950’erne introducerede Harry 

Markowitz løsninger til dette problem for en risikoavers investor. I hans model er det antaget, at 

afkastene er uafhængig og identisk (i.i.d.) normalfordelte.  

Til at belyse dette vil vi primært benytte Market Risk Analysis Volume 1 – Quantitative Methods in 

Finance, fra 2008, skrevet af Carol Alexander (herefter: Alexander Vol 1, 2008).   

 

2.1.1 Porteføljebeholdninger og porteføljevægte 

Vi betragter en portefølje bestående af 𝑘 aktier og lader 𝑝𝑖𝑡 betegne den 𝑖’𝑡𝑒 akties pris til tid 𝑡. Til 

tid 0 investeres i hver af de 𝑘 aktier, sådan at porteføljen indeholder et enhedsbeløb 𝑛𝑖 af aktie 𝑖, 

for 𝑖 = 1,2,… , 𝑘. Mængden {𝑛1, 𝑛2, … , 𝑛𝑘} kaldes vektoren af porteføljebeholdninger til tid 0. Hvis 

porteføljen på et tidspunkt rebalanceres, vil nogle beholdninger ændre sig, men uden 

rebalancering vil de være konstante. Hvis vi antager, at der ikke rebalanceres, er porteføljens 

værdi, 𝑃𝑡, til ethvert tidspunkt 𝑡 > 0 summen af produktet af aktiernes pris og beholdningerne 

(Alexander Vol 1, 2008, s. 17) 

𝑃𝑡 = ∑ 𝑛𝑖𝑝𝑖𝑡
𝑘
𝑖=1  . 

En porteføljevægt på en aktie 𝑖 er den andel af sine midler, man investerer i en aktie 𝑖 til tid t. 

Porteføljevægten for aktie 𝑖 er 

𝑤𝑖𝑡 =
𝑛𝑖𝑝𝑖𝑡

𝑃𝑡
 . 

Disse vægte er positive for en lang portefølje, negativ for en kort portefølje og kan være positiv, 

negativ eller nul for en lang-kort portefølje. For en selvfinansierende portefølje summer vægtene 
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til nul, og for en fuldt finansieret portefølje summer de til én (ibid., s. 18).  

En selvfinansierende portefølje vil sige, at der hverken indskydes eller udtrækkes nogle penge. Så 

vil man købe nye aktier, skal der sælges ud af allerede ejede aktier. En fuldt finansieret portefølje 

betegner, at summen af alle sine investeringer summer til én. Man allokerer altså alle sine midler. 

Vi vil udelukkende arbejde med fuldt finansierede porteføljer.  

Med lange og korte porteføljer menes der porteføljer, der kun består af lange hhv. korte 

positioner. En lang position er situationen, hvor man har købt og ejer en andel aktier. Modsat er 

en kort position situationen, hvor man låner en andel aktier for et gebyr, med henblik på at sælge 

den videre til en tredjepart, for senere at tilbagekøbe den og returnere den til udlåner. I et sådant 

scenarie håber man som investor på, at prisen falder.  

Når der ikke rebalanceres, dvs. når beholdninger holdes konstante, så vil vægtene ændre sig med 

tiden som priserne på aktierne går op og ned. Omvendt hvis der rebalanceres, vil vægtene holdes 

konstante, og beholdningerne vil være variable (Alexander Vol 1, 2008, s. 18).  

 

2.1.2 Procentvis afkast og log-afkast 

Vores fokus er på historiske data, så definitionerne på afkast som introduceres, er bagudrettet.  

Vi antager, at  

- porteføljens værdi, 𝑃𝑡, altid er positiv 

- der er ingen mellemliggende betalinger, som f.eks. dividender på aktier. 

Da er det (procentvise) én-periode afkast (ibid., s. 19) 

𝑅𝑡 =
𝑃𝑡−𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
=

Δ𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 .  

”Procentvise” er i parentes, da den relative ændring i pris skrives i procent, men nu ser vi bort fra 

det i vores terminologi, og 𝑅𝑡 forstås blot som et afkast.  

Vi kan også skrive afkastet som (1 + 𝑅𝑡) =
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 , hvor venstresiden er den diskrete 

sammensætningsfaktor, da ligningen også kan skrives som 𝑃𝑡 = (1 + 𝑅𝑡) ∙ 𝑃𝑡−1 . F.eks. vil vi med 

𝑃0 = 100 og 𝑃1 = 105 opnå et afkast 5%, da 105 = (1 + 𝑅𝑡) ∙ 100 ⇒ 𝑅𝑡 = 0,05 (ibid., s. 22). 

Definitionen ovenover er rettet mod diskret tid. Hvis vi arbejder med kontinuert tid, benytter vi 

log-afkast. Da er én-periode log-afkastet 
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𝑟𝑡 = ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
) = ln(𝑃𝑡) − ln(𝑃𝑡−1) = Δln(𝑃𝑡) . 

Log-afkastet kan også skrives som exp(𝑟𝑡) =
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 , hvor venstresiden er den kontinuerte 

sammensætningsfaktor, da ligningen også kan skrives som 𝑃𝑡 = exp(𝑟𝑡) ∙ 𝑃𝑡−1 (ibid.).  

Vi husker på, at det for den naturlige logaritme gælder, at ln (1 + 𝑥) ≈ 𝑥, hvis 𝑥 er lille (ibid., s. 9).  

Da har vi 

𝑟𝑡 = ln (
𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

) = ln (
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

+ 1) ≈
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

= 𝑅𝑡 , 

og vi ser at log-afkastet er approksimativt lig med afkastet. Approksimationen er dog kun god, hvis 

afkastet er lille, og det bliver ifølge Alexander Vol 1 (2008) ofte brugt i praksis, når afkastet måles 

dagligt.  

Vi runder af om afkast i næste afsnit om lineære porteføljer, hvor det gælder, at en porteføljes 

afkast kan skrives som en vægtet sum af de enkelte aktiers afkast.  

 

2.1.3 Lineære porteføljer  

Lad én-periode afkastet for en portefølje 𝑃 fra tid 0 til tid 1 være 𝑅 =
𝑃1−𝑃0

𝑃0
 . Vi antager, at der er 𝑘 

aktier i porteføljen. Da har vi ved definition af porteføljebeholdninger og -vægte 

1 + 𝑅 =
𝑃1

𝑃0
=
∑ 𝑛𝑖𝑝𝑖1
𝑘
𝑖=1

𝑃0
= ∑

𝑛𝑖𝑝𝑖0

𝑃0⏟
𝑤𝑖

𝑝𝑖1

𝑝𝑖0⏟
(1+𝑅𝑖)

𝑘
𝑖=1 . 

𝑅𝑖 betegner én-periode afkastet for aktie 𝑖, og 𝑤𝑖  betegner porteføljevægtene for aktie 𝑖 ved 

begyndelsen af perioden. Da har vi (ibid., s. 25) 

1 + 𝑅 = ∑ 𝑤𝑖(1 + 𝑅𝑖) = ∑ 𝑤𝑖
𝑘
𝑖=1 +∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖 = 1 +

𝑘
𝑖=1 ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1 ⟺ 𝑅 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖

𝑘
𝑖=1  . 

På matrixform lader vi 𝒓 være en (𝑘 × 1) vektor af aktiernes afkast, og 𝒘 være en (𝑘 × 1) vektor 

af porteføljevægte. Vi har altså 𝒘 = (𝑤1 , 𝑤2, … , 𝑤𝑘) og 𝒓 = (𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑘)′ .  

Da er porteføljens afkast på matrixform (ibid., s. 56) 

𝑅 = 𝒘′𝒓 . 
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Kovariansmatricen er en kvadratisk og symmetrisk matrix, der beskriver variansen og kovariansen 

af en (𝑘 × 1) vektor af 𝑘 afkast. Variansen af afkastene ses i diagonalen, og kovariansen ses i de 

resterende. Vi skriver kovariansmatricen ved (ibid., s. 55) 

𝑽 = [

𝜎11
𝜎21
⋮
𝜎𝑘1

𝜎12
𝜎22
⋮
𝜎𝑘2

⋯
…
⋱
⋯

𝜎1𝑘
𝜎2𝑘
⋮
𝜎𝑘𝑘  

 

] ,  

hvor 𝜎𝑖𝑖 = 𝜎𝑖
2 og 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑗𝑖 for 𝑖, 𝑗 = 1,2,… 𝑘. 

Det gælder at 𝜌𝑖𝑗 =
𝜎𝑖𝑗

√𝜎𝑖𝑖√𝜎𝑗𝑗
 , derfor kan vi skrive  

[

𝜎1
2

𝜎12
⋮
𝜎1𝑘

𝜎12
𝜎2
2

⋮
𝜎2𝑘

⋯
…
⋱
⋯

𝜎1𝑘
𝜎2𝑘
⋮
𝜎𝑘
2 

 

] = [

𝜎1
2

𝜌12𝜎1𝜎2
⋮

𝜌1𝑘𝜎1𝜎𝑘

𝜌12𝜎1𝜎2
𝜎2
2

⋮
𝜌2𝑘𝜎2𝜎𝑘

⋯
…
⋱
⋯

𝜌1𝑘𝜎1𝜎𝑘
𝜌2𝑘𝜎2𝜎𝑘

⋮
𝜎𝑘
2 

 

] , 

og udtrykke enhver kovariansmatrix 𝑽 = 𝑫𝑪𝑫, hvor 𝑫 er en diagonalmatrix med de enkelte 

aktiers volatilitet. 𝑪 er aktivernes korrelationsmatrix.  

Vi har da (ibid., s. 56) 

[

𝜎1
2

𝜎12
⋮
𝜎1𝑘

𝜎12
𝜎2
2

⋮
𝜎2𝑘

⋯
…
⋱
⋯

𝜎1𝑘
𝜎2𝑘
⋮
𝜎𝑘
2 

 

]

⏟        
𝑽

= [

𝜎1
 

0
⋮
0

0
𝜎2
 

⋮
0

⋯
…
⋱
⋯

0
0
⋮
𝜎𝑘  

 

]

⏟        
𝑫

[

1
𝜌12
⋮
𝜌1𝑘

𝜌12
1
⋮
𝜌2𝑘

⋯
…
⋱
⋯

𝜌1𝑘
𝜌2𝑘
⋮
1 

 

]

⏟        
𝑪

[

𝜎1
 

0
⋮
0

0
𝜎2
 

⋮
0

⋯
…
⋱
⋯

0
0
⋮
𝜎𝑘  

 

]

⏟        
𝑫

 . 

Følgende eksempel illustrerer sammenhængen. 

Vi betragter to aktier A og B, som har hhv. 15% og 20% volatilitet. Korrelationen mellem dem er 

0,5. Vores 𝑫 og 𝑪 matricer er dermed 

𝑫 = [
0,15 0
0 0,2

] , 𝑪 = [
1 0,5
0,5 1

] med kovariansmatricen 𝑽 = 𝑫𝑪𝑫 = [
0,0225 0,015
0,015 0,04

] . 

 

Vi finder variansen for en porteføljes afkast ved at benytte egenskaben, at det for to vilkårlige 

konstanter 𝑎 og 𝑏, samt to stokastiske variable 𝑋 og 𝑌 gælder (ibid., s. 80) 

𝑉(𝑎𝑋 + 𝑏𝑌) = 𝑎2𝑉(𝑋) + 𝑏2𝑉(𝑌) + 2𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) . 
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Det gælder da for ovenstående udtryk for en porteføljes afkast 𝑅 = ∑ 𝑤𝑖𝑅𝑖
𝑘
𝑖=1 , at variansen for 

porteføljens afkast skrives ved  

𝑉(𝑅) =∑𝑤𝑖
2𝑉(𝑅𝑖) +∑∑𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗)

𝑘

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 . 

På matrixform får vi porteføljens varians på kvadratisk form 𝑉(𝑅) = 𝒘′𝑽𝒘 , hvor 𝒘 er (𝑘 × 1) 

vektoren af porteføljevægte, og 𝑽 er kovariansmatricen af aktiernes afkast.  

Da vi kan skrive enhver kovariansmatrix som 𝑽 = 𝑫𝑪𝑫, kan vi også skrive porteføljens varians ved 

𝑉(𝑅) = 𝒘′𝑽𝒘 = 𝒙′𝑪𝒙, hvor 𝒙 = 𝑫𝒘 .  

𝒙 er altså en (𝑘 × 1) vektor, hvor de enkelte aktivers porteføljevægte er ganget med deres 

respektive volatilitet (ibid., s. 57).  

Hvis vi arbejder videre med ovenstående kovariansmatrix 

𝑽 = [
0,0225 0,015
0,015 0,04

] , 

og vi investerer 30% af vores midler i aktie A, og de resterende 70% i aktie B, har vi 

porteføljevægtene 𝒘 = (
0,3
0,7
) og finder variansen for porteføljen 

𝒘′𝑽𝒘 = (0,3 0,7) [
0,0225 0,015
0,015 0,04

] (
0,3
0,7
) = 0,027925 . 

Porteføljens volatilitet er kvadratroden af porteføljens varians, som giver os  

𝜎𝑝 = 0,1671 = 16,71%.  

 

2.1.4 Portefølje diversificering  

Vi fortsætter med princippet i portefølje diversificering. Vi viser, at en porteføljes risiko reduceres 

relativt til den vægtede sum af de enkelte aktiers risiko, som porteføljen består af. Ydermere 

hvordan korrelationen spiller sammen med reduceringen af risiko.  

Vi starter med at se på en lang portefølje bestående af kun to aktier, hvor der investeres 𝑤 i aktie 

1 og (1 − 𝑤) i aktie 2. 𝜎1 er volatiliteten for aktie 1’s afkast og 𝜎2 volatiliteten for aktie 2’s afkast. 

𝜌 er korrelationen mellem aktiernes afkast.  
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Da er variansen for porteføljen givet ved (ibid., s. 238) 

𝑉(𝑅) = 𝑤2𝜎1
2 + (1 − 𝑤)2𝜎2

2 + 2𝜌𝑤(1 − 𝑤)𝜎1𝜎2 . 

Vi antager, at vi har lagt os fast på at investere 𝑤 i aktie 1. Vi har dog flere aktier at vælge imellem 

som porteføljens 2. aktie. Disse aktier har samme volatilitet, men har ikke de samme korrelationer 

med aktie 1.  

Effekten som korrelationen har på porteføljens varians, samt hvilken aktie vi bør vælge for at 

minimere variansen, illustreres i figur 2.1. 

 

 

Figur 2-1 

 

Figur 2.1 viser volatiliteten af en portefølje bestående af to aktier. Der er investeret 30% af 

midlerne i aktie 1, hvis afkast har en volatilitet på 15%, og de resterende 70% er investeret i aktie 

2, hvis afkast har en volatilitet på 20%. Porteføljens volatilitet er en monotont stigende funktion af 

aktiernes korrelation (ibid.).  

Den maksimale volatilitet for porteføljen er 18,5%, der opnås ved en korrelation på 1. Den 

minimale volatilitet er 9,5%, der opnås ved en korrelation på −1. Omskrives der lidt på det 

ovenstående udtryk for porteføljens varians, kan vi opnå generelle øvre og nedre grænser for en 

lang porteføljes volatilitet.  
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Variansen er nu 

𝑉(𝑅) = (𝑤𝜎1 + (1 − 𝑤)𝜎2)
2 − 2(1 − 𝜌)𝑤(1 − 𝑤)𝜎1𝜎2 . 

Dette er en lineært stigende funktion mht. korrelationen. Indsætter vi 𝜌 = −1 og 𝜌 = 1 findes den 

nedre hhv. grænse for volatilitet 

√𝑉(𝑅)|(𝜌=−1) = |𝑤𝜎1 − (1 − 𝑤)𝜎2| = |0,3 ∙ 15%− 0,7 ∙ 20%| = 9,5% . 

√𝑉(𝑅)|(𝜌=1) = 𝑤𝜎1 + (1 − 𝑤)𝜎2 = 0,3 ∙ 15%+ 0,7 ∙ 20% = 18,5% . 

Dermed gælder det for porteføljens volatilitet  

|𝑤𝜎1 − (1 − 𝑤)𝜎2| ≤ √𝑉(𝑅) ≤  𝑤𝜎1 + (1 − 𝑤)𝜎2 for 0 ≤ 𝑤 ≤ 1 , 

og vi vælger det aktie med lavest mulig korrelation med aktie 1 for at minimere variansen. 

Ydermere ser vi, at når der er perfekt korrelation, bliver porteføljens volatilitet lig med den 

vægtede sum af de enkelte volatiliteter. Begge observationer gælder også for porteføljer med 

mere end to aktier (ibid., s. 239).  Nu vender vi netop blikket mod sådan en portefølje.  

Vi ser på diversifikationen når vi har 𝑛 aktiver.  𝒘 er (𝑛 × 1) vektoren af porteføljevægte, hvor alle 

vægtene er ikke-negative og summer til én. 

𝑽 er (𝑛 × 𝑛) kovariansmatricen. Denne ved vi kan repræsenteres som 𝑫𝑪𝑫, hvor 𝑫 er 

diagonalmatricen af de enkelte volatiliteter, og 𝑪 er korrelationsmatricen.  

Lader vi 𝒙 = 𝑫𝒘 = (𝑤1𝜎1, 𝑤2𝜎2, … ,𝑤𝑛𝜎𝑛) være (𝑛 × 1) vektoren, hvor de enkelte 

porteføljevægte er ganget med deres respektive volatilitet, kan vi skrive porteføljens varians som 

𝑉(𝑅) = 𝒘′𝑽𝒘 = 𝒘′𝑫𝑪𝑫𝒘 = 𝒙′𝑪𝒙 . 

Hvis alle aktierne er perfekt korrelerede, er 𝑪 = 𝟏𝒏, dvs. en (𝑛 × 𝑛) matrix med 1 i alle indgange.  

I det tilfælde er porteføljens volatilitet en vægtet sum af volatiliteterne for de enkelte aktiers 

afkast: √𝑉(𝑅) = 𝑤1𝜎1 + 𝑤2𝜎2 +⋯+𝑤𝑛𝜎𝑛. Men når alle afkast ikke er perfekt korrelerede, vil 

nogle af elementerne i 𝑪 være mindre end én. Og siden vi har en lang portefølje med ikke-negative 

vægte, vil elementerne i 𝒙 også være ikke-negative, og det gælder dermed at (ibid., s. 240) 

𝑉(𝑅) = 𝒘′𝑽𝒘 = 𝒙′𝑪𝒙 ≤ 𝒙′𝑪𝒏𝒙  . 
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Uligheden er matrixversionen af den øvre grænse, vi fandt for porteføljens varians med to aktier. 

Vi har set, at der opnås reducering af volatilitet ved at holde porteføljer af aktier i forhold til 

summen af de enkelte aktiers volatilitet. Vi så hvordan porteføljens risiko var afhængig af 

korrelationen imellem aktierne. Med mest mulig negativ korrelation opnås maksimal reducering 

for en lang portefølje. Derfor ville man for korte positioner i porteføljen, ønske størst mulig positiv 

korrelation med de lange positioner. I en lang portefølje findes den øvre grænse for volatilitet, 

som en vægtet sum af de enkelte afkasts volatiliteter. Det er dog kun tilfældet, når vi har perfekt 

korrelation. Dvs. selv når vi har meget høj korrelation imellem aktierne, men ikke perfekt 

korrelation, kan der ved at holde aktierne i en portefølje opnås betydelig reducering af 

volatiliteten, sammenlignet med at have enkelte positioner i aktierne.  

 

Når der dannes porteføljer, og vi søger en høj diversifikation, søger vi minimal eksponering mod 

specifik risiko, dvs. den risiko de enkelte aktier bidrager med. Specifik risiko kaldes også 

idiosynkratisk risiko. Uanset hvad, vil en portefølje altid indeholde den risiko, der ikke kan 

diversificeres væk. Denne kaldes systematisk risiko. Den systematiske del af aktiernes afkast vil 

være højt korreleret, hvorimod den idiosynkratiske risiko ofte vil være lavt korreleret (ibid.).  

Vi vil komme nærmere ind på idiosynkratisk og systematisk risiko i afsnit 2.2.   

 

2.1.5 Minimum varians porteføljer  

Nu vil vi vende fokus mod såkaldte minimum varians porteføljer (MVP). Vi antager, at aktierne i 

porteføljen er valgt og leder efter de porteføljevægte, der minimerer variansen. Vi starter med et 

eksempel med kun to aktier, og benytter de samme aktier som i de tidligere eksempler. Dermed er 

volatiliteten for aktie 1 og aktie 2’s afkast hhv. 𝜎1 = 15% og 𝜎2 = 20%.   
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Figur 2-2 

 

Figur 2.2 viser porteføljens volatilitet, som en funktion af porteføljevægten, der pålægges aktie 1. 

Korrelationen holdes fast på −0,5. Den minimale volatilitet på godt 8,5% er markeret i figuren, og 

forekommer ved at allokere knap 60% af midlerne til aktie 1. Lad os se, hvordan vi finder den 

præcise vektor af porteføljevægte. Vi skriver variansen som en funktion af den ukendte 

porteføljevægt 𝑤 og differentierer mht. netop denne vægt. Dernæst sættes den første 

differentierede lig nul, og vi løser for 𝑤. 

 

𝑉(𝑤) = 𝑤2𝜎1
2 + (1 − 𝑤)2𝜎2

2 + 2𝜌𝑤(1 − 𝑤)𝜎1𝜎2 

= 𝑤2 ∙ 0,0225 + (1 − 𝑤2) ∙ 0,04 + 2 ∙ (−0,5) ∙ 𝑤(1 − 𝑤) ∙ 0,15 ∙ 0,2 

= 0,0925𝑤2 − 0,11𝑤 + 0,04 

𝜕𝑉(𝑤)

𝜕𝑤
= 0,185𝑤 − 0,11 = 0 ⇔ 𝑤 = 𝑤∗ =

0,11

0,185
= 0,594595. 

Dette er et minimum, da den dobbelt afledede 
𝜕2𝑉(𝑤)

𝜕𝑤2
> 0 (ibid., s. 241). Vi investerer dermed 

59,46% af midlerne i aktie 1 og de resterende 40,54% i aktie 2. Indsætter vi 𝑤∗ i 𝑉(𝑤), og tager 

kvadratroden, finder vi den minimale volatilitet af MVP, √𝑉(𝑤∗) = 0,0854 = 8,54%. 
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Nu ser vi på den generelle matrixform af problemet. Vi ønsker at finde vægtene til MVP, når vi har 

𝑛 aktier i porteføljen. Det formuleres som (ibid.) 

Min 𝜎𝑝
2 =  𝒘′𝑽𝒘 mht. 𝒘, sådan 𝒘′𝟏 = 1 . 

Her er 𝜎𝑝
2 variansen for porteføljen, 𝒘 er (𝑛 × 1) vektoren af porteføljevægte og 𝑽 er (𝑛 × 𝑛) 

kovariansenmatricen. For at undgå at problemet ikke blot løses ved at sætte 𝒘 = 𝟎, er problemet 

bundet af, at vægtene summer til én. Til at løse problemet bruger vi Lagrange multiplikatoren, 

som Alexander Vol 1 (2008) kommer nærmere ind på i et afsnittet Optimization på siderne 29-31.  

Lagrange funktionen er 

𝓛(𝒘, 𝜆) = 𝒘′𝑽𝒘+ 𝜆(𝒘′𝟏 − 1) , 

og vi får første ordens betingelserne 

𝜕𝓛(𝒘,𝜆)

𝜕𝒘
= 2𝑽𝒘+ 𝜆𝟏 = 𝟎⏟

(𝑛×1)

 ,      
𝜕𝓛(𝒘,𝜆)

𝜕𝜆
= 𝒘′𝟏 − 1 = 𝟎⏟

(1×1)

 , 

som kan skrives på matrixform 

(
2𝑽 𝟏
𝟏′ 0

)
⏟      
(𝑛+1)×(𝑛+1)

(
𝒘∗

𝜆
)

⏟  
((𝑛+1)×1)

= (
𝟎
1
)

⏟
((𝑛+1)×1)

 . 

Vi løser for 𝒘 i den dertil hørende første ordens betingelse 

𝒘 = −
1

2
𝜆𝑽−1𝟏 , 

og ganger igennem med 𝟏′ 

𝟏′𝒘 = −
1

2
𝜆𝟏′𝑽−1𝟏 . 

Derefter løser vi for 𝜆 

1 = 𝒘′𝟏 = 𝟏′𝒘 = −
1

2
𝜆𝟏′𝑽−1𝟏 ⇒ 𝜆 = −2 ∙

1

𝟏′𝑽−𝟏𝟏
 . 
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Vi indsætter 𝜆 i udtrykket for 𝒘, og vi finder (𝑛 × 1) vektoren 𝒘∗ af porteføljevægte, der udgør 

den globale MVP (GMVP) (ibid., s. 244) 

𝒘∗ =
𝑽−1𝟏

𝟏′𝑽−1𝟏
 , 

som har varians 𝑽∗ = 𝒘∗′𝑽𝒘∗ 

GMVP ignorerer afkastet og bekymrer sig udelukkende om porteføljens risiko. Nu tilføjer vi en 

yderligere begrænsning til problemet.  

 

2.1.6 Markowitz problemet 

En Markowitz portefølje (MW) er en MVP, som minimum skal opnå et specifikt afkast.  

Problemet formuleres som (ibid.) 

Min 𝜎𝑝
2 = 𝒘′𝑽𝒘 mht.𝒘, sådan at 𝒘′𝟏 = 1 og 𝒘′𝐸[𝒓] = �̅� , 

hvor 𝐸[𝒓] er (𝑛 × 1) vektoren af det forventede afkast for hver af aktierne i porteføljen. Og �̅� er 

det mål for afkastet, vi som minimum skal opnå.  

