
 

 

 

 

 

 

Virksomhedsspecifikke faktorers forklaringsevne  

for danske aktiers afkast 

 

Kandidatspeciale, Cand. Merc. Finansiering og Regnskab 

Anne Haumann, 94173 

 

 

Vejleder: Michael E. Jacobsen 

Afleveres d. 16. september 2019 

181.953 anslag/80 normalsider 





1 
 

Executive Summary 

The purpose of this project is to investigate how well different firm specific factors explain the return on 

Danish stocks, and which factor-model that does the best job explaining the returns.  I have tested 11 

different factors, which are made as mimicking portfolios, and the investigation is done with the Fama & 

Frenchs time series approach. The factors, that I have tested, are related to: 

• Market return 

• Size 

• Book-to-Market values 

• Earning-to-Price values 

• Dividend-to-Price value 

• Cash-Flow-to-Price values 

• Historic Return/Momentum 

• Profitability 

• Investment  

• ROIC 

• Leverage-ratio 

Every factor is evaluated on estimates, significance and essential explanatory ability, and the investigation 

is set up as hypothesis testing. 

In the project I have found that: 

• The hypothesis regarding the Market and the factors related to Size, Book-to-Market and ROIC are 

accepted. All those factors show the expected tendencies in a satisfactory way. Most estimates are 

significantly different than zero, and the factors play a substantial role for the empirically derived 

models. Besides that, the Fama & French 3-factor model with three of the four mentioned factors, 

Market-, Size and Book-to-Market-factor appear to be the highest ranked model of all models 

tested. Of the four factors, the Market factor performs the best, when explaining the Danish stock 

return alone. 

 

• The hypotheses regarding the remaining factors are not accepted. Generally, the problems are that 

the factors are not significant in models with multiple factors, and the factors are not essential 

when explaining the return. 

 

• The role of the factors related to Profitability, Investment and Momentum seem to be under 

evaluated, and the ROIC-factor to be over evaluated, when the Danish stocks are compared to 

Swedish stocks as benchmark. 

 

• The validity of the investigation is primarily challenged by the data basis being very small with 

especially the amount of Danish stocks being limited. Other criticism of validity is in relation to the 

quality of data, uncertainty about the statistic presumptions being satisfied and the significant 

consequences of choice made to perform the investigation.  
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1. Indledning 

Som en veldiskuteret udfordring indenfor finansiering, fremstår det at kunne beregne forventet afkast på 

aktier bedst muligt som en central problemstilling. Den oprindelige model til formålet er den velkendte 

CAPM, hvor det forventede afkast bestemmes ud fra systematisk og total risiko. Sidenhen er CAPM blevet 

udfordret og udvidet til forskellige flerfaktormodeller. Mest kendt er Fama & Frenchs 3-faktormodel eller 

Carharts 4-faktormodel, men omfanget af foreslåede faktorer er meget omfattende. Harvey, Liu & Zhu 

(2016) har fundet 316 faktorer, der i litteraturen har vist sig at være signifikante som forklarende faktorer, 

mens Feng, Giglio & Xiu (2017) betegner tilstandene som en ”factor zoo”. 

For at kunne forstå denne evige søgning efter forklarende faktorer rettes opmærksomheden mod formålet 

med at kunne estimere fremtidigt afkast så præcist som muligt. Ved porteføljedannelse og udvælgelse af 

aktier kan man ud fra en valgt model foretage regressioner af tidligere merafkast, og beregne estimater 

som kan anvendes til forudsigelse af fremtidigt afkast. Ligeledes har faktormodeller også bagudrettet en 

stor rolle i performanceevaluering. Ved lineære regressioner på merafkast kan man ud fra regressionernes 

skæring med 2. aksen udlede om aktier eller porteføljer har præsteret under eller over det forventede. 

Den typiske tilgang til at teste forskellige faktorer er, at dette foretages med amerikanske eller globale 

aktier. Dette projekt afviger således fra den gængse tilgang ved at have et fokus på danske aktier. I valget 

mellem en global model versus landespecifikke modeller, har det vist sig, at landespecifikke modeller 

forklarer mere variation og fører til mere præcis prisfastsættelse end en global model (Griffin, 2002, s. 784). 

Derfor foretager jeg undersøgelsen af de danske aktier, hvor faktorerne udledes som danske faktorer. 

Ligeledes vil jeg også undersøge svenske faktorers forklaringsevne for svenske aktiers afkast som en 

kontrolundersøgelse af de danske aktier. 

 

1.1 Problemformulering 

Ovenstående indledning fører til følgende problemformulering: 

Hvordan er forskellige udvalgte selskabsspecifikke faktorers forklaringsevne for udviklingen i danske 

aktiers afkast, og hvilken model forklarer udviklingen bedst? 

Det er vigtigt for mig at definere, at jeg forstår begrebet forklaringsevne som et helhedsbegreb for både 

udvikling, signifikans og forklaringsgrad, mens det lignende begreb forklaringsgrad primært refererer til R2-

værdier. 

Til at strukturere analysen opstilles følgende underspørgsmål: 

1. Hvordan kan de udvalgte selskabsspecifikke faktorer forklare udviklingen i de danske aktier? Hvilke 

faktorer er signifikante, og hvilke faktorer er bedst til at beskrive udviklingen? 

2. Hvordan kan de udvalgte selskabsspecifikke faktorer forklare udviklingen i de svenske aktier? Er der 

overensstemmelser/afvigelser mellem resultaterne for de svenske og danske aktier? 

3. Hvordan er gyldigheden af de fundne resultater i underspørgsmål 1 og 2? Hvilken betydning vil 

alternative valg have af betydning for undersøgelsens resultater?  

Besvarelsen af problemformuleringen udformes ved hjælp af hypotesetests. 
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1.2 Afgrænsning 

Som nævnt findes der i litteraturen hundredvis af forskellige foreslåede faktorer, som det siges, kan 

forklare udviklingen i aktiers afkast. Optimalt set er det interessant at teste dem alle, men jeg frygter, at en 

sådan undersøgelse blot vil blive en overfladisk oversigt. For at forfølge en mere dybdegående tilgang har 

jeg i stedet udvalgt 10 faktorer ud fra selskabsspecifikke karakteristika og dertil også merafkastet på 

markedet. De udvalgte faktorer beskrives i Afsnit 1.3. Udover at afgrænse antallet af faktorer, afgrænser jeg 

også undersøgelsen til kun at teste faktorernes lineære sammenhænge og til kun at teste på porteføljer 

sorteret efter samme nøgletal som faktorerne.  Ved at foretage denne afgrænsning af undersøgelsen, har 

jeg allerede foretaget valg, som kan få betydning for projektets konklusioner. Jeg kan dermed risikere at 

overse og udelade relevante sammenhænge, men jeg kan desværre ikke gøre så meget andet end at gøre 

opmærksom på denne risiko. Det er netop konsekvensen af at foretage afgrænsningen. 

 

1.3 De 11 udvalgte faktorer 

Udvælgelsen af de 11 faktorer er foretaget med udgangspunkt i en oversigt over 99 forskellige foreslåede 

faktorer i Feng, Giglio & Xiu (2017, s. 38-40). Faktorerne er udvalgt efter hvilke faktorer, der generelt er 

klassiske, når det kommer til faktormodeller. Dertil har jeg suppleret med andre faktorer, som jeg vurderer, 

giver et bredt spekter af forskellige relevante nøgletal.  

Først og fremmest har jeg valgt merafkastet på markedet og de to andre faktorer fra Fama og Frenchs 3-

faktormodel (Fama & French, 1992). Disse er faktorerne Small-Minus-Big (herfra SMB), der relaterer sig til 

Size i form af egenkapitalens markedsværdi og High-Minus-Low (herfra HML), der dannes ud fra 

virksomhedernes Book-to-Market værdi af egenkapitalen (herfra BtM). 

Udover SMB og HML har jeg valgt at danne faktorer ud fra tre nøgletal, der relaterer sig til Price og 

værditilvækst, nemlig Earning-to-Price (EtP), Cash flow-to-Price (CFtP) og Dividend-to-Price (DtP). 

Faktorerne stammer fra henholdsvis Basu (1977), Desai et al (2004) og Litzenberger & Ramaswamy (1982). 

En kendt diskussion inden for fagområdet er diskussionen om det er cash flow eller periodejusteret 

resultat, som er den bedste indikator for økonomisk performance. Derfor har jeg valgt at inddrage både 

CFtP og EtP, som faktorer. Ligeledes har jeg valgt at medtage DtP, ud fra en forventet sammenhæng med 

afkast givet i dividendemodellen (Allen, Brealey, & Myers, 2017, s. 85).  

Den næste faktor, som medtages, er beregnet som et gennemsnit af de historiske aktieafkast et år tilbage. 

Det er Momentumfaktoren, som er kendt fra Carharts 4-faktormodel (Carhart, 1997). Modellen er den nok 

mest kendte udvidelse af Fama & Frenchs 3-faktormodel, og denne anvendes især til performancemåling. 

I undersøgelsen inddrager jeg også Fama & Frenchs investment-faktor Conservative-Minus-Aggressive 

(CMA) og profitabilitets-faktoren Robust-Minus-Weak (RMW) (Fama & French, 2015A). CMA består af 

ændringen i virksomhedens totale aktiver og fremstår som relevant, fordi den afspejler udviklingen i 

aktiverne, og derved hvordan der investeres. RMW anses som et supplement til de andre faktorer relateret 

til værditilvækst, idet den har et profitmål i tælleren. Modsat de tre faktorer relateret til Price, rangeres 

aktierne i RMW efter et profitnøgletal, der sættes relativt til den bogførte værdi af egenkapitalen. 

Til de sidste to faktorer anvendes nøgletallene Leverage-ratio (Leverage) og Return On Invested Capital 

(ROIC), som findes i Bhandari (1988) og Brown & Rowe (2007). Baggrunden for at inddrage disse faktorer 

er, at de efter min vurdering afdækker de områder, som vil fremstå som forsømt, hvis de udelades. ROIC er 

i min optik et af de bedste nøgletal til at vurdere værdiskabelse, eftersom det dækker over evnen til at 
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udnytte sin investerede kapital til at skabe værdi. Det er desuden en af de nyere foreslåede faktorer, som 

fremstår populær, fordi nøgletallet ROIC er let at sammenligne på tværs af virksomheder (Kinserdal, 

Petersen, & Plenborg, 2017, s. 102). Leverage relaterer sig til balancens passivside. Tanken bag anvendelsen 

af Leverage til faktordannelse er, at Leverage er et udtryk for virksomhedens risiko, og derfor kan sidestilles 

med systematisk eller usystematiske risiko til at forklare afkast (Bhandari, 1988, s. 507). 

De 11 faktorer, som testes i projektet, er opsummeret i Tabel 1 sammen med de bogstaver, der 

repræsenterer deres estimater. 

 

Tabel 1: Oversigt over de faktorer, som testes i projektet, og de bogstaver, som repræsenterer faktorernes estimater. 

 

1.4 Hypoteser 

I dette projekt vil jeg teste følgende 11 hypoteser, som tager sit udgangspunkt i de udvalgte faktorer, og 

hvorledes disse forventes at opføre sig. 

Det gælder for de undersøgte aktier, at: 

1. Merafkastet på markedet er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større afkast 

på markedet, desto højere afkast. 

2. SMB er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større markedsværdi af aktiernes 

egenkapital desto lavere afkast. 

3. HML er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større BtM-værdi, desto højere 

afkast. 

4. EtP-faktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større EtP-værdi, desto 

højere afkast. 

5. DtP-faktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større DtP-værdi, desto 

højere afkast. 

6. CFtP-faktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større CFtP-værdi, desto 

højere afkast. 

7. Momentumfaktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større 

gennemsnitligt historisk afkast, desto højere afkast. 

8. CMA er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større investments/ændringer i 

totale aktiver, desto lavere afkast. 

9. RMW er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større profitabilitet, desto højere 

afkast. 

10. ROIC-faktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større ROIC-værdi, desto 

højere afkast. 

11. Leverage-faktoren er en signifikant og væsentlig forklaringsfaktor, hvor desto større Leverage-ratio, 

desto højere afkast. 

Test af hypoteserne foretages både ved simple regressioner med en faktor ad gangen, og hvor faktorerne 

testes i kombination med hinanden ved flerfaktorregressioner for at få det fulde billede af faktorernes 

forklaringsevne. Dette gøres også for at kunne vurdere om estimaternes udvikling ændrer sig i de 

forskellige modeller samt hvilke modeller, der er bedst til at forklare udviklingen i de danske aktier. 

Faktor Marked SMB HML EtP DtP CFtP Momentum CMA RMW ROIC Leverage

Estimat m s h e d c x y z u l
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1.5 Projektets struktur 

Efterfølgende denne indledning findes Afsnit 2, som er en beskrivelse og vurdering af projektets 

videnskabsteoretiske udgangspunkt. Det gøres for at give et billede af, hvilket paradigme og metodologi, 

der ligger bagved undersøgelsen og dens design. Herefter introduceres projektets teori i Afsnit 3, for at 

belyse undersøgelsens teoretiske fundament. I Afsnit 4 beskrives projektets anvendte metode i form af 

datavalg, og hvordan jeg har udledt faktorerne og testporteføljerne. Det gør jeg for at skabe 

gennemsigtighed omkring de metodiske valg og i forhold til reliabilitet af undersøgelsens resultater. 

I de derefter følgende tre afsnit findes selve projektets analyse og besvarelsen af de tre underspørgsmål: I 

Afsnit 5 testes hver af faktorerne hver for sig og i forskellige kombinationer, og jeg vurderer modellerne i 

forhold til hinanden. Afsnit 6 er en tilsvarende analyse af svenske aktier, hvor jeg sammenligner med de 

danske aktier for at undersøge om et større datagrundlag fører til de samme resultater. Afsnit 7 relaterer 

sig til undersøgelsens gyldighed. Her fokuseres på de statistiske forudsætninger, datas kvalitet og 

betydningen af de metodiske valg i forhold til om alternative valg vil føre til andre resultater. Projektet 

ender til sidst ud i en konklusion, hvor jeg konkluderer på de opstillede hypotesers accept eller afvigelse og 

jeg besvarer projektets problemformulering. Konklusionen afrundes med en perspektivering til den 

fremtidige indsats indenfor emnet. Derefter følger en litteraturliste og bilag som indeholder forskellige 

relevante oversigter, beregningsforklaringer og tabeller. 