Lagrange funktionen er nu 

𝓛(𝒘, 𝜆) = 𝒘′𝑽𝒘+ 𝜆1(𝒘
′𝟏 − 1) + 𝜆2(𝒘

′𝐸[𝑟] − �̅�) , 

med første ordens betingelser 

𝜕𝓛(𝒘, 𝜆)

𝜕𝒘
= 2𝑽𝒘+ 𝜆𝟏 = 𝟎⏟

(𝑛×1)

,
𝜕𝓛(𝒘, 𝜆)

𝜕𝜆1
= 𝒘′𝟏 − 1 = 𝟎⏟

(1×1)

, 

𝜕𝓛(𝒘,𝜆)

𝜕𝜆2
= 𝒘′𝐸[𝒓] − �̅� = 𝟎⏟

(1×1)

 . 

Og skrives på matrixform  

(

2𝑽 𝟏 𝐸[𝑟]

𝟏′ 0 0
𝐸[𝒓]′ 0 0

)

⏟            
(𝑛+2)×(𝑛+2)

⏞            
𝑨

(

𝒘∗

𝜆1
𝜆2

)
⏟  

((𝑛+2)×1)

⏞    
𝒕

= (
𝟎
1
�̅�
)

⏟
((𝑛+2)×1)

⏞    
𝒃

 . 
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Løsningen på MW findes da ved produktet af den inverse augmenterede kovariansmatrix 𝑨−1 og 

vektoren 𝒃 (ibid.), hvormed 𝒕 = 𝑨−1𝒃 . De 𝑛 første elementer udgør de optimale porteføljevægte, 

samt 𝜆1, 𝜆2 der er Lagrange multiplikatorerne.  

Eksempel I. 6.7 og I. 6.8 fra Alexander Vol 1(2008): Der er tre aktier 𝑋, 𝑌 og 𝑍: 

Aktie 𝜇 = 𝐸[𝒓] 𝜎𝑖 

𝑋 5% 15% 

𝑌 6% 20% 

𝑍 0% 40% 

 

Korrelationen for parrene af X, Y og Z er hhv. 𝜌𝑋𝑌 = 0,5, 𝜌𝑋𝑍 = −0,7 og 𝜌𝑌𝑍 = −0,4.  

𝑽 = (
0,15 0 0
0 0,2 0
0 0 0,4

)(
1 0,5 −0,7
0,5 1 −0,4
−0,7 −0,4 1

)(
0,15 0 0
0 0,2 0
0 0 0,4

) = (
0,025 0,015 −0,042
0,015 0,04 −0,032
−0,042 −0,032 0,16

) . 

Først finder vi porteføljevægtene til GMVP. Vi løser problemet 

𝒘′𝐺𝑀𝑉𝑃 =
𝑽−1𝟏

𝟏′𝑽−1𝟏
= (

0,6607
0,1041
0,2352

) , 

og dermed er variansen for porteføljen 𝒘𝐺𝑀𝑉𝑃
′ 𝑽𝒘𝐺𝑀𝑉𝑃 = 0,0065.  

Vi finder det forventede afkast for GMVP til at være 𝜇𝐺𝑀𝑉𝑃 = 𝒘’𝐺𝑀𝑉𝑃𝐸[𝒓] = 3,92%,  

samt volatiliteten 𝜎𝑀𝑉𝑃 = √0,0065 = 8,09%.  

Det bemærkes, at vi ser effekten af portefølje diversificering. Til trods for, at aktie 𝑋 har lavere 

volatilitet end både aktie 𝑌 og 𝑍, er der allokeret midler til begge aktier. Det er især tydeligt, at Z 

har særdeles god diversifikationseffekt, da der allokeres knap 24% af midlerne til aktien, selvom 

𝜎𝑍 = 40%. Dette skyldes den negative korrelation 𝑍 har med 𝑋 og 𝑌.   

Dernæst finder vi porteføljevægtene til MW. Vi søger den mindst risikable portefølje, der 

minimum opnår det samme afkast som aktie 𝑌. Vi løser problemet 

𝒕𝑀𝑊 = 𝑨
−𝟏𝒃 = 𝑨−1

(

 
 

0
0
0
1
0,06)

 
 
=

(

 
 

𝑤𝑋
𝑤𝑌
𝑤𝑍
𝜆1
𝜆2)

 
 
=

(

 
 

0,3732
0,6890
−0,0622
0,0953
−2,7608)

 
 
 , 
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og finder porteføljevægtene for MW 

𝒘𝑀𝑊
′ = (

0,3732
0,6890
−0,0622

) . 

Vi har fundet porteføljen med den mindste risiko, der opnår det forventede afkast 

𝜇𝑀𝑊 = 𝒘’𝑀𝑊𝐸[𝒓] = (
0,3732
0,6890
−0,0622

) (0,05 0,06 0) = 0,06 = 6% ,  

som er tilsvarende aktie Y’s forventede afkast, og den er 

𝜎𝑀𝑊 = √𝒘’𝑀𝑊𝑽𝒘𝑀𝑊 = 18,75% . 

 

 

2.1.7 The efficient frontier 

Vi betragter en portefølje af 𝑛 aktier, hvor deres vægte i porteføljen giver ved 𝒘. Aktiernes 

forventede afkast er givet ved 𝝁 = 𝐸[𝒓], og de har kovariansmatrix 𝑽. Vi lader 𝒘 variere og plotter 

porteføljens forventede afkast 𝒘’𝐸[𝒓] på y-aksen og porteføljens volatilitet 𝜎𝑝 = √𝒘’𝑽𝒘 på  

x-aksen. ’Mulighedsmængden’ er mængden af alle mulige punkter (𝑥 ; 𝑦) = (√𝒘’𝑽𝒘 ;  𝒘’𝐸[𝒓]), 

hvor man har overvejet alle mulige allokeringer af 𝒘, der summer til én.  

Figur 2.3 viser mulighedsmængden til højre for grafen. Hvis en portefølje ligger på grafen, er 

midlerne allokeret optimalt. Det kan ikke lade sig gøre at opnå højere forventet afkast, uden at 

øge volatiliten, eller at mindske volatiliten uden at opnå mindre forventet afkast.  
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Figur 2-3 

 

Grafen er hvad vi henviser til, når vi taler om ”the efficient frontier” (herefter: den efficiente 

grænse) (ibid., s. 246). Den efficiente grænse er dannet på baggrund af eksemplet på forrige side.   

Det gælder, at enhver portefølje på den efficiente grænse, er en lineær kombination af to andre 

porteføljer på den efficiente grænse (ibid., s. 247). Vi har fundet den efficiente grænse ved at 

definere en vektor af porteføljevægte for en portefølje, som også er efficient ved 

𝒘𝐸𝐹 = 𝑎 ∙ 𝒘𝑀𝑊 + (1 − 𝑎) ∙ 𝒘𝐺𝑀𝑉𝑃 , 

hvor 𝑎 er en konstant.  

𝐸𝐹 er altså en efficient portefølje med (Financial Modeling, Simon Benninga, s. 240) 

𝜇𝐸𝐹 = 𝒘𝐸𝐹
′ 𝜇 = 𝑎 ∙ 𝜇𝐺𝑀𝑉𝑃 + (1 − 𝑎) ∙ 𝜇𝑀𝑊 , 

𝜎𝐸𝐹
2 = 𝒘𝐸𝐹

′ 𝑽𝒘𝐸𝐹 = 𝑎
2 ∙ 𝜎𝑀𝑊

2 + (1 − 𝑎) ∙ 𝜎𝐺𝑀𝑉𝑃
2 + 2𝑎(1 − 𝑎)𝜎(𝑀𝑊)(𝐺𝑀𝑉𝑃) , 

hvor 𝜎(𝑀𝑊)(𝐺𝑀𝑉𝑃) = 𝒘𝑀𝑊
′ 𝑽𝒘𝐺𝑀𝑉𝑃 

Vi har ladet 𝑎 løbe mellem 1 og −1, og plottet 𝜇𝐸𝐹 på y-aksen og 𝜎𝐸𝐹 på x-aksen.   

Nu vendes blikket mod en formel introduktion af faktoranalyse, hvor vi som nævnt skal se lidt 

mere på idiosynkratisk og systematisk risiko. Til dette vil vi bruge Applied Multivariate Statistical 

Analysis, fra 2007, skrevet af Richard. A. Johnson og Dean W. Wichern (herefter: J&W, 2007).  
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2.2 Faktoranalyse 

Det overordnede formål med faktoranalyse er at forsøge, at forklare kovariansen blandt mange 

variable, ved få underliggende, uobserverbare stokastiske størrelser, der kaldes faktorer. Vi 

antager, at variable kan grupperes ved deres korrelation. Altså er alle variable indenfor en specifik 

gruppe højt korreleret imellem hinanden og har forholdsvis små korrelationer med variable fra 

andre grupper. Dermed er tanken, at hver gruppe repræsenterer én underliggende faktor, som er 

årsagen til de observerede korrelationer (J&W, 2007, s. 481).  

Inden vi præsenterer den ortogonale faktor model, vil vi gennemgå et væsentligt redskab, der 

nedbryder korrelationsmatricen i egenværdi-egenvektor par.   

 

2.2.1 Spektral dekomposition  

En symmetrisk matrix kan rekonstrueres med dens egenværdier og egenvektorer (J&W, side 100). 

Dette er af særlig interesse for os, siden kovarians- og korrelationsmatricer passer til denne type 

matricer og gennem deres rekonstruktion kan vi udføre principal komponent metoden, som vi 

kommer ind på senere. Følgende gennemgang af en spektral dekomposition er fra J&W, kap 2. 

For at bestemme egenværdierne betragtes den karakteristiske ligning |𝐀 − 𝛌𝐈| = 0, hvor 𝑨 er en 

(𝑘 × 𝑘) symmetrisk matrix og 𝑰 er en (𝑘 × 𝑘) identitetsmatrix. Den k-dimensionale skalarvektor 𝝀, 

vi finder ud fra at løse ligningen, er de karakteristiske rødder, der kaldes for dets egenværdier.  

Matricen 𝑨 og dens fundne egenværdier bestemmer sammen de tilhørende egenvektorer. Ved at 

opstille ligningssystemet 

𝑨𝒙 = 𝜆𝑖𝒙 

for en skalar 𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑘, kan vi finde dens tilhørende egenvektor 𝒙. 

Desuden sættes egenvektorerne til at have enhedslængde, så 
𝒙

√𝒙′𝒙
= 𝒆, der betegner 

enhedsvektoren for den tilhørende egenværdi 𝜆. Dermed findes der egenværdier 𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑘, 

med tilhørende egenvektorer 𝒆𝒊.  

Med disse par er det muligt at dekomponere en symmetrisk matrix. Denne udvidelse til 

egenværdi-egenvektor par kaldes for en spektral dekomposition (J&W, side 61).  
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For en (𝑘 × 𝑘) matrix 𝑨 defineres dens spektral dekomposition ved 

𝑨 = 𝜆1𝒆𝟏𝒆𝟏
′ + 𝜆2𝒆𝟐𝒆𝟐

′ +⋯+ 𝜆𝑘𝒆𝒌𝒆𝒌
′ =∑𝜆𝑖𝒆𝒊𝒆𝒊

′

𝑘

𝑖=1

 , 

hvor 𝜆𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑘 er egenværdierne for matrix 𝑨, og 𝒆𝒊 er de tilhørende egenvektorer.  

Et kriterie for, at det hele virker, er, at egenværdier ikke må være negative, og de tilhørende 

egenvektorer er positive (semi)-definite. 

Med spektral dekompositionen kan man også udvide den inverse af en matrix i form af dens 

egenværdier og egenvektorer. Hvis vi udtrykker dekompositionen i matrix form, skrives det som 

𝑨 =∑𝜆𝑖𝒆𝒊𝒆𝒊
′

𝑘

𝑖=1

= 𝑷𝚲𝑷′ , 

hvor 𝚲 er en diagonalmatrix med egenværdierne som diagonalelementer, og 𝑷 er en matrix med 

egenvektorer som kolonner. Den inverse skrives som 

𝑨−𝟏 = (𝑷𝚲𝑷′)−1 = 𝑷𝚲−𝟏𝑷′ =∑
1

𝜆𝑖
𝒆𝒊𝒆𝒊

′

𝑘

𝑖=1

 

siden der gælder, at 

(𝑷𝚲−𝟏𝑷′)𝑷𝚲𝑷′ = 𝑷𝚲𝑷′(𝑷𝚲−𝟏𝑷′) = 𝑷𝑷′ = 𝑰 . 

Da egenvektorerne per definition er lineært uafhængige og har enhedslængde, betyder det, at 

𝑷 = [𝒆𝟏, 𝒆𝟐, … , 𝒆𝒌]  er en ortogonal matrix. Og da 𝚲 kun har elementer i diagonalen, udregnes 

dens inverse elementer til 
1

𝜆𝑖
. 

I samme stil kan man med spektral dekompositionen også bestemme kvadratrodsmatricen for en 

positiv (semi)-definit matrix som 

𝑨1/2 =∑√𝜆𝑖𝒆𝒊𝒆𝒊
′

𝑘

𝑖=1

= 𝑷𝚲1/2𝑷′ 
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2.2.2 Den Ortogonale Faktor Model 

J&W (2007) tager udgangspunktet i en observerbar stokastisk vektor 𝑋⏟
(𝑝𝑥1)

. 𝑋 har middelværdi, 𝜇 

og kovariansmatrix, 𝚺. Faktormodellen hævder, at 𝑋 er lineært afhængig af nogle få tilfældige 

faktorer 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚, der kaldes fælles faktorer, og 𝑝 yderligere variable af tilfældig støj 

𝜖1, 𝜖2, … , 𝜖𝑝, der kaldes specifikke faktorer. Det leder til faktoranalysemodellen 

𝑋1 − 𝜇1 = 𝑙11𝐹1 + 𝑙12𝐹2 +⋯+ 𝑙1𝑚𝐹𝑚 + 𝜖1 

𝑋2 − 𝜇2 = 𝑙21𝐹1 + 𝑙22𝐹2 +⋯+ 𝑙2𝑚𝐹𝑚 + 𝜖2 

⋮                                                   ⋮ 

𝑋𝑝 − 𝜇𝑝 = 𝑙𝑝1𝐹1 + 𝑙𝑝2𝐹2 +⋯+ 𝑙𝑝𝑚𝐹𝑚 + 𝜖𝑝 . 

Og på matrixform  

𝑿 − 𝝁⏟  
(𝒑𝒙𝟏)

= 𝑳⏟
(𝒑𝒙𝒎)

𝑭⏟
(𝒎𝒙𝟏)

+ 𝝐⏟
(𝒑𝒙𝟏)

 .       (F.1) 

𝑳′𝑠 elementer 𝑙𝑖𝑗 kaldes ladningen af 𝑖’𝑡𝑒 variabel på den 𝑗’𝑡𝑒 faktor. Det bemærkes at den 𝑖’𝑡𝑒 

specifikke faktor, 𝜖𝑖 kun påvirker 𝑋𝑖. De 𝑝 afvigelser 𝑋1 − 𝜇1, 𝑋2 − 𝜇2, … , 𝑋𝑝 − 𝜇𝑝 beskrives ved 

𝑚 + 𝑝 stokastiske variable 𝐹1, 𝐹2, … , 𝐹𝑚 , 𝜖1, 𝜖2, … , 𝜖𝑝, der er uobserverbare.  

Med alle de mange uobserverbare størrelser introduceres et par yderlige antagelser vedrørende 

de stokastiske vektorer 𝑭 og 𝝐. Vi antager, at  

𝐸(𝑭) = 𝟎⏟
(𝒎𝒙𝟏)

, 𝐶𝑜𝑣(𝑭) = 𝐸(𝑭𝑭′) = 𝑰⏟
(𝒎𝒙𝒎)

      (F.2) 

𝐸(𝝐) = 𝟎⏟
(𝒑𝒙𝟏)

, 𝐶𝑜𝑣(𝝐) = 𝐸(𝝐𝝐′) = 𝚿⏟
(𝒑𝒙𝒑)

= (

𝜓1 0 ⋯ 0
0 𝜓2 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜓𝑝

) ,     (F.3) 

og at 𝑭 og 𝝐 er uafhængige 

𝐶𝑜𝑣(𝑭, 𝝐) = 𝐸(𝝐𝑭′) = 𝟎⏟
(𝑝𝑥𝑚)

.       (F.4) 
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Den ortogonale faktor model antyder en struktur for kovariansen af 𝑋. Fra modellen i (F.1) har vi  

(𝑿 − 𝝁)(𝑿 − 𝝁)′ = (𝑳𝑭 + 𝝐)(𝑳𝑭 + 𝝐)′ 

= (𝑳𝑭 + 𝝐)((𝑳𝑭)′ + 𝝐′) 

= 𝑳𝑭(𝑳𝑭)′ + 𝑳𝑭𝝐′ + 𝝐(𝑳𝑭)′ + 𝝐𝝐′ 

Ved (F.2), (F.3) og (F.4) får vi  

𝚺 = 𝐶𝑜𝑣(𝑿) = 𝐸[(𝑿 − 𝝁)(𝑿 − 𝝁)′] 

𝚺 = 𝑳𝐸(𝑭𝑭′)⏟    
𝑰

𝑳′ + 𝑳𝐸(𝑭𝝐′)⏟    
𝟎

+ 𝐸(𝝐𝑭′)⏟    
𝟎

𝑳′ + 𝐸(𝝐𝝐′)⏟  
𝚿

 

𝚺 = 𝑳𝑳′ +𝚿 

Yderligere kan vi ved (F.1) skrive 

(𝑿 − 𝝁)𝑭′ = (𝑳𝑭 + 𝝐)𝑭′ = 𝑳𝑭𝑭′ + 𝝐𝑭′, 

Og finde kovariansen mellem 𝑿 og 𝑭 

𝐶𝑜𝑣(𝑿, 𝑭) = 𝐸[(𝑿 − 𝝁)𝑭′] = 𝑳𝐸(𝑭𝑭′) + 𝐸(𝝐𝑭′) = 𝑳 . 

Derfor beskrive kovarians strukturen i den ortogonale faktor model ved  

1. 𝐶𝑜𝑣(𝑿) = 𝚺 = 𝑳𝑳’ + 𝚿 

𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝑙𝑖1
2 +⋯+ 𝑙𝑖𝑚

2 + 𝜓𝑖 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝑋𝑘) = 𝑙𝑖1𝑙𝑘1 +⋯+ 𝑙𝑖𝑚𝑙𝑘𝑚 

2. 𝐶𝑜𝑣(𝑿, 𝑭) = 𝑳 

𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑖 , 𝐹𝑗) = 𝑙𝑖𝑗 . 

Det er en vigtig medfødt antagelse i modellen, at 𝑿 er lineær i de fælles faktorer. Hvis ikke det er 

tilfældet vil kovarians strukturen ikke overholdes. Den andel af variansen for 𝑋𝑖, der forklares ved 

de 𝑚 fælles faktorer, kaldes fællesskabet. Den andel af variansen for 𝑋𝑖, der forklares ved 

variablens specifikke faktor, kaldes specifik varians.  

Fra ovenstående kovarians struktur får vi  
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𝜎𝑖𝑖⏟
𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖)

= 𝑙𝑖1
2 + 𝑙𝑖2

2 …+ 𝑙𝑖𝑚
2

⏟          
𝑓æ𝑙𝑙𝑒𝑠𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡

+ 𝜓𝑖⏟
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠

 . 

Eller ved ℎ𝑖
2 = 𝑙𝑖1

2 + 𝑙𝑖2
2 …+ 𝑙𝑖𝑚

2  og 𝜎𝑖𝑖 = ℎ𝑖
2 +𝜓𝑖 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑝. 

Vi afslutter beskrivelsen af den ortogonale faktor model med et eksempel, der verificerer 

kovarians strukturen 𝚺 = 𝑳𝑳’ + 𝚿. Vi har kovariansmatricen  

𝚺 = (
30 17 13
17 16 12
13 12 18

) , 

med 𝑉𝑎𝑟(𝑋1) = 30,𝑉𝑎𝑟(𝑋2) = 16,𝑉𝑎𝑟(𝑋3) = 18. 

Kovariansmatricen kan i den ortogonale faktor model skrives som 

(
5 1
3 2
2 3

) (
5 3 2
1 2 3

) + (
4 0 0
0 3 0
0 0 5

) = (
30 17 13
17 16 12
13 12 18

) , 

som stemmer overens da  

(
5 1
3 2
2 3

) (
5 3 2
1 2 3

) = (
26 17 13
17 13 12
13 12 13

) . 

Dermed kan 𝚺 beskrives ved en 𝑚 = 2 ortogonal faktor model. Vi har 

𝑳 = (
5 1
3 2
2 3

) og 𝚿 = (
4 0 0
0 3 0
0 0 5

) , 

og vi kan nedbryde 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) i fællesskabet og specifik varians til  

ℎ1
2 = 𝑙11

2 + 𝑙12
2 = 52 + 12 = 26 og 𝜓11 = 4 

ℎ2
2 = 𝑙21

2 + 𝑙22
2 = 32 + 22 = 13 og 𝜓22 = 3 

ℎ3
2 = 𝑙31

2 + 𝑙32
2 = 22 + 32 = 13 og 𝜓33 = 5 

Vi kan se, at summen af fællesskabet og specifik varians netop er den samlede varians for 𝑋𝑖 , 𝑖 =

1,2,3. I dette simple, og til formålet konstruerede, eksempel finder vi, at 𝚺 kan forklares ved 

𝑚 = 2 < 3 = 𝑝 faktorer. Og den kan endda forklares fuldstændig korrekt, da den residualmatrix, 

man vil finde ved 𝑳𝑳’ + 𝚿 − 𝚺, vil være lig nul.  
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Når 𝑚 = 𝑝 vil man altid kunne reproducere kovariansmatricen ved 𝑳𝑳’, og 𝚿 vil være en nulmatrix 

(J&W, 2007, s. 485). Dette er imidlertid ikke særlig interessant. Det er netop, når vi forsøger at 

forklare kovariansen blandt mange variable ved få underliggende faktorer, at faktoranalyse kan 

være givende. I eksemplet ovenfor stemmer alt overens, men sådan vil det typisk ikke være. Hvis 

man reducerer dimensionerne, vil der oftest gå noget information tabt, og residualmatricen vil 

have afvigelser. Når vi laver faktoranalyse, leder vi efter situationen med færrest faktorer, såvel 

som minimal afvigelse mellem (𝑳𝑳’ + 𝚿 ) og 𝚺. Nu introduceres principal komponenter generelt, 

som leder til principal komponent metoden indenfor faktoranalyse. 

 

2.2.3 Principal Komponenter 

Principal komponent analyse er metoden, vi vil bruge inden for faktoranalysen. Den beskæftiger 

sig også med kovariansen blandt mange variable og forsøger at forklare den ved lineære 

kombinationer af disse variable. Det overordnede formål er at reducere data samt at fortolke den 

sammenhæng, der måtte være, når man har reducret data. Hvis man har 𝑝 variable i sit datasæt, 

vil det kræve alle 𝑝 variable at forklare den fulde varians. I nogle situationer vil det være muligt at 

forklare en stor del af variansen ved (færre) 𝑘 principal komponenter. Hvis dette er tilfældet, 

erstattes de 𝑝 variable med de 𝑘 komponenter, og man får reduceret sit datasæt fra (𝑛 × 𝑝) til 

(𝑛 × 𝑘). Vi skal se, at skalerede principal komponenter netop er vores faktorladninger. Principal 

komponenter er specifikke lineære kombinationer af de stokastiske variable 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝. 

Geometrisk repræsenterer disse komponenter valget af et nyt roteret koordinatsystem med 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝 som koordinatakserne. De nye akser repræsenterer den retning med maksimal 

varians.  

Vi lader den stokastiske vektor 𝑿′ = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) have kovariansmatrix 𝚺 med egenværdier 

𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝 ≥ 0. Vi har de lineære kombinationer 

𝑌1 = 𝒂𝟏
′𝑿 = 𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 +⋯+ 𝑎1𝑝𝑋𝑝 

𝑌2 = 𝒂𝟐
′𝑿 = 𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 +⋯+ 𝑎2𝑝𝑋𝑝 

   ⋮                                                                    ⋮        

𝑌𝑝 = 𝒂𝒑
′ 𝑿 = 𝑎𝑝1𝑋1 + 𝑎𝑝2𝑋2 +⋯+ 𝑎𝑝𝑝𝑋𝑝 
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Vi ved at lineære kombinationer har varians og kovarians på formen (J&W, 2007, s. 76) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝒂𝒊
′𝚺𝒂𝒊 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑝 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑖 , 𝑌𝑘) = 𝒂𝒊
′𝚺𝒂𝒌 , 𝑖, 𝑘 = 1,2,…𝑝 

Principal komponenterne er netop de ukorrelerede lineære kombinationer, der maksimerer 

variansen af 𝑌𝑖. Den første komponent er de lineære kombinationer, der maksimerer 

𝑉𝑎𝑟(𝑌1) = 𝒂𝟏
′𝑿𝚺𝒂𝟏. Vi betinger os til vektorer med enhedslængde, sådan at man ikke kan forøge 

variansen blot ved at skalere ethvert 𝒂𝟏’ med en konstant. Vi har dermed 

▪ 1. Principal komponent (1. PC) er de lineære kombinationer 𝒂𝟏
′𝑿 , der maksimerer 

𝑉𝑎𝑟(𝒂𝟏
′𝑿) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌1), sådan at 𝒂𝟏’𝒂𝟏 = 1. 

▪ 2. PC er de lineære kombinationer 𝒂𝟐
′𝑿 , der maksimerer 𝑉𝑎𝑟(𝒂𝟐

′𝑿) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌2),  

sådan at 𝒂𝟐
′ 𝒂𝟐 = 1, samt 𝐶𝑜𝑣(𝒂𝟏

′𝑿, 𝒂𝟐
′𝑿) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌1, 𝑌2) = 0.  

▪ 𝑖’te PC er de lineære kombinationer 𝒂𝒊
′𝑿 , der maksimerer 𝑉𝑎𝑟(𝒂𝒊

′𝑿) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖),  

sådan at 𝒂𝒊
′𝒂𝒊 = 1, samt 𝐶𝑜𝑣(𝒂𝒊

′𝑿,𝒂𝒌
′ 𝑿) = 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑖 , 𝑌𝑘) = 0 for 𝑘 < 𝑖 (J&W, 2007, s. 430-341). 

 

J&W (2007) introducerer tre resultater vedrørende variansen af den stokastiske vektor 𝑿, 

variansen af principal komponenterne 𝑌𝑖 og korrelationen mellem komponenterne 𝑌𝑖 og de 

stokastiske variable 𝑋𝑖.  

Vi lader den stokastiske vektor 𝑿′ = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) have kovariansmatrix 𝚺 med egenværdi-

egenvektor par (𝜆1, 𝒆𝟏), (𝜆2, 𝒆𝟐), … , (𝜆𝑝, 𝒆𝒑), hvor 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝. Ydermere har vi principal 

komponenterne 𝑌1 = 𝒆𝟏
′ 𝑿, 𝑌2 = 𝒆𝟐

′ 𝑿,… , 𝑌𝑝 = 𝒆𝒑
′ 𝑿. 

1. Den 𝑖’te PC for 𝑖 = 1,2,… , 𝑝 er givet ved  

𝑌𝑖 = 𝒆𝒊
′𝑿 = 𝑒𝑖1𝑋1 + 𝑒𝑖2𝑋2 +⋯+ 𝑒𝑖𝑝𝑋𝑝 , hvor 

𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) = 𝒆𝒊
′𝚺𝒆𝒊 = 𝜆𝑖 

𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑖 , 𝑌𝑘) = 𝒆𝒊
′𝚺𝒆𝒌 = 0 , 𝑖 ≠ 𝑘. 

 

2. 𝜎11 + 𝜎22 +⋯+ 𝜎𝑝𝑝 = ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝜆1 + 𝜆2 +⋯+ 𝜆𝑝 =
𝑝
𝑖=1 ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)

𝑝
𝑖=1 . 

 

3. 𝜌<𝑌𝑖,𝑋𝑘> =
𝑒𝑖𝑘√𝜆𝑖

√𝜎𝑘𝑘
 𝑓𝑜𝑟 𝑖, 𝑘 = 1,2,… , 𝑝. 
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Det første resultat fortæller os, at principal komponenterne er ukorrelerede, og deres varians er 

lig egenværdierne fra kovariansmatricen. Det andet resultat udregner sporet af matricerne og 

bekræfter, at vi ikke mister noget information, hvis vi bruger det fulde datasæt; summen af 

variansen af alle de enkelte stokastiske variable er lig summen af variansen af alle de enkelte 

principal komponenter. Ydermere giver det andet resultat en måde at se på, hvor meget af 

variansen én specifik komponent forklarer. Da hele datasættets varians er lig med summen af alle 

de enkelte egenværdier, så er den andel af variansen, der kan forklares ved den 𝑘’te komponent, 

givet ved 
𝜆𝑘

𝜆1+𝜆2+⋯+𝜆𝑝
 for 𝑘 = 1,2,…𝑝.  

Det tredje resultat giver os korrelationen af variablene med principal komponenterne og er et 

middel til at fortolke komponenterne. Korrelationen måler dog kun det univariate bidrag af én 

variabel 𝑋 til en komponent 𝑌, men denne korrelation fortæller ikke noget om tilstedeværelse af 

andre variable. Af denne grund foreslår statistikere, at man holder sig til at fortolke 

komponenterne ved koefficienterne 𝑒𝑖𝑘 fra egenvektorerne. J&W (2007) erfarer dog, at oftest er 

der overensstemmelse, således at variable med forholdsvis store numeriske koefficienter, også har 

forholdsvis stor korrelation. De anbefaler, at man undersøger begge dele.  

De tre resultater opsummeres ved et eksempel. Vi har kovariansmatricen  

𝚺 = (

2 0 0 0
0 4 0 1
0 0 6 2
0 1 2 3

) , 

der ved spektral dekomposition kan nedbrydes til egenværdi-egenvektor par (𝜆𝑖  , 𝒆𝒊), 𝑖 = 1,2,3,4 

𝜆1 = 7,0687 , 𝒆𝟏
′ = [0,−0.1518,−0.8718,−0,4658] 

𝜆2 = 4,2778 , 𝒆𝟐
′ = [0, 0.9201,−0.2968, 0.2556] 

𝜆3 = 2            , 𝒆𝟑
′ = [1, 0,0,0] 

𝜆4 = 1,6535 , 𝒆𝟒
′ = [0, 0.3610, 0.3898,−0.8472] 

Dermed er principal komponenterne 

𝑌1 = 𝒆𝟏
′ 𝑿 = −0.1518𝑋2 − 0.8718𝑋3 − 0.4658𝑋4 

𝑌2 = 𝒆𝟐
′𝑿 = 0.9201𝑋2 − 0.2968𝑋3 + 0.2556𝑋4 

𝑌3 = 𝒆𝟑
′𝑿 = 𝑋1 

𝑌4 = 𝒆𝟒
′𝑿 = 0.3610𝑋2 + 0.3898𝑋3 − 0.8472𝑋4 
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Det bemærkes at 𝑋1 i sig selv er en principal komponent.  

𝑉𝑎𝑟(𝑌1) = (−0,1518)
2 𝑉𝑎𝑟(𝑋2)⏟    

=4

+ (−0,8718)2 𝑉𝑎𝑟(𝑋3)⏟    
=6

+ (−0,4658)2𝑉𝑎𝑟(𝑋4)⏟    
=3

+ 2(−0,1518)(−0,4658)𝐶𝑜𝑣(𝑋2, 𝑋4)⏟        
=1

+ 2(−0,8718)(−0,4658)𝐶𝑜𝑣(𝑋3, 𝑋4)⏟        
=2

 

𝑉𝑎𝑟(𝑌1) = (0,0230 ∙ 4) + (0,76 ∙ 6) + (0,2170 ∙ 3) + (2 ∙ 0,07071) + (2 ∙ 0,4061 ∙ 2) 

𝑉𝑎𝑟(𝑌1) = 7,0687 = 𝜆1. 

Og vi ser, at variansen af den første komponent netop er lig den første egenværdi. Dernæst skal 𝑌1 

være ukorreleret med 𝑌2, dvs. 𝐶𝑜𝑣(𝑌1, 𝑌2) = 0 , hvilket stemmer overens med vores eksempel. 

Det andet resultat kan også bekræftes, hvor vi ser, at der er lighed mellem summen af variansen af 

de enkelte stokastiske variable og summen af de enkelte komponenternes varians 

∑𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑖) = 𝜎11 + 𝜎22 + 𝜎33 + 𝜎44

4

𝑖=1

= tr(𝚺) = 2 + 4 + 6 + 3 = 15 

∑𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖) =

4

𝑖=1

𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 = tr(𝚲) = 7,0687 + 4,2778 + 2 + 1,6535 = 15 , 

hvor tr(𝚺) betegner sporet af 𝚺. Vi kan også konkludere, hvor stor en andel af variansen som f.eks. 

de første tre komponenter forklarer 
𝜆1+𝜆2+𝜆3

𝜆1+𝜆2+𝜆3+𝜆4
=

7,0687+4,2778+2

15
= 0,8898 = 88,98% . 

Det er op til den enkelte analytiker, hvor stor en del af variansen man gerne vil have forklaret.  

Lad os antage, at vurderingen er, at de sidste godt 11% er overflødig information og se på det 

tredje resultat, som viser korrelationerne blandt de tre valgte komponenter og variablene.  

Vi regner korrelationen mellem 𝑌1 og 𝑋𝑘  , 𝑘 = 1,2,3,4, ved 

𝜌<𝑌1,𝑋1> =
𝑒11√𝜆1

√𝜎11
=
0√7,0687

√2
= 0  

𝜌<𝑌1,𝑋2> =
𝑒12√𝜆1

√𝜎22
=
−0,1518√7,0687

√4
= −0,2018  

𝜌<𝑌1,𝑋3> =
𝑒13√𝜆1

√𝜎33
=
−0,8718√7,0687

√6
= −0,9463  

𝜌<𝑌1 ,𝑋4> =
𝑒14√𝜆1

√𝜎44
=
−0,4658√7,0687

√3
= −0,7150 . 
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Korrelationerne er opsummeret i følgende tabel, hvor korrelationen mellem 𝑌4 og 𝑿 er udeladt, da 

den fjerde komponent kun forklarer den varians, der er vurderet som støj.  

 

𝜌<𝑌𝑖 ,𝑋𝑘>  𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 

𝑌1 0 -0,2018 -0,9463 -0,7150 

𝑌2 0 0,9515 -0,2506 0,3052 

𝑌3 1 0 0 0 

 

Vi ser, at 𝜌<𝑌1 ,𝑋1> = 𝜌<𝑌2 ,𝑋1> = 0, samt 𝜌<𝑌3 ,𝑋1> =
1√6

√6
= 1. Da 𝑋1 i sig selv er den 3. PC, er der 

perfekt korrelation mellem 𝑌3 og 𝑋1. Og ellers er komponenterne netop ukorreleret med 𝑌3 = 𝑋1.  

I kovariansmatricen så vi allerede, at der ikke er nogen kovarians mellem 𝑋1 og nogen af de øvrige 

variable. Dette stemmer overens med hvad vi ser i tabellen.  

Desuden er det sådan, at de største numeriske korrelationer forekommer der, hvor 

koefficienterne fra egenvektorerne er størst. F.eks. er 𝜌𝑌2 ,𝑋2 ≫ 𝜌𝑌2 ,𝑋𝑘  for 𝑘 = 1,3,4, hvilket er som 

forventet, da 𝒆𝟐
′ = [0, 0.9201,−0.2968, 0.2556].  

Hvis kovariansen blandt variable bestemmes med forskellige enheder, kan det være nyttigt at 

standardisere sine variable og benytte korrelationsmatricen 𝝆. I sådanne tilfælde vil de tre 

resultater stadig gælde (J&W, 2007, s. 437). Vi har de standardiserede variable  

𝑍𝑖 =
𝑋𝑖−𝜇𝑖

√𝜎𝑖𝑖
 , 𝑖 = 1,2,… , 𝑝 , og med matrix notation 𝒁 = (𝑽

1
2⁄ )
−1
(𝑿 − 𝝁) .  

Vi har kovariansmatricen for de standardiserede variable, som er lig med korrelationsmatricen 

𝐶𝑜𝑣(𝒁) = (𝑽
1
2⁄ )
−1
𝚺 (𝑽

1
2⁄ )
−1
= 𝝆 . 

Da finder vi komponenterne 𝑌𝑖 ved egenværdi-egenvektor par fra korrelationsmatricen 

(𝜆1, 𝒆𝟏), (𝜆2, 𝒆𝟐),… , (𝜆𝑝, 𝒆𝒑) , hvor 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝.  

1. Den 𝑖’te PC for 𝑖 = 1,2,… , 𝑝 er givet ved  

𝑌𝑖 = 𝒆𝒊
′𝒁 = 𝒆𝒊

′ (𝑽
1
2⁄ )
−1
(𝑿 − 𝝁), 𝑖 = 1,2,… , 𝑝  
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2. 𝑝 = 1 + 1 +⋯+ 1 = ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑖) = 𝜆1 + 𝜆2 +⋯+ 𝜆𝑝 =
𝑝
𝑖=1 ∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖)

𝑝
𝑖=1  

3. 𝜌<𝑌𝑖,𝑍𝑘> = 𝑒𝑖𝑘√𝜆𝑖 , 𝑖, 𝑘 = 1,2,… , 𝑝  

Nu kan vi ved resultat to se, hvor stor en andel af variansen, der er forklaret ved den 𝑘’te 

komponent ved  
𝜆𝑘

𝑝
  for 𝑘 = 1,2,… , 𝑝, hvor nævneren nu blot er antallet af variable 𝑝, da vi har 

standardiserede variable, alle med varians én.   

 

2.2.4 Scree plot 

En af måderne, hvorpå vi kan vælge antallet af komponenter, er ved et såkaldt scree plot. Med 

egenværdierne sorteret fra størst til mindst, er det en nedadgående graf, der viser egenværdiens 

niveau på y-aksen mod egenværdien på x-aksen. Scree er det klippeaffald, der samler sig ved 

bunden af en klippe, deraf navnet. Vi leder efter en skarp nedgang i egenværdiernes niveau, som 

kan tolkes som, der hvor klippen ”ender”, og klippeaffalder samles. Det omtales ofte albuen.  

I figur 8.2 fra J&W (2007) kan vi se, at grafen aftager og klippeaffaldet samler sig ved 𝑖 = 3. Altså 

vil yderligere tilføjelser af komponenter efter de første to tilføre relativt lidt information, som ikke 

allerede er forklaret. Det bør nævnes, at et scree plot er et subjektivt hjælpemiddel, der giver 

analytikeren en mulighed for at komme med et bud på, hvor mange komponenter, der skal 

bruges. Det kan sagtens tænkes, at der er tvivl om præcist, hvor albuen er. Eller at forskellige 

analytikere har hver deres bud på, hvornår egenværdierne bliver ”for små”, og derved at deres 

komponenter ”kun” bidrager med allerede forklaret information. Men om ikke andet har man et 

udgangspunkt for analysen og kan senere sammenligne residualmatricerne for hvert af de 

forskellige valg af antal egenværdier (J&W, 2007, s. 444-445).  
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2.2.5 Principal komponent metoden  

Ved brug af spektral dekomposition kan vi nedbryde kovariansmatricen 𝚺 i egenværdi-egenvektor 

par (𝜆𝑖 , 𝒆𝒊) , hvor 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑝 ≥ 0. Da er  

𝚺 = 𝜆1𝒆𝟏𝒆𝟏
′ + 𝜆2𝒆𝟐𝒆𝟐

′ +⋯+ 𝜆𝑝𝒆𝒑𝒆𝒑
′ = (√𝜆1𝒆𝟏 √𝜆2𝒆𝟐 ⋯ √𝜆𝑝𝒆𝒑)

(

  
 

√𝜆1𝒆𝟏

√𝜆2𝒆𝟐
⋮

√𝜆𝑝𝒆𝒑)

  
 

 

Ovenstående lighedstegn stemmer overens, da vi benytter lige så mange fælles faktorer som 

variable. Dermed er den specifikke varians 𝜓𝑖 = 0 for alle 𝑖, og vi får på matrixform 

𝚺⏟
(𝑝×𝑝)

= 𝑳⏟
(𝑝×𝑝)

𝑳′⏟
(𝑝×𝑝)

+ 𝟎⏟
(𝑝×𝑝)

, som passer akkurat ind i den ortogonale faktor model.  

Vi ser, at elementerne i ladningsmatricen netop er principal komponenterne skaleret med 

kvadratroden af egenværdien hørende til sin egenvektor. Det er dog ikke særlig interessant at 

Figur 8.2, J&W, 2007 
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benytte samme antal fælles faktorer som variable, om end omskrivningen så bliver præcis. Vi er 

interesseret i modeller, der bruger så få fælles faktorer som muligt. Det leder til approksimationen 

Σ ≈ (√𝜆1𝒆𝟏 √𝜆2𝒆𝟐 ⋯ √𝜆𝑚𝒆𝒎)

(

 
 

√𝜆1𝒆𝟏

√𝜆2𝒆𝟐
⋮

√𝜆𝑚𝒆𝒎)

 
 
= 𝑳⏟
(𝑝×𝑚)

𝑳′⏟
(𝑚×𝑝)

 , 

hvor de sidste 𝑝 − 𝑚 egenværdier er blevet ignoreret. Den specifikke varians er også antaget 

ubrugbar. Vil vi gerne have, at modellen indeholder specifik varians, finder vi den ved 

diagonalelementerne af forskellen mellem 𝚺 − 𝑳𝑳′. Approksimationen bliver nu 

𝚺 ≈ (√𝜆1𝒆𝟏 √𝜆2𝒆𝟐 ⋯ √𝜆𝑚𝒆𝒎)

(

 
 

√𝜆1𝒆𝟏

√𝜆2𝒆𝟐
⋮

√𝜆2𝒆𝒎)

 
 
+ (

𝜓1 0 ⋯ 0
0 𝜓2 ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜓𝑝

) , 

hvor vi finder diagonalelementerne i 𝚿 ved  

𝜓𝑖 = σii −∑𝑙𝑖𝑗
2

𝑚

𝑗=1

 , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1,2,… , 𝑝 . 

Når ovenstående approksimation bruges på kovariansmatricen 𝚺 eller korrelationsmatricen 𝝆, 

finder vi principal komponent løsningen i en faktoranalyse. Her gælder, at de estimerede 

faktorladninger for en given faktor ikke ændrer sig, hvis vi tilføjer flere faktorer til modellen. Altså 

er 𝐿 = (√𝜆1𝒆𝟏) hvis 𝑚 = 1, og 𝐿 = (√𝜆1𝒆𝟏 √𝜆2𝒆𝟐) ℎ𝑣𝑖𝑠 𝑚 = 2, hvor (𝜆1, 𝒆𝟏) 𝑜𝑔 (𝜆2, 𝒆𝟐) er de 

første to egenværdi-egenvektor par fra 𝚺 eller 𝝆. Ved definitionen af specifik varians 𝜓𝑖 er 

diagonalelementer af kovariansmatricen lig med diagonalelementerne af 𝑳𝑳′ +𝚿.  

Dog vil ikke-diagonalelementerne være forskellige. Residualmatricen 𝚺 − (𝐋𝐋′ +𝚿) kan bruges 

som et middel til at vurdere, hvor god en faktormodel er. Diagonalelementerne vil være nul, og 

des tættere ikke-diagonalelementerne er på nul, des bedre vil valget af antal faktorer 𝑚 være. 

Variansen, den første faktor bidrager med, kan findes ved  

𝑙11
2 + 𝑙21

2 +⋯+ 𝑙𝑝1
2 = (√𝜆1𝒆𝟏)

′
(√𝜆1𝒆𝟏) = 𝜆1 , da 𝒆𝟏 har enhedslængde.  

Den fulde varians findes ved sporet af kovariansmatricen 𝑡𝑟(𝚺) = 𝜎11 + 𝜎22 +⋯+ 𝜎𝑝𝑝.  
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Generelt findes den andel varians, den 𝑗’𝑡𝑒 faktor bidrager til af den fulde varians, ved  

𝜆𝑗
𝜎11 + 𝜎22 +⋯+ 𝜎𝑝𝑝

 , 

hvor det for korrelationsmatricen findes ved 
𝜆𝑗

𝑝
 .  

Vi kan bruge ovenstående brøk til at vurdere et passende antal faktorer, hvis vi har et 

minimumsniveau af variansen, vi gerne vil have forklaret. Vi kan tilføje faktorer, indtil den ønskede 

andel af variansen er forklaret i modellen.  

I det kommende afsnit vil vi se på, hvordan man kan vælge antal faktorer, man ønsker at have med 

i modellen, ud fra at sammenligne egenværdierne med egenværdier genereret fra en 

korrelationsmatrix med tilfældige variable. Ideen er, at korrelationsmatricen skrives som 

𝚺 = ∑𝜆𝑖𝒆𝒊𝒆𝒊
′

𝑝

𝑖=1⏟      
𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑡

+ ∑ 𝜆𝑖𝒆𝒊𝒆𝒊
′

𝑁

𝑖=𝑝+1⏟      
𝑇𝑖𝑙𝑓æ𝑙𝑑𝑖𝑔 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥

, 

hvor man adskiller korrelationen, og sammenligner det idiosynkratiske risiko med en tilfældig 

matrix, som præsenteres i næste afsnit. Dette giver en mere akkurat metode for at vælge antal 

komponenter (Alexander, vol 2, side 51). 

 

 

2.3 Random Matrix Theory 

Empiriske korrelationsmatricer er vigtige redskaber til at studere risiko og danne optimale 

porteføljer (Laloux 2000). Ud fra to aktiers volatilitet over en periode har vi mulighed for at finde 

et mål for, hvor korrelerede de er, men præcis, hvordan og hvorfor de er korrelerede, er svært at 

sige. Generelt er de underliggende ”interaktioner” i et aktiemarked ukendte (Plerou 2002).  

Gennem redskaber fra teorien om tilfældige matricer (Random Matrix Theory, forkortet RMT) har 

man forsøgt at forstå korrelationsmatricer for aktiemarkeder bedre. RMT er udviklet til komplekse 

kvantum systemer for at undersøge interaktioner mellem et systems elementer, hvor den præcise 
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natur af deres interaktion er ukendt. Senere blev det formuleret, så det virker på korrelationer fra 

finansielle markeder. Med de to artikler ”Random Matrix Theory and Financial Correlations” af 

Laloux et al. (2000) og ”A Random Matrix Approach to Cross-Correlations in Financial Data” af 

Plerou et al. (2002) (herefter: Laloux (2000) og Plerou (2002) vil vi præsentere RMT og dets 

anvendelse på empiriske korrelationsmatricer. 

 

RMT stammer fra kernefysikken, hvor man dengang forsøgte at forstå komplekse kerners energi 

niveauer ved at se på komplekse kvantesystemer. Det viste sig at kunne forklares, ved at beskrive 

Hamiltonen for tunge kerner, som en matrix med uafhængige og identisk fordelte stokastiske 

elementer (E.P. Wigner, ”Results and theory of resonance absorption”, 1956, s. 59, refereret i 

Plerou, 2002). For de komplekse systemer er RMT et middel til at forudsige tendenser for 

interaktionerne mellem elementerne, hvormed afvigelser fra disse tendenser må betyde 

tilstedeværelse af ikke-tilfældige interaktioner, der beskriver en underliggende struktur i systemet 

(Plerou 2002). 

Når vi estimerer korrelationsmatricen for en portefølje med 𝑁 aktier, finder vi  
𝑁(𝑁−1)

2
 forskellige 

elementer i matricen. Som eksempel, for en portefølje af vores størrelse, hvor 𝑁 = 79, finder vi 

3081 forskellige korrelationer, der vælges med en bestemt periode 𝑇. Dette antal af dimensioner 

lægger op til flere problemer. Først og fremmest er strukturen i et aktiemarked ikke konstant. Det 

ændrer sig hele tiden, hvilket vil sige, at korrelationer mellem aktier ikke er stationære.  

Yderligere er valget af periode ift. antal aktier et problem. Hvis T er tæt på N, vil der være et 

begrænset antal elementer til at bestemme deres korrelation, hvormed man må forvente, at 

matricen i en høj grad er tilfældig. Omvendt, hvis man vælger en længere tidsserie, så forholdet 

mellem 𝑇 og 𝑁 vokser, vil korrelationerne være påvirket af den ikke-stationære struktur i 

matricen, som vil lede til tilfældige interaktioner i den empiriske korrelationsmatrix 𝑪.  

Hvis 𝑪 er domineret af støj, skal man være forsigtig med at bruge korrelationsmatricen, bl.a. fordi 

de mindste egenværdier fra korrelationsmatricen er de mest sensitive overfor denne støj, hvor 

deres tilhørende egenvektorer bestemmer de mindst risikable porteføljer (Laloux, 2000, side 2).  

Det er vigtigt at have en metode til at adskille støj fra information i korrelationsmatricen. Her 

kommer RMT, som en tilføjelse til faktoranalyse, ind i billedet.  Der ses på fordelingen af 
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egenværdier for den empiriske korrelationsmatrix. Denne sammenlignes med en 

baggrundsfordeling for egenværdierne af en korrelationsmatrix, dannet ud fra en matrix med 

indbyrdes ukorrelerede tidsserier. Hvis 𝑪’s egenværdier opfører sig tilnærmelsesvis som 

baggrundsfordelingen, må det betyde, at 𝑪 er nært beslægtet med en tilfældig matrix. Omvendt, 

hvis 𝑪 afviger, må det betyde, at den indeholder ”virkelige” korrelationer i dens struktur. Dermed 

kan den empiriske korrelationsmatrix adskilles i to grupper; én gruppe med de tilfældige 

egenværdier, og en anden med de resterende, som anses for at have brugbar, ikke-tilfældig 

information.  

 

2.3.1 Marcenko-Pastur fordelingen 

En tilfældig matrix 𝑨 defineres som en (𝑁 × 𝑇) matrix, der består af 𝑁 vektorer med 𝑇 stokastiske 

elementer, som er uafhængige og identisk normalfordelte, 𝑎𝑖𝑗~𝑁(0,1) for alle 𝑖, 𝑗 . Dens 

”tilfældige” korrelationsmatrix findes ved 

𝑹 =
1

𝑇
𝑨𝑨′ , 

og kaldes for en Wishart matrix (Plerou 2002). For denne type matricer gælder, at når 𝑇 → ∞ og 

𝑁 → ∞ og forholdet mellem de to ubegrænsede parametre holdes fast, følger korrelationens 

egenværdier en asymptotisk fordeling, der kaldes Marcenko-Pastur fordelingen. Dette er netop 

den føromtalte baggrundsfordeling. 

Den skrives som 

𝜌𝑅(𝜆) =
𝑄

2𝜋𝜎2
√(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝜆)(𝜆 − 𝜆𝑚𝑖𝑛)

𝜆
 

hvor 𝜆 ∈ [𝜆𝑚𝑖𝑛 , 𝜆𝑚𝑎𝑥], og 𝑄 =
𝑇

𝑁
≥ 1. 

Den øvre og nedre grænse for egenværdierne findes ved 

𝜆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥 = 𝜎2(1 ± √

1

𝑄
)

2
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Siden korrelationsmatricen har normaliseret afkast, er 𝜎2 = 1. 

I figur 2.4 vises MP fordelingen med forskellige størrelser af målet 𝑄, hvor 𝑁 = 79 holdes fast, og 

T varierer. Den sorte linje viser tætheden af egenværdier, når egenværdier er genereret af en 

tilfældig matrix med 𝑇 = 252, dvs. et år. Den blå linje er for ½ år, og modsat for 𝑇 = 252, ser vi 

hvordan kurven flader ud langs x-aksen, dvs. området mellem øvre og nedre grænse for 

egenværdierne bliver bredere. Dette område døbes spektrummet, og heri observeres de tilfældige 

egenværdier. Den røde og den grå linje er for hhv. to og otte år. 