 

2. Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

I dette projekt er der en tydelig kvantitativ indfaldsvinkel, hvor bearbejdning af kvantitative data er den 

primære tilgang. Et typisk karikeret billede er, at kvalitative metoder er konstruktivistiske/hermeneutiske 

dvs. fortolkende, og at kvantitative metoder er positivistiske. Dette billede er, hvad jeg anser som en 

forsimpling, men det er ikke forkert at sige, at denne undersøgelse har et primært positivistisk 

udgangspunkt. Positivismen tager sit udgangspunkt i naturvidenskaben, hvor det, der undersøges kan 

observeres og registreres uafhængigt af undersøgeren, og hvor vi forsøger at finde mønstre (Moses & 

Knutsen, 2012, s. 8). En positivistisk videnskabsforståelse er i øvrigt mainstream inden for økonomien, hvor 

vi netop oftest beskæftiger os med observerbare data (Boolsen & Jacobsen, 2012, s. 121). 

Positivisme er et fællesbegreb, som dækker over flere forskellige retninger. En af de mest kendte retninger 

er den såkaldte logiske positivisme personificeret ved Wienerkredsen. Medlem af Wienerkredsen, Carnap, 

beskriver et formål om at adskille metafysik (ikke-videnskab) fra videnskab (Carnap, 1991, s. 114). Da det 

kun er fænomener, som kan testes empirisk, der kan verificeres, er det kun fænomener, der kan testes 

empirisk, som er videnskab (Carnap, 1991, s. 110). Desto mere vi observerer, at en påstand er sand, desto 

mere sikker bliver vi på den, men vi kan ikke verificere os til fuldstændig sandhed og det er årsagen til, at vi 

kalder en påstand for en hypotese (Carnap, 1991, s. 110-111). 

I Carnaps og de logiske positivisters tilgang til videnskaben, skinner der et induktivt element igennem, idet 

vi begynder med at teste empirisk og derudfra udleder en hypotese, som er det gældende, der kan styrkes 

ved yderligere verifikation. Set i forhold til denne undersøgelse, som er dannet ud fra udvalgte hypoteser 

fra andre forskeres undersøgelser, kan denne undersøgelse anses som yderligere forsøg på at verificere de 

andre forskeres hypoteser i tråd med Carnaps tilgang. Omvendt er de 11 faktorer jo ikke faldet ned i 

hovedet på mig, som det var tilfældet for Newton med æblet, men de er nøje udvalgt ud fra min 

forforståelse og forventninger, og det er derfor svært at se denne analyse som en ren logisk positivistisk, 

induktiv undersøgelse. 
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Som en del af undersøgelsen, forsøger jeg at udlede den bedste 2-faktor-, 3-faktor-, 4-faktor- og 5-

faktormodel ved at foretage forskellige udvælgelser af faktorerne. Selvom jeg på forhånd har begrænset 

mig indenfor et spillerum af de 11 faktorer, er der i denne del af undersøgelsen en induktiv tilgang, hvor jeg 

”lader empirien tale”, og herudfra udleder de bedste modeller. Udfordringen ved tilgangen er det såkaldte 

induktionsproblem, hvor det kritiseres, at man ud fra en række af enkeltobservationer, slutter noget, som 

må gælde i almindelighed (Boolsen & Jacobsen, 2012, s. 118). Blandt andet for at imødegå denne 

udfordring tester jeg også de udledte empiriske modeller på svenske aktier. 

En mere yderligt hængende gren af positivismen, som er skeptisk overfor den logiske mulighed for en 

induktiv tilgang og for verifikation som demarkationsprincip er Carl Poppers kritisk rationalisme. Popper er 

kendt for et eksempel med svaner, hvor han beskriver, at blot fordi vi observerer endnu en hvid svane, gør 

det ikke en påstand om, at alle svaner er hvide, mere korrekt (Vengsgaard, 2012, s. 149). Ifølge Popper skal 

vi ikke lede efter flere hvide svaner, men efter svaner, som ikke er hvide i et forsøg på at modbevise og 

falsificere hypoteser. Hypoteser kommer dermed til at have en anden karakter i Poppers optik, end 

verificerede påstande, som ”i sidste instans skulle erstattes af teorier” ved et uendeligt antal verificeringer 

(Popper, 1991, s. 129). I stedet dannes hypoteser ud fra vores forventningshorisont, inden vi undersøger, i 

en hypotetisk deduktiv tilgang. 

Med Poppers forståelse af hypoteser læner vi os i højere grad op af min forståelse af hypotesetest og også 

op ad det, som der er kendt som de generelle principper for hypotesetest (Vengsgaard, 2012). De 11 

faktorer, som jeg har formuleret hypoteser for, er således udvalgt ud fra min forventningshorisont om, at 

det er netop disse 11 faktorer, som vil være væsentlige i at forklare afkastet på danske aktier. Jeg anser 

således tilgangen i mit projekt som at være hypotetisk deduktiv. Derudover er hypoteserne dannet ud fra 

principper om, at de skal være empirisk testbare, tydelige og simple i tråd med kriterier for design af gode 

hypoteser i Andersen & Boolsen (2015, s. 53). 

Hvorvidt jeg søger verifikation eller falsifikation er lidt sværere at vurdere. Jeg tager jo både de givne 

modeller, og tester deres egnethed på de danske aktier, men jeg forsøger også alternativt at teste, om der 

er alternative modeller, som er bedre. Udfordringen er nok, at de forskellige faktorer og modeller ikke er 

gensidigt udelukkende, så jeg kan ikke konstatere, at f.eks. fordi ROIC-faktoren er signifikant, så holder 

Fama & Frenchs 3-faktormodel ikke, idet begge modeller sagtens kan være signifikante samtidig. Den ene 

model kan dog have en bedre forklaringsgrad end den anden, og det er det, som har givet anledning til 

begrebet væsentligt i de dannede hypoteser. Efter Poppers vurdering skal hypoteser være dristige, forbyde 

at noget sker og der skal være et stort rum for falsifikation (Vengsgaard, 2012, s. 148). Jeg anser mine 

hypoteser som værende mere objektive end dristige, og de forbyder ikke noget at ske. Til gengæld har jeg 

ved at opbygge hypoteserne ud fra 3 forskellige krav om estimaternes udvikling, signifikans og 

væsentlighed, forsøgt at udforme et større rum for falsifikation, idet alle tre krav skal være opfyldt, for at 

en hypotese accepteres. 

I modsætning til positivismen står konstruktivismen, hvor udgangspunktet er, at vi som undersøgere ikke er 

uafhængige, men at det, vi observerer, afhænger af, hvordan vi undersøger (Moses & Knutsen, 2012, s. 11). 

Jeg er således i denne forbindelse ikke blind over for, at de metodiske valg, jeg har taget i forbindelse med 

undersøgelsen, har betydning for resultaterne, og at disse kan føre til bias. Derfor er min rolle i 

undersøgelsen ikke uafhængig og udenforstående, idet jeg vælger, hvordan faktorerne dannes. Når jeg 

tidligere klassificerer undersøgelsen som primært positivistisk, gør jeg det, fordi det er min ambition i 

projektet at forfølge et naturalistisk ideal, hvor jeg forsøger at minimere min rolle i undersøgelsen, og hvor 

jeg stiller mig kritisk overfor, hvorfor jeg tager de valg, som jeg tager. 
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3. Teori 

I dette afsnit præsenteres det teoretiske udgangspunkt i form af den kendte Capital Asset Pricing Model og 

The Arbitrage Pricing Theory. 

 

3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Capital Asset Pricing Model eller CAPM, som jeg vil betegne den her i projektet, er den mest kendte og 

anvendte model til at bestemme forventet afkast på forskellige aktiver. Modellen er udviklet af Treynor 

(1961), Sharpe (1964) og Lintner (1965), og den tager udgangspunkt i, at investorer baserer deres 

investeringsbeslutninger udelukkende på baggrund af forventet afkast og risiko (Christensen, 2014, s. 135). 

CAPM udmunder sig i Capital Market Line (herfra CML) og Security Market Line (herfra SML), begge 

illustreret i Figur 1. 

    

Figur 1: Illustration af CML (til venstre) og SML (til højre). 

CML, til venstre, viser forholdet mellem aktivers forventede afkast og totale risiko målt som 

standardafvigelse. CML er illustreret med linjen, som skærer 2. aksen i den risikofrie rente, og derefter går 

igennem markedsporteføljen M. Markedsporteføljen M findes som tangeringen mellem CML og den 

efficiente rand af alle risikofyldte aktiver tilgængelige på markedet vægtet efter deres markedsværdi. Som 

investor bør man ifølge CAPM investere i en kombination af den risikofrie rente og markedsporteføljen, 

afhængigt af investors risikopræferencer. SML til højre, viser sammenhængen imellem et aktivs betaværdi 

og det forventede afkast. Aktivets betaværdi er et udtryk for den systematiske risiko forstået som aktivets 

samvariation med markedet. Den systematiske risiko er netop den del af risikoen, som ikke kan 

bortdiversificeres og dermed giver anledning til en risikopræmie. SML illustreres som en linje fra den 

risikofrie rente og op igennem markedsporteføljen, der i sagens natur har en betaværdi på 1. Udtrykket for 

SML opskrives som: 

𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

Af udtrykket for SML ses det, hvordan det afspejler en lineær model med merafkastet på 

markedsporteføljen som forklarende variabel. Estimater for beta kan dermed udledes med lineær 
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regression af afkastet på aktivet med merafkastet på markedet som forklarende variabel. Det er netop, 

hvad jeg gør i undersøgelsen, når jeg kører simple regressioner med markedet.  

 

3.2 The Arbitrage Pricing Theory (APT) 

Allerede tilbage i halvfjerdserne viste empiriske test, at forholdet mellem beta-værdierne og forventet 

afkast er fladere end forudsagt af CAPM, se f.eks. Black, Jensen & Scholes (1972) eller Fama & MacBeth 

(1973). Dette har ført til forskellige alternative versioner af CAPM, og forskellige andre faktorer end risiko 

blev foreslået som alternative forklarende faktorer for forventet afkast. Hertil formulerer Ross (1976) sin 

Arbitrage Pricing Theory, også kaldet APT. 

Med APT omskrives CAPM til en multifaktormodel på formen: 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖1 ∗ 𝑅𝑃1 +⋯+ 𝛽𝑖𝐾 ∗ 𝑅𝑃𝑘 

hvor RPk, er en risikopræmie for at være risikoen tilknyttet faktor k. Derudover ændres antagelserne og 

argumentationen bag modellen. APT tager udgangspunkt i, at aktivernes prissætning sker efter et princip 

om, at der ikke eksisterer arbitragemuligheder – i hvert fald ikke for store veldiversificerede porteføljer, 

hvor al usystematisk risiko er bortdiversificeret. Arbitrage er brud på reglen om, at samme aktiv bør have 

samme pris, hvorved man uden risiko kan købe og sælge dette aktiv og skabe sig en gevinst. Hvis der ikke 

kan være arbitragemuligheder for veldiversificerede porteføljer, betyder det, at alpha-værdier bør være 0 

for disse porteføljer. I dette projekt benævnes alpha-værdier som a-estimater, som er den mer- eller 

mindre-værdi, der er estimeret for skæringen med 2. aksen ud over den risikofrie rente.  

Ved at danne APT med udgangspunktet i fravær af arbitragemuligheder åbnes der op for 

multifaktormodeller, og der gøres op med antagelserne fra CAPM om, at investeringsbeslutninger foretages 

udelukkende ud fra risiko og forventet afkast. Ligeledes undgås antagelser om investorernes 

nyttefunktioner, som er et væsentligt kritikpunkt af CAPM. APT er til gengæld kritiseret for, at den i forhold 

til CAPM er formuleret mindre præcis, og for enkeltaktiver er den kun en approximation for forventet 

afkast (Munk, 2017, s. 322). Den mindre præcise formulering ved APT betyder, at det ikke er specificeret, 

hvilke faktorer, det er, der forklarer afkastet, sådan som markedet gør det i CAPM. Som nævnt er der 

sidenhen foreslået mange faktorer til at foretage denne specifikation.   

 

4. Metode 

Den primære metodiske tilgang i dette projekt er det, der kaldes Fama & Frenchs tidsserietilgang, som 

siden formuleringen i Fama & French (1993) er blevet kutyme for undersøgelser af forklarende faktorer. De 

forskellige faktorer dannes med afkast som faktorer i det, der kaldes factor-mimicing portfolios, hvor 

faktorerne dannes som historisk afkast sorteret efter de udvalgte nøgletal.  

 

4.1 Datavalg 

Datakilden til dette projekt er programmet Datastream (Eikon). Programmet er valgt, fordi jeg i forvejen har 

et godt kendskab og forståelse af mulighederne i programmet, og fordi det er i stand til at give mig de data, 

som jeg har brug for. Data er indsamlet i flere omgange i perioden 11. februar til 7. juni 2019. 
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4.1.1 Hvilke aktier indgår 

For at finde grundpuljen af det, jeg kalder danske aktier foretages en sortering i Datastream. Der søges på 

aktier, som er eller har været noteret på OMX Copenhagen i danske kroner. Preference-aktier er ikke 

medtaget i grundpuljen. Ved at indeholde både aktive og såkaldte døde aktier, forsøger jeg at undgå 

survivorshipbias. Ved at begrænse til aktier noteret i danske kroner undgår jeg en unødvendig udfordring 

med valutakurser, som jeg tidligere har erfaret er svær at løse optimalt (Borissov & Haumann, 2018). 

Søgningen fører til 804 resultater. Af disse kan 426 straks frasorteres, idet der fejlmeldes på simple værdier 

som afkast, antal aktier, kurs og ejerandel. 

Udover de frasorterede 426 aktier frasorteres yderligere 146 aktier, fordi virksomhederne i Datastream 

klassificeres som banker, forsikring- og andre finansielle virksomheder. Jeg har valgt at frasortere disse, 

fordi de påvirkes af andre virksomheders forskellige resultater, og fordi de er forbundet med høj gearing, 

hvorved en stor gældsandel typisk er et udtryk for andet end i ikke-finansielle virksomheder. At frasortere 

finansielle virksomheder er desuden kutyme i denne slags analyser, se f.eks. Fama & French (1992, s. 429). 

Derudover har jeg frasorteret yderligere 15 aktier, som i begge de to industri-klassificeringer i Datastream 

står som unclassified, idet jeg ikke kan udlede, om de er finansielle eller ej. Jeg har forsøgt at finde 

informationer om de bagvedliggende virksomheders aktiviteter, men da der typisk er tale om gamle og 

døde aktier og ofte med generiske navne, finder jeg dette for risikabelt, idet jeg nemt kan tage fejl eller slet 

ikke finde oplysningerne. Efter frasorteringerne er der 217 aktier tilbage i undersøgelsen af de danske 

aktier, som alle er listet i Bilag 1. 

Grundpuljen af det, jeg kalder svenske aktier er fundet ved at søge på alle aktier i Datastream, som er eller 

har været børsnoteret på børsen i Stockholm i svenske kroner. Søgningen fører til 2874 aktier, hvoraf hele 

1961 er frasorteret, fordi der er fejlmeldinger på de mest basale nøgletal. Det bemærkes, at der før 

frasorteringen var tale om en del aktier, som var dobbelt angivet, men som er forsvundet med de 1961 

fjernede aktier, og det er med til at forklare det høje antal fjernede. Af de 941 resterende er 138 aktier 

frasorteret som klassificeret som finansielle, og 2 som er unclassified i begge industri-klassificeringer. 

Tilbage er der 773 aktier, der indgår i undersøgelsen af de svenske aktier og som er listet i Bilag 2. 

 

4.1.2 Operationalisering af faktorer 

Til beregning af afkast anvendes variablen Total Return Index – RI. Fordelen ved denne modsat den simple 

prisvariabel er, at den beregner et afkastindeks, som er justeret for både dividende og ændringer i 

aktieantal. Alle afkast er i projektet beregnet som diskrete månedlige afkast. RI er også anvendt til at 

beregne merafkastet på markedet, som jeg har valgt selv at beregne som et vægtet gennemsnit af 

undersøgelsens aktier. Dermed sikrer jeg, at jeg nemt kan gennemskue, hvilke aktier, der er involveret i 

indekset og desuden var det mig ikke muligt at finde henholdsvis et svensk og et dansk indeks, der går tilpas 

nok langt tilbage i tiden. Ligeledes anvendes RI også til at beregne de gennemsnitlige afkast, som der 

sorteres efter ved dannelsen af Momentumfaktoren. 

Gennem hele projektet analyserer jeg på merafkast, hvorved alle afkast fratrækkes den månedlige risikofrie 

rente, inden de indgår i faktorerne, som merafkastet på markedet eller i testporteføljerne. Når der i 

projektet refereres til f.eks. aktiernes afkast eller markedets afkast, er den rette tolkning heraf, at der er 

tale om et merafkast. Denne metode er praksis indenfor denne type undersøgelser, og den gør det lettere 

at foretage og fortolke projektets regressioner. Den danske risikofrie rente er fundet som 1-månedsrenten 

under navnet DANISH KRONE 1M DEPOSIT (FT/TR) - MIDDLE RATE. Jeg anvender en kort 1-månedlig rente, 
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fordi en sådan er i tråd med anvendelsen af månedlige aktieafkast. Den svenske risikofrie rente er hentet 

som TR SWEDEN GVT BMK BID YLD 1M (SK) - RED. YIELD. Eftersom renterne er givet på årsbasis, omregnes 

de til månedlige værdier, inden de fratrækkes aktieafkastene. 

Aktiernes markedsværdier beregnes som udgangspunkt som antallet af udstedte aktier ganget med kursen, 

hvoraf begge værdier er hentet som ikke-justerede værdier. En udfordring med markedsværdierne er, at 

visse selskaber har børsklasser, der ikke er noterede, og hvor vægtning efter markedsværdi fører til en 

undervurdering af disses størrelse. Derfor ganges andelen af aktierne, som er børsnoterede, på kursen 

ganget med antal aktier. Således henviser begrebet Size i dette projekt til markedsværdien af de frit 

tilgængelige aktier. For at få så mange aktier som muligt involveret i undersøgelsen medtages både A- og B-

aktier, og i vægtningen af aktier indgår A- og B-aktierne med hver deres respektive markedsværdier på 

aktieniveau, så det afspejler deres naturlige markedsvægt. Når markedsværdien anvendes til rangering, 

beregnes markedsværdierne på selskabsniveau som summen af de enkelte aktiers markedsværdier, så 

selskaberne ikke undervurderes i forhold til de andre selskaber. 

BtM-værdien beregnes som Book Value Per Share delt med kursen. Da nøgletallet er beregnet ud fra et 

aktieantal, som er justeret, anvendes den justerede kurs P. Dermed beregnes BtM-værdierne baseret på 

forholdet mellem bogført værdi og markedsværdi på per aktie-niveau i stedet for på selskabsniveau. Idet 

variablen Book Value Per Share er beregnet ud fra totale antal aktier inkl. aktier der ikke er noteret, giver 

denne tilgang et passende billede, hvor selskaber, der har ikke-noterede aktier ikke fejlvurderes. 

EtP-nøgletallet beregnes som Earnings Per Share delt med den justerede kurs. Earnings i EPS dækker for de 

danske aktier over nettoresultatet fratrukket skat, minoritetsinteresser og preferred dividende. Til at 

beregne DtP-værdierne hentes variablen DY, som netop er dividende per aktie delt med kursen. Variablen 

inkluderer kun den forventede årlige dividende og ikke specielle eller engangs-dividender. Det sidste af de 

tre nøgletal relateret til pris er CFtP. Dette beregnes ligesom EtP som Cash Flow Per Share delt med den 

justerede kurs. Cash Flow Per Share afspejler variablen Funds from Operations, som i forhold til den 

alternative Cash Flow From Operating Activities medregner ændringer i netto arbejdskapitalen. Det er i 

overensstemmelse med, hvad der foreslås i Desai et al (2004), og hvad French gør på sin hjemmeside. 

CMA’s nøgletal er fundet som de procentvise ændringer i Total Assets, som det beskrives i Fama & French 

(2015A). Nøgletallet for profitabilitet defineres som: ”annual revenues minus cost of goods sold, interest 

expense, and selling, general, and administrative expenses divided by book equity” (Fama & French, 2015A, 

s. 3). Jeg har hertil hentet variablene Net Sales or Revenue, Cost of Goods Sold (Excl. Dep) (herfra CoGS), 

Selling, General & Administrative Expenses (herfra SG&A), Interest Expense on Debt og Common Equity. 

Som udgangspunkt skal alle værdierne være til stede samtidig for at observationen kan anvendes i 

analysen. 

Om Datastream definerer variablene i profitabilitetsfaktoren på samme måde som Fama & French er lidt 

svært at gennemskue, idet jeg anser Fama & French som værende lidt uklare på definitionerne. Denne 

uklarhed skal ses i lyset af, at der generelt mangler almengyldige definitioner på, hvad 

omkostningsklassifikationerne indeholder, og at det besværliggør sammenligning af virksomheder på tværs 

(Kinserdal, Petersen, & Plenborg, 2017, s. 55). F.eks. står det beskrevet for CoGS-variablen i Datastream, at 

for forsyningsselskaber og service organisationer, hvor der ikke er nogen klar skelnen mellem CoGS og 

SC&A, så er det totale beløb klassificeret som CoGS. Derfor accepterer jeg observationer, som ikke har 

SC&A-værdier angivet. Ligeledes er det i beskrivelsen af renteomkostningerne beskrevet, at værdien i visse 

tilfælde er netto-omkostninger og i andre tilfælde brutto-omkostninger afhængigt af tilgængeligheden af 

data for renteindtægter. For at sikre sammenlignelighed har jeg derfor valgt at lægge variablen Non-
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Operating Interest Income til, når denne er tilgængelig, hvormed jeg tolker Fama & Frenchs 

renteomkostninger som netto-renteomkostninger. 

Leverage måles ud fra variablen Total Debt % Common Equity, som er den bogførte gæld delt med den 

bogførte egenkapital. Til at sortere til ROIC-faktoren og ROIC-porteføljerne anvendtes variablen Return On 

Invested Capital. Udfordringen med ROIC og dets bestanddele er, at hverken NOPAT i tælleren eller 

Investeret Kapital i nævneren er nøgletal, der skal være rapporteret i resultatopgørelsen eller balancen. De 

er til gengæld begge resultatet af reformuleringer, hvor der er indbygget en del vurderinger med hensyn til 

måling, og hvordan posterne klassificeres. Havde der været tale om en værdiansættelse, ville jeg ikke anse 

præcisionen af en standard rapporteret værdi af ROIC som anvendelig. I dette tilfælde, hvor jeg skal bruge 

mange tusinde værdier, anser jeg de rapporterede værdier af ROIC som tilstrækkelige til formålet. 

En oversigt over alle de hentede nøgletal, deres identifikationskoder til genskabelse og links til beskrivelser 

kan findes i Bilag 3. 

 

4.1.3 Dataperiode 

Hvor den historiske periode i flere amerikanske undersøgelser af faktormodeller går helt tilbage til 

1960’erne, har jeg med denne undersøgelse af danske og svenske aktier valgt en kortere dataperiode. I 

Datastream findes historiske kurser for enkelte danske aktier tilbage til 1973. Eftersom antallet af aktier, 

som nøgletallene er tilgængelige for, først kommer op på det generelle fremtidige niveau i 1998, har jeg 

valgt juli 1998 som den første observation. Den seneste måned, som var tilgængelig ved 

dataindsamlingsperiodens begyndelse, er december 2018. Denne dataperiode giver mig i alt 246 

observationer. 

 

4.2 Udledning af de 11 faktorer 

Udgangspunktet fra Fama & French (1993), hvor der dannes faktorerne SMB og HML, er, at alle aktier, som 

har de nødvendige data tilgængelige og som har positive BtM-værdier, først sorteres efter Size. Herudfra 

dannes to grupper, store og små aktier, som i den amerikanske undersøgelse opdeles ud fra medianen for 

NYSE-indekset. Herefter inddeles hver af de to Size-grupper i tre BtM-grupper. Disse inddeles med de 30% 

laveste BtM-værdier, de 40% i midten og de 30% med de højeste BtM-værdier, og dette sker endnu engang 

ud fra NYSE-indeksets værdier. For de seks inddelte grupper beregnes vægtede gennemsnit, og herefter 

beregnes SMB som et simpelt gennemsnit af de tre porteføljer med små markedsværdier fratrukket de tre 

porteføljer med de store markedsværdier. HML beregnes som et simpelt gennemsnit af henholdsvis den 

store og den lille portefølje med høje BtM-værdier fratrukket den store og den lille portefølje med de lave 

BtM-værdier. 

For faktorerne på nær Momentumfaktoren sker der årlige rebalanceringer, hvor aktierne sorteres efter 

faktorens nøgletal. Denne sortering sker hvert år i juni, hvor princippet er, at aktierne skal sorteres efter 

nøgletal, som ligger forud for deres afkast. Hvis der sorteres efter en værdi, der afhænger af kursen, og som 

er tilgængeligt månedligt, anvendes markedsværdien fra juni år t til at sortere afkastene fra juli år t til juni 

år t+1. Når der indgår regnskabsmæssige værdier, som blot opgøres én gang årligt, anvendes værdier fra 

december i år t-1. For aktier, som har haft forskudte regnskabsår, er der anvendt regnskabsværdier for juni 

år t-1. Momentumfaktoren rebalanceres som den eneste faktor månedligt ud fra det historiske afkast 12 

måneder tilbage. En illustration af fremgangsmåden til at danne faktorerne kan ses i Bilag 4. 
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For at kunne danne faktorerne er det i beskrivelsen af fremgangsmåden i Fama & French (1993) tydeligt, at 

de foretager en lang række af valg, som hurtigt kan blive en udfordring i forhold til bias. Det være sig: 

Hvorfor sorteres der først ud fra størrelse og derefter ud fra BtM-værdi? Hvorfor inddeles der i 2 Size-

porteføljer, men 3 BtM-porteføljer? Hvorfor anvendes medianen som skæring for Size-porteføljerne, men 

ikke ligeledes lige store skæringer for BtM-værdierne, men i stedet 30/40/30? Hvorfor udelukkes aktier 

med negative BtM-værdier? Hvorfor vægtes aktierne som et vægtet gennemsnit af markedsværdierne frem 

for ligevægtning?  

Som udgangspunkt følger jeg metoden fra Fama & French (1993), og jeg danner de andre faktorer ligesom 

jeg danner HML. Det gør jeg for så vidt muligt at opnå sammenlignelighed. Derefter, i besvarelsen af 

undersøgelsens 3. delspørgsmål i Afsnit 7, tager jeg stilling til de nævnte spørgsmål og hvilken betydning, 

det vil have, hvis jeg havde foretaget alternative valg. Et element for hvilket, jeg afviger fra begyndelsen, er 

i forhold til at inddrage negative værdier i dannelsen af faktorerne. Efter min vurdering, så fremstår Fama & 

French uklare på, hvorfor de ikke medtager negative værdier i analysen. Eftersom jeg i dette projekt har 

meget begrænset datamængde og principielt helst vil beholde så mange aktier som muligt i analysen, så 

har jeg valgt at inkludere aktierne med negative BtM-værdier. Ligeledes inkluderer jeg også negative 

værdier af nøgletallet, når de andre faktorer skal dannes. Dermed undgår jeg en form for survivorship-bias, 

hvor blot selskaber, som har præsteret positivt, inkluderes i undersøgelsen.  