 

Figur 2-4 

 

Når 𝑇 → ∞ vil 𝑄 → ∞, og spektrummet centreres, indtil alle egenværdier ligger indenfor et smalt 

område.  

Hvis 𝑇 → 𝑁 går 𝑄 → 1, og vi kan observere, at spektrummet bliver fladere og dækker over et 

større område. Den nedre grænse er strengt positiv, og fordelingen når et skarpt maksimum, så 

ingen egenværdier ligger mellem 0 og 𝜆𝑚𝑖𝑛.  

Fordelingen har dog et mål når 𝑄 =  1, hvor 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 0, og fordelingen vil divergere mod 
1

√𝜆
. 
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Men ovenstående er kun gældende så længe 𝑁 → ∞. Hvis i stedet 𝑁 er endelig bliver grænserne 

mere bløde. Der opstår en sandsynlighed for at finde egenværdier større end 𝜆𝑚𝑎𝑥 og mindre end 

𝜆𝑚𝑖𝑛 , og den sandsynlighed går mod nul, når 𝑁 vokser (Laloux, 2000, side 3). 

Ved at sortere de empiriske egenværdier ud fra MP fordelingen, kan vi adskille dem der efterligner 

en tilfældig matrices egenværdier, fra dem der ikke gør. Disse ikke-tilfældige egenværdier må 

opfattes som at tilføje en underliggende struktur i systemet, og dermed have brugbar information. 

 

2.3.2 Inverse Participation Ratio 

Egenværdier, der udspænder fra en tilfældig matrix, har tilhørende egenvektorer, hvis 

komponenter også opfører sig tilfældigt og dermed som normalfordelte variable (Plerou 2002). 

Men egenværdier der ligger udenfor spektrummet, opfører sig anderledes. Des længere afstand 

fra 𝜆𝑚𝑎𝑥 , des mindre efterligner de tilfældige variable. Dette kan man se gennem antallet af 

signifikante komponenter i hver egenvektor, som er et mål, der lånes fra Andersons 

lokalisationsteori (Plerou 2002). Den omhandler, hvad der kaldes tilfældige ”bånd” matricer. En 

bånd matrix har elementer lig nul, hvis afstanden mellem dets placering i matricen bliver for stor2. 

De tilfældige bånd matricer har elementer, der er uafhængigt fordelte. Ofte følger de en normal 

fordelt struktur, hvis man skalerer dem med deres varians.  

Indenfor Andersons lokalisationsteori kan der findes strukturer i korrelationsmatricen, som minder 

om en tilfældig bånd matrix. I så fald vil dens egenvektorer også opføre sig på en bestemt måde. 

Dette kan vi måle gennem den Inverse participation ratio (IPR).  

𝐼𝑘 =∑[𝑢𝑙
𝑘]
4

𝑁

𝑙=1

 

hvor 𝑙 = 1,… ,𝑁 er hvert element i egenvektor k.  

Når man tager den reciprokke til IPR, findes antallet af elementer, der bidrager til egenvektoren. 

 
2 https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/band-

matrix 

https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/band-matrix
https://www.encyclopedia.com/computing/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/band-matrix
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Da hver egenvektor i dekompositionen er skaleret, og derfor har længde lig 1, er der to 

grænsetilfælde for IPR, 𝐼𝐾 = [0,1]. Det ene tilfælde opstår, hvis alle elementer i egenvektoren er 

ens 𝑢𝑙
𝑘 =

1

√𝑁
 , så findes IPR til at være 

𝐼𝑘 =∑[
1

√𝑁
]
4

=∑
1

𝑁2

𝑁

𝑙=1

𝑁

𝑙=1

=
𝑁

𝑁2
=
1

𝑁
  . 

Dermed findes den reciprokke af 𝐼𝑘 til at være 𝑁, dvs. N elementer i egenvektoren ”bidrager” til 

vektoren. Dette kan tilnærmelsesvis forventes at ses med markedskomponenten, hvor alle 

elementer typisk har samme fortegn og ligger relativt tæt op ad hinanden (Plerou 2002). I det 

andet grænsetilfælde er det en vektor med alle komponenter lig med nul, på nær én komponent 

𝑢𝑙
𝑘 = 1, så bliver 𝐼𝑘 = 1. Dermed er der kun ét element, der bidrager til komponenten. 

 

2.3.3 Filtrering 

Med RMT kan vi altså sammenligne de empiriske egenværdiers fordeling med en 

baggrundsfordeling baseret på en tilfældig matrix. Dette adskiller det ikke-tilfældige fra det 

tilfældige. Den næste opgave er så at sammensætte en ny korrelationsmatrix, der er ”rengjort” for 

den tilfældige støj. Dette gør Laloux (2000) gennem en filtrering af egenværdierne. Det baseres på 

at ændre de egenværdier, der tilhører spektrummet, siden de teknisk set er tilfældige, og ikke 

generer nyttig information, men samtidig beholde de egenværdier, der er brugbare.  

Det eneste krav er, at sporet for egenværdierne er magen til den oprindelige struktur i 

korrelationen, 𝑡𝑟(𝚲) = 𝑡𝑟(𝑪). 

Filtreringen fungerer ved at opdele de fundne egenværdier i to grupper. Den ene gruppe tilhører 

de tilfældige egenværdier, inklusiv de mindste afvigende egenværdier, da disse er de mest 

sensitive til støj i matricen (Laloux 2000). 

Vi udtrykker det gennem en ny diagonalmatrix. Diagonalerne i 𝚲𝑠𝑡ø𝑗 = {𝜆𝑝+1, … , 𝜆𝑁}. Siden det er 

vist, at egenværdier i spektrummet er opbygget af i.i.d elementer omdanner vi 𝚲𝑠𝑡ø𝑗 til en 

identitetsmatrice. Derudover ganges denne matrix med et skalarprodukt, der er gennemsnittet af 

spektrummets egenværdier 
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𝜆𝑖 = 𝜆 =
1

𝑁 − 𝑝
∑ 𝜆𝑖

𝑁

𝑖=𝑝+1
 

Dette sørger for, sammen med de afvigende egenværdier, at bevare sporet for 

korrelationsmatricen. Den anden gruppe er de resterende, afvigende egenværdier, der ikke har 

samme egenskaber som dem i spektrummet. Derfor danner vi en anden diagonalmatrix, 

𝚲𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 = {𝜆1, … , 𝜆𝑝}. 

Tilsammen danner de to diagonalmatricer en ny filtreret matrix 

𝚲𝑟𝑒𝑛 = 𝚲𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒 ∪ 𝚲𝑠𝑡ø𝑗  , 

hvor 𝑡𝑟(𝚲𝑟𝑒𝑛) = 𝑡𝑟(𝐂). 

Denne diagonal matrix sættes sammen med de oprindelige egenvektorer 𝑽 og danner den 

diagonaliserede udgave af korrelationsmatricen 

𝑪𝑟𝑒𝑛 = 𝑽𝚲ren𝑽′ , 

som giver en filtreret korrelationsmatrix, vi kan opfatte som rengjort for støj. 

Plerou (2002) vælger en anden metode til at rengøre matricen for støj. Efter at have udvalgt de 

tilfældige egenværdier, sætter han dem lig nul, og danner en rengjort diagonalmatrix for 

egenværdierne, der kun tilhører de afvigende, 𝚲𝑝𝑙
𝑟𝑒𝑛 = {𝜆1, … , 𝜆𝑝, 0,… ,0}. Alle de tilfældige er 

fjernet fra matricen. 

 

Der forekommer en ny struktur for egenværdierne, men den samme oprindelige struktur for 

egenvektorerne. Dette danner nye lineære kombinationer i korrelationsstrukturen 

𝑪𝑝𝑙
𝑟𝑒𝑛 = 𝑽𝚲𝑝𝑙

𝑟𝑒𝑛𝑽−1 , 

hvor diagonalerne nødvendigvis ikke er lig med en, og sporet dermed ikke overholdes. Dette 

justerer Plerou, ved at sætte diagonalerne lig med én, så 𝑡𝑟(𝑪𝑝𝑙
𝑟𝑒𝑛) = 𝑡𝑟(𝑪). 
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3 Data og databehandling 

Dette afsnit giver et overblik over den anvendte empiri, en kort præsentation af FTSE 100 og 

beskrivelse af forberedelse af data. 

Vi indsamler vores data gennem R fra finance.yahoo.com. De virker som en valid kilde, og vi ser 

ingen grund til, hvorfor de skulle opgøre forkert eller misledende data på deres hjemmeside, men 

vi kan aldrig være helt sikre på, at de finansielle data, der lægges op, er korrekte. Yahoo! Finance 

siger selv, at deres data kun er for informative formål og ikke til at forhandle eller investere med3. 

Eftersom vi ikke har et økonomisk formål, men i stedet har fokus på at afprøve statistiske 

redskaber på store datasæt af aktieafkast, har det ikke været vores største bekymring. Dette kan 

dog potentielt influere resultaternes sammenlignelighed med den virkelige verden. 

Yahoo! Finance indsamler data fra ICE Data Services4.  

 

3.1 Indsamling af data 

Selvom Yahoo! Finance burde være en valid kilde for at indsamle data, har deres data mangler. 

Flere af aktierne mangler priser for nogle dage, og specifikke dage har manglende priser for 

næsten alle aktier på markedet. Til det første problem har vi valgt at fjerne disse aktier, hvilket 

medfører, at vi har fået et mindre sæt af aktier. Til det andet problem undersøgte vi datasættet 

for hver dag ved at se på antal manglende observationer. For d. 29. april 2011 manglede 

observationer for 73 aktier. Her valgte vi at fjerne priser for denne dato, for at kunne udføre 

analysen i R.  

Dette påvirker korrelationer mellem aktierne og dermed vores resultater, men siden vi arbejder 

med store perioder af data, finder vi det ikke kritisk for vores opgave, at vi udelader en enkelt dag 

af aktiemarkedets priser. Efter indsamlingen ender vi med et datasæt på 262.720 observationer. 

 

 
3 https://help.yahoo.com/kb/SLN2310.html?redirect=true 

4 https://uk.help.yahoo.com/kb/exchanges-data-providers-yahoo-finance-sln2310.html 

https://help.yahoo.com/kb/SLN2310.html?redirect=true
https://uk.help.yahoo.com/kb/exchanges-data-providers-yahoo-finance-sln2310.html
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3.2 Aktiemarkedet FTSE 100 

Vores data består af det britiske aktiemarked FTSE 100 og er givet i britiske pund. Eftersom at ikke 

alle virksomheder har været børsnoteret i alle årene, er der et begrænset antal aktier i datasættet. 

Der fandtes 79 aktier på FTSE 100 med data, der strækker sig indenfor perioden 2006-2018. FTSE 

100 er et indeks for de 100 virksomheder på London Stock Exhange (LSE), der har den største 

markedsværdi. LSE opdaterer listen hvert kvartal5, hvormed vores 79 aktier er af de 100 udvalgte 

pr. marts 2019. Dette betyder, at markedet kan have ændret sig over årene, hvormed vi muligvis 

har udeladt nogle ukendte aktier, der ikke var med på listen over FTSE 100’s medlemmer for marts 

2019. 

 

3.3 Justeret lukkepris 

Yahoo udgiver de historiske priser i forskellige værdier, hvor vi bruger den justerede lukkepris6, 

som er lukkeprisen justeret for dividender og aktiesplits. Når dividender udbetales, bliver alle 

priser før dividenden ganget med en faktor 1 −
𝛿𝑡

𝑃𝑡
, hvor 𝑃𝑡 er prisen, og 𝛿𝑡 er dividenden til tid 𝑡. 

Hvis en virksomhed vælger at splitte sine aktier, justeres prisen ved at dividere alle forrige priser 

med en faktor, der er den reciprokke til splittet. Vi har brugt den justerede lukkepris for at holde 

os inden for Markowitz’ rammer, hvor der ikke er transaktionsomkostninger, dividender eller 

aktiesplits. 

 

 

 

 
5 https://www.investopedia.com/terms/f/footsie.asp 

6 https://help.yahoo.com/kb/SLN28256.html 

 

https://www.investopedia.com/terms/f/footsie.asp
https://help.yahoo.com/kb/SLN28256.html
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3.4 Forberedelse af data 

Eftersom vi antager at afkast er uafhængig og identisk normal fordelte, kan vi forklare risikoen som den 

annualiserede volatilitet (Alexander, vol 2., 2008). Det giver os et årligt mål for spredningen, og vi kan 

angive den forudsagte og realiserede risiko i procentmål. Desuden giver det os pænere resultater, da den 

daglige standard afvigelse er mikroskopisk. 

Ud fra dette kan vi omdanne middelværdien, standard afvigelsen og variansen til annualiserede mål 

252 · 𝜇 , 

252 · 𝜎2 , 

 √252 · 𝜎 . 
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4 Analyse 

4.1 Egenværdi analyse 

4.1.1 Faktoranalyse 

4.1.1.1 Markedsfaktoren 

Indledningsvis analyserer vi på egenværdierne ved hjælp af den empiriske korrelationsmatrix fra 

FTSE 100, år 2015 (𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓). Dermed har vi en (79 × 79) matrix. Interessen går på, om det er muligt 

at forklare korrelationen mellem afkastene (𝑹𝒊) ved færre underliggende variable. Yderligere vil vi 

se om det kan vurderes hvilken betydningen disse underliggende variable har, og hvor stor en 

andel af variansen enkelte komponenter forklarer. Først laves en spektral dekomposition, der blev 

introduceret i afsnit 2.2.1.  

Vi nedbryder 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 i egenværdi-egenvektor par (𝜆𝑖 , 𝒆𝒊), 𝑖 = 1,2,… ,79.  

Den første principal komponent (PC1) 𝒆1
′𝑹 bidrager til en meget stor andel af den standardiserede 

varians. Vi finder at PC1 dækker over  
𝜆1

𝑝
=

34,7469

79
= 43,98%. 

Vi har læst mange steder, at den første komponent kan blive fortolket som en markedsfaktor. Det 

har vi bl.a. stødt på i J&W (2007) og Plerou (2002). Det kan den, da alle komponenterne i den 

største egenværdis tilsvarende egenvektor 𝒆𝟏
′  er nogenlunde ens. Den underliggende faktor 

påvirker da alle aktier på samme måde. Ved J&W’s (2007) terminologi er alle ladninger i denne 

faktor forholdsvis store og varierer ikke ret meget. De findes i principal komponent løsningen til 

den ortogonale faktor model, som egenvektoren skaleret med kvadratroden af den tilsvarende 

egenværdi: 𝑙1𝑗 = √𝜆1𝑒1𝑗, for 𝑗 = 1,… ,79.  

For at underbygge påstanden vil vi følge en metode af Plerou (2002), hvor vi laver en lineær 

regression ved mindste kvadraters metode. Hvis vi f.eks. ser på tidsrækken af afkast, hvor vi 

bruger 𝒆𝟏
′ ’s komponenter som vægte, har vi 𝑅𝑡

1 = ∑ 𝑒1𝑗𝑅𝑗𝑡
79
𝑗=1 .  

𝑅𝑡
1 er da afkastet for en portefølje defineret ved 𝒆𝟏

′ , som vi vil sammenligne med 𝑅𝑡
𝐹𝑇𝑆𝐸100. 

Vi ønsker da at finde, det 𝛼 og 𝛽 der minimerer ∑ 𝜖𝑡
2 = ∑ (𝑅𝑡

𝐹𝑇𝑆𝐸100 − 𝛼 − 𝛽𝑅𝑡
1)2253

𝑡=1
253
𝑡=1  , hvor 𝑡 

løber til 253 dage. Den hældning 𝛽 der finder det mindste residual, stemmer overens med 
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korrelationen mellem markedets afkast og afkastet for 𝑅𝑡
1, da vi arbejder med standardiserede 

variable (Plerou, 2002, s. 7). 

 

Figur 4-1 

 

Til venstre i figur 4.1 viser vi et søjlediagram af komponenterne i egenvektoren fra det største 

egenværdi-egenvektor par (𝜆1, 𝒆1). For syns skyld vises alle komponenterne med positivt fortegn. 

Vi ser at de er alle har samme fortegn og har nogenlunde samme vægt. Det bekræfter, at aktierne 

bliver påvirket på samme vis, hvilket er, hvad vi forventede. I afsnit 2.2.3 introducerede vi ved J&W 

(2007) tre resultater vedrørende principal komponenterne. Ved det tredje resultat ser vi, at den 

ensartede natur af 𝒆1 medfører, at PC1 vil have ensartet korrelation med de enkelte aktier: 

𝐶<𝑃𝐶1,𝑅𝑘> = 𝑒1𝑘√𝜆1, for 𝑘 = 1,2,… ,79.  

Til højre i figur 4.1 ses et scatterplot af regressionen. Begge akser er skaleret med deres respektive 

spredning. Vi ser en klar lineær sammenhæng mellem afkastene 𝑅𝑡
𝐹𝑇𝑆𝐸100 og 𝑅𝑡

1, og med en yderst 

høj positiv korrelation 𝐶<𝑅𝑡𝐹𝑇𝑆𝐸100,𝑅𝑡1> = 0,947.  

𝑅2 er i scatterplottet kendt som bestemmelseskoefficienten (J&W, 2007, s. 367). Den fortæller os 

hvor stor en andel af variationen i responsvariablen, der kan forklares af eller henføres til de 

forklarende variable. 𝑅2 ∈ [0,1], hvor ekstremet 1 opnås, hvis regressionslinjen går igennem alle 

punkterne. Det ville i vores kontekst betyde, at residualet 𝜖𝑡
2 = 0, for alle 𝑡 = 1,2,… ,253 dage.  
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Og 𝑅2 = 0, hvis 𝑅𝑡
1 ikke har nogen indflydelse på 𝑅𝑡

𝐹𝑇𝑆𝐸100. Det må siges at være en stor andel af 

variationen i 𝑅𝑡
𝐹𝑇𝑆𝐸100 , der skyldes 𝑅𝑡

1.  

Det lader til, at tidligere forfatteres fortolkning af den første faktor er i overensstemmelse med 

vores data. Vi konkluderer, at den underliggende faktor fundet ved den største egenværdi 𝜆1 

repræsenterer markedet.   

 

4.1.1.2 Anden faktor 

I figur 4.2 ser vi et søljediagram af korrelationen mellem PC2 og de enkelte aktier.  

𝐶<𝑃𝐶2,𝑅𝑘> = 𝑒2𝑘√𝜆2  for alle 𝑘. Ved principal komponent metoden i den ortogonale faktormodel 

er disse korrelationer ækvivalente med faktorladningerne 𝑙𝑖𝑘  i ladningsmatricen 𝑳, som er 

matricen vi approksimerer korrelationen med, dvs. 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 ≈ 𝑳𝑳
′ +𝚿.  

 

 

Figur 4-2 
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Korrelationerne vi ser i figur 4.2, er netop skalerede komponenter fra egenvektorerne. Derfor kan 

vi naturligt sammenligne med søjlediagrammet i figur 4.1, hvor vi stik modsat før nu ser, at der er 

stor variation både i fortegn og størrelse. For at se om vi kan finde en underliggende betydning for 

den anden faktor (skalerede PC’er), er det netop korrelationerne mellem denne og de originale 

afkast, der er interessante. Det er tydeligt, at den anden faktor ikke påvirker de enkelte aktier på 

samme måde.  

I J&W (2007) eksempel 9.4 foreslås det, at den anden faktor kan forstås som en ”industri” faktor. 

Her arbejdes dog kun med fem aktier, hvoraf tre af dem tilhører banksektoren, og de to sidste 

tilhører oliesektoren. I eksemplet bliver det tydeligt, hvordan aktierne fra de to sektorer påvirkes 

forskelligt. De tre faktorladninger mht. bankaktierne er negative, og de to faktorladninger mht. 

olieaktierne er positive. Hverken de positive eller negative faktorladninger er specielt varierede.  

Vi vil se om der i vores tilfælde, er grundlag for samme fortolkning.  

Figur 4.2 afslører, at de seks mest negative faktorladninger skiller sig markant ud. I hvert fald med 

det blotte øje. De er markeret med rødt: 

Aktie ANTO BHP BP RIO WG AAL 

Sektor Minedrift Minedrift Olie Minedrift Olie Minedrift 

Ladning -0,6301 -0,6490 -0,5474 -0,6533 -0,6325 -0,7235 

 

I afsnittet Bilag findes en liste over alle virksomhederne og hvilken sektor de tilhører.  

De seks mest positive faktorladninger skiller sig også ud. Dog ikke i helt samme grad som de 

negative. De er markeret med grønt: 

Aktie BDEV BKG EZJ IAG PSN TW 

Sektor Husholdning & 

Boligbyggeri 

Husholdning & 

Boligbyggeri 

Rejser &  

Fritid 

Rejser &  

Fritid 

Husholdning & 

Boligbyggeri 

Husholdning & 

Boligbyggeri 

Ladning 0,3470 0,3175 0,3903 0,3320 0,4183 0,3577 

 

Fem af aktierne tilhører banksektoren og tre af dem tilhører supermarkedssektoren. De er 

markeret med hhv. gult og gråt: 
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Aktie BARC HSBA LLOY MRW RBS SBRY STAN TSCO 

Sektor Bank Bank Bank Super-

marked 

Bank Super-

marked 

Bank Super-

marked 

Ladning -0,1934 -0,2626 -0,1364 -0,3162 -0,2595 -0,3387 -0,3799 -0,3156 

 

For alle aktier tilhørende minedrift- og oliesektoren ser vi, at det er dem, der har de mest negative 

faktorladninger, og de er alle forholdsvis ens. De seks mest positive faktorladninger giver os et 

lignende mønster for to andre sektorer. Her findes dog også aktier tilhørende Husholdning & 

Boligbyggeri og Rejser & Fritid, som ikke er at finde blandt de fremhævede. Det drejer sig om CCL, 

IHG, PPB og RB. RB tilhører Husholdning & Boligbyggeri og de resterede tilhører Rejser & Fritid.  

Faktorladningen for CCL, IHG, PPB og RB er 

𝑙2𝑘 =

{
 
 

 
 √𝜆2𝑒2,𝑅𝑪𝑪𝑳 = 0,2594, 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 17 = 𝐶𝐶𝐿

√𝜆2𝑒2,𝑅𝑰𝑯𝑮 = 0,0929, 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 32 = 𝐼𝐻𝐺

√𝜆2𝑒2,𝑅𝑷𝑷𝑩 = 0,2309, 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 48 = 𝑃𝑃𝐵

√𝜆2𝑒2,𝑅𝑹𝑩 = 0,1680, 𝑓𝑜𝑟 𝑘 = 52 = 𝑅𝐵

  . 

 

Vi ser at CCL og PPB har faktorladninger med omtrent samme størrelse som aktierne markeret 

med grønt, men der er alligevel en forskel. Forskellen bliver kun større for RB og især IHG. Det 

kunne altså ligeså godt være en aktie fra en helt anden sektor, der havde en lignende påvirkning 

fra den eventuelle ”industri” faktor. Og dermed ville denne aktie være mere korreleret med de 

grønne, end IHG der har en markant lavere faktorladning. Det kunne f.eks. være HSX, der tilhører 

skadeforsikringssektoren. Her får vi en faktorladning på 0,2437. Vi ser dog ikke nogen 

modsatrettede faktorladninger i nogle af de to sektorer. Det samme kan vi sige om bank- og 

supermarkedssektoren, hvor især den sidstnævntes faktorladninger er ganske entydige. I 

banksektoren ser vi, til trods for ensartet fortegn, noget mere variation.  

Med de indtil nu præsenterede aktier, mener vi ikke, at J&W (2007)’s fortolkning er helt urimelig. 

Vi synes, der er fundet en tendens for at aktier indenfor de enkelte sektorer (industrier), er 

korreleret nogenlunde ens med faktoren, dvs. deres faktorladninger er forholdsvis ens. Men der er 

heller ikke fundet mere end en tendens. Det ville også være overraskende, hvis vi kunne gruppere 

med samme succes som J&W (2007), da det alt andet lige er sværere at finde systematik med 
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vores langt større antal aktier og sektorer.  

Vi har i hvert fald bestemt ikke kunnet fortolke noget generelt. Vi har allerede påpeget, hvordan 

HSX fra skadeforsikringssektoren var mindst ligeså tæt beslægtet med de grønne, som andre 

aktier der delte sektor med disse. Dertil kommer at for RSA, som er den anden aktie, der tilhører 

skadeforsikringssektoren, finder vi en faktorladning på 0,0223. Den må sige at være noget 

forskellig fra HSX’s, omend den stadig har samme fortegn. Hvis vi ydermere sætter fokus på 

medie- og livsforsikringssektoren, hvor vi har hhv. fem og fire aktier, kan vi dog godt finde 

modsatrettede faktorladninger inden for samme sektor. I mediesektoren finder vi eksempelvis fire 

positive faktorladningerne i et temmelig bredt interval [0,0629; 0,1860]. Og én negativ 

faktorladning på −0,0827.  

Skulle den underliggende betydning for den anden faktor være forbundet med aktiernes sektorer, 

bliver den samlede vurdering noget tvetydig. Det er dog interessant at se, hvordan nogle sektorers 

aktier er ganske korrelerede, og har lignende faktorladninger. Især minedrift- og 

supermarkedssektorerne giver i den forstand flotte resultater. Men det skal også tages i 

betragtning, at vi på baggrund af J&W (2007), specifikt har ledt efter dette mønster. Dermed har vi 

i høj grad været forudindtaget. Det kunne sagtens tænkes, at den anden faktor har en anden 

fortolkning. Helt generelt bør det nævnes, at faktoranalyse og den integrerede principal 

komponent løsning først og fremmest reducerer dimensionerne, men vi mener ikke, man 

nødvendigvis kan forvente at finde en forklaring på, hvorfor faktorladninger fordeler sig som de 

gør. Plerou (2002) foreslår at den anden faktor kunne være en ”markedsværdi” faktor, sådan at 

aktierne grupperer sig efter denne størrelse. Det og flere faktorer vil vi se mere på i afsnit 4.1.2.3, 

hvor der bl.a. arbejdes med Inverse participation ratio.  