 

4.3 Testporteføljerne 

Når faktorerne er udledt, og det er tid til at teste dem, skal de testes på porteføljer frem for enkeltaktier, 

for at imødegå udfordringer med ”huller” i data og for at minimere tilfældigheder. At teste på porteføljer er 

netop praksis indenfor denne type undersøgelser.  Jeg har besluttet at danne porteføljerne kun med 

udgangspunkt i ét nøgletal ad gangen. Min tilgang for testporteføljerne er således anderledes i forhold til i 

Fama & French (1993), hvor de udledte faktorer testes på porteføljer, der også er dannet efter både Size og 

BtM-værdi med 5 sorteringer i hver dvs. 25 porteføljer i alt. Når jeg vælger min metode, hvor jeg kun 

danner testporteføljerne efter et nøgletal ad gangen, får jeg muligvis ikke samme udvidede billede af 

faktorernes forklaringsevne, og hvordan de udvikler sig med størrelsen af nøgletallet. 

Den primære årsag til, at jeg ikke gør som i Fama & French (1993), er manglen på aktier, og det vil derfor 

ikke give mening at inddele de tilgængelige danske aktier i 5x5 forskellige porteføljer. Alternativet er at 

danne færre testporteføljer, f.eks. 4x4, 3x3 eller 2x2. Det vil i så fald være en udfordring i forhold til, at 

testporteføljernes inddeling ligner faktorinddelingen for meget. Ved at teste faktorerne på porteføljer, som 

kun er sorteret efter ét nøgletal, forsøger jeg at undgå disse udfordringer, og tilmed anser jeg det som 

intuitivt simplere at tolke og dermed lettere at få øje på sammenhængene. 

Hver af de 10 udvalgte nøgletal udover markedet repræsenterer en porteføljegruppe. Indenfor hver 

porteføljegruppe danner jeg otte porteføljer kaldet P1-P8. P1 indeholder aktierne med de mindste nøgletal 

og P8 aktierne med de største nøgletal. Når en faktor testes på de otte porteføljer, dannet efter samme 

nøgletal som faktoren, kalder jeg det for faktorens egne porteføljer og omvendt. Formålet med at teste 

faktorer på deres egne porteføljer er at se, om udviklingen i estimaterne er som forventet. I projektet 

undersøger jeg således både, om faktorerne forklarer deres egne porteføljer samt porteføljerne på tværs 

og i kombination. Faktorerne testes ved at køre Ordinary Least Squares (OLS) regressioner på 

testporteføljerne med faktorerne som forklarende faktorer. Et illustreret eksempel herpå kan ses i Bilag 5 

sammen med beskrivelser af de statistiske nøgletal, som indgår i undersøgelsen.  
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5. Faktorers forklaringsevne for danske aktier 

I dette afsnit undersøges de 11 faktorers forklaringsevne for at teste de opstillede hypoteser. Allerførst 

undersøges antallet af aktier bag hver af faktorerne, for at give et billede af datagrundlaget. Herefter 

undersøger jeg kort de 11 faktorers historiske performance, inden jeg når til den primære del af analysen. 

Her foretages først simple (dvs. 1-faktor) regressioner med faktorerne for egne porteføljer og så på tværs af 

hinandens porteføljer. Derefter testes faktorerne også i forskellige multiple modeller, som grundet deres 

ophav fra litteraturen kaldes de teoretiske modeller. Dernæst testes faktorerne også i en fuld 11-

faktormodel med alle faktorer. Herefter forsøger jeg at udlede optimale empiriske modeller, inden jeg til 

sidst sammenligner og rangerer alle de anvendte modeller i analysen. De fulde resultater for hver af 

modellerne kan ses i Bilag 6 til 18. 

 

5.1 Datagrundlag 

Når det kommer til datagrundlaget, finder jeg det væsentligt, hvor mange aktier, der ligger bag dannelsen 

af faktorer og testporteføljer. Udviklingen i antal aktier for hver faktor er vist i Figur 2. Markedets og 

Momentumfaktorens antal aktier ligger lidt over niveauet for de andre, især i den første halvdel af 

perioden. Det skyldes, at der for disse kræves færrest tilgængelige oplysninger. De fleste andre faktorer 

ligger i en stor klump lige under de to førstnævnte på et niveau omkring 80-110 aktier. 

 

Figur 2: Antal aktier inkluderet i faktorerne over tid. 

Den mest markante faktor, som skiller sig ud fra mængden i Figur 2, er tydeligt DtP-faktoren, der ligger 

under de andres niveau. Over tid falder antallet for DtP-faktoren til 40 aktier som det laveste i 2011. Et 

minimum på 40 aktier fremstår som alarmerende lavt. Dividende er et specielt nøgletal, fordi det er valgfrit, 

om selskaberne udbetaler dividende eller ej. Forklaringer på det faldende antal af selskaber, som udbetaler 

dividende, kan være, at der er mindre overskydende likviditet i selskaberne over tid, men også at 

aktietilbagekøb er blevet et mere og mere populært alternativ til dividende hen over de seneste 30 år 

(Allen, Brealey, & Myers, 2017, s. 410). 
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Når alt kommer til alt, så er det ikke bare de 40 aktier, som er et lavt antal, men det gælder også generelt 

for de danske faktorer, at antallene er lave. Marked-faktoren rammer i 1999 125 aktier, som det 

allerhøjeste, og dette fremstår også som et beskedent antal. De lave antal skal ses i forhold til 

udgangspunktet i APT, der netop er veldiversificerede porteføljer. Omvendt, må jeg pointere, at når jeg vil 

undersøge faktormodellerne på danske aktier, så er der kun de aktier, som der er, og så må jeg få det 

bedste ud af det. Det er blandt andet derfor, at jeg senere i analysen perspektiverer og sammenligner med 

svenske aktier, hvor jeg forventer at antallet af aktier er højere. 

 

5.2 De danske faktorer 

Før jeg går i gang med regressionerne, finder jeg det relevant kort at undersøge de gennemsnitlige 

historiske afkast for hver af faktorerne. Disse er for hver af faktorerne vist i Figur 3 for henholdsvis den 

fulde dataperiode og for en dataperiode, som begynder i 2010. Eftersom de ti faktorer er dannet ud fra 

forventningerne formuleret i hypoteserne, forventes det, at de alle har præsteret med positive 

gennemsnitlige afkast. For de fleste faktorer er der, for den fulde dataperiode, tale om positive historiske 

afkast, hvor især Momentumfaktoren og markedet har haft de højeste positive historiske afkast i begge 

perioder. 

 

Figur 3: Gennemsnitligt månedligt afkast for faktorerne. 

Faktorerne SMB og ROIC har i begge perioder præsteret negative gennemsnitlige afkast, og i forhold til 

mine formulerede hypoteser fremstår dette overraskende. Det indikerer således, at de store aktier har 

overpræsteret de små, og at virksomheder med lave ROIC-værdier har overpræsteret virksomheder med 

høje værdier. I denne forbindelse bemærker jeg, at der kan være statistisk usikkerhed, og derfor har jeg 

med Figur 4 illustreret konfidensintervallerne for de gennemsnitlige værdier for den fulde dataperiode. 

Heraf ses det, at den sande værdi af gennemsnitligt afkast ROIC-faktoren også kan være positiv. Selvom det 

er tæt på, dækker konfidensintervallet for SMB ikke over 0-linjen i figuren, og henover den fulde 

dataperiode er denne sande gennemsnitsværdi dermed signifikant mindre end 0. 

 

Figur 4: Gennemsnit- og konfidensintervaller for de 11 faktorers sande gennemsnit. 
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Inden jeg haster til konklusioner, bemærker jeg, at SMB netop er den af de 10 faktorer udover markedet, 

som er dannet anderledes, idet den er dannet efter 50/50-princippet frem for 30/40/30. Det er mit bud, at 

det er forklaringen på SMB’s negative historiske afkast, og om det er tilfældet vil vise sig i Afsnit 7.5. 

Som en pointe med de illustrerede konfidensintervaller i Figur 4, udover at det sande gennemsnit af ROIC 

kan være positivt, så viser figuren også, at en lang række af de andre faktorer også kan have negative sande 

værdier. Det gør, at informationsværdien af de historiske gennemsnit er begrænset, og det illustrerer, 

hvorfor den primære tilgang i dette projekt skal være tidsserietilgangen med regressioner. 

 

5.3 Simple regressioner med de 10 faktorer 

I det følgende foretages i første omgang simple regressioner af de dannede testporteføljer med deres egne 

faktorer. Det betyder f.eks. at Size-porteføljerne testes med SMB, og at porteføljerne dannet ud fra 

historisk afkast testes med Momentumfaktoren. Når jeg foretager regressioner med faktorerne på deres 

egne porteføljer, er især udviklingen i estimaterne meget interessant. Det er nemlig på egne porteføljer, at 

jeg kan se, om estimaterne følger den udvikling, jeg forventer og som er formuleret i hypoteserne. 

 

5.3.1 Size og BtM-værdier 

Udviklingen i estimaterne for Size er vist i Figur 5, hvor s er udviklingen i estimaterne, som er omgivet af et 

95% konfidensinterval. Derudover kan de tilhørende p-værdier ses i Tabel 2. 

 

Figur 5: Udviklingen i s-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 

 

Tabel 2: P-værdier ved regression med SMB på egne porteføljer. 

Tendensen er, at udviklingen i estimaterne tilknyttet SMB, først stiger en smule for de mindre porteføljer, 

og derefter falder forholdsvis kraftigt til negative værdier for de større porteføljer. Det sidstnævnte 
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indikerer, at desto større selskaber, der er tale om, desto lavere bliver merafkastet, og det er denne effekt, 

som er tydeligst. Interessant ved konfidensintervallet i Figur 5 er det, at hvis jeg tager udgangspunkt i den 

øvre grænse for P2 og den nedre grænse for P4, så kan der reelt set være tale om en svag negativ udvikling, 

illustreret med den lysere stiplede linje i figuren. 

Med undtagelse af 3 porteføljer (P1, P2 og P5) er alle estimaterne signifikante med et signifikantniveau på 

5%, som er det konsekvent gældende niveau i dette projekt. Det indikerer, at SMB ofte er signifikant for at 

forklare Size. I sagens natur forventer jeg netop, at den forklarende faktor er signifikant for sine egne 

porteføljer. Det er ikke overraskende, at det netop er estimaterne for P1, P2 og P5, der ikke er signifikante, 

eftersom disse er tættest på 0, og P5 ligger netop i skæringen mellem, hvor estimaterne går fra at være 

positive til negative. Det er således i tråd med udviklingen i estimaterne, at P1, P2 og P5 har estimater 

tættest på 0. 

Når det gælder BtM-porteføljerne og HML-faktorens forklaringsevne herfor, så er resultatet heraf vist i 

Figur 6 og Tabel 3. Der ses en tydelig positiv tendens for udviklingen i h, hvor det blot er mellem P7 og P8, 

at der sker et lille fald i estimaterne. Den positive tendens giver god mening, eftersom estimaterne går fra 

negative værdier (growth-aktier), og bliver større og går mod positive værdier (value-aktier). Med hensyn til 

signifikans, er det de to porteføljer med lavest BtM-værdier (P1 og P2) og de tre porteføljer med højeste 

værdier (P6-P8), som er signifikante. Det giver god mening, eftersom de midterste estimater er tættest på 

0, og disse er placeret i området, hvor udviklingen går fra negativ til positiv. Det kan også indikere, at HML 

generelt er bedre til at forklare de mere ekstreme tilfælde, hvilket netop forventes, idet faktorerne er 

dannet ud fra 30/40/30-princippet. 

 

Figur 6: Udviklingen i h-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 

 

Tabel 3: P-værdier ved regression med HML på egne porteføljer. 

 

5.3.2 Tre nøgletal relateret til Price 

For estimaterne e, d og c tilknyttet henholdsvis EtP-, DtP- og CFtP-faktoren ved regression på egne 

porteføljer er udviklingen i disse illustreret i Figur 7. Det gælder for alle tre faktorer, at der er en positiv 
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udvikling i estimaterne, og især for porteføljerne til højre i figuren følges alle tre faktorers estimater med en 

tydelig udvikling. For estimaterne til venstre i figuren, ligger estimaterne d for DtP-faktoren ofte over 

niveau for de andre og med større spring, og det gør, at tendenslinjen for DtP har fladere hældning end de 

andre to, der følges meget tæt hele vejen igennem figuren. At DtP-porteføljerne ikke indeholder aktier med 

negative nøgletal, som det er tilfældet for EtP- og CFtP-porteføljerne, kan potentielt set være en forklaring 

herpå. Omvendt ved vi også at DtP-faktoren er mere upålidelig grundet dens ekstremt lave antal aktier. 

 

Figur 7: Udviklingen i estimaterne e, d og c ved simpel regression på egne porteføljer. 

Når det gælder signifikans, så viser Tabel 4 regressionernes p-værdier. For alle fire faktorer er det på nær 

en enkelt værdi, estimaterne for de fire porteføljer med de laveste værdier, der er signifikant forskellige fra 

0. Billedet står i modsætning til regressionerne med HML på BtM-porteføljerne, hvor det var estimaterne i 

yderområderne, der var signifikante, og hvor estimaterne skiftede fortegn omkring midten. Her for e-, d- og 

c-estimaterne giver det mening, at det er estimaterne til højre i tabellen, der ikke er signifikante, eftersom 

disse ligger tættest på 0. Ligeledes sker skiftet mellem positivt og negativt fortegn for e- og c-estimaterne 

først mellem P5 og P6 og der ser ud til, at den stigende tendens generelt aftager til højre. Alt i alt indikerer 

disse tendenser for nøgletallene tilknyttet Price, at der er en større negativ effekt af at have lave nøgletal, 

end der er en positiv effekt af at have høje nøgletal. 

 

Tabel 4: P-værdier ved regression med EtP-, DtP- og CFtP-faktoren på egne porteføljer. 

Et element er, om estimaterne er signifikant forskellige fra 0. Noget andet er, om de er signifikant 

forskellige fra hinanden, og dermed om det ved simpel regression gør en signifikant forskel, om der 

sorteres efter det ene, det andet eller det tredje af de tre nøgletal. Figur 8 er en videreudvikling af Figur 7, 

hvor der er tilføjes konfidensintervaller. Omend det kan være lidt svært at se, så viser figuren, at 

estimaterne for e og c konsekvent holder sig stringent indenfor hinandens konfidensintervaller. Estimatet 

tilknyttet DtP-faktoren afviger fuldstændig for P3, hvor der ikke er noget overlap mellem dennes og de 

andres konfidensintervaller. For P5 ligger d-estimatet over den øvre grænse for c-estimatet, men der er 

fortsat overlap mellem de to faktorers konfidensintervaller. For alle de resterende porteføljer ligger d-
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estimaterne indenfor de andres konfidensintervaller. Der er dermed blot en enkel undtagelse i forhold til at 

konstatere, at estimaterne ikke er signifikant forskellige ved regressioner på egne porteføljer. 

 

Figur 8: Udviklingen i estimaterne e, d og c ved simpel regression på egne porteføljer. Der er tilføjet konfidensintervaller ift. Figur 7. 

 

5.3.3 Gennemsnitligt afkast 

I forhold til de tre faktorer med nøgletal relateret til Price, er Momentumfaktoren, når det gælder 

signifikans overlegen med 6 ud af de 8 estimater, som er signifikante. Dette kan ses af Tabel 5, som netop 

viser p-værdierne. Ligeledes kan udviklingen i estimaterne ses i Figur 9, og denne er næsten konsekvent 

positiv. Ligesom for estimaterne tilknyttet Price sker skiftet i estimatet fra negativt til positivt igen sent, så 

de fleste estimater er negative, og hvor estimaterne tættest på 0 ikke er signifikante. 

 

Tabel 5: P-værdier ved regression med Momentumfaktoren på egne porteføljer. 

 

Figur 9: Udviklingen i x-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 
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5.3.4 Profitabilitet og Investments 

Med CMA og regression med denne på egne porteføljer fås estimaterne vist i Figur 10. For første gang får vi 

en klar negativ tendens i estimaterne, som bortset fra mellem P7 og P8 er konsekvent. Dette er netop i 

overensstemmelse med, hvad jeg har formuleret i hypotesen for CMA-faktoren. P-værdierne i Tabel 6 og 

konfidensintervallerne i figuren viser, at p-værdierne følger tendensen med at have de signifikante p-

værdier, hvor estimaterne er længst fra 0. Estimaternes placering tæt på 0 gør i dette tilfælde, at antallet af 

estimater, der er signifikante, kun er for 3 porteføljer. 

 

Figur 10: Udviklingen i y-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 

 

Tabel 6: P-værdier ved regression med CMA på egne porteføljer. 

For z-estimaterne tilknyttet RMW ved dennes regressioner på egne porteføljer er vi tilbage til den 

velkendte positive tendens i estimaterne i Figur 9 og p-værdierne givet i Tabel 7. Udviklingen ligner således 

udviklingen for e og c, hvor stigningen aftager en smule for porteføljerne i højre side af tabellen. På samme 

måde er det estimaterne til højre, som er fladet ud omkring 0, der ikke er signifikante. Med 6 signifikante 

porteføljer er CMA-faktoren en af de faktorer, som ved regression på egne porteføljer har flest signifikante 

estimater. Det hænger samme med, at estimaterne er konsekvent negative. 

 

Figur 11: Udviklingen i z-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 
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Tabel 7: P-værdier ved regression med RMW på egne porteføljer. 

 

5.3.5 ROIC og Leverage 

Udviklingen i estimaterne ved simpel regression med ROIC- og Leverage-faktoren på egne porteføljer kan 

ses i Figur 12. Ligeledes er estimaternes tilhørende p-værdier vist i Tabel 8. 

 

Figur 12: Udviklingen i l- og u-estimaterne ved regression på egne porteføljer. 

 

Tabel 8: P-værdier ved regression med ROIC- og Leverage-faktoren på egne porteføljer. 

Estimaterne tilknyttet ROIC-faktoren viser en positiv tendens, når vi bevæger os fra venstre mod højre. 

Ligesom tidligere har en stor del af estimaterne negative fortegn, og ligesom det generelle mønster er det 

estimaterne nærmest 0, som ikke er signifikante. Også for Leverage-faktoren er der en positiv udvikling i 

estimaterne. P-værdierne for l-estimaterne følger det generelle mønster, og kun i 2 tilfælde er p-værdierne 

ikke signifikante. Som det også ses tydeligt af Figur 12, så ligger Leverage-faktorens estimater højere, og 

estimaterne er i de fleste tilfælde positive. Det er dermed kun for porteføljerne med de laveste Leverage-

værdier. Til gengæld er der en større hældning på tendenslinjen for udviklingen i ROIC-faktorens estimater, 

så den positive tendens, formuleret i hypoteserne, er mere tydelig. 
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5.3.6 Skæringer og forklaringsgrad 

I den foreløbige del af dette afsnit har jeg fokuseret på estimaterne tilknyttet de 10 faktorer ved regression 

på egne porteføljer. Den resterende del fokuserer på R2-værdier og p-værdierne for skæringsestimaterne i 

de samme regressioner.  

De førstnævnte R2-værdier er vist i Tabel 9, og værdierne viser, hvorvidt det lykkes for hver af faktorerne at 

forklare udsvingene i deres egne porteføljer. Grønne værdier er de største værdier indenfor en 

porteføljegruppe og røde værdier er negative værdier. Umiddelbart fremstår det lidt overraskende, at der 

er tale om negative R2-værdier, hvilket er tilfældet for hele 15 porteføljer. Her skal det bemærkes, at der 

ligesom i Fama & French (1993) er tale om justerede R2-værdier, som er justeret i forhold til antallet af 

forklarende variable (se Bilag 5 s. 33). Negative R2-værdier er et udtryk for modeller, som er meget dårlige 

til at forklare egne afkast. Udover de negative værdier, må jeg også konstatere at både det generelle niveau 

og de gennemsnitlige værdier er meget lave.  

 

Tabel 9: R2-værdier for regressionerne med de 10 faktorer på egne porteføljer.  

De faktorer, som gennemsnitligt forklarer sine egne porteføljer bedst, er Momentumfaktoren, og derefter 

SMB og ROIC-faktoren. HML- og DtP-faktoren har gennemsnitligt de laveste forklaringsgrader. Den højeste 

forklaringsgrad på 0,376 fremkommer for P8 blandt Size-porteføljerne, hvilket er markant højt i forhold til 

den næsthøjeste værdi på 0,244 for Momentumporteføljernes P2. Hvis vi retter opmærksomheden mod de 

gennemsnitlige værdier på den anden led, ses det at P1, P2, P3 og P8 har gennemsnitligt de højeste 

værdier, mens P4, P5, P6 og P7 har de laveste. Det fremstår dermed som om, at modellerne generelt er 

bedst til at forklare de mere ekstreme værdier.  

Relevant er det også at undersøge signifikansen af estimatet a tilknyttet hver af de forskellige regressioner, 

som er vist i Tabel 10. Hvis p-værdierne er større end signifikansniveauet, så a-estimaterne ikke er 

signifikant forskellige fra 0, så indikerer det, at variationen i afkastet er ”færdig-forklaret” (Fama & French, 

1993, s. 5). Det viser sig ikke rigtig at være tilfældet ved regression med egne porteføljer, eftersom hele 33 

porteføljer ud af de 80 har signifikante a-estimater. Det ses desuden også, at det er ret forskelligt fra faktor 

til faktor, hvor mange a-estimater, der er signifikante. For Size-porteføljerne er det blot 1 portefølje, mens 

flere af porteføljegrupperne har hele 5 signifikante a-estimater. 

R2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genm.

Size 0,008        0,005        0,049        0,070        0,005        0,020        0,074        0,376        0,076        

BtM 0,092        0,019        -0,003      -0,004      0,006        0,054        0,064        0,015        0,030        

EtP 0,117        0,057        0,093        0,024        -0,004      0,004        0,005        0,006        0,038        

DtP 0,170        0,082        0,001        0,035        -0,001      -0,004      -0,004      0,003        0,035        

CFtP 0,098        0,059        0,176        0,027        0,004        -0,003      -0,002      -0,003      0,045        

Momentum 0,242        0,244        0,125        0,041        0,041        0,017        -0,004      -0,001      0,088        

Investments 0,010        -0,001      -0,004      0,011        0,011        0,040        0,120        0,053        0,030        

Profitabilitet 0,195        0,170        0,051        0,026        0,040        0,022        0,002        -0,002      0,063        

ROIC 0,186        0,222        0,049        0,052        0,009        0,004        0,007        0,038        0,071        

Leverage 0,023        0,010        -0,003      0,042        0,013        0,045        0,098        0,077        0,038        

Gennemsnit 0,114        0,087        0,053        0,032        0,012        0,020        0,036        0,056        0,051        
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Tabel 10: P-værdier for a for regressionerne med de 10 faktorer på egne porteføljer. 

 

5.3.7 Regressioner på tværs 

Selvom de simple regressioner fremstår mest interessante for faktorernes egne porteføljer, hvor 

udviklingen i estimaterne er central, så vil jeg også kort undersøge, hvordan det lykkes faktorerne at 

forklare hinandens porteføljer på tværs både i forhold til signifikans og forklaringsgrader. For at undgå 

kedelige gentagelser, vil denne analyse foregå på gennemsnitligt niveau. 

Når det gælder antallet af porteføljer, som faktorerne er signifikante for, så ses disse i Figur 13. Her er det 

SMB med 65, RMW med 66 og Momentumfaktoren med 69 porteføljer, som oftest er signifikante. 

Tankevækkende er det, at SMB på trods af dens generelt mange signifikante estimater slet ikke er 

signifikant for én eneste af Momentumporteføljerne (Bilag 6 s. 34). Omvendt er Momentumfaktoren 

signifikant for alle 8 Size-porteføljer (Bilag 6 s. 39). HML og EtP er sjældnest signifikante med henholdsvis 22 

og 25 porteføljer. Set i forhold til HML’s fremtrædende rolle i de teoretiske faktormodeller, fremstår det 

lave antal for denne faktor overraskende. 

 

Figur 13: Antallet af signifikante estimater for hver af porteføljerne ved simpel regression på de 80 porteføljer. 

Mønstret gentager sig generelt for de gennemsnitlige R2-værdier, som ses i Figur 14, hvor de tre faktorer 

med de højeste antal signifikante estimater også har de højeste forklaringsgrader og omvendt. Tydeligt er 

det, at det er SMB, som har den klart højeste gennemsnitlige forklaringsgrad på 0,084. Den laveste 

gennemsnitlige forklaringsgrad er for HML, og denne er blot på 0,010, som fremstår som meget lavt. Set i 

forhold til, at DtP-faktoren har mange signifikante estimater, har denne alligevel en forholdsvis lav 

forklaringsgrad, og er lavere end for CFtP- og ROIC-faktoren, som ellers har færre signifikante estimater.  

p-værdi (a) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,057        0,693        0,256        0,445        0,857        0,141        0,019        0,599        

BtM 0,019        0,154        0,071        0,196        0,034        0,037        0,408        0,161        

EtP 0,046        0,582        0,122        0,161        0,252        0,063        0,344        0,063        

DtP 0,103        0,022        0,030        0,041        0,058        0,043        0,054        0,039        

CFtP 0,234        0,780        0,009        0,006        0,029        0,027        0,250        0,005        

Momentum 0,713        0,671        0,017        0,038        0,040        0,026        0,354        0,064        

Investments 0,020        0,102        0,021        0,001        0,002        0,022        0,703        0,410        

Profitabilitet 0,735        0,586        0,006        0,008        0,024        0,018        0,066        0,060        

ROIC 0,878        0,566        0,029        0,153        0,058        0,014        0,338        0,021        

Leverage 0,233        0,133        0,819        0,030        0,105        0,122        0,000        0,187        
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Figur 14: Gennemsnitlige R2-værdier for hver af porteføljerne ved simpel regression på de 80 porteføljer. 

Når alt kommer til alt, er forklaringsgraderne vist i Figur 15 på ingen måde imponerende. Jeg forventer, at 

dette vil ændre sig i det kommende afsnit, hvor merafkastet på markedet anvendes til regressionerne. 

Således beskriver Fama & French netop, at SMB og HML kan forklare forskellene i gennemsnitligt afkast på 

tværs af aktier, men at det er markedsfaktorens rolle at forklare den store forskel mellem gennemsnitligt 

afkast på aktier og den risikofrie rente (Fama & French, 1993, s. 5). 

 

5.4 Markedets forklaringsevne 

I dette afsnit vil jeg foretage simple regressioner af testporteføljerne med merafkastet på markedet som 

forklaringsvariabel. Dvs. at regressionerne i alle tilfælde foretages på følgende form, hvor a og m estimeres.  

𝑟𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝑎 +𝑚(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑒𝑡 

Når regressionerne foretages, fås estimaterne for m vist i Tabel 11. Estimaterne ligger i intervallet 0,408 for 

P1 inden for Size til 1,168 for P1 inden for CFtP og med en gennemsnitlig værdi på 0,882. Som ventet er der 

kun tale om positive estimater, så porteføljerne følger markedet. Ligeledes ligger estimaterne spredt 

omkring 1. Set i forhold til regressionerne i Fama & French (1993) med markedet som eneste forklarende 

variable, fremstår niveauet af m-estimaterne dog som værende højere her end for de undersøgte danske 

aktier. Laveste værdi her er på 0,84, når der testes på testporteføljerne (Fama & French, 1993, s. 20). Når 

det gælder signifikans, gælder det at alle estimaterne for m er stærk signifikante, hvor der skal anvendes 

mange decimaler for at finde andre tal end 0’er (Bilag 7 s. 44). Dette er i også i overensstemmelse med 

Fama & Frenchs tilsvarende undersøgelse (Fama & French, 1993, s. 20). 