 

4.1.1.3 Mindste faktor 

Inden vi beslutter hvor mange faktorer, der skal bruges til approksimere 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓, vil vi også se på det 

mindste egenværdi-egenvektor par (𝜆79, 𝒆79). Vi gentager metoden fra Plerou (2002), der ledte til 

figur 4.1. Vi sammenligner 𝑅𝑡
79 = ∑ 𝑒79,𝑗𝑅𝑗𝑡

79
𝑗=1  med 𝑅𝑡

𝐹𝑇𝑆𝐸100. 
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Figur 4-3 

 

I søjlediagrammet til venstre i figur 4.3 ser vi, hvordan mange af komponenter er ganske små og 

tæt på nul. Der er dog to, som skiller sig betragteligt ud. Det drejer sig om BLND og LAND, der 

begge tilhører ejendomsinvesteringssektoren. Deres komponenter er 𝑒79,22 = −0,6719 hhv. 

𝑒79,48 = 0,5807.  

Plerou (2002) finder blandt de mindste egenværdier et til formålet døbt ”afkoblingsmønster”. Det 

betyder, at for den mindste egenværdi, vil komponenterne i den tilsvarende egenvektor være 

domineret af aktier med størst korrelation. Og det relative fortegn vil være negativt.  

Det er faktisk netop, hvad vi finder i vores korrelationsmatrix 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓. Korrelationen mellem dem er 

den højeste blandt alle aktier på 𝐶<𝐵𝐿𝑁𝐷,𝐿𝐴𝑁𝐷> = 0,9170 , og som vi kan se i søjlediagrammet, vil 

det relative fortegn også være negativt. Når vi henviser til et mønster, skyldes det at 

Plerou (2002) finder et nedadgående tilfælde. For det næstmindste egenværdi-egenvektor par, er 

de største komponenter igen domineret af de aktier, som er mest korreleret. Specifikt den 

næststørste korrelation, for den næstmindste egenværdi. Og det samme gælder for den 

tredjemindste. Vi finder dog ikke helt så pænt et mønster, i hvert fald ikke på den samme 

nedadgående facon.  

 



55 
 

 

Figur 4-4 

 

Vi kan se i figur 4.4, der viser et søjlediagram over 𝒆78’s komponenter, at der er tre komponenter, 

som med det blotte øje skiller sig ud. Det drejer sig om BDEV, BHP og AAL. De to sidstnævnte 

tilhører begge minedriftssektoren, og som forventet er der også en høj korrelation mellem de to 

på 𝐶<𝐵𝐻𝑃,𝐴𝐴𝐿> = 0,8118. BDEV tilhører derimod som bekendt husholdning- og 

boligbyggerissektoren og har ikke overraskende en noget lavere korrelation med BHP og AAL, som 

er 𝐶<𝐵𝐷𝐸𝑉,𝐵𝐻𝑃> = 0,2136 og 𝐶<𝐵𝐷𝐸𝑉,𝐴𝐴𝐿> = 0,0833. Hvis det nedadgående mønster skulle passe, 

ville den næststørste korrelation i 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 være netop 0,8118. I vores tilfælde er det dog sådan, at 

den næststørste korrelation findes mellem TW fra husholdning- og boligbyggerissektoren og netop 

BDEV, den er 𝐶𝐵𝐷𝐸𝑉,𝑇𝑊 = 0,8757. TW er skam også til at finde i figur 4.4, men dens komponent 

stikker ikke ud på samme måde. Det relative fortegn mellem BDEV og TW er dog stadig negativt. 

Vi har undladt at vise et søjlediagram for komponenterne hørende til egenværdi-egenvektor 

parret (𝜆77, 𝒆77), men her gælder det i overensstemmelse med Plerou (2002), at de to største 

komponenter med relativt negativt fortegn netop findes ved de aktier, der i mellem sig har den 

tredjestørste korrelation. Med indblikket i de mindste egenværdier, kunne man da fristes til at tro, 

at vi har at gøre med ”afkoblings” faktorer. I særdeleshed faktoren tilhørende den mindste 

egenværdi.  

Til højre i figur 4.3 ses et scatterplot tilsvarende det i figur 4.1. Vi ser en mindre lineær 

sammenhæng mellem afkastene 𝑅𝑡
𝐹𝑇𝑆𝐸100 og 𝑅𝑡

79, med en korrelation på 𝐶<𝑅𝑡𝐹𝑇𝑆𝐸100,𝑅𝑡79> = 0,139. 

Bestemmelseskoefficienten er selvfølgelig tilsvarende lav, og vi kan da ikke forvente at ret meget 

af variationen i 𝑅𝑡
𝐹𝑇𝑆𝐸100 , kan forklares af 𝑅𝑡

79. Vi vil dog påpege, at vi umiddelbart havde en 
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forventning om, at korrelationen havde været tættere på nul. Dette skyldes to ting. Den første er 

at vi, som vi skal se om lidt, kommer til at vurdere 𝜆79 som værende redundant. Den anden årsag, 

stammer fra et porteføljesynspunkt, hvor de mindst risikable porteføljer dannes med stor vægt på 

egenvektorerne, der tilhører de mindste egenværdier (Laloux, 2002, s. 1).  

 

4.1.1.4 Valg af faktorer 

Nu skal vi se på valget af antal egenværdier til approksimation af 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓. Vi har allerede set at den 

første faktor forklarer knap 44% af variansen. Den findes ved egenværdien divideret med den 

samlede varians, som i korrelationsmatricen er summen af antal variable. Den første faktors 

faktorladninger kvadreret er netop egenværdien: (√𝜆1𝒆1)
′
(√𝜆1𝒆1) = 34,7469.  

 

Figur 4-5 
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I figur 4.5 ser vi et scree plot med størrelsen af egenværdierne løbende langs y-aksen, og de første 

20 egenværdier på x-aksen. Vores subjektive vurdering er, at klippeaffaldet samler sig ved den 

tredje egenværdi. Der sker en kraftig ændring i hældningen, og derefter er det næsten som om, vi 

blot har en lige linje uden hældning. Dermed vil vi bruge 𝑚 = 3 (< 79 = 𝑝) faktorer til at 

approksimere korrelationsmatricen. Vi har tilføjet en rød linje, der skærer y-aksen i 1. Den 

repræsenterer en tommelfingerregel, hvor det antal egenværdier man vælger, afhænger af hvor 

mange af dem, der er større end én. Eller sagt på en anden måde: man vælger de komponenter, 

som forklarer minimum 
1

𝑝
 af variansen (J&W, 2007, s. 451). Intuitivt kan tænkes, at man kun 

beholder de faktorer, der i hvert fald forklarer én akties varians. Det er også kaldt Kaisers regel (Dr. 

Rankin, ”Multidimensional Diversification”, 2016, s. 13).  

Med den metode bruger vi 𝑚 = 12 faktorer til approksimation. 

Vi leder efter approksimationen 

𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 ≈ 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝒎 = 𝑳𝑳′ +𝚿 , 

hvor m er antal faktorer. 

𝑳⏟
(𝒑×𝒎)

 er matricen af faktorladninger 𝑙𝑖𝑗 med 𝑖 = 1, … ,79 og 𝑗 = 1,… ,𝑚. 𝚿 er diagonalmatricen af 

specifik varians. Ikke-diagonalelementerne er netop nul, da kovariansen mellem de enkelte 

variablers støj er nul. Vi finder diagonalelementerne ved 𝜓𝑖 = 1 − ∑ 𝑙𝑖𝑗
2𝑚

𝑗=1  for 𝑖 = 1, … ,79, som er 

forskellen mellem diagonalen i 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 og i 𝑳𝑳’.  

Hvad enten vi vælger 𝑚 = 3 ∨ 12 og får 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝟑 ∨ 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)

𝟏𝟐  , finder vi meget små 

afvigelser, når vi ser på elementer i residualmatricerne 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝒎 . Der er dog i begge 

tilfælde meget specifik varians. Vi finder den andel fællesskabet forklarer ved 

∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1

79
= {

0,5347,𝑚 = 3
0,6871,𝑚 = 12

 , 

og den resterende del er dermed den specifikke andel.  

Elementerne i residualmatricen for 12 faktorer er en smule mindre end i tilfældet med 3 faktorer. 

Derfor kunne vi fristes til at mene, det er den bedre model. Og dertil kommer at en model bygget 

på 12 faktorer, forklarer godt 15% mere af variansen end med 3 faktorer. Det er klart at vi gerne vil 
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have så lidt specifik varians som muligt, hvorfor 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝟏𝟐  virker som det naturlige valg. På den 

anden side vil vi altid gerne reducere dimensionerne så meget som muligt, der gør 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝟑  til 

det bedre valg. Vi mistænker dog at den andel af egenværdier, der forkastes kunne have brugbar 

information. Til gengæld kan de anvendte egenværdier også indeholde en del ubrugelig 

information. Og her mistænker vi, at 𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓(𝟐𝟎𝟏𝟓)
𝟏𝟐  muligvis indeholder mest. Mistanken opstår 

pga. kendskabet til Random Matrix Theory. Det kommer vi ind på i de følgende afsnit.  

 

4.1.2 Random Matrix Theory 

I dette afsnit præsenteres RMT redskaber på et års afkast fundet fra vores empiriske datasæt. Vi 

vil sammenligne baggrundsfordelingen fra RMT, som er MP fordelingen præsenteret i afsnit 2.3.1, 

med egenværdierne generet af korrelationen for året 2015. Efter at adskille de tilfældige 

egenværdier fra de afvigende, vil vi se grundigere på deres tilhørende egenvektorer. Indenfor RMT 

forventes det at strukturerne i de to sæt af egenværdier opfører sig forskelligt fra hinanden.  

I afsnit 4.1.1 så vi hvordan det største egenværdi-egenvektor par, kan beskrives som en 

markedsfaktor. Den blev defineret som systematisk, og vi kan forvente at den bestemt ikke virker 

tilfældig i henseende af RMT. Derfor lægges mere fokus på de andre afvigende egenærdier, og til 

at se om de har samme egenskaber som en tilfældig korrelationsmatrices egenværdier-egenvektor 

par.  

Til at starte med viser vi hvordan Marcenko Pastur (MP) fordelingen inden for RMT, bruges som et 

middel til at bestemme antal relevante egenværdier, der forekommer i vores empiriske 

korrelationsmatrix. Efterfølgende vil vi se, om der forekommer ægte information i de ikke 

tilfældige egenværdier bestemt ud af fordelingen. 

 

4.1.2.1 MP fordelingen 

Vi fortsætter med spektral dekompositionen på 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓. Derfor har vi 𝑇 = 253 og 𝑁 = 79. Det giver 

𝑄 =
𝑇

𝑁
 ≈  3,203, og vi finder øvre og nedre grænse for spektrummet, der er 

𝜆𝑚𝑖𝑛 ≈ 0,195 og 𝜆𝑚𝑎𝑥 ≈ 2,43 ,  
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som sammen med de andre parametre danner MP fordelingen. Siden vi bruger 

korrelationsmatricen, er variansen normaliseret, så 𝜎2 = 1, hvilket betyder, at den tilfældige 

matrix består af 79 vektorer med 253 elementer, der er i.i.d standard normal fordelt, dvs. 

 𝑎𝑖𝑗~𝑁(0,1) for alle 𝑖, 𝑗 . Den tilfældige matrices korrelation udvides med en spektral 

dekomposition, hvor dens tilhørende egenværdier findes gennem MP fordelingen. 

I figur 4.6 indsætter vi tætheden for vores empiriske egenværdier i et histogram sammen med MP 

fordelingen, for at observere hvordan de empiriske egenværdier spreder sig. 

 

Figur 4-6 

 

Vi bemærker, at hovedparten af de empiriske egenværdier ligger inden for grænserne 

(𝜆𝑚𝑖𝑛 , 𝜆𝑚𝑎𝑥), som bekendt kaldes for spektrummet. Der forekommer også egenværdier der 

afviger på begge sider af spektrummet. Det er tydeligere at se de to egenværdier på højre side af 

spektrummet end antallet på venstre side, som vi udregner til at være 21 afvigende egenværdier. 

Desuden ser vi at den største egenværdi er 𝜆1 ≈ 34,75 , der er mere end 14 gange større end 

𝜆𝑚𝑎𝑥. Eftersom 𝜆1 ikke er i nærheden af spektrummet, vurderes denne egenværdi til ikke at 
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opføre sig tilfældigt. Ydermere så vi i afsnit 4.1.1.1, hvordan den systematiske første faktor 

betragtes som markedsfaktoren. Derfor betegner vi 𝜆1 som ikke tilfældig, og vælger at trække den 

fra sporet for korrelationsmatricen. Dette er ensbetydende med at stille hypotesen, at de 

ortogonale faktorer til markedsfaktoren består af ren støj (Laloux, 2000, side 4). 

Den største egenværdi 𝜆1 dækker for en stor andel af sporet i spektral dekompositionen, mere 

præcist er det 
34,75 

79
≈ 44 % . Vi trækker denne andel fra sporet for den empiriske 

korrelationsmatrix, og får den nye ”normaliserede” varians 1 −
𝜆1

𝑁
≈ 0,5602 i MP fordelingen.  

Det rykker grænserne i fordelingen, der bliver mindre end i den forrige med (𝜆𝑚𝑖𝑛 , 𝜆𝑚𝑎𝑥) =

(0,109, 1,361). Dermed bliver spektrummet mindre for egenværdierne genereret fra den 

tilfældige korrelationsmatrix, og det forventes at der findes færre egenværdier udenfor 

spektrummet. 

Vi kan fortsætte med denne metode, hvor fokus er at maksimere spektrummet, indtil det mindste 

antal egenværdier ligger udenfor. Vi betragter begge sider af spektrummet som værende ikke 

tilfældige områder. Vi har fjernet 𝜆1, da den ligger langt fra spektrummet, og er derfor ikke 

tilfældig. Denne egenværdi giver et misvisende indtryk på MP fordelingen. Den optimerede 

fordeling giver nye resultater, som muligvis kan forbedres endnu mere, hvis vi fjerner den næste 

egenværdi, og finder flere egenværdier i spektrummet. Såfremt flere egenværdier optræder 

udenfor spektrummet, opfattes fordelingen som dårligere. Dette svarer til at vi kan behandle 𝜎2 

som en justerbar variabel (Laloux 2000, s. 4). 

I figur 4.7 vises det samme histogram af egenværdierne, som i forrige figur. Vi har undladt at vise 

den største egenværdi, for at få et bedre billede af de mindre egenværdier. 
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Figur 4-7 

 

Den røde linje illustrerer den oprindelige MP fordeling. Den blå linje viser MP fordelingen, hvor 

andelen af den største egenværdi er fjernet fra sporet i korrelationen. De nye parametre giver et 

smallere spektrum, men samtidig optræder en større del af de mindste egenværdier som 

tilfældige. Der er nu seks egenværdier større end 𝜆𝑚𝑎𝑥. Da der stadig ligger i alt 15 egenværdier 

udenfor spektrummet forsøger vi at fjerne den næststørste egenværdi fra andelen af variansen, i 

et forsøg på at mindske antal afvigende egenværdier yderligere. Det illustrerer den grønne linje, 

hvor vi ændrer den normaliserede varians 𝜎2 = 1 −
𝜆1+𝜆2

𝑁
≈ 0.495, som vil sige, at tæt på 50% af 

den totale varians i den empiriske model kan sammenlignes med den tilfældige model. Her findes i 

alt 16 egenværdier udenfor spektrummet. Siden dette er dårligere end for den blå linje, hvor kun 

den største egenværdi var fjernet, justeres variansen til 𝜎2 ≈ 0,5602. Desuden forsøgte vi at 

fjerne yderligere en egenværdi, hvilket ikke gav et bedre fit. Hvis vi forsøger at fjerne flere, vil den 

efterfølgende udvikling vise, at nogle af de mindste egenværdier forbliver ikke-tilfældige. Og jo 

mindre den totale varians dækker over, jo flere store egenværdier afviger fra spektrummet. 
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Vi sammenligner 56,02 % af den empiriske korrelationsmatrix med en tilfældig matrix, og fundet 

seks egenværdier der må betragtes som at have brugbar information. Men for at undersøge om de 

afvigende egenværdier ikke er tilfældige, vil vi se på deres tilhørende egenvektorer. 

 

4.1.2.2 Undersøgelse af egenvektorer 

Med RMT har vi indtil videre fundet, hvilke egenværdier der kan adskilles fra spektrummet med 

MP fordelingen. Vi fandt et bedre estimat ved at ændre på værdien for 𝜎2. Det mindskede 

spektrummet for de tilfældige egenværdier, og medførte flere afvigende egenværdier. Hvis de ikke 

er tilfældige, forventer vi at deres tilhørende egenvektorer heller ikke opfører sig tilfældigt (Laloux 

et al., ”Noise Dressing of Financial Correlation Matrices”, 1999, s.2, referet i Plerou, 2002).  

Fordelingen af en egenvektors komponenter fra den tilfældige matrix 𝑅 følger en normalfordeling 

med middelværdi nul og enhedsvarians (Plerou 2002, s. 6) 

𝜌𝑅(𝑢) =
1

√2𝜋
exp (−

𝑢2

2
) . 

Vi sammenligner denne fordeling med komponenter for egenvektorer tilhørende egenværdierne 

vi fandt fra 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓. I figur 4.8 vises et histogram for komponenterne, og der indsættes en tæthed 

for en tilfældig egenvektor. Komponenterne er normaliseret, hvor de er divideret med standard 

afvigelsen for egenvektoren.  
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Figur 4-8 

 

I figur 4.8 øverst til venstre illustreres komponenterne for en typisk egenvektor indenfor 

spektrummet 𝑢15. Øverst til højre viser vi komponenterne for 𝑢4. Vi ser at den ikke har de samme 

tendenser, som den tilfældige egenvektor 𝑢15, hvor vi bemærker en tung hale. Nederst til venstre 

vises for 𝑢2, der ligesom 𝑢4 afviger en smule fra normalfordelingen med en tung hale, og desuden 

har skulder med en høj masse. Nederst til højre vises for 𝑢1, hvor dennes komponenter afviger 

særdeles meget fra standard normal fordelingen. 

Efterfølgende har vi sammenlignet deres kurtosis ift. en standard normal fordelings kurtosis, som 

er lig med tre (Plerou, 2002, s. 6). Her finder vi store afvigelser for den største og mindste 

egenvektor, med en kurtosis på hhv. 68 og 13. De andre afvigende egenvektorer med egenværdier 

større end 𝜆𝑚𝑎𝑥, har en kurtosis på tre. Det indikerer de er ens med en tilfældig egenvektors 

kurtosis, og måske ikke bidrager med meget information. Men vi så at 𝑢2 og 𝑢4 har tunge haler i 

figur 4.8, som indikerer at de alligevel stadig har brugbar information. For de resterende 

egenvektorer får vi en kurtosis på tre, der afspejler en tilfældig egenvektors kurtosis.  
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4.1.2.3 Inverse participation ratio 

Ved Inverse Participation Ratio, forkortet IPR, kan vi se på antallet af signifikante komponenter, 

der bidrager til egenvektorerne, og få et bedre bud på om der er en generel struktur i 

egenvektorerne. Hver komponent i egenvektoren repræsenterer vægten for en aktie på den 

specifikke egenvektor. Vi undersøger om der er en bemærkelsesværdig forskel på IPR for 

egenvektorer tilhørende afvigende egenværdier. Derfor tager vi alle komponenter 𝑢𝑖 for en 

egenvektor 𝑖, og indsætter i IPR  

𝐼𝑘 = ∑(𝑢𝑖
𝑘)
4

79

𝑘=1

  . 

Vi finder IPR for alle 79 egenvektorer, og indsætter dem i et søjlediagram i figur 4.9. Første aksen 

er de tilhørende egenværdier, rangeret efter deres størrelse, hvor 𝜆1 er den største egenværdi. På 

samme akse har vi tilføjet en grå boks, som indeholder IPR for egenvektorer tilhørende 

egenværdierne, som ligger i spektrummet. Vi har forbundet IPR punkterne i et forsøg på at 

tydeliggøre de afvigelser der optræder. 

 

Figur 4-9 
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Fra figur 4.9 ser vi en jævn spredning af punkterne på nær de to ender 𝜆1 og 𝜆77 − 𝜆79. Desuden 

er der en enkelt observation i spektrummet, der er meget forskellige fra de andre i spektrummets 

IPR. Hvis vi så bort fra boksen, ville det være uklart, præcist hvornår vi finder egenvektorer, der er 

tilfældige eller afvigende. Men for den største egenværdi 𝜆1, og de mindste tre 𝜆77 − 𝜆79 ser vi at 

de ligger længere væk fra spektrummets gennemsnitlige IPR, dvs. 𝐼�̅� ≈ 0,054, markeret som den 

røde linje i figur 4.9. Derudover bemærkes at nogle af de største afvigende egenværdier placerer 

sig over og under spektrummets grænser, der indikerer at de kan have brugbar information. Dette 

vil vi se nærmere på i næste afsnit. Først vil vi kigge på den største egenvektor. 

I afsnit 4.1.1.1 observerede vi at den største egenvektor efterligner markedsindekset, og kan 

betragtes som en markedsvariabel. Derfor forventes, at størstedelen af komponenterne bidrager 

til markedsvariablen.  

Vi finder at 𝑢1 = 0,0140, og dens reciprokke, som udtrykker antallet af aktier der bidrager til 

egenvektoren bliver  
1

0,0140
≈ 71.243 = 71 aktier. Dette må siges at være tæt på hele markedet 

(79 aktier). Siden næsten alle komponenter bidrager til denne egenvektor, kan den repræsentere 

en fælles indflydelse på alle aktier, i form af en nyhedsopdatering der påvirker alle aktier, f.eks. 

rentestigninger (Plerou 2002, s. 6). Et andet eksempel kan være Brexit, når Storbritannien stemte 

om at de ville forlade EU. 

 

4.1.2.4 Næststørste egenvektor 

For det næststørste egenværdi-egenvektor par vil vi vurdere om faktoren har fælles økonomiske 

egenskaber. Men en vurdering af dette skal tages med et gran salt, da aktiers korrelationer kan 

være påvirket af markedets bevægelse, der allerede ligger i den første egenvektor, pga. dens store 

egenværdi, der optager meget af sporet (Plerou 2002, side 8). I vores model er det 𝑡𝑟(𝜆1) ≈

34,75, som er stor del af det samlede spor 𝑡𝑟(𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓) = 79. Derfor forsøger vi at eliminere 

effekten af den største egenværdi, da den efterligner FTSE 100 indekset.  

Effekten elimineres ved det daglige afkast for porteføljen, vi lavede i afsnit 4.1.1.1, hvor vi 

dannede en portefølje af aktier, hvis vægte var komponenterne i egenvektoren 𝑢1. Vi fandt ud af 

at denne portefølje havde et fremragende lineært forhold med FTSE 100 indekset med 𝑅2 =
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0,897. Ved at lave regressioner på hver aktie med porteføljen dannet af 𝑢1, som forklarende 

variabel, og de empiriske afkast som responsvariabel, kan vi adskille markedets påvirkning på alle 

aktier, og bruge residualer som et dagligt afkast uden effekten fra markedet (Plerou 2002). Vi laver 

regressionen på de empiriske afkast 

𝑅𝑖(𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑀(𝑡) + 𝜖𝑖(𝑡)  , 

hvor 𝑖 repræsenterer en aktie til tid 𝑡. 𝑀(𝑡) er den forklarende variabel, og 𝛼𝑖 og 𝛽𝑖 er faste 

parametre for aktie 𝑖. Dette svarer til at bestemme 1-faktor CAPM modellen for markedet, og 

efterfølgende fjerne den fra de ikke forklarende variable. Modellen antager, at den forklarende 

variabel 𝑀(𝑡) er uafhængig med residualet 𝜖𝑖(𝑡). Ligningen løses ved mindste kvadraters metode. 

Vi kombinerer residualerne 𝜖𝑖(𝑡) for hver aktie 𝑖, som repræsenterer aktie afkast uafhængige fra 

markedet, og danner en ny korrelationsmatrix 𝑪𝑒𝑝𝑠. Vi finder dens tæthed ved at fitte en normal 

fordeling for de 
79∗79−79

2
= 3081 korrelationer i matricen. Denne nye korrelationsmatrix 

sammenlignes med den empiriske korrelationsmatrix 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 i figur 4.10. 

 

Figur 4-10 
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Vi bemærker, at efter vi har fjernet effekten fra markedet, sker der et stort spring for 

korrelationerne. Det lader til, at markedsvariablen er skyld i størstedelen af korrelationer mellem 

aktier (Plerou 2002). Desuden observerer vi, at korrelationer blev holdt positive af 

markedsvariablen. Rengøringen har påvirket flere af aktierne, så de bliver tilnærmelsesvis 

ukorrelerede (𝐶𝑖𝑗 = 0) eller har negativ korrelation.  

I Plerou (2002) mindskedes den gennemsnitlige værdi mellem de to korrelationer fra 0,03 i den 

oprindelige til 0,002 uden markedet, altså en forskel på 0,028. Dette er bestemt anderledes for os. 

Her er vores oprindelige korrelationsmatrices gennemsnit 𝐶𝑖𝑗̅̅̅̅ ≈ 0,419, hvor den ændres til 𝐶𝑒𝑝𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ≈

−0,0115, altså en mindskelse på 0,43. Vi vurderer, at en overraskende stor del af korrelationer fra 

𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 kommer fra påvirkningen af den største egenværdi (og dens tilhørende egenvektor). 