 

Tabel 11: Estimater for m ved simpel regression med markedet. 
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m P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genms.

Size 0,408        0,508        0,433        0,542        0,697        0,841        0,798        1,029        0,657        

BtM 1,095        0,813        0,826        0,833        0,729        0,688        0,617        1,000        0,825        

EtP 0,943        0,951        1,020        0,973        0,801        0,857        0,724        1,032        0,912        

DtP 1,061        0,841        0,580        0,776        0,852        0,702        0,826        0,595        0,779        

CFtP 1,168        1,086        0,910        0,884        0,891        0,886        0,851        0,729        0,926        

Momentum 0,919        0,603        0,647        0,594        0,585        0,555        0,569        0,635        0,638        

Investments 0,770        0,537        0,744        0,691        0,763        1,015        1,011        1,060        0,824        

Profitabilitet 0,915        1,057        0,842        0,742        0,943        0,945        0,975        0,959        0,922        

ROIC 0,846        0,917        0,834        0,764        0,757        0,924        1,123        0,904        0,884        

Leverage 0,717        1,019        0,694        0,786        0,856        0,831        0,852        0,784        0,817        



26 
 

Markedets forklaringsgrad i forhold til de andre 10 faktorer fokuseres på R2-værdierne i Tabel 12. Her er det 

et helt andet billede som ses i forhold til værdierne i Tabel 9. Niveauet for værdierne ligger markant højere 

og sågar ses den højeste værdi at være 0,948 for P8 af Size-porteføljerne. Eftersom P8 udgør de største 

aktier, der netop vægtes højest i markedsindekset, er dette ikke overraskende. Det kan være et udtryk for, 

at det, der testes med og det, der testes på, indeholder de samme aktier. Den gennemsnitlige R2-værdi 

ligger på 0,416, hvilket er en højere værdi, end der blev opnået for nogen af regressionerne i Afsnit 5.3 

overhovedet. Hvis der sammenlignes med R2-værdierne i Tabel 9, så er det alle værdier på nær 1, som er 

højere ved regressioner med markedet i forhold til regressioner med de enkelte porteføljers egne 

forklarende faktorer.  

 

Tabel 12: R2-værdier ved simpel regression med markedet. 

Ligesom for regressionerne med faktorernes egne variable, så vil jeg også her undersøge p-værdierne for a-

estimaterne.  Af Tabel 13 ses det, at blot 8 porteføljer har a-estimater, som er signifikant forskellige fra 0. 

De tre af disse porteføljer er P4, P5 og P7 af Investments-porteføljerne, og to er blandt 

Momentumporteføljerne, mens de resterende er mere spredt. Set i forhold til værdierne for regressionerne 

med egne faktorer, fremstår det dermed som om, at markedet forklarer en rigtig stor andel af variationen i 

porteføljerne. Efter min vurdering er det overraskende få porteføljer, som har a-estimater, der er 

signifikant forskellige fra 0.  

 

Tabel 13: P-værdier for a ved simpel regression med markedet. 

I dette afsnit har det fremgået meget tydeligt, at markedet udgør den bedste simple model. Med generelt 

høje R2-værdier, og mange få a-estimater, som er signifikant forskellige fra 0, kan det give anledning til at 

overveje, om det overhovedet er værd at fortsætte undersøgelsen, eller om jeg allerede kan erklære 

R2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,109        0,245        0,223        0,281        0,410        0,491        0,557        0,948        

BtM 0,731        0,512        0,437        0,420        0,375        0,337        0,265        0,361        

EtP 0,254        0,275        0,403        0,561        0,462        0,479        0,386        0,467        

DtP 0,641        0,588        0,294        0,437        0,364        0,370        0,311        0,246        

CFtP 0,353        0,368        0,555        0,550        0,515        0,468        0,451        0,355        

Momentum 0,322        0,317        0,407        0,371        0,391        0,416        0,390        0,277        

Investments 0,265        0,200        0,413        0,368        0,404        0,537        0,584        0,538        

Profitabilitet 0,203        0,374        0,345        0,402        0,470        0,533        0,654        0,599        

ROIC 0,212        0,215        0,383        0,407        0,397        0,490        0,622        0,638        

Leverage 0,278        0,511        0,350        0,410        0,469        0,482        0,460        0,355        

p-værdi (a) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,303        0,335        0,666        0,257        0,243        0,574        0,035        0,548        

BtM 0,915        0,645        0,579        0,951        0,179        0,111        0,784        0,592        

EtP 0,450        0,430        0,995        0,726        0,734        0,494        0,731        0,481        

DtP 0,520        0,471        0,226        0,472        0,385        0,324        0,335        0,209        

CFtP 0,314        0,054        0,890        0,229        0,443        0,204        0,903        0,031        

Momentum 0,001        0,001        0,591        0,990        0,955        0,610        0,770        0,219        

Investments 0,102        0,377        0,195        0,016        0,034        0,453        0,013        0,151        

Profitabilitet 0,062        0,141        0,115        0,133        0,398        0,313        0,851        0,683        

ROIC 0,437        0,716        0,239        0,849        0,421        0,144        0,273        0,330        

Leverage 0,836        0,895        0,222        0,348        0,837        0,989        0,007        0,915        
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markedet som fuldt ud tilstrækkelig til at forklare afkastet. Det åbenlyse svar på dette spørgsmål er 

naturligvis nej, for i så fald, giver det ikke meget mening at skrive dette projekt om faktormodeller. 

Derudover er der fortsat plads til forbedring især for R2-værdierne, som fortsat generelt er lave i forhold til 

de tilsvarende værdier i Fama & French (1993, s. 20). Det gør det interessant at se, om jeg ved at udvide til 

multiple modeller kan få endnu bedre resultater. 

 

5.5 Fama & Frenchs 3-faktormodel 

Det første step i undersøgelsen af flerfaktormodeller bliver at teste en kombination af merafkastet på 

markedsporteføljen samt SMB-faktoren og HML-faktoren. Modellen er Fama & Frenchs 3-faktormodel, som 

er den mest kendte faktormodel og derfor et logisk næste step i undersøgelsen. 

Regressionerne er dermed foretaget med følgende model: 

𝑟𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝑎 +𝑚(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑒𝑡 

 

5.5.1 Korrelationer 

Ved anvendelsen af Fama & French-modellen, går jeg fra at teste faktorer enkeltvis med simpel regression 

til multipel regression, hvor der anvendes flere faktorer. Som en hjælp til at vurdere de anvendte faktorer, 

har jeg udarbejdet en korrelationsmatrix mellem de 11 faktorer, som kan ses i Tabel 14. Ved perfekt positiv 

eller negativ korrelation (-1 eller 1) vil faktorerne følge hinanden eller køre stik modsat hinanden, og 

dermed vil de ikke bidrage til en forbedring af modellen. Derfor ønskes der optimalt set korrelationer så 

tæt på 0, så variablene bevæger sig uafhængigt af hinanden. 

 

Tabel 14: Korrelationer mellem de 11 forklarende faktorer. 

Mest interessante i dette afsnit er korrelationerne mellem merafkastet på markedet, SMB og HML. 

Korrelationen mellem SMB og HML er blot 0,02, hvilket indikerer, at variablene bevæger sig nær 

uafhængigt af hinanden. Korrelationen mellem HML og merafkastet på markedet er -0,22, og det er 

dermed i absolutte termer en større korrelation. De to tilsvarende korrelationer i Fama & French (1993) er  

-0,08 og -0,38 (s. 14) og derfor ikke langt fra mine beregnede værdier for de danske aktier.  

Marked SMB HML Momentum EtP DtP CFtP ROIC Leverage CMA RMW

Marked 1 -0,56 -0,22 -0,25 -0,07 -0,26 -0,25 0,03 0,05 -0,25 -0,18

SMB -0,56 1 0,02 0,02 -0,11 -0,01 -0,08 -0,27 -0,04 0,21 -0,12

HML -0,22 0,02 1 0,01 0,09 0,19 0,42 -0,25 0,34 0,19 -0,15

Momentum -0,25 0,02 0,01 1 0,15 0,08 0,25 0,15 -0,15 -0,01 0,23

EtP -0,07 -0,11 0,09 0,15 1 0,09 0,53 0,54 -0,01 -0,29 0,29

DtP -0,26 -0,01 0,19 0,08 0,09 1 0,21 0,00 -0,05 0,26 -0,02

CFtP -0,25 -0,08 0,42 0,25 0,53 0,21 1 0,22 0,23 -0,03 0,28

ROIC 0,03 -0,27 -0,25 0,15 0,54 0,00 0,22 1 -0,19 -0,28 0,45

Leverage 0,05 -0,04 0,34 -0,15 -0,01 -0,05 0,23 -0,19 1 0,03 0,03

CMA -0,25 0,21 0,19 -0,01 -0,29 0,26 -0,03 -0,28 0,03 1 -0,15

RMW -0,18 -0,12 -0,15 0,23 0,29 -0,02 0,28 0,45 0,03 -0,15 1
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Forholdet mellem SMB og merafkastet på markedet er til gengæld -0,56 og dermed tættere på -1 end på 0, 

og det er også den laveste korrelation overhovedet. Set i forhold til korrelationen i Fama & French (1993), 

som er 0,32, og dermed positiv, er dette temmelig overraskende. Som jeg berørte en smule tidligere, udgør 

de store aktier en stor andel af markedet, eftersom aktierne i markedsporteføljen markedsvægtes. Det 

betyder, at de samme aktier er toneangivende både i SMB-faktoren og i markedet, og det gør den absolutte 

korrelation stor. Eftersom de store aktier trækkes fra de små aktier, bliver korrelationen negativ. Det 

begrænsede datagrundlag kan dermed være en logisk forklaring på den store afvigelse fra de amerikanske 

korrelationer. 

 

5.5.2 Modellens egne porteføljer: Size og BtM-værdi 

Først testes 3-faktormodellen på Size-porteføljerne. Figur 15 viser s- og m-estimaterne, og hvordan 

estimaterne udvikler sig i henholdsvis Fama & Frenchs 3-faktormodel og i de simple modeller. Udviklingen i 

s i 3-faktormodellen fremstår nærmest identisk til udviklingen i s-estimaterne i den simple model, bortset 

fra det, der ligner en parallelforskydning opad. Dermed opnås estimater, som generelt er positive, og som 

kun for porteføljen med de allerstørste markedsværdier, er estimatet negativt. Dette billede er i tråd med 

Fama & Frenchs resultater (Fama & French, 1993, s. 24). For estimaterne for m, sker der også i de fleste 

tilfælde en forstørrelse af estimaterne, så disse ligger tættere omkring værdien 1, end det var tilfældet ved 

den simple regression med merafkastet på markedet. Ifølge Fama & French forventes det i en 

flerfaktormodel, at estimatet for markedet er tæt på værdien 1 (Fama & French, 1993, s. 26). 

 

Figur 15: Udviklingen i estimaterne for s og m for Size-porteføljerne ved regression med 3-faktormodellen og markedet. 

P-værdierne tilknyttet estimaterne kan findes i Tabel 15. Her er det iøjnefaldende, at alle estimater 

tilknyttet de tre faktorer på nær et estimat er signifikante. At SMB er signifikant for Size-porteføljerne giver 

god mening, og set i forhold til de simple regressioner, hvor der blot er 5 signifikante s-estimater, så har 

udvidelsen af modellen forbedret signifikansen af s-estimaterne. 

 

Tabel 15: P-værdier for Size-porteføljerne ved regression med Fama & Frenchs 3-faktormodel. 
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P-værdier P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

a 0,160             0,556             0,945             0,440             0,111             0,559             0,042             0,336             

m 0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             

s 0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             

h 0,048             0,020             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,083             
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Når det gælder porteføljerne sorteret efter BtM-værdier, viser Figur 16 udviklingen i estimaterne for h og m 

i henholdsvis 3-faktormodellen og ved simpel regression. Billedet er noget nær det samme som i Figur 15. 

Estimaterne for m, nærmer sig 1, og h-estimaterne parallelforskydes opad i 3-faktormodellen i forhold til 

den simple model, så estimaterne generelt er højere, og der er markant færre negative estimater. Det er i 

stil med udviklingen i Fama & French (1993), hvor det blot er porteføljerne med de helt lave BtM-værdier, 

som er negative. Eneste undtagelse er m-estimatet i 3-faktormodellen for P8, som er en del højere end 

estimatet i den simple model til trods for at estimatet i den simple model ligger nær værdien 1. 

 

Figur 16: Udviklingen i estimaterne for h og m for BtM-porteføljerne ved regression med 3-faktormodellen og markedet. 

Med hensyn til signifikans for porteføljerne sorteret efter BtM-værdier, er disse vist i Tabel 16, Her er 

billedet noget nær det samme som for Size-porteføljerne dog med lidt flere nuancer. Merafkastet på 

markedet, er for alle porteføljerne tydeligt signifikant. Det samme gælder for HML-faktoren, hvor alle p-

værdierne bortset for P2 er signifikante. Dette er også en forbedring i forhold til de simple regressioner 

med HML. Parallelforskydningen af estimaterne opad har dermed flyttet estimaterne tilstrækkeligt langt fra 

0 til, at de er signifikante. Estimaterne for s er til gengæld kun signifikante for de tre porteføljer med de 

største BtM-værdier. Ved simpel regression på BtM-porteføljerne med SMB er det ellers alle porteføljer, 

som har signifikante estimater (Bilag 6 s. 34). Dette kan dermed være en lille indikation på, at udvidelsen af 

modellen potentielt set gør SMB mindre signifikant og HML mere signifikant set i forhold til simpel 

regression med de to faktorer hver for sig. 

 

Tabel 16: P-værdier for BtM-porteføljerne ved regression med Fama & Frenchs 3-faktormodel.  

Når alt kommer til alt, har udvidelsen af modellen helt tydeligt ført til forbedringer for Size- og BtM-

porteføljerne. Estimaterne for s og h afspejler i højere grad mønstret i Fama & French (1993) med færre 

negative estimater og med de samme udviklinger som ved simpel regression for HML og SMB på egne 

porteføljer. Desuden er estimaterne for m generelt kommet nærmere værdien 1. 
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s 0,172             0,879             0,256             0,057             0,194             0,000             0,000             0,000             

h 0,000             0,981             0,010             0,004             0,000             0,000             0,000             0,000             
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5.5.3 De 80 porteføljer 

Når jeg breder undersøgelsen ud og fokuserer på alle 80 porteføljer, er m-estimaterne ligesom for de 

simple regressioner med markedet også i Fama & Frenchs model i alle tilfælde stærkt signifikante (Bilag 8 s. 

45). Hvor m-estimaterne i 1-faktormodellen havde et gennemsnitligt estimat på 0,818, så er den 

gennemsnitlige værdi for m-estimaterne i Fama & Frenchs 3-faktormodel på 0,982 og dermed meget 

nærmere værdien 1. Tendensen, jeg viste i Figur 15 og Figur 16, hvor estimaterne for m nærmer sig 1, går 

dermed tilsyneladende igen for de andre 64 porteføljer. Det er samme tendens, som beskrives i Fama & 

French (1993). Det højeste estimat i 1-faktormodellen på 1,168 for CFtP’s P1-portefølje er til gengæld stadig 

det højeste m-estimat i 3-faktormodellen, om end det nu er blevet endnu højere på 1,565 (Bilag 8 s. 45). 

Det indikerer lidt den modsatte tendens af, hvad jeg hidtil har beskrevet med, at estimaterne for m nærmer 

sig 1 i 3-faktormodellen. Det samme gør eksemplet fra BtM-porteføljerne, hvor m for P8 også blev højere 

end i den simple model. 

Tabel 17 viser, hvordan m estimaterne ændrer sig fra 1-faktormodellen til 3-faktormodellen. Negative 

ændringer er vist med rødt og de grønne tal er estimater, som er forøget med over 0,25 ved at involvere 

SMB og HML i modellen. Det ses tydeligt, at det især er for Size- og Momentumporteføljerne, at der sker 

store forbedringer på over 0,25. Det gælder dog også, at det var netop disse to grupper, som ved den 

simple regression havde de laveste estimater. 

 

Tabel 17: Ændringerne i m-estimaterne i Fama & Frenchs 3-faktormodel i forhold til markedet. 

En anden væsentlig pointe for Tabel 17 er, at der med kun 9 porteføljer er tale om meget få m-estimater, 

som er lavere i 3-faktormodellen end i 1-faktormodellen. Af disse ni er det kun 3 porteføljer, som i 1-

faktormodellen havde et m-estimat på over 1. Ligeledes er de negative forskelle i absolutte termer meget 

mindre end de positive forskelle. Min tidligere konstatering af, at m-estimaterne i 3-faktormodellen 

nærmer sig 1, må jeg derfor nuancere til, at det primært er m-estimaterne, der ligger under værdien 1 i 1-

faktormodellen, som i 3-faktormodellen stiger, så de nærmer sig værdien 1. 

For SMB og HML i 3-faktormodellen fokuserer jeg på p-værdier, og disse er vist i Tabel 18. For s er der 46 

porteføljer og h er der 58 porteføljer, som har signifikante estimater. Udover Size-porteføljerne, så er SMB 

også i alle tilfælde signifikante for alle Momentumporteføljerne. Kun to af DtP-porteføljerne og tre af BtM- 

og CFtP-porteføljerne har signifikante s-estimater. HML-faktoren er signifikant for 7 porteføljer indenfor 

Size, Momentum, ROIC og Leverage samt sine egne porteføljer. Ligesom for SMB er DtP- og CFtP-

porteføljerne med fire signifikante estimater de porteføljer med færreste signifikante estimater. 

Δm P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,336        0,347        0,432        0,525        0,324        0,305        0,174        -0,069       

BtM -0,076       -0,005       0,080        0,119        0,115        0,270        0,256        0,307        

EtP 0,373        0,231        0,123        0,012        0,017        0,193        0,126        0,187        

DtP 0,046        0,050        -0,011       0,109        0,113        0,199        0,164        0,123        

CFtP 0,397        0,205        -0,076       0,004        0,052        0,122        0,152        0,170        

Momentum 0,469        0,384        0,284        0,280        0,255        0,236        0,230        0,312        

Investments 0,229        0,157        0,174        0,056        0,049        0,032        0,068        0,072        

Profitabilitet 0,408        0,261        0,164        0,089        0,203        0,047        0,043        -0,044       

ROIC 0,295        0,284        0,264        0,226        0,138        0,148        0,048        -0,134       

Leverage -0,015       -0,073       0,118        0,194        0,164        0,138        0,038        0,247        
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Tabel 18: P-værdier for s og h i Fama & Frenchs 3-faktormodel. 

Når effekten af udvidelsen af modellen til Fama & Frenchs 3-faktormodel skal vurderes generelt for de 80 

porteføljer sorteret efter nøgletallene, fremstår R2-værdierne umiddelbart som den bedste indikator for 

modellernes forklaringsgrader. Tabel 19 viser forskellen i R2-værdierne for Fama & Frenchs 3-faktormodel 

og for de simple regressioner med merafkastet på markedet. I de tilfælde hvor modellen er blevet 

forværret ved inddragelse af SMB og HML, er det markeret med rød tekst, og de grønne tekster indikerer 

de 10 største forbedringer. 

 

Tabel 19: Forskellen i R2-værdier for regressionerne med Fama & Frenchs 3-faktormodel i forhold til markedet. 

Det ses af Tabel 19, at blot 4 porteføljer, får forværrede R2-værdier ved inddragelse af SMB og HML, mens 

76 porteføljer forbedres. Det ses også, at de største forbedringer generelt sker for Size- og 

Momentumporteføljerne, som gennemsnitlig forbedres med henholdsvis 0,201 og 0,148. Den samlede 

gennemsnitlige forbedring af R2-værdien for de 80 porteføljer er på 0,065, hvilket jeg anser som et pænt 

p-værdi (s) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        

BtM 0,172        0,879        0,256        0,057        0,194        0,000        0,000        0,000        

EtP 0,000        0,011        0,063        0,583        0,491        0,000        0,104        0,020        

DtP 0,248        0,287        0,475        0,043        0,058        0,000        0,107        0,096        

CFtP 0,000        0,005        0,175        0,598        0,314        0,071        0,174        0,020        

Momentum 0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        

Investments 0,000        0,014        0,000        0,568        0,845        0,850        0,032        0,370        

Profitabilitet 0,000        0,001        0,018        0,076        0,000        0,643        0,323        0,155        

ROIC 0,001        0,019        0,000        0,000        0,107        0,007        0,102        0,001        

Leverage 0,726        0,262        0,077        0,001        0,002        0,016        0,758        0,000        

p-værdi (h) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,048        0,020        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,083        

BtM 0,000        0,981        0,010        0,004        0,000        0,000        0,000        0,000        

EtP 0,000        0,003        0,197        0,487        0,489        0,000        0,000        0,000        

DtP 0,592        0,081        0,193        0,009        0,200        0,000        0,000        0,001        

CFtP 0,051        0,092        0,014        0,204        0,269        0,000        0,000        0,000        

Momentum 0,003        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,000        0,059        

Investments 0,074        0,003        0,042        0,009        0,002        0,067        0,353        0,013        

Profitabilitet 0,025        0,000        0,003        0,134        0,000        0,018        0,199        0,711        

ROIC 0,015        0,000        0,000        0,000        0,000        0,002        0,272        0,000        

Leverage 0,047        0,090        0,000        0,000        0,001        0,000        0,000        0,000        

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size 0,136        0,215        0,410        0,501        0,172        0,119        0,051        0,008        0,201        

BtM 0,016        -0,004       0,012        0,020        0,056        0,180        0,175        0,102        0,070        

EtP 0,082        0,033        0,006        -0,002       -0,002       0,048        0,060        0,060        0,036        

DtP -0,001       0,003        0,001        0,018        0,007        0,062        0,059        0,034        0,023        

CFtP 0,070        0,020        0,009        0,000        0,000        0,029        0,132        0,082        0,043        

Momentum 0,151        0,234        0,141        0,150        0,132        0,136        0,117        0,122        0,148        

Investments 0,038        0,037        0,037        0,013        0,019        0,003        0,007        0,009        0,020        

Profitabilitet 0,069        0,054        0,028        0,007        0,046        0,007        0,001        0,001        0,026        

ROIC 0,044        0,071        0,075        0,080        0,081        0,026        0,004        0,033        0,052        

Leverage 0,007        0,003        0,032        0,065        0,036        0,040        0,029        0,069        0,035        
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niveau. DtP-, Investment- og Profitabilitets-porteføljerne er de porteføljer, som opnår de mindste 

forbedringer. 

Når det gælder p-værdierne for skæringen, som jo forventes at være større end 0,05, og dermed ikke 

signifikant forskellige fra 0, ses disse for Fama & Frenchs model i Tabel 20. I forhold til de tilsvarende 

estimater for markedsmodellen er det de samme porteføljer, hvor a-estimaterne er signifikant forskellige 

fra 0 bortset fra to estimater, der nu ikke længere er signifikante. Det samlede antal signifikante a-

estimater er dermed faldet fra 8 til 6 estimater ved udvidelsen af modellen, og der er tale om en lille 

forbedring. 

 

Tabel 20: P-værdier for a ved regression med Fama & Frenchs 3-faktormodel.  

Generelt fremstår det som om, at udvidelsen af modellen fra den simple regression med merafkastet på 

markedet til Fama & Frenchs 3-faktormodel har ført til forbedringer af modellen både med hensyn til 

estimater, signifikans og forklaringsgrader. Især for Size- og Momentumporteføljerne, hvor førstnævntes 

faktor er inkluderet i 3-faktormodeller, har jeg set de tydeligste tegn på forbedring. 

 

5.6 Carharts 4-faktormodel 

I det følgende afsnit testes faktorerne med en udvidet model kendt som Carharts 4-faktormodel. Jeg vælger 

at udvide modellen til denne model, fordi Momentumfaktoren er kendt for at kunne forklare noget 

variation i afkastet udover det, som forklares i Fama & Frenchs 3-faktormodel. Desuden er Carharts 4-

faktormodel formodentlig den mest foretrukne model til anvendelse ved performancemåling. Forskellen på 

denne model, og 3-faktormodellen er tilføjelsen af Momentumfaktoren. Regressionen foregår dermed på 

formen: 

𝑟𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝑎 +𝑚(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑥 ∗ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑒𝑡 

I forhold til SMB, HML og merafkastet på markedet, har Momentumfaktoren korrelationer på henholdsvis 

0,02; 0,01 og -0,25 (Tabel 14). Disse korrelationer ligger nogenlunde tæt på korrelationerne fundet i Carhart 

(1997), som er på henholdsvis 0,01, -0,29 og -0,16, med den største afvigelse værende mellem 

Momentumfaktoren og HML. 

 

 

 

p-værdi (a) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,160        0,556        0,945        0,440        0,111        0,559        0,042        0,336        

BtM 0,700        0,639        0,788        0,747        0,451        0,357        0,551        0,979        

EtP 0,590        0,313        0,985        0,848        0,865        0,618        0,321        0,896        

DtP 0,542        0,584        0,348        0,609        0,401        0,438        0,682        0,365        

CFtP 0,394        0,053        0,912        0,155        0,496        0,376        0,180        0,108        

Momentum 0,001        0,000        0,648        0,966        0,943        0,539        0,712        0,093        

Investments 0,087        0,508        0,169        0,039        0,095        0,627        0,031        0,085        

Profitabilitet 0,066        0,065        0,173        0,153        0,537        0,490        0,935        0,826        

ROIC 0,401        0,378        0,296        0,885        0,950        0,206        0,437        0,177        

Leverage 0,593        0,776        0,108        0,581        0,978        0,658        0,032        0,757        
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5.6.1 Momentumporteføljerne 

Hvis vi først og fremmest fokuserer på Momentumporteføljerne, og hvordan estimaterne udvikler sig, så er 

denne udvikling vist i Figur 17. Tendensen for m er den samme som i 3-faktormodellen; at estimatet for m 

rykker op mod 1 ved udvidelsen fra den simple til den udvidede model. Ligeledes bliver estimaterne for x 

noget nær parallelforskudt opad, som det også var tilfældet for s og h i 3-faktormodellen.  

En smule uventet fremstår det, at der er så mange negative x-estimater i Figur 17, og at det først skifter til 

positive estimater mellem portefølje P4 og P5. Det gælder især i relation til Momentum-estimaterne i 

Carhart (1997), som alle er positive (s. 77). Det bemærkes dog, at denne undersøgelses testporteføljer er 

dannet efter historiske alpha-værdier og ikke efter historiske afkast. Udviklingen i estimaterne og 

niveauerne er således snarere i overensstemmelse med udviklingen i Fama & Frenchs resultater, når de 

tester porteføljer sorteret efter Size og Momentum med en 6-faktormodel med Momentum inkluderet. 

Disse går også fra negative mod positive ca. midtvejs i porteføljerne, og niveauet går fra omkring -0,7 til 

omkring 0,4 (Fama & French, 2015B, s. 98). Således læner de fundne estimater sig pænt opad Fama & 

Frenchs fundne estimater.  

 

Figur 17: Udviklingen i estimaterne for x og m for Momentumporteføljerne ved regression med 4-faktormodellen og markedet. 

I forhold til signifikans vises p-værdierne i Tabel 21. Her er m-estimaterne, som alle ligger langt fra 0 i alle 

tilfælde signifikante. Det samme gælder for s- og h-estimaterne, og dette er i tråd med, at Fama & Frenchs 

3-faktormodel netop er god til at forklare Momentumporteføljerne. Lidt overraskende er det, at blot 5 ud 

af de 8 x-estimater er signifikante, grundet at estimaterne for P4, P5 og P6 alle ligger tæt omkring 0. 

Antallet er dermed lavere end ved simpel regression på faktorens egne porteføljer jf. Tabel 5. 