Efterfølgende laves en spektral dekomposition på korrelationsmatricen uden markedsvariablen  

𝐶𝑒𝑝𝑠 = 𝑃𝑒𝑝𝑠Λ𝑒𝑝𝑠𝑃𝑒𝑝𝑠
′  . 

Den største egenværdi i Λ𝑒𝑝𝑠  med dens tilhørende egenvektor i 𝑃𝑒𝑝𝑠, svarer til den næststørste 

egenværdi-egenvektor par i den oprindelige dekomposition, siden vi har sat det ortogonalt på den 

største egenværdi.  

Yderligere finder vi deres IPR, og sammenligner det med IPR for den empiriske korrelation. Dette 

ses i figur 4.11, hvor den sorte linje svarer til 𝐼𝑒𝑝𝑠
𝑘  og den grønne svarer til 𝐼𝑘. Siden 𝐼𝑒𝑝𝑠

1  svarer til 

den næststørste egenværdi, har vi sammenlignet denne med 𝐼2, og ligeledes for de resterende 

egenværdier, hvorfor den sidste IPR for den markedsrengjorte korrelation, dvs. 𝐼𝑒𝑝𝑠
79  ikke har en 

tilhørende egenvektor fra den forrige. 
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Figur 4-11 

 

Vi ser, at den høje tilfældige egenvektor nu er blevet lille, dvs. meget korrelation kom fra første 

egenvektor. Ligeledes observeres, at flere komponenter bidrager til 𝐼𝑒𝑝𝑠
1  hvor 

1

𝐼𝑒𝑝𝑠
1 =  

1

0,038
≈ 26 

komponenter bidrager, som er flere end for den forhenværende anden egenvektors med 𝐼2, hvor 

ca. 20 komponenter bidrager.  

Komponenterne fra 𝑢2 er mere rengjort end tidligere, da dens komponenter nu ligger mere 

indenfor klynger af samme industri. Der er en tydelig gruppering af de forskellige industrier. De 

fire største negative komponenter tilhører minebranchen, og de efterfølgende to komponenter er 

fra olieindustrien.  

Alt i alt er der dog for meget variation blandt komponenter til at være sikker på 𝑢2 er en 

industrivektor. I stedet har vi prøvet at sammenligne den med en parameter fra aktiemarkedet. 

Gopikrishnan et al. (2001, s. 2) fandt stærk evidens for at den næststørste egenvektors 

komponenter er rangeret efter virksomhedernes markedsværdi (market cap på engelsk). Dette 

gjorde de ved at lave en regression af markedsværdierne med komponenter fra 𝑢2.  
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For at finde markedsværdien for vores aktier i 2015, valgte vi at tage alle dage inden for 2015. Vi 

ganger hver dags pris for en aktie med volumen af aktier for samme dag, og dividerer med antal 

dage for 2015 for at få en gennemsnitlig markedsværdi over hele året. Selvom dette ikke viser den 

sande markedsværdi, viser det hvilke selskaber, der var størst på markedet i 2015. Vi fandt dog en 

svag sammenhæng for vores komponenter i 𝑢𝑒𝑝𝑠
2  sammenlignet med markedsværdien for de 

respektive aktier. 

Hvis vi betragter rangeringen af komponenter i egenvektoren, ser vi en tendens til, at de større 

virksomheder ud fra vores markedsværdi, lægger sig i samme ende af komponenten. Efter at 

rengøre for markedet, bliver dette forhold mere tydeligt, da flere aktier med høj markedsværdi 

trækkes mod toppen, hvor de store virksomheder ligger. Dette kan ses i nedenstående tabeller: 

 

 

Vi bemærker, at minebranchen, og de to virksomheder fra oliebranchen fortsat er de ledende 

sektorer. Men HSBA, der har størst markedsværdi ud fra vores beregning, bliver en indflydelsesrig 

komponent, der udviser tegn på at egenvektoren inddeles efter markedsværdistørrelse. Ligeledes 

er de mindre komponenter skubbet ned, på nær ANTO, der lægger sig op ad de andre fra samme 

branche.  

 

4.1.2.5 De resterende afvigende egenvektorer 

Vi finder, at de efterfølgende egenvektorer har signifikante komponenter inden for bestemte 

brancher. For vektoren 𝑢3 finder vi de største komponenter til at være gas-, el- og 

vandforsyningsselskaber. De største er NG, et britisk el- og gasforsyningsselskab, UU som er 

Storbritanniens største vandselskab og SVT som er endnu et vandselskab lokaliseret i 
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Storbritannien. RB er også britisk med fjerde højeste komponent, og de sælger forbrugsvarer 

indenfor sundhed og hygiejne og hjemmeprodukter. ULVR, der også forekommer som en ledende 

komponent, producerer sæbe og margarine i Britannien. Udover dette fordeler de ledende 

komponenter sig på virksomheder indenfor realkredit, tobak, lægemidler og bioteknologi. I 

modsatte ende finder vi de ledende komponenter til at være medie-, finansielle- og 

servicesektorer. Det lader til dette er en egenvektor, der inddeler efter produktion. 𝑢4 og 𝑢5 

fordeler sig på samme måde som 𝑢3.  

𝑢6 består primært af to sektorer i hver ende. De mest negative komponenter tilhører Rejser & 

Fritid samt Medie sektoren, hvorimod de mest positive komponenter primært tilhører 

Livsforsikring sektoren og ejendomsinvesteringsvirksomheder. Det virker som om denne faktor er 

en slags fritid- og afslapningsvektor, bl.a. fordi komponenter med ingen effekt (de mellemliggende 

variabler for vektoren) tilhører detailhandlere, industrielle- og service-sektorer. 

 

4.1.2.6 De mindste afvigende egenvektorer 

Den sidste komponent i vores nye spektral dekomposition er 𝑢𝑒𝑝𝑠
79 . Dens IPR er 𝐼𝑒𝑝𝑠

79 ≈ 68, hvilket 

er atypisk for den mindste egenværdis tilhørende egenvektor. Men da dekompositionen af den 

”markedsrengjorte” korrelationsmatrix mangler en andel af sporet, bliver dette overført til den 

sidste egenværdis egenvektor. Det er de efterfølgende små egenværdiers egenvektorer, 𝑢𝑒𝑝𝑠
76 −

𝑢𝑒𝑝𝑠
78 , der kan sammenlignes med de originale mindste egenværdier. 

Ligesom i Faktoranalysen hvor vi fandt ud af, at de mindste egenværdier har egenvektorer med 

signifikante komponenter, der er de højest korrelerede i den empiriske korrelationsmatrix. Samme 

tilfælde er også tydeligt her, hvor 𝑢78 indeholder 
1

𝐼𝑒𝑝𝑠
78 ≈ 4,89 aktier der er signifikante. Den største 

komponent tillægges AAL, og den tredjestørste BHP, som begge kommer fra minesektoren, og det 

er også de to største komponenter for 𝑢𝑒𝑝𝑠
1 . De har en korrelation på 𝐶𝑒𝑝𝑠𝑖,𝑗 ≈ 0,76. Derudover 

tillægges den anden største komponent, BDEV, og den femte største, TW, som begge er fra 

boligbyggerisektoren, og har en korrelation på 𝐶𝑒𝑝𝑠𝑖,𝑗 ≈ 0,78. Dette ser vi også for de 

efterfølgende to egenvektorer. 



71 
 

I 𝑢𝑒𝑝𝑠
77  er de største to komponenter med relativt fortegn tillagt BLND og LAND, som begge er 

realkreditinstitutter, og har en korrelation på 𝐶𝑒𝑝𝑠𝑖,𝑗 ≈ 0,82, som er den højeste korrelation i den 

rengjorte 𝑪𝑒𝑝𝑠. De efterfølgende største komponenter med modsatrettet fortegn er BHP og RIO, 

der er fra minesektoren, og de har den næsthøjeste korrelation på 𝐶𝑒𝑝𝑠𝑖,𝑗 ≈ 0,816. I  𝑢𝑒𝑝𝑠
76   er det 

BHP og RIO, der har de største komponenter med relativt fortegn, og BLND og LAND der har de 

efterfølgende. Vi kan se, at de mindste egenvektorer opfanger de største korrelationer på samme 

måde, som vi fandt i Faktoranalyse.  

For de resterende egenvektorer stiger deres IPR, samtidig med at ingen komponenter skiller sig 

ud. Dette forventes for egenvektorer, der tilhører tilfældige egenværdier. Som eksempel laves en 

regression med afkast for en portefølje med vægte fundet fra en tilfældig egenværdis egenvektor 

𝜆𝑚𝑖𝑛 < 𝜆35 < 𝜆𝑚𝑎𝑥, ligesom vi gjorde i Faktoranalysen for den største og mindste egenværdi. Til 

venstre vises et søjlediagram for den tilfældige egenvektor for 𝜆35, og til højre vises regressionen 

for de normaliserede afkast med en portefølje dannet af 𝑢35. 

 

 

Figur 4-12 

  

I søjlediagrammet til venstre i figur 4.12 observerer vi ingen holdbar struktur. Den største positive 

komponent tillægges BRBY, en tøjproducent, og den største negative komponent er BP, et olie- og 

gasselskab. Egenvektoren opfanger ikke de største korrelationer på samme måde som de mindste. 
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Korrelationen mellem BRBY og BP er f.eks.0,37. Til højre i figur 4.12 ser vi ikke meget 

sammenhæng ved regressionen. Vi finder en korrelation på 0,104.  

 

4.1.2.7 Tidsrullende vindue 

Indtil videre har vi analyseret den empiriske korrelationsmatrix inden for en fast periode af tid. Her 

har vi forsøgt at definere vores faktorer ud fra hvad resultaterne viste, mens vi har ignoreret 

faktummet at disse forhold ændrer sig som tiden går. 

Figur 4.13 viser resultater som tiden vokser, vha. et ”rullende” tidsvindue. Det vil sige at vi 

bestemmer tidsvinduet ud fra en periode af tid, og udregner værdien inden for den valgte periode, 

hvor vi ser tilbage i tiden. Som for eksempel x-aksens værdi 01-2007 har vi med et tidsvindue på et 

år (252 dage), gået fra 01-01-2007 tilbage til 01-01-2006 og fundet vores resultat. 

Den røde linje viser den gennemsnitlige korrelation for hele markedet udregnet for den empiriske 

korrelationsmatrix C, ud fra de daglige afkast ved at bruge et tidsvindue på 252 dage. Værdien 

passer med den højre y-akse. Samme akse passer også til den sorte linje, der illustrerer den 

procentvise størrelse for den største egenværdi, når vi benytter den empiriske korrelationsmatrix 

med samme tidsvindue på et år. Den grønne linje viser den årlige volatilitet af FTSE 100 indekset 

udregnet via de daglige afkast for FTSE 100 indekset med et tidsvindue på 40 dage, hvor værdien 

vises på den venstre y-akse. 
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Figur 4-13 

 

Vi fandt ud af i egenværdianalysen, at den største egenværdi følger markedsindekset, og at dette 

resulterer i, at de empiriske korrelationer for aktierne påvirkes i stor grad af egenværdien. 

Størrelsesordenen af den største egenværdi lader til at reflektere graden af kollektive bevægelser 

(Plerou 2001, side 178). Dette bekræftes i figur 4.13. Vi ser at den procentvise størrelse for den 

største egenværdi er nærmest identisk med den gennemsnitlige korrelation i markedet. 

 

Omkring finanskrisen observeres den største volatilitet for hele perioden. Flere af aktierne 

bevæger sig mere synkront end normalt under disse perioder (ibid.). Derfor ser vi, at den 

gennemsnitlige korrelation og den største egenværdi er høje under denne periode. For de 

efterfølgende år ser vi store udsving for de to, som overraskende overgår forholdene under 

finanskrisen, uden nær så store udbrud i volatiliteten. 

Hvorimod i perioder når den største egenværdi bliver mindre, er volatiliteten enten mere jævn 

eller falder i perioden op til ændringen. F.eks. kan man tage 2014, hvor tiden op til, viser en 
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mindskelse af egenværdiens størrelse med en jævn volatilitet, hvor den efterfølgende tid viser 

forøgelse af egenværdiens størrelse samt volatiliteten.  

Figuren viser at markedet varierer meget, hvilket forventes, hvis vi overvejer innovationer i 

markedet, såsom nyheder, konjektursvingninger eller økonomiske bobler (Avellaneda, slidessæt3). 

 

 

4.2 Porteføljeanalyse 

4.2.1 Forudsagt og realiseret risiko 

Nu vil vi se på, hvordan rengøring af korrelationsmatricer påvirker en porteføljes risiko, samt hvor 

præcist vi kan forudsige den. Vi tager udgangspunkt i Plerou (2002) og Laloux (2000), sådan at vi 

inddeler en tidsperiode i to lige store intervaller. Det bliver til at begynde med gjort for en toårig 

periode, sådan at vi sammenligner etårige perioder. Vi forudsiger da for år 𝑇, og realiserer for år 

𝑇 + 1, hvor 𝑇 = 2006, 2007,… , 2017. Vi bekymrer os ikke om porteføljeafkastet, men vil 

udelukkende finde de mindst risikable porteføljer, dvs. GMVP. Vi finder da de optimale 

porteføljevægte, der løser GMVP problemet for år 𝑇 

min 𝜎𝑝
2 = 𝒘𝑻

′ 𝑽𝑻𝒘𝑻 mht. 𝒘, sådan at 𝒘′𝟏 = 1 . 

𝑽𝑻 er kovariansmatricen fra år 𝑇, og kan skrives som 𝒙𝑻’𝑪𝑻𝒙𝑻, hvor 𝒙𝑻 = 𝑫𝒘𝑻.  

𝑫 er diagonalmatricen af de enkelte volatiliteter, sådan at 𝒙𝑻 = (𝑤1𝜎1, 𝑤2𝜎2, … , 𝑤𝑝𝜎𝑝), hvor 

𝑤𝑖  og 𝜎𝑖 stammer fra år 𝑇, for 𝑖 = 1,… , 𝑝. GMVP kan da også udtrykkes som i Plerou (2002) 

min 𝜎2 =∑ ∑ 𝑤𝑖𝑤𝑗𝐶𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1  , hvor ∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑝
𝐼=1  . 

De porteføljevægte, der minimerer for år 𝑇, som vi finder fra korrelationsmatricen fra år 𝑇, bliver 

da brugt til den forudsagte varians. For at finde den realiserede varians bruges disse optimale 

porteføljevægte fra år 𝑇 dernæst på korrelationsmatricen fra år 𝑇 + 1. Dermed opnår vi 

udtrykkene for forudsagt og realiseret risiko 

𝜎𝑓 = √𝒘′𝑻𝑽𝑻𝒘𝑻  , 

𝜎𝑟 = √𝒘′𝑻𝑽𝑻+𝟏𝒘𝑻  . 
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Vi sammenligner da disse udtryk for at se om den forudsagte risiko er underestimeret, og i så fald 

hvor meget. Vi definerer en procentuel måleenhed (Plerou, 2002, s. 9) 

𝜉 =
𝜎𝑟 − 𝜎𝑓
𝜎𝑓

  . 

Vi vil først lave denne øvelse på den ikke-rengjorte empiriske korrelationsmatrix, og derefter vil vi 

se effekten af at rengøre korrelationsmatricen. De approksimationer, vi fandt ved Faktoranalyse, 

vil vi kalde for den simple rengøring. I afsnit 4.1.1 fandt vi frem til to approksimationer af 

korrelationsmatricen 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟓 . Vi fandt 𝑪𝒇−𝟐𝟎𝟏𝟓
𝒔𝒄𝒓𝒆𝒆  ved et scree plot og 𝑪𝒇−𝟐𝟎𝟏𝟓

𝑲𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓  ved tommelfingerreglen 

(Kaisers regel). Vi laver samme procedure for alle andre år, men vi vil kun vælge antal faktorer ved 

scree plots. Vores vurdering, der især stammer fra vores kendskab til Random Matrix Theory, er at 

tommelfingerreglen lader for mange egenværdier bidrage til den systematiske varians.  

Dertil kommer de mere ”specifikke” rengøringsmetoder, der er introduceret i afsnit 2.3.3, dvs. 

Laloux’ filtrering og Plerous filtrering. Her inddrages MP fordelingen, hvor 𝜎2 bruges som en 

justerbar parameter a la Laloux (2000).  

Vi leder da efter det ”bedste fit” i den forstand, at vi vil minimere andelen af egenværdier, der 

ligger udenfor MP fordelingen, dvs. størst mulig andel af egenværdierne skal ligge i spektrummet. 

Det fungerer sådan, at når vi først ser MP fordelingen for den empiriske korrelationsmatrix, vil vi 

se en stor afvigende egenværdi 𝜆max, som vi har set, repræsenterer markedet generelt. Den ved vi 

indeholder brugbar information, og vi ser dernæst, om de ortogonale faktorer til ’markedet’ 

passer bedre til MP fordelingen (Laloux, 2000, s. 4).  

Vi ”fjerner” da bidraget fra 𝜆𝑚𝑎𝑥 og justerer 𝜎2 = 1 −
𝜆max

𝑁
, og observerer hvor mange 

egenværdier, der nu afviger. Vi gentager proceduren, hvis og så længe det er nødvendigt, indtil det 

minimale antal afvigende egenværdier findes.  

Vi finder de tre forskellige typer af rengjorte korrelationsmatricer ved den simple rengøring og ved 

de to filtreringer 𝑪𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓, 𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙 og 𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖.  

Om end vi primært interesserer os for at minimere risikoen, og ikke bekymrer os om afkast, vil vi 

alligevel lave en illustration af den effektive grænse. Vi vil sammenligne de efficiente grænser, vi 

finder for forudsagt og realiseret risiko. I figur 4.14 er de efficiente grænser genereret fra år 2015-

2016. Vi ved fra afsnit 2.1.7, at enhver portefølje på den efficiente grænse, er en lineær 
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kombination af to andre effektive porteføljer. Vi har da fundet GMVP og MW for den ikke-

rengjorte korrelationsmatrice, og defineret en ny vektor af porteføljevægte  

𝒛 = 𝛼𝒘𝑀𝑊 + (1 − 𝛼)𝒘𝐺𝑀𝑉𝑃 med middelværdi og varians 

𝜇𝑧 = 𝒘𝒛
′ 𝜇𝑖 , 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 𝐺𝑀𝑉𝑃,𝑀𝑊  , 

𝜎𝑧
2 = 𝒘𝒛

′𝑉𝒘𝒛 . 

MW er fundet som den MVP, der minimum opnår det største forventede afkast en aktie i 

porteføljen kan generere.  

Dernæst gøres det samme for den rengjorte korrelationsmatrice, hvor vi har brugt Laloux’ 

filtrering. Konstanten 𝛼 lader vi løbe mellem −0,5 og 2. 

 

 

Figur 4-14 

I figur 4.14 observerer vi, hvordan de effektive grænser opfører sig før og efter Laloux’ filtrering. 

Rengøringen har bragt den minimale forudsagte risiko tættere på den minimale realiserede risiko. 

Og den realiserede risiko for GMVP er blevet reduceret til 𝜎𝑟
𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 = 0,1672 < 𝜎𝑟

𝐶 = 0,1719.  

Det gælder dog ikke, at den rengjorte korrelationsmatrix, for et givet forventet afkast, altid opnår 

mindre risiko end den oprindelige korrelationsmatrix. Vi kan se, at i takt med, at volatiliteten øges, 
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vil porteføljerne på den realiserede efficiente grænse give et større forventet afkast end for 

porteføljer på Laloux’ realiserede efficiente grænse.  

Vi har fundet 𝜎𝑓
𝐶 = 0,0902 og  𝜎𝑓

𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 = 0,0973 

⇒ 𝜉𝐶 =
0,1719−0,0902

0,0902
= 0,9067 og  𝜉𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 =

0,1672−0,0973

0,0973
= 0,7180 . 

Laloux’ filtrering har medført, at vi underestimerer med 71,8%, hvorimod brug af den ikke-

rengjorte korrelationsmatrice giver en underestimering på 90,67%. 

Nu skal vi se, hvordan den simple rengøring og de to filtreringer præsterer i årene 2006-2007 frem 

til 2017-2018. I hver periode har vi ved den simple rengøring valgt optimalt antal faktorer ved et 

scree plot, og ved de to filtreringer, er det optimale antal faktorer fundet ved at justere 𝜎2.  

I Bilag findes en liste af valgene af antal egenværdier, for alle tre metoder, i hele perioden.  

Tabel 4.1 viser for alle tre metoder forudsagt risiko, realiseret risiko og i hvor stor procentmæssig 

grad, der er blevet underestimeret.  
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Tabel 4.1 Forudsagt-realiseret risiko, étårige perioder (𝑇 ≈ 252)  

 

Forudsagt- 
realiseret 

𝑪  𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓  𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙  𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖 

𝜎𝑓 𝜎𝑟 𝜉 𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉 𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉 𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉 

2006-07 0,0639 0,1195 0,9089 0,063 0,100 0,578 0,0619 0,1083 0,7490 0,0613 0,1128 0,8403 

2007-08 0,0752 0,2658 2,5359 0,075 0,252 2,370 0,0816 0,2431 1,9787 0,0792 0,2449 2,0906 

2008-09 0,1486 0,1829 0,2305 0,150 0,157 0,058 0,1418 0,1534 0,0820 0,1405 0,1642 0,1682 

2009-10 0,0988 0,1245 0,2596 0,1021 0,1303 0,2755 0,1035 0,1168 0,1288 0,1051 0,1231 0,1712 

2010-11 0,0711 0,1299 0,8273 0,078 0,126 0,611 0,0774 0,1250 0,6136 0,0762 0,1255 0,6467 

2011-12 0,0864 0,1082 0,2524 0,0949 0,0946 -0,0028 0,0923 0,0888 -0,0378 0,0934 0,0926 -0,0152 

2012-13 0,0661 0,1017 0,5384 0,069 0,096 0,391 0,0646 0,0897 0,3885 0,0649 0,0992 0,5270 

2013-14 0,0668 0,1109 0,6597 0,070 0,100 0,434 0,0662 0,0961 0,4517 0,0685 0,0996 0,4528 

2014-15 0,0693 0,1473 1,1254 0,075 0,134 0,775 0,0739 0,1360 0,8400 0,0741 0,1365 0,8407 

2015-16 0,0902 0,1719 0,9067 0,093 0,161 0,735 0,0973 0,1672 0,7180 0,0952 0,1735 0,8236 

2016-17 0,0981 0,1188 0,2116 0,111 0,0986 -0,1087 0,1083 0,1000 -0,0767 0,1049 0,1013 -0,0344 

2017-18 0,0592 0,1136 0,9199 0,060 0,116 0,934 0,0604 0,1161 0,9220 0,0604 0,1154 0,9112 
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Tabel 4.1 efterlader et indtryk af, at rengøring har en positiv effekt, og generelt lader det til at 

adskillelsen af systematisk og specifik varians medfører, at vi opnår lavere realiseret risiko. Der er 

dog bestemt undtagelser, så det er begrænset, hvor generelt det er. De bedste resultater er 

markeret med fed, og de værste og mest overraskende resultater er markeret med rød.  

Alle de røde har til fælles, at der enten opnås større realiserede risiko end ved den empiriske 

korrelationsmatrix, eller at rengøringen har gjort, at man har overestimeret risikoen.  

I 2008-09 giver alle tre metoder ganske præcise forudsigelser og lavere realiseret risiko, end ved 

den oprindelige korrelationsmatrix. I særdeleshed den simple og Laloux’ filtrering. 

Porteføljevægtene, der løser GMVP for de tre metoder, er meget lige. Der er stor enighed om, 

hvilke aktier, der skal vægtes højest og lavest. Hvis vi f.eks. inspicerer de porteføljevægte, vi fandt 

fra 𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 , finder vi, at de to aktier, der tildeles størst positiv vægt, er SPX og LAND.  

De to aktier, der tildeles størst negativ vægt, er PRU og SDR. Vi vil se på, hvordan de omtalte aktier 

var korreleret i de pågældende år: 

𝐶<𝑺𝑷𝑿,𝑺𝑫𝑹>
𝑖  𝐶<𝑳𝑨𝑵𝑫,𝑺𝑫𝑹>

𝑖  𝐶<𝑆𝑃𝑋,𝑷𝑹𝑼>
𝑖  

= {
0,3893 , 𝑖 = 2008
0,3069 , 𝑖 = 2009

 = {
0,5040 , 𝑖 = 2008
0,4947 , 𝑖 = 2009

 = {
0,4272 , 𝑖 = 2008
0,2619 , 𝑖 = 2009

 

 

De pæne resultater fra 2008-09 stiller en forventning om, at korrelationen har været nogenlunde 

fast. Med de inspicerede aktier rammer det ikke helt ved siden af. Ændringen i korrelationen 

mellem SPX og PRU var dog overraskende, men det var til gengæld den største ændring vi så.  

I 2009-10 præsterer Laloux’ og Plerous filtreringer ganske fint, hvor Laloux’ filtrering igen gør det 

lidt bedre. Korrelationen mellem de to aktier med størst positiv og størst negativ vægt er 

𝐶<𝑮𝑺𝑲,𝑹𝑹>
𝑖 = {

0,2275 , 𝑖 = 2009
0,2332 , 𝑖 = 2010

 . 

Den simple rengøring rammer, med både højere realiseret risiko og mindre præcis forudsigelse, 

helt ved siden af. Vi kan se, at Plerou’ filtrering klarer sig hæderligt, så det skyldes det subjektive 

valg, vi tog på baggrund af et scree plot, da den eneste faktiske forskel på den simple rengøring og 

Plerou’s filtrering er valget af egenværdier. Ved Plerou benytter vi MP fordelingen, og vi fandt 

frem til, at det optimale antal afvigende egenværdier var syv.  
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Figur 4-15 

 

Vi ser scree plottet fra 𝑪𝟐𝟎𝟏𝟎 i figur 4.15. Vi valgte at approksimere matricen ved fire egenværdier. 

Ved Kaisers regel skulle 14 egenværdier have være medtaget, som er alt for mange ift. MP 

fordelingen. Tabel 4.1 har vist os, at der var brugbar information i flere egenværdier end tre.   

I 2006-07 er den simple rengøring derimod væsentlig bedre end Plerous filtrering, som betyder, vi 

har ledt for meget efter det optimale antal afvigende egenværdier, da vi ved den simple rengøring 

fandt, at tre egenværdier skulle approksimere 𝑪𝟐𝟎𝟎𝟔.  

I 2011-12 og 2016-17 fik vi negative 𝜉′𝑒𝑟. Vi overestimerede vores forudsagte risiko, når vi 

rengjorde i de to perioder. Vi dykker igen lidt ned i korrelationer mellem aktierne, der bidrager 

mest til at danne GMVP: 

𝐶<𝑀𝑅𝑊,𝑹𝑹>
𝑖  𝐶<𝑈𝐿𝑉𝑅,𝑨𝑨𝑳>

𝑖  𝐶<𝑈𝐿𝑉𝑅,𝑪𝑹𝑯>
𝑖  

= {
0,3814 , 𝑖 = 2011
0,1762 , 𝑖 = 2012

 = {
0,5042 , 𝑖 = 2011
0,2628 , 𝑖 = 2012

 = {
0,4871 , 𝑖 = 2011
0,3034, 𝑖 = 2012

 

 

MRW, ULVR er blandt de aktier, der vægtes størst positivt, hvor CRH og AAL er dem, som har 

størst negativ vægt. Vi ser, hvordan korrelationen ændres markant. AAL’s korrelation halverede 

med alle aktier, der havde størst positiv vægt.  
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Vi ser tilsvarende mønster ved overestimeringen, vi fik fra 2016-17: 

𝐶<𝐵𝐴,𝑺𝑮𝑬>
𝑖  𝐶<𝑅𝑇𝑂,𝑺𝑮𝑬>

𝑖  𝐶<𝐾𝐺𝐹,𝑺𝑮𝑬>
𝑖  

= {
0,4560 , 𝑖 = 2016
0,2370 , 𝑖 = 2017

 = {
0,4752 , 𝑖 = 2016
0,2828 , 𝑖 = 2017

 = {
0,3786 , 𝑖 = 2016
0,0590 , 𝑖 = 2017

 

 

SGE var den aktie med størst negativ porteføljevægt, og vi ser, hvordan SGE’s korrelation ændrer 

sig meget med BA, RTO og KGF, som er de aktier med størst positiv vægt.  

Desuden så vi i figur 4.13, hvordan den største egenværdis forklarende andel af variansen fulgte 

den gennemsnitlige korrelation. I år 2016 var den største egenværdi 𝜆1
2016 = 30,2958 og 

forklarede 
𝜆1
2016

79
= 38,35% af variansen. I 2017 faldt det niveau drastisk: 

𝜆1
2017

79
=
14,2747

79
= 18,07%.  

I perioderne 2012-13 frem til 2015-16 virkede metoderne efter hensigten, og vi så nogenlunde 

faste korrelationer mellem de mest væsentlige aktier i GMVP.  

Figur 4.13 giver det samme indtryk, dvs. ændringerne, i gennemsnitlig korrelation fra år 2012-13, 

2013-14 osv., er markant mindre end ændringen i f.eks. år 2011-2012.  

Vi har set en tendens til, at des mere fast korrelationen er, des bedre virker rengøringerne. Vi har 

lavet analysen for étårige perioder, hvilket medfører et fast 𝑄 i MP fordelingen. Vi finder 

𝑄 =
𝑇

𝑁
≈
252

79
 ≈ 3,2.  

Om end metoderne har haft positiv virkning i mange af årene, lader det til, at et års observationer 

er lidt for mange til vores antal aktier, og vi vil gerne tættere på den nedre grænse for 𝑄 på én.  

Vi skal i næste afsnit se på, hvad ændringen af antal observationer gør for vores resultater. 

 

4.2.2 Effekten af Q 

Indtil videre har vi set på porteføljer dannet af kovariansmatricer over 1-årige perioder, som viser 

fornuftige resultater for de rengjorte matricer. Dog opstod der overestimeringer, hvilket betyder, 

at modellen ikke virker efter hensigten. Bedre estimeringer kan muligvis findes, hvis vi ændrer 

valget af perioden, siden dette ændrer 𝑄 og dermed udseendet af MP fordelingen. Udover at 

justere parametrene i MP fordelingen, har tiden også betydning for korrelationen mellem 

aktierne. Hvis 𝑇 er lille, vil korrelationerne indeholde mindre støj fra fortiden, hvormed 
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korrelationer potentielt vedligeholdes bedre i næste periode, og vi kan opnå bedre estimationer 

fra de rengjorte korrelationsmatricer.  

Til at verificere dette har vi i figur 4.16 sammenlignet den empiriske estimeringer med dem fra den 

rengjorte kovariansmatrix ved brug af Laloux’ filtrering. 

 

 

Figur 4-16 

 

Modsat i figur 4.14, ser vi en større adskillelse mellem de to estimater for den empiriske kovarians, 

som hentyder til at meget ligegyldig støj indtræder i den korte tidsperiode, og derfor 

overinvesteres der i kunstige lav-risiko egenvektorer (Laloux 2000). Vi finder 𝜉𝐶 = 2,2997 =

229,97%. Derimod er risikoen for den optimerede portefølje med 𝑪𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 bedre til at estimere 

den realiserede risiko, som giver en underestimering på 𝜉𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 = 0,8374 = 83,74%.  

Vi ser en fornuftig forbedring ift. de forrige efficiente grænser vi viste i afsnit 4.2.1, hvor 𝑄 ≈ 3.2. 

Når vi arbejder med halvårlige data, bliver 𝑄 ≈ 1,55 og rengøringen virker meget bedre. I de to 

artikler Laloux (2000) og Plerou (2002) estimerer de med et endnu mindre 𝑄, og opnår lignende 

resultater. Hvis vi i stedet vil se, om vi kunne estimere bedre for længere perioder, og dermed 

større 𝑄, vil det betyde, at vi skal bære over med flere egenværdier, som afviger fra spektrummet. 

Dette vil vi se nærmere på i næste afsnit. 
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4.2.2.1 Andel af afvigende egenværdier 

Når vi benytter fortidige korrelationer til at estimere den fremtidige risiko, har vi set, at tiden har 

stor betydning. For at vælge det optimale 𝑇, skal man balancere mellem to modsatrettede effekter 

(Rosenow, 2003, s. 243). Den ene effekt er størrelsen af spektrummet i MP fordelingen, som kan 

udregnes til 

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝜆𝑚𝑖𝑛 = (1 + 2√
1

𝑄
)

2

− (1 − 2√
1

𝑄
 )

2

= 4√
1

𝑄
= 4√

𝑁

𝑇
  . 

Hvis vi vælger en lang tidsserie, vil spektrummet mindskes, og der er større sandsynlighed for at 

finde afvigende egenværdier, som indikerer, at valget af en længere tidserie giver mere brugbar 

information om markedet. Derimod siger den anden effekt, at stabiliteten i korrelationer ændres 

over tid, hvilket vi også erfarede i det tidsrullende vindue, som fortæller, at tidsperioden ikke skal 

være for lang for at finde den bedste beskrivelse af dynamikken mellem korrelationerne (ibid.).  

I figur 4.17 ser vi på andelen af afvigende egenværdier, når længden af tidsserien vokser. 

 

 

Figur 4-17 
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Grafen i figur 4.17 begynder for 𝑇 = 79, siden 𝑄 ≥ 1. Ligeledes er 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 0, hvormed vi kun 

finder afvigende egenværdier større end 𝜆𝑚𝑎𝑥. For 𝑇 = 79 ligger 3,8% af egenværdierne udenfor 

spektrummet, som vil sige, at tre egenværdier afviger fra spektrummet. Når 𝑇 vokser, optræder 

der flere afvigende egenværdier, hvilket vokser i en nogenlunde lineær forstand, indtil tre år er 

passeret (𝑇 ≈ 750), hvor den efterfølgende stigning flader ud. For en treårig periode er over 

halvdelen af egenværdierne uden for spektrummet. Modsat er det under 20 % af egenværdierne, 

der afviger, hvis vi bruger en halvårlig periode, hvilket antyder, at vi for en kortere periode kan 

opnå bedre resultater, som stemmer overens med de efficiente grænser i figur 4.16.  

Dette har vi undersøgt ved at se på de globale minimum varians porteføljer for forskellige perioder 

omkring året 2012, som vises i nedenstående tabeller: 

 

1.1-30.6.12/ 

1.7-31.12.12 

𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉  2012/ 

2013 

𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉 

𝑪 0,0541 0,1251 1,3135  𝑪 0,0661 0,1017 0,5384 

𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓  0,0703 0,0811 0,1535  𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 0,069 0,096 0,391 

𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙 0,0662 0,0761 0,1487  𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙 0,0646 0,0897 0,3885 

𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖 0,0678 0,0808 0,1938  𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖 0,0649 0,0992 0,5270 

  

2010-11/ 

2012-13 

𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉  2008-11/ 

2012-15 

𝜎𝑓 𝜎𝑟  𝜉 

𝑪 0,0894 0,1000 0,1182  𝑪 0,1310 0,1150 -0,1217 

𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓  0,0940 0,0978 0,0403  𝑪𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 0,1294 0,1155 -0,1074 

𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙 0,0928 0,0899 -0,0253  𝑪𝑳𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙 0,1304 0,1125 -0,1369 

𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖 0,0920 0,0961 0,0455  𝑪𝑷𝒍𝒆𝒓𝒐𝒖 0,1272 0,1211 -0,0478 

 

Som forventet, forekommer det bedste resultat for en halvårlig periode. Den empiriske forudsagte 

risiko er betydeligt mindre end den realiserede, som betyder vi underestimerer 𝜉 ≈ 1,3135 =

131,35 %. Efter at rengøre matricerne med de tre metoder, ligger den forudsagte meget tættere 

på den realiserede. For Laloux’ filtrering finder vi 𝜉 = 0,1487 = 14,87%, hvilket vil sige, at 
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porteføljen dannet for 𝑪𝐿𝑎𝑙𝑜𝑢𝑥 er særdeles mere stabil over tid over det halve år. For 𝑪𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟  og 

𝑪𝑃𝑙𝑒𝑟𝑜𝑢 finder vi lignende resultater. 

For de længerevarende perioder ser vi, at den empiriske korrelationmatrix’ estimater kommer 

tættere hinanden, hvormed effekten af at rengøre matricer aftager. I en toårig periode bliver 𝜉 

ved Laloux’ filtrering negativ. 

Dertil bemærkes, at 𝑪 bliver negativ, når vi estimerer med en fireårig periode, og de resterende 

resultater er ikke brugbare, eftersom de alle også er negative. Det lader til, at det ikke giver 

mening at rengøre matricer på perioder længere end et år, når vi estimerer med et aktiemarked 

på 79 aktier. Dette faktum kan endda betvivles fra vores tidligere analyse, da der forekom negative 

målinger for 𝜉 inden for en etårig periode. 

Overordnet giver vores resultater et indtryk af, at Laloux’ filtrering klarer sig bedre end Plerous. Vi 

bemærkede tidligere, at den eneste forskel på approksimationen ved Faktoranalyse og Plerou’s 

filtrering er måden hvorpå vi vælger faktorer, dvs. ved scree plots eller som de afvigende 

egenværdier fra MP fordelingen, hvorfor vi også foretrækker Laloux’ filtrering frem for den simple 

rengøring. Forskellen mellem Laloux’ og Plerou’ filtreringer ligger i hvordan sporet i 

korrelationsmatricen overholdes, når man har fundet det optimale antal afvigende egenværdier.  

Plerou lader egenværdierne fra spektrummet være nul, og når der gås fra spektral 

dekompositionen ”tilbage” til rengjorte korrelationsmatrix, sættes diagonalen lig en. Dermed 

findes den specifikke varians på samme måde som ved den simple rengøring, og de tilfældige 

egenværdiers tilhørende egenvektorer bidrager ikke til korrelationsmatricen. Laloux tildeler 

derimod de tilfælde egenværdier den gennemsnitlige værdi af deres samlede andel af sporet. På 

den måde bliver de integreret i korrelationsmatricen. Vi foretrækker Laloux’ filtrering både pga. 

vores resultater, og fordi vi synes, det virker mere fornuftigt at få en eller anden form for bidrag 

fra de tilfældige faktorer.  
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5 Konklusion 

Vores interesse var at se, hvilken effekt adskillelse af støj fra brugbar information, havde på vores 

risikoestimater. Ideen er, at den brugbare information kan forklares ved få faktorer, der muligvis 

har en underliggende betydning. Vi lavede først en egenværdianalyse, hvor problemet var at finde 

det mindst mulige antal faktorer, der kunne approksimere den empiriske korrelationsmatrix. 

Desuden at forsøge at fortolke på de udvalgte, væsentlige faktorer. Egenværdianalysen er blevet 

lavet på korrelationerne fra år 2015. 

Standardfortolkningen af den største egenværdi er, at den repræsenterer en markedsfaktor. Ved 

spektral dekomposition nedbrød vi korrelationsmatricen i egenværdi-egenvektor par, og fandt 

tydelige tegn på, at det er tilfældet. Vi så, hvordan alle komponenterne i egenvektoren havde 

samme fortegn, og ikke varierede ret meget i størrelse. Det underbygger, at den første faktor 

påvirker alle aktiers afkast nogenlunde ens, og at det dermed ikke er en urimelig vurdering, at den 

første faktor repræsenterer det, alle aktier har til fælles, nemlig markedet. Dertil lavede vi en 

regression, hvor vi sammenlignede tidsrækken af markedsafkast med tidsrækken af afkast, hvor 

den største egenværdis tilsvarende egenvektors komponenter er porteføljevægtene. Vi fandt en 

klar lineær sammenhæng med en meget høj korrelation på 0,947.  

Vi inspicerede det næststørste egenværdi-egenvektor par. I litteraturen, som vi har brugt til at 

introducere Faktoranalyse, blev det foreslået, at den anden faktor kunne repræsentere aktiernes 

industri. Vi så i rimelig grad, at dette godt kunne være tilfældet. Det var meget tydeligt, hvordan 

aktier fra mine- og olieindustrien havde langt mere negative faktorladninger, end aktier fra nogen 

anden industri, og deres faktorladninger var tilnærmelsesvis ens. I bank-, supermarkeds- og 

husholdning & boligbyggeriindustrien var faktorladninger inden for hver gruppe også meget tæt 

på hinanden. Der fandtes dog bestemt aktier, hvis faktorladning passede langt bedre til andre 

industrier, end til deres respektive industri. Vi kan derfor ikke påstå, at grunden til grupperinger 

udelukkende skyldes, hvilken industri aktierne stammer fra. Det ville i hvert fald være noget 

tvetydigt.  

Vi gentog regressionsøvelsen på egenvektoren tilhørende det mindste egenværdi-egenvektor par. 

Vi så en meget mindre lineær sammenhæng, hvor korrelationen nu var 0,139. Vi havde faktisk 
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forventet en lavere korrelation, da den mindste egenværdi altid bliver vurderet som støj. Vi så 

hvordan faktorladningerne, nu var meget små og i både positiv og negativ retning. Der var dog to 

faktorladninger med relativt fortegn, der skilte sig rigtig meget ud. Plerou (2002) foreslår, hvordan 

de mindste faktorer kan vurderes som afkoblingsfaktorer. Det vil sige, at de to største 

faktorladninger med relativt fortegn, skulle for den mindste faktor, være de to aktier med størst 

korrelation blandt aktierne. For den næstmindste faktor skulle de to største faktorladninger med 

relativt fortegn, være de aktier, der så havde den næststørste korrelation, og så fremdeles. Dette 

mønster kunne bekræftes for den mindste og tredjemindste faktor. For den næstmindste var der 

tegn på mønsteret, men ikke helt generelt.  

På baggrund af et scree plot valgte vi at approksimere korrelationsmatricen ved tre fælles 

faktorer. De forklarede 53,47 % af variansen. Ved at bruge en tommelfingerregel, hvor alle 

egenværdiers værdi skal være skarpt større end én, ville approksimationen være dannet af tolv 

fælles faktorer, som ville forklare 68,71 % af variansen. Ved den sidstnævnte får vi forklaret mere 

systematisk varians, og dermed mindre specifik. Vi valgte dog alligevel kun tre faktorer. Primært 

fordi vi er interesseret i så få fælles faktorer som muligt, og sekundært fordi vi mistænker, at der 

er for meget støj i mange af de faktorer, som tommelfingerreglen tilføjer. Mistanken er pga. vores 

kendskab til Random Matrix Theory, som vi efterfølgende analyserede. 

Vi sammenlignede 𝐶2015 med baggrundsfordelingen for en tilfældig korrelationsmatrix, og fandt 

21 afvigende egenværdier, hvilket må betragtes som mange ud af de 79, der eksisterer. En stor del 

af disse egenværdier lå under 𝜆𝑚𝑖𝑛, og dækker for en lille portion af det samlede spor. Mest 

fremtrædende var den største egenværdi, der ikke var i nærheden af spektrummet. Derfor ansås 

den som en ikke-tilfældig egenværdi, og vi valgte at fjerne 𝜆1 fra sporet. Det ændrede MP 

fordelingen, hvor vi i stedet sammenlignede 56 % af egenværdierne med en tilfældig 

korrelationsmatrices egenværdier, og vi fandt et bedre fit. Vi fokuserede på at maksimere 

spektrummet til at fange flest mulige tilfældige egenværdier. Vi forsøgte at fjerne flere 

egenværdier fra sporet, men siden de var meget lavere end den største egenværdi, havde de ikke 

meget effekt på MP fordelingen, og flere egenværdier optrådte uden for spektrummet. Vi endte 

med seks egenværdier større end 𝜆𝑚𝑎𝑥, der forventedes at vise tegn på ”ægte” korrelationer. Det 

undersøgte vi ved at se på deres tilhørende egenvektorer.  
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Vi lærte at komponenter for en egenvektor fra en tilfældig korrelationsmatrix følger en standard 

normal fordeling, som vi kunne bekræfte, da vi sammenlignede dette med en af vores 

egenvektorer fra spektrummet. Omvendt, så vi karakteristika forskelligt fra en standard normal 

fordeling, da vi kiggede på de afvigende egenværdier. Det var sværere at adskille dem, da vi 

sammenlignede deres kurtosis med en standard normal fordelings kurtosis, på nær de ikke-

tilfældige egenværdier 𝜆1 og 𝜆79. Derefter studerede vi hvor mange komponenter, der bidrager til 

egenvektorerne gennem den Inverse Participation Ratio. Vi fandt, at næsten alle komponenter 

bidrager til den største egenværdi, hvilket igen indikerer, at det er en markedsfaktor. Vi valgte at 

eliminere effekten fra den største egenværdi. Vi dannede tidsrækken af afkast, hvor den 

tilsvarende egenvektors komponenter, er porteføljevægtene. Denne porteføljes afkast trak vi fra 

markedets samlede afkast, således at alle vores afkast var ”rengjort” for den del af afkastet, der 

skyldes markedets generelle træk. Med disse ”markedsneutrale” afkast fandt vi en 

”markedsneutral” korrelationsmatrix. Den gennemsnitlige korrelation i matricen faldt med 0,43, 

hvor det nye gennemsnit var 𝐶𝑖𝑗̅̅̅̅ = −0,0115, hvilket viser, hvordan markedet har en enorm effekt 

på korrelationerne. Med den ”markedsneutrale” korrelationsmatrix fandt vi nye egenvektorer, der 

gav et bedre billede af de bidragende komponenter. Plerou (2002) viste, hvordan det næststørste 

egenværdi-egenvektor par kan vurderes som en markedskapitaliseringsfaktor. Vi så at den 

næststørste egenvektor 𝑢2 ikke viste en lineær sammenhæng mellem markedskapital og dets 

komponenter, men der var stadig en inddeling af de virksomheder med størst markedskapital, da 

vi studerede komponenterne. De fordelte sig mere overbevisende inden for klynger af sektorer, 

hvor 𝑢2 viste en sektor med henblik på produktion. Desuden viste 𝑢6 tegn på, at den sjette faktor 

kunne være en form for afslapnings- og fritidsfaktor. Herefter viste vi igen, hvordan de mindste 

afvigende egenværdier har egenvektorer med få komponenter, der bidrager, og at disse 

komponenter afkobles fra hinanden. Vi bekræftede, at en egenværdi, der tilhører spektrummet, 

opfører sig tilfældigt, ved at se på dens komponenter og sammenligne den med FTSE 100 indekset. 

Overordnet så vi ikke-tilfældige tendenser for de seks store afvigende egenværdier, men mest 

fremtrædende var 𝜆1. 

Til sidst i egenværdianalysen præsenterede vi et tidsrullende vindue for hele perioden, der viste 

en nær perfekt sammenhæng mellem den gennemsnitlige korrelation og den største egenværdi, 

hvilket bekræfter det store skift vi så, da vi lavede en ”markedsneutral” korrelationsmatrix. 
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Desuden så vi, at volatiliteten svinger mere i perioder, når markedet bliver mere korreleret. Efter 

at have valgt et antal faktorer, vendte vi fokus mod porteføljeoptimering. 

Vi rengjorde først korrelationsmatricer fra etårige perioder. For hvert år byggede vi minimum 

varians porteføljer, hvor vi brugte korrelationsmatricen fra det forrige år, til at forudsige risikoen. 

Vi sammenlignede da den forudsagte risiko med den realiserede risiko, som vi fandt med de 

fundne optimale porteføljer brugt på korrelationsmatricen fra det år. Vi gjorde dette for den ikke-

rengjorte empiriske korrelationsmatrix, og tilsvarende ved de tre metoder.  

Overordnet så vi, at der er en fin effekt ved at rengøre korrelationsmatricerne for støj. Det var 

oftest for de rengjorte matricer, at den realiserede risiko var mindst, og at forskellen mellem 

forudsagt og realiseret risiko var reduceret mest. Adskillelsen af støj virker dog ikke altid efter 

hensigten. I to perioder fandt vi noget overraskende, at den forudsagte risiko var blevet 

overestimeret. Vi inspicerede korrelationerne mellem de højest vægtede aktier i minimum varians 

porteføljerne, og så, at når rengøringerne ikke virker, var der kraftig ændring i korrelationen 

mellem disse. I perioder, hvor korrelationen i investeringsperioden var forholdsvis konsistent med 

korrelationen i perioden forinden, opnåede vi fine forbedringer.  

Vi vurderede dog, at etårige perioder ikke nødvendigvis var det bedste valg af observationer i 

forhold til vores antal aktier. Når vi analyserede etårige perioder, medfører det et 𝑄 ≈ 3,2 i MP 

fordelingen.  

Vi ændrede da på antallet af observationer for at se, hvilken effekt størrelsen af 𝑄 har.  

 

Til at starte med så vi på en halvårlig periode hvor 𝑄 ≈ 1,55. Her viste vi den efficiente grænse for 

den empiriske korrelationsmatrix og sammenlignede den med den Laloux-rengjorte 

korrelationsmatrix. Den empiriske korrelationsmatrix blev underestimeret med 229 %, hvorimod 

den rengjorte kun underestimerede med 83 %. Dette resultat var magen til resultater fundet i 

Laloux (2000), der også benytter et 𝑄 tæt på én til at estimere sin risiko.  

Vi lærte, at valget af 𝑄 har en betydning for spektrummets størrelse, der er 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 4√
𝑁

𝑇
. 

Derfor undersøgte vi andelen af afvigende egenværdier, som længden af 𝑇 vokser. Vi observerede 

en lineær sammenhæng mellem antallet af afvigende egenværdier og længden af perioden, hvor 
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en treårig periode viste, at over halvdelen af egenværdierne lå uden for spektrummet. Ydermere 

så vi, at det kun var 20 % for en halvårlig periode. 

For at se hvordan valget af 𝑇 (og dermed 𝑄) påvirker vores estimater, så vi på minimum varians 

porteføljer for forskellige perioder. Den halvårlige periode viste igen de bedste resultater, hvor 

estimatet var langt større for den empiriske end de rengjorte. For denne periode gav Laloux’ 

rengøring de bedste resultater, med Faktoranalyse som en tæt 2’er. Plerous rengøring virkede 

dårligst. 

For perioder på to eller fire år gav Laloux’ rengøring en overestimering af risikoen. Den realiserede 

risiko blev mindre end den forudsagte. Den toårige empiriske korrelationsmatrix blev 

underestimeret med kun 11,84 %, mens de to rengøringer (Faktoranalyse og Plerou) gav minimalt 

bedre underestimeringer. Eftersom den empiriske korrelationsmatrix præsterer så godt, virker 

rengøringerne ikke særlig godt. For den fireårige periode observerede vi overestimeringer for alle 

modellerne, inklusiv den empiriske korrelationsmatrix. Dermed fandt vi frem til, at de optimale 

underestimeringer opnås for kortere perioder, når vi samtidig opnår et 𝑄 tæt på én. 

Overordnet er det Laloux’ rengøring, der virker bedst. Faktoranalyse og Plerou’s rengøring er kun 

forskellige i, hvordan man vælger antallet af faktorer. Det, vi mener, gør Laloux’ metode bedre, er, 

at her bidrager de tilfældige egenværdiers tilhørende egenvektorer til dannelsen af den 

systematiske varians. Det synes vi virker mere fornuftigt, end ved Faktoranalyse og Plerou’s 

rengøring, hvor det kun er de valgte faktorer, der udgør systematikken.  

 

5.1 Perspektivering 

Vi kunne have kigget nærmere på kovarians- og korrelationsmatricer for afkast. Vi antager gennem 

Markowitz’ teori, at vores afkast er i.i.d normal fordelte. Denne antagelse betyder, at variansen er fast over 

hele den valgte tidsperiode, den er homoskedastisk. Dette kommer Marco Avellaneda ind på i hans 

forelæsningsslides. Han fortæller om, hvordan der eksisterer autokorrelation for afkast, som refererer til, at 

et afkast i dag kan påvirkes af forrige dags afkast. Det omhandler udholdenhed i aktier, som betyder at 

choks til markedet, påvirker markedet mere i perioden lige efter end en periode længere fremme i tiden, 

hvor chokket er passeret. Til det kan vi implementere en tidsseriemodel i form af GARCH, hvor der tillægges 

udholdenhed til variansen for en aktie. 
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Ydermere kunne vi have set på stabiliteten i de afvigende egenværdiers egenvektorer. Siden vi antager, at 

de egenværdi-egenvektor par der afviger indeholder ”ægte” information, burde der forekomme en 

stabilitet i dem over tid, hvis vi undersøger for en anden periode end det valgte 𝑪. Til det kunne vi have 

brugt en Overlap matrix, der ser på de afvigende egenværdiers egenvektorer, og sammenligner dem for to 

forskellige perioder af tid (Plerou 2002). 
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7 Bilag 

Tabel over aktier og tilhørende sektor: 

Symbol Sektor 

ABF Food Producers 

AHT Support Services 

ANTO Mining 

AV Life Insurance 

AZN Pharmaceuticals & Biotechnology 

BA Aerospace & Defence 

BARC Banks 

BATS Tobacco 

BDEV Household Goods & Home Construction 

BHP Mining 

BKG Household Goods & Home Construction 

BLND Real Estate Investment Trusts 

BNZL Support Services 

BP Oil & Gas Producers 

BRBY Personal Goods 

BT.A Fixed Line Telecommunications 

CCL Travel & Leisure 

CNA Gas, Water & Multi-utilities 

CPG Support Services 

CRDA Chemicals 

CRH Construction & Materials 

DCC Support Services 

DGE Beverages 

EZJ Travel & Leisure 

FERG Support Services 

GSK Pharmaceuticals & Biotechnology 
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HIK Pharmaceuticals & Biotechnology 

HLMA Electronic & Electrical Equipment 

HSBA Banks 

HSX Nonlife Insurance 

IAG Travel & Leisure 

IHG Travel & Leisure 

IMB Tobacco 

INF Media 

ITRK Support Services 

ITV Media 

KGF General Retailers 

LAND Real Estate Investment Trusts 

LGEN Life Insurance 

LLOY Banks 

LSE Financial Services 

MCRO Software & Computer Services 

MKS General Retailers 

MRO Automobiles & Parts 

MRW Food & Drug Retailers 

NG Gas, Water & Multi-utilities 

NXT General Retailers 

PPB Travel & Leisure 

PRU Life Insurance 

PSN Household Goods & Home Construction 

PSON Media 

RB Household Goods & Home Construction 

RBS Banks 

REL Media 

RIO Mining 

RR Aerospace & Defence 

RSA Nonlife Insurance 
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RTO Support Services 

SBRY Food & Drug Retailers 

SDR Financial Services 

SGE Software & Computer Services 

SGRO Real Estate Investment Trusts 

SMDS General Industrials 

SMIN General Industrials 

SN Health Care Equipment & Services 

SPX Industrial Engineering 

SSE Electricity 

STAN Banks 

STJ Life Insurance 

SVT Gas, Water & Multi-utilities 

TSCO Food & Drug Retailers 

TW Household Goods & Home Construction 

ULVR Personal Goods 

UU Gas, Water & Multi-utilities 

VOD Mobile Telecommunications 

WG Oil Equipment & Services 

WPP Media 

WTB Retail hospitality 

AAL Mining 
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Tabel over valg af antal relevante faktorer: 

Random Matrix Theory: 

 

 

 

 

1-årig periode

2006 6 1

2007 7 1

2008 7 1

2009 6 1

2010 7 1

2011 7 1

2012 8 3

2013 6 1

2014 6 1
2015 6 1

2016 9 4

2017 8 2

2018 7 2

Forskellige

perioder

T

2012 del 1 5 1

2012 del 2 5 1

2010-2011 16 3
2012-2013 12 2

2008-2011 12 1
2012-2015 13 2

1/2 år

2 år

4 år

Antal 

afvigende 

egenværdier

Antal 

egenværdier 

fjernet fra 

sporet

Antal 

afvigende 

egenværdier

Antal 
fjernede 

egenværdier 

fra sporet
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Faktoranalyse:  

 

 

 

 

 

 

 

1-årig periode

Scree plot Kaisers regel

2006 3 19

2007 2 15

2008 4 13

2009 3 19

2010 4 14

2011 3 10

2012 3 15

2013 4 16
2014 4 18

2015 3 12

2016 4 11

2017 9 21
2018 5 17

Forskellige

perioder

T

2012 del 1 3

2012 del 2 3

2010-2011 4

2012-2013 3

2008-2011 3

2012-2015 4

Antal 

systematiske 

faktorer

1/2 år

2 år

4 år
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Udvalgte R-koder: 

 

Anvendte pakker: 

library(magrittr) 

library(readxl) 

library(tidyverse) 

library(tidyquant) 

library(bindrcpp) 

library(factoextra) 

library(rgl) 

library(psych) 

library(IntroCompFinR) 

library(dplyr) 

library(PerformanceAnalytics) 

library(e1071) 

require("quantmod") 

library(BBmisc) 

library(REdaS) 

 

Data og databehandling 

## Getting data 

## FTSE 100 index 

### mangler data for 29. april 

 

getSymbols("^FTSE", src = "yahoo",  

           from = as.Date("2006-01-01"), to = as.Date("2018-12-31")) 

sum(is.na(FTSE)) 

which(is.na(FTSE)) 
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## liste over aktier på markedet fra 2006 - 2019-marts 

ftse100 <- new.env() 

setwd("/Users/ChristopherKurish/Desktop/RtilSpecialet") 

liste <- read.csv("ftse100liste.csv", header = F)    

liste <- liste[,1] 

liste <- as.character(liste) 

 

 

datasetFTSE<- xts() # Only run once 

 

n <- length(liste) 

pb <- txtProgressBar(min = 0, max = n, style=3) 

n 

# Actual loop:  

for(i in 1:length(liste)) { 

  liste[i]-> symbol 

  # specify the "from" date to desired start date 

  tryit <- try(getSymbols(symbol, from= as.Date("2006-01-01"), to = as.Date("2018-12-31"), src='yahoo')) 

  if(inherits(tryit, "try-error")){ 

    i <- i+1 

  } else { 

    # specify the "from" date to desired start date 

    getSymbols(symbol, from= as.Date("2006-01-01"), to = as.Date("2018-12-31"), src='yahoo') 

    datasetFTSE <- merge(datasetFTSE, Ad(get(liste[i]))) 

    rm(symbol) 

  } 

  setTxtProgressBar(pb, i) 

} 

 

sum(is.na(as.matrix(datasetFTSE))) 
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sapply(datasetFTSE, function(x) sum(is.na(x)))    # viser antal NAs for aktier/kolonner 

colSums(is.na(datasetFTSE))                       # same story 

rowSums(is.na(datasetFTSE)) 

 

datasetFTSE[1347,]              # 29. april 2011 indeholdte 74 NAs 

datasetFTSE <- datasetFTSE[-c(1347), ]         # fjerner datoen med 74 NAs 

 

sum(is.na(datasetFTSE))   # 19 NAs efterfølgende 

 

####################################      returns 

################ 

###### 

 

returns <- apply(datasetFTSE, 2, function(x)diff(x)/x[-length(x)]) 

returns <- as.matrix(returns) 

returns1 <- as.xts(returns) 

retny <- returns1[,-c(27)]  # fejl i GVC 

 

 

RMT og rengøring af kovarians-/korrelationsmatricen 

dagligeret <- retny["2014/2015"]    

 

kovarians <- cov(dagligeret) 

korrelation <- cor(dagligeret) 

 

egenværdi <- eigen(korrelation,only.values = TRUE)$values 

egenvektor <- eigen(cor(dagligeret))$vectors 

names(egenvektor) <- asset.names 

 

N <- ncol(dagligeret) 
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T <- nrow(dagligeret) 

Q <- T/N 

T;Q 

 

##    For korrelations matrix 

lambdamax <- (1+1/Q+2*sqrt(1/Q)) 

lambdamin <- (1+1/Q-2*sqrt(1/Q)) 

 

sum(egenværdi<lambdamin)   ; sum(egenværdi>lambdamax) 

 

hist(egenværdi, freq = FALSE, breaks=400, xlab = "Egenværdi størrelse",ylab="Tæthed") 

 

curve((Q/(2*pi))*(sqrt((lambdamax-x)*(x-lambdamin))/x), from = lambdamin, to = lambdamax, col = 

"red",add=TRUE) 

 

justvar1 <- 1-egenværdi[1]/N 

 

lambda1max <- justvar1*(1+1/Q+2*sqrt(1/Q)) 

lambda1min <- justvar1*(1+1/Q-2*sqrt(1/Q)) 

sum(egenværdi<lambda1min)   ; sum(egenværdi>lambda1max) 

 

#forkortet x-graf: dvs. uden største egenværdi: 

hist(egenværdi, freq = FALSE, breaks=400, xlab = "Lambda", xlim = range(0,(egenværdi[2]+1)) ) 

curve(1/justvar1*(Q/(2*pi))*(sqrt((lambda1max-x)*(x-lambda1min))/x), from = lambda1min, to = 

lambda1max, add=TRUE, col ="blue") 

 

justvar2 <-  1-egenværdi[1]/N-egenværdi[2]/N#-eigvcor[3]/N#-eigvcor[4]/N#-eigvcor[5]/N#-eigvcor[6]/N 

 

lmax <- justvar2*(1+1/Q+2*sqrt(1/Q)) 

lmin <- justvar2*(1+1/Q-2*sqrt(1/Q)) 
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curve(1/justvar2*(Q/(2*pi))*(sqrt((lmax-x)*(x-lmin))/x), from = lmin, to = lmax, add=TRUE, col ="green") 

sum(egenværdi <lmin)    ;   sum(egenværdi>lmax) 

 

justvar3 <-  1-egenværdi[1]/N-egenværdi[2]/N-egenværdi[3]/N#-egenværdi[4]/N-egenværdi[5]/N-

egenværdi[6]/N 

 

l3max <- justvar3*(1+1/Q+2*sqrt(1/Q)) 

l3min <- justvar3*(1+1/Q-2*sqrt(1/Q)) 

 

curve(1/justvar3*(Q/(2*pi))*(sqrt((l3max-x)*(x-l3min))/x), from = l3min, to = l3max, add=TRUE, col ="red") 

sum(egenværdi <l3min)    ;   sum(egenværdi>l3max) 

 

 

afvegen = sum(egenværdi>lambda1max) 

tilfvecsize <- N-afvegen 

 

## indsætte støj gns værdi direkte i eigen$values og lave en udregning: 

gnstilf <- mean(egenværdi[(afvegen+1):N]) 

gnstilf 

tilfvec <- rep(gnstilf,tilfvecsize) 

 

nyegenværdi <- c(egenværdi[1:afvegen],tilfvec) 

 

pleroutilfvec <- rep(0,tilfvecsize) 

plerounyegen <- c(egenværdi[1:afvegen],pleroutilfvec) 

 

##    "omvende en korrelationsmatrix"  

 

lalouxkor <- egenvektor%*%diag(nyegenværdi)%*%t(egenvektor) 
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pleroukor <- egenvektor%*%diag(plerounyegen)%*%t(egenvektor)   

length(diag(pleroukor)) 

diag(pleroukor) = 1 

 

volmatrix <- matrix(0, nrow=N,ncol=N) 

diag(volmatrix) <- sqrt(diag(kovarians)) 

 

lalouxren <- volmatrix%*%lalouxkor%*%volmatrix 

plerouren <- volmatrix%*%pleroukor%*%volmatrix 

 

lal15 <- lalouxren*252 

ple15 <- plerouren*252 

 

Finde risikomål 

# For Laloux og Plerou modeller 

mu.vec1 = colMeans(retny["2015"])   # for første periode 

mu.vec2  = colMeans(retny["2016"]) # for anden periode 

kov1 <- ple15 

kov2 <- ple16 

 

ple15halv1predpf <- globalMin.portfolio(mu.vec1,kov1) 

sort(lal15predpf$weights) 

realpf <- getPortfolio(mu.vec2,kov2,predpf$weights) 

realpf$er                                

predrisk <- predpf$sd 

realrisk <- realpf$sd 

 

predrisk 

realrisk 
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xi <- (realrisk-predrisk)/predrisk 

xi 

 

# for almindelige model 

første <- retny["2015/2015-06-30"]   # for første periode 

anden <- retny["2015-07-01/2015"] 

mu.vec1 = colMeans(første)*252   # for første periode 

mu.vec2  = colMeans(anden)*252 # for anden periode 

kov1 <- cov(første)*252     #cov(returns1["2007/2007-06-30"]) 

kov2 <- cov(anden)*252       #cov(returns1["2006-07-01/2006"]) 

 

predpf <- globalMin.portfolio(mu.vec1,kov1) 

predrisk =predpf$sd 

 

realpf <- getPortfolio(mu.vec2,kov2,predpf$weights) 

realrisk =realpf$sd 

predrisk  

realrisk 

empxi <- (realrisk-predrisk)/predrisk 

empxi 

 

 

###### Faktor modeller 

 

firsty <- retny["2014/2015"] 

secondy <- retny["2016"] 

 

prmedfafirst <- principal(cor(firsty),4,rotate='none',covar=F) 

prmedfasecond <- principal(cor(secondy),7,rotate='none',covar=F) 
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plot(prmedfafirst$values[1:20],type="b", cex=0.15) 

plot(prmedfasecond$values[1:20],type="b", cex=0.15) 

 

newcorfirst <- prmedfafirst$loadings%*%t(prmedfafirst$loadings) + diag(prmedfafirst$uniquenesses) 

newcorsecond <- prmedfasecond$loadings%*%t(prmedfasecond$loadings) + 

diag(prmedfasecond$uniquenesses) 

 

diagmat <- matrix(0, nrow=79,ncol=79) 

diag(diagmat) <- sqrt(diag(cov(firsty))) 

diagmat2 <- matrix(0, nrow=79,ncol=79) 

diag(diagmat2) <- sqrt(diag(cov(secondy))) 

 

kovarfirst <- diagmat%*%newcorfirst%*%diagmat 

kovarsecond <- diagmat2%*%newcorsecond%*%diagmat2 

 

mu.vec1 = colMeans(firsty)   # for første periode 

mu.vec2  = colMeans(secondy) # for anden periode 

kov100 <- kovarfirst*252 #cov(firsty)        #cov(returns1["2007/2007-06-30"]) 

kov200 <- kovarsecond*252 #cov(secondy)        #cov(returns1["2006-07-01/2006"]) 

 

predpf <- globalMin.portfolio(mu.vec1,kov100) 

realpf <- getPortfolio(mu.vec2,kov200,predpf$weights) 

 

pred1risk =predpf$sd 

real1risk =realpf$sd 

pred1risk 

real1risk 

xix <- (real1risk-pred1risk)/pred1risk 

xix 
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## scree plot 

par(mfrow=c(1,1)) 

dim(retny) 

retny["2015"] 

pca1 <- princomp(retny["2015"],cor=TRUE) 

pca2 <- princomp(correl) 

pca1$sdev/sum(pca1$sdev) 

screeplot(pca1, npcs = 20, type = "line", ylim=range(0,35), cex = 0.6,pch=20 ,main = "Scree plot 2015") 

 

abline(1,0, col = "red", lty=2) 

abline(h=c(0,5,10,15,20,25,30,35),v=c(1,5,10,15,20), col="gray", lty=2) 

 

#### egenvektor fordeling 

kurtosis15 <- matrix(0,ncol=2,nrow=79) 

for(i in 1:79) { 

  kurten <- kurtosis(dnorm(normalize(egenvektor[,i],method="scale"),0,1),method="moment") 

  kurtosis15[i,1] <- i 

  kurtosis15[i,2] <- kurten 

  i=i+1 } 

 

### 4 egenvektor fordelinger plot 

par(mfrow=c(2,2), mai = c(0.5, 0.5,0.1,0.1),oma = c(0, 0, 2, 0)) 

 

hist(normalize(egenvektor[,15],method="scale"),xlim=c(-4,4),ylim=c(0,0.8), main="",xlab="",ylab="", freq= 

F) 

curve(dnorm(x, mean=0, sd=1),   col="black", add=TRUE) 

legend(list(x = 0.5,y = 0.7)  , bty="n", # Set location of the legend 

legend = c(expression(paste(lambda["min"], " < ", lambda["15"], " < ", lambda["max"]))), cex=1.2, merge = 

TRUE) 
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hist(normalize(egenvektor[,4],method="scale"),xlim=c(-4,4),ylim=c(0,0.8), main="",xlab="",ylab="", freq= F) 

curve(dnorm(x, mean=0, sd=1),   col="black", add=TRUE, yaxt="n") 

legend(list(x = 1.5,y = 0.7),  legend = c(expression(paste(lambda["4"]))), bty="n",merge = TRUE, cex=1.2) 

 

hist(normalize(egenvektor[,2],method="scale"),xlim=c(-3,3),ylim=c(0,0.8), main="",xlab="",ylab="", freq= F) 

curve(dnorm(x, mean=0, sd=1),   col="black", add=TRUE, yaxt="n") 

legend(list(x = 1,y = 0.7),  legend = c(expression(paste(lambda["2"]))), bty="n",merge = TRUE, cex=1.2) 

 

hist(normalize(egenvektor[,1],method="scale"), xlim=c(-

10,10),ylim=c(0,0.8),main="",xlab="",ylab="",freq=F) 

curve(dnorm(x, mean=0, sd=1),   col="black", add=TRUE, yaxt="n") 

legend(list(x = 4,y = 0.7),  legend = c(expression(paste(lambda["1"]))), bty="n",merge = TRUE, cex=1.2) 

 

mtext(expression(paste(bold("Fordeling af egenvektorer"))), outer = TRUE) 

 

Inverse Participation Ratio 

###           inverse participation ratio 

 

uk <- apply(eigvec,2, function(x)x^4) 

IPR <- colSums(uk) 

PR <- 1/IPR 

 

yk <- apply(eigen(mccor)$vectors,2, function(x)x^4) 

IPR2 <- colSums(yk) 

1/IPR2 

 

## første ipr plot, figur 4.9 

plot(IPR, type = "o", pch=20, ylab = expression("IPR"),yaxs="i", xlab = expression(paste(lambda[k])), las=1, 

ylim=range(0,0.4), main="Inverse participation ratio") 

abline(h=mean(IPR), col="red", lty=3) 
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mean(IPR) 

rect(7, lim[3]-1, 70, lim[4]+1, border = "grey" ,col= rgb(1,1,1,0.5))  # anden farve rgb(0,0,1.0,alpha=0.5) 

 

leg.txt <- c(expression("IPR"), expression(paste(bar("IPR")))) # Text for legend 

legend(list(x = 55,y = 0.35),           # Set location of the legend 

       legend = leg.txt,               # Specify text  

       col = c("black","red"),     # Set colors for legend 

       lty = c(1,2),                   # Set type of lines in legend 

       merge = TRUE)  

 

par(mar=c(5,5,3,5)) 

#til figur 4.11 

plot(IPR[-c(1)], type = "o", pch=20, ylab = expression("IPR"),yaxs="i", xlab = expression(paste(lambda[k])), 

las=1, ylim=range(0,0.4), main="Sammenligning af IPR", col="black") 

abline(h=mean(IPR2), col="red", lty=3) 

rect(7, lim[3]-1, 70, lim[4]+1, border = "grey" ,col= rgb(1,1,1,0.5))  # anden farve rgb(0,0,1.0,alpha=0.5) 

lines(IPR2, type = "o", pch=20, col = "green") 

 

leg.txt <- c(expression("IPR"),expression(paste("IPR"["eps"])), expression(paste(bar("IPR"["eps"])))) # Text 

for legend 

legend(list(x = 55,y = 0.35),           # Set location of the legend 

       legend = leg.txt,               # Specify text  

       col = c("black","green","red"),     # Set colors for legend 

       lty = c(1,1,3),                   # Set type of lines in legend 

       merge = TRUE) 

 

##############################################      deviating eigenvalues 

 

retnow <- retny["2006/2011"] 

egenanal <- eigen(cor(retnow),only.values = TRUE)$values 
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deveigen <- function(tid,konc) { 

  #tid -> k 

  Qq <- konc 

  egenanal <- eigen(cor(retny[(1:tid),]))$values 

  justeret <- 1-egenanal[1]/79 

  lammax <- (1+1/Qq+2*sqrt(1/Qq)) 

  lammin <- (1+1/Qq-2*sqrt(1/Qq)) 

  amountofdev <- sum(egenanal>lammax)+sum(egenanal<lammin) # med eller uden under lambda min 

  print(amountofdev/79) 

} 

retny 

#help("PerformanceAnalytics-package") 

retny[1536] 

devmat <- matrix(0,ncol=3,nrow=1600) 

newwindow <- 10 

nrow(retnow) 

     for(i in 79:1536) { 

  koncentration <- i/79 

    valen <- deveigen(i,koncentration) 

    devmat[i,1] <- i 

    devmat[i,2] <- koncentration 

    devmat[i,3] <- valen 

    i <- i+newwindow   } 

devmat <- devmat[-c(1:78),] 

plot(devmat[(1:1522),1],devmat[(1:1522),3],type="s",cex=0.2, xlim = c(79,1522), 

xlab="T",ylab=expression("Procent"), main="Andel af afvigende egenværdier udenfor spektrummet") 

abline(h=c(0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6),v=c(79,250,500,750,1000,1250,1500), col="gray", lty=3) 
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###### Tætheder af korrelationer 

correl <- cor(retny["2015"]) 

correlvec <- as.vector(correl) 

sum(correlvec>=1) 

correlvec <- correlvec[correlvec!="1"] 

 

dens <- density(correlvec,to=1, from=-0.5,bw=0.02) 

correl2vec <- as.vector(cor(mcret)) 

length(correl2vec) 

sum(correl2vec>=0.99) 

correl2vec <- correl2vec[correl2vec!="1"] 

 

plot(dens, xlim=range(-1,1),axes=TRUE, ylim=range(0,4), main = "Tætheder af korrelationer", 

xlab=expression("C"[ij]), ylab = "Sandsynlighedstæthed") 

abline(h=c(0,1,2,3,4), v=c(-1,-0.5,0,0.5,1,1.5), col="gray", lty=3) 

lines(density(correl2vec, to=1, from=-1,bw=0.02), ylab="", xlab = "", main="", col="green") 

 

Random Matrix plot 

rmat <- replicate(79, rnorm(252,0,1))  

 

covmat <- cov(rmat) 

corrmat <- cor(rmat) 

 

eigvcorm <- eigen(corrmat,only.values = TRUE)$values 

N <- ncol(rmat) 

T <- nrow(rmat) 

Q <- T/N 

lmax <- (1+1/Q+2*sqrt(1/Q)) 

lmin <- (1+1/Q-2*sqrt(1/Q)) 

c(lmin,lmax) 
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curve((Q/(2*pi))*(sqrt((lmax-x)*(x-lmin))/x), from = lmin, to = lmax, xlim = range(0,4), ylim = range(0,2), 

xlab = "Egenværdi størrelse", ylab = "Tæthed", col = 4, main = "Marcenko-Pastur fordelingen") 

abline(h=c(0,0.5,1,1.5,2),v=c(0,1,2,3,4), lty=3, col="grey") 

 

#################################################       Herfra starter eigenportfolios 

ret12 <- retny["2015"] 

 

indexret <- as.vector(FTSEret1["2015"]) 

indexret <- normalize(indexret,method="scale") 

 

eigvec <- eigen(cor(ret12))$vectors 

vægte <- as.vector(eigvec[,50]) 

volvec <- sqrt(diag(cov(ret12))) 

names(normvægt) = asset.names 

nyvægt <- as.vector(vægte/volvec) 

normvægt <- nyvægt/sum(nyvægt) 

sum(normvægt) 

pfret1 <- Return.portfolio(ret12,weights = normvægt) 

 

pfret1 <- as.vector(pfret1) 

pfret <- normalize(pfret1,method="scale") 

 

linreg <- lm(indexret~pfret) 

summary(linreg) 

plot(pfret1,indexret, xlab = expression("Normaliseret portefølje afkast for Q"[50]), 

                    ylab = expression("Normaliseret afkast for FTSE indeks")) 

abline(linreg) 

 

stock1ret <- as.matrix(retny["2015"]) 
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stock1norm <- normalize(stock1ret,method="scale") 

  linreg2 <- lm(stock1ret~pfret) 

summary(linreg2) 

res1 <- as.data.frame(linreg2$ABF.L$residuals) 

res1 <- as.vector(res1) 

 

stock1ret <- retny["2015"] 

stock1norm <-apply(stock1ret, MARGIN = 2, FUN = function(X) X/sqrt(var(X))) 

 

linreg2 <- apply(stock1ret, MARGIN = 2, FUN = function(X) lm(X~pfret1)) 

 

marketcleanedmatrix <- NULL 

resuden <- function(kolonnereturn, portfreturn) { 

  afkast <- as.vector(kolonnereturn) 

  #normafk <- normalize(afkast,method="scale") 

 lineær <- lm(afkast~portfreturn) 

  residualet <- as.vector(lineær$residuals) 

  print(as.vector(residualet)) 

  } 

 

marketcleanedmatrix <- apply(stock1ret,2,function(x) resuden(x,pfret1)) 

apply(mcret,2,function(x)var(x)) 

mcret <- as.data.frame(marketcleanedmatrix) 

 

all.equal(marketcleanedmatrix,as.matrix(stock1ret)) 

mccor <- cor(mcret) 

all.equal(cor(mcret),cor(retny["2015"])) 

mceig <- eigen(cor(mcret)) 
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