 

Tabel 21: P-værdier for Momentumporteføljerne ved regression med Carharts 4-faktormodel. 
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a 0,093             0,075             0,602             0,960             0,949             0,930             0,051             0,824             

m 0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             

s 0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             

h 0,004             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,000             0,020             

x 0,000             0,000             0,001             0,975             0,986             0,069             0,000             0,000             
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5.6.2 De 80 porteføljer 

Hvis jeg breder analyseelementet ud til at dække over alle de 80 porteføljer og fokuserer på estimaterne, så 

gælder det også for m-estimaterne i denne 4-faktormodel, at disse gennemsnitligt nærmer sig værdien 1. 

Estimaterne har et gennemsnit på 0,968, som dog er en smule lavere end gennemsnittet fra 3-

faktormodellen.  Med hensyn til signifikans er det igen alle m-estimaterne, som er signifikante (Bilag 9 s. 

47), hvilket i forhold til estimaternes høje niveau ikke er overraskende. Hvor der i 3-faktormodellen er 46 

porteføljer med signifikante s-estimater, er der med 4-faktormodellen 47 porteføljer med signifikante s-

estimater. For HML-faktoren er det 58 porteføljer i 3-faktormodellen og 59 porteføljer i 4-faktormodellen. 

Udvidelsen af modellen til en 4-faktormodel har dermed haft minimal betydning for de oprindelige 

faktorers signifikans. 

Vendes opmærksomheden mod Momentumfaktoren kan p-værdierne for de 80 x-estimater ses i Tabel 22. 

Her er det blot 17 estimater ud af 80, som er signifikante, og det fremstår som noget lavere end antallene 

for de andre faktorer. Ud af de 17 er de 5 porteføljer faktorens egne, som er det højeste antal porteføljer 

inden for en porteføljegruppe. Der er dermed blot 12 signifikante x-estimater for de andre 

porteføljegrupper. At Momentumfaktoren især er god til at forklare sine egne porteføljer, men at den 

bidrager begrænset til at forklare de andre faktorers porteføljer er netop i tråd med konklusionerne i Fama 

& French (2015B). Heri beskrives det netop, at Momentumfaktoren er afgørende for at forklare porteføljer, 

som er dannet efter Momentum, men at det fører til små forandringer, når den inkluderes til at forklare 

porteføljer sorteret efter andet end Momentum (Fama & French, 2015B, s. 73). 

 

Tabel 22: P-værdier for x i Carharts 4-faktormodel. 

Tendensen med at det i særklasse er Momentumporteføljerne som tilføjelsen af Momentumfaktoren 

forbedrer, går igen i Tabel 23. Denne viser forskellen i R2-værdien ved tilføjelse af Momentumfaktoren i 

forhold til 3-faktormodellen. Røde værdier viser forværringer af forklaringsgraden, og det ses at omkring 

halvdelen nemlig 41 porteføljers forklaringsgrad forværres ved tilføjelsen af den ekstra faktor. 4-

faktormodellen bliver dermed oftest straffet for at tilføje den ekstra faktor i forhold til den øgede 

forklaringsgrad, som modellen medfører. 

p-værdi (x) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,850        0,713        0,110        0,243        0,011        0,037        0,634        0,742        

BtM 0,141        0,351        0,735        0,674        0,809        0,001        0,977        0,992        

EtP 0,053        0,204        0,556        0,121        0,786        0,528        0,743        0,156        

DtP 0,781        0,971        0,813        0,594        0,019        0,006        0,352        0,246        

CFtP 0,082        0,068        0,369        0,251        0,294        0,012        0,089        0,130        

Momentum 0,000        0,000        0,001        0,975        0,986        0,069        0,000        0,000        

Investments 0,384        0,136        0,165        0,010        0,663        0,121        0,000        0,477        

Profitabilitet 0,406        0,038        0,418        0,511        0,603        0,360        0,840        0,692        

ROIC 0,006        0,660        0,115        0,291        0,060        0,824        0,472        0,782        

Leverage 0,746        0,471        0,074        0,703        0,023        0,595        0,602        0,039        
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Tabel 23: Forskellen i R2-værdier for Carharts 4-faktormodel i forhold til Fama & Frenchs 3-faktormodel. 

De grønne værdier i Tabel 23 viser de fem største forbedringer i modellen, der ikke overraskende alle er for 

Momentumporteføljerne, som ligger mellem 0,020 til 0,093. De største forbedringer sker i yderområderne 

af tabellen, hvor der i forhold til 3-faktormodellen er den største plads til forbedring. Gennemsnitligt er det 

også klart Momentumporteføljernes forklaringsgrad, der forøges mest, idet denne gennemsnitligt 

forbedres med 0,040, som er otte gange så meget som den næstbedste forbedring for Investment-

porteføljerne på 0,005.  

Med hensyn til p-værdierne for skæringsestimaterne a, så bliver antallet af signifikante a-estimater blot 4, 

som er en forbedring i forhold til de 6 estimater i 3-faktormodellen. Set i forhold til markedets indflydelse 

på antallet, fremstår marginalbidraget på 2 estimater ved udvidelsen af modellen til 4-faktormodellen ikke 

som værende afgørende. 

Momentumfaktoren er muligvis god til at forklare egne porteføljer, men samlet set gør den ikke megen 

forskel, og i forhold til det lave antal signifikante estimater og at den oftere forværrer forklaringsgraden end 

den forbedrer den, så virker det ikke som en oplagt model for de danske aktier. Dette giver anledning til at 

teste med en alternativ udvidelse i form af Fama & Frenchs 5-faktormodel. 

 

5.7 Fama & Frenchs 5-faktormodel 

I stedet for at inddrage Momentumfaktoren, som forklarende variabel, inddrages profitabilitetsfaktoren 

RMW og investment-faktoren CMA. Jeg vælger Fama & Frenchs udvidede model grundet Fama og Frenchs 

anseelse som førende indenfor faktormodeller, og fordi modellen som relativ ny model er forsøgt tilpasset 

faktorer, som det kan være relevant at vurdere virksomheder på i 2019. Modellen skrives op som følgende: 

𝑟𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝑎 +𝑚(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑦 ∗ 𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑧 ∗ 𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑒𝑡 

Først rettes opmærksomheden mod korrelationsmatricen i Tabel 14. Korrelationen mellem de to nye 

faktorer og de oprindelige, spænder mellem -0.25 som det laveste mellem CMA og markedet, og 0,21 

mellem CMA og SMB som det højeste. Det er niveauer, som er synligt forskellige fra 0, men som ikke anses 

som markante absolutte værdier. Den største absolutte korrelation i modellen er dermed fortsat mellem 

SMB og markedet. 

Når estimationerne sker på de nye faktorers egne porteføljer, relateret til investment og profitabilitet, vises 

udviklingen i estimaterne i Figur 18. Her ses samme tendens som de andre gange, hvor estimaterne for m 

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size -0,003      -0,002      0,002        0,000        0,009        0,005        -0,001      -0,000      0,001        

BtM 0,001        -0,000      -0,002      -0,002      -0,002      0,018        -0,002      -0,002      0,001        

EtP 0,008        0,002        -0,002      0,003        -0,002      -0,001      -0,002      0,002        0,001        

DtP -0,001      -0,002      -0,003      -0,002      0,012        0,016        -0,000      0,001        0,003        

CFtP 0,005        0,006        -0,000      0,001        0,000        0,011        0,003        0,003        0,004        

Momentum 0,093        0,086        0,020        -0,002      -0,002      0,004        0,057        0,062        0,040        

Investments -0,001      0,004        0,002        0,014        -0,002      0,003        0,020        -0,001      0,005        

Profitabilitet -0,001      0,008        -0,001      -0,001      -0,001      -0,000      -0,001      -0,001      0,000        

ROIC 0,020        -0,002      0,003        0,000        0,005        -0,002      -0,001      -0,001      0,003        

Leverage -0,003      -0,001      0,006        -0,002      0,009        -0,001      -0,002      0,008        0,002        
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skubbes op mod værdien 1 i forhold til den simple regression med markedsmodellen. Ligeledes bliver 

estimaterne tilknyttet porteføljernes egne faktorer noget nær parallelforskudt opad. 

 

Figur 18: Udviklingen i estimaterne for m, y og z for Investment- (øverst) og Profitabilitetsporteføljerne (nederst) ved regression 
med 5-faktormodellen og markedet. 

Når jeg udvider undersøgelsen til at omfatte alle 80 testporteføljer, så fokuserer jeg på signifikans. Alle 80 

porteføljer har fortsat signifikante m-estimater. SMB har 45 signifikante estimater i 5-faktormodellen mod 

46 i 3-faktormodellen. HML har 53 signifikante estimater i 5-faktormodellen mod 58 i 3-faktormodellen. 

Det fremstår dermed som om, at tilføjelsen af RMW og CMA i enkelte tilfælde gør SMB og især HML 

sjældnere signifikant. Omvendt kan HML på ingen måde karakteriseres som overflødig, som det er tæt på at 

være tilfældet i følge Fama & French (2015A, s. 2). 

En forklaring på, at HML fortsat ofte er signifikant i min undersøgelse af de danske aktier set i forhold til 

Fama & Frenchs undersøgelse, kan være at der er store forskelle i de danske og de globale korrelationer 

mellem HML og henholdsvis CMA og RMW. Imellem HML og CMA er korrelationen i denne danske 

undersøgelse 0,19, mens den i den amerikanske undersøgelse er 0,70 (Fama & French, 2015A, s. 7). Ligeså 

har også forholdet mellem HML og RMW negativt fortegn, -0,18, i min danske undersøgelse og positivt 0,08 

i den amerikanske undersøgelse (Fama & French, 2015A, s. 7). Især fremstår den førstnævnte høje 

korrelation på 0,70 mellem HML og CMA i Fama & Frenchs undersøgelse som en potentiel forklaring på 

HML’s mindskede betydning for den amerikanske undersøgelse. I denne danske undersøgelse, hvor 

korrelationen er lav, kan dette være afgørende for, at HML fortsat er signifikant i over halvdelen af 

tilfældene. 
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Når det kommer til CMA og RMW er p-værdierne tilknyttet y og z vist i Tabel 24. Ingen af faktorerne 

fremstår i forhold til signifikans imponerende, idet de begge blot er signifikante i 17 tilfælde hver. Ikke 

overraskende er begge faktorer i flertallet af tilfældene signifikante for deres egne porteføljer, mens de 

resterende 13 signifikante estimater er spredt på de resterende porteføljer. 

  

  

Tabel 24: P-værdier for y og z i Fama & Frenchs 5-faktormodel. 

Ligesom for 4-faktormodellen, undersøges også forskellen i forklaringsgraden på 5-faktormodellens og 3-

faktormodellen, dvs. om det, at der tilføjes to ekstra forklarende variabel, forbedrer modellen væsentligt. 

Differencerne mellem de to modeller kan ses i Tabel 25. De grønne værdier er de 10 største forbedringer, 

som generelt findes blandt P1-porteføljerne og i de andre yder-porteføljer.  Sammenlignet med den 

tilsvarende model for 4-faktormodellen i forhold til 3-faktormodellen, ses det, at der generelt er færre røde 

tal for 5-faktormodellen. Der er dermed kun 30 porteføljer, som forværres ved tilføjelsen af de to ekstra 

forklaringsvariable i forhold til 41 i 4-faktormodellen. Selvom der tilføjes to variable i forhold til én i 4-

faktormodellen, så bidrager CMA og RMW oftere med mere end de straffes for i forhold til antallet af 

variable, end det er tilfældet for Momentumfaktoren. Ikke overraskende er det de to tilføjede faktorers 

egne porteføljer, der gennemsnitligt forbedres mest med forbedringer på 0,022 og 0,014. Selvom 

forbedringerne er større end ved udvidelsen til 4-faktormodeller, så anser jeg generelt de gennemsnitlige 

forbedringer som meget små. 

p-værdi (y) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,494        0,331        0,024        0,654        0,600        0,047        0,633        0,810        

BtM 0,015        0,117        0,463        0,134        0,085        0,113        0,463        0,408        

EtP 0,252        0,024        0,496        0,814        0,545        0,341        0,794        0,006        

DtP 0,748        0,731        0,395        0,002        0,864        0,551        0,966        0,959        

CFtP 0,670        0,434        0,141        0,935        0,249        0,673        0,844        0,024        

Momentum 0,039        0,176        0,051        0,404        0,428        0,098        0,448        0,095        

Investments 0,000        0,016        0,007        0,872        0,816        0,427        0,000        0,093        

Profitabilitet 0,048        0,626        0,005        0,213        0,183        0,303        0,805        0,972        

ROIC 0,119        0,876        0,676        0,687        0,782        0,960        0,170        0,059        

Leverage 0,561        0,260        0,098        0,001        0,030        0,410        0,141        0,041        

p-værdi (z) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size 0,785        0,006        0,953        0,703        0,125        0,355        0,613        0,092        

BtM 0,142        0,677        0,011        0,254        0,626        0,311        0,522        0,000        

EtP 0,000        0,014        0,059        0,813        0,423        0,813        0,956        0,063        

DtP 0,209        0,157        0,584        0,732        0,174        0,826        0,443        0,117        

CFtP 0,000        0,115        0,493        0,966        0,864        0,004        0,443        0,117        

Momentum 0,000        0,195        0,149        0,478        0,520        0,149        0,804        0,059        

Investments 0,032        0,480        0,754        0,784        0,660        0,511        0,141        0,747        

Profitabilitet 0,000        0,000        0,065        0,821        0,696        0,907        0,015        0,033        

ROIC 0,000        0,010        0,719        0,226        0,408        0,420        0,025        0,281        

Leverage 0,003        0,987        0,953        0,477        0,569        0,951        0,627        0,342        
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Tabel 25: Forskellen i R2-værdier for Fama & Frenchs 5-faktormodel i forhold til 3-faktormodellen. 

Hvis jeg vurderer på det absolutte niveau af R2-værdierne for 5-faktormodellen frem for ændringerne, så 

ses disse i Tabel 26. Den laveste R2-værdi er for P1 blandt Size-porteføljerne, og denne ligger på kun 0,240, 

hvilket fremstår lavt. Den højeste værdi er på 0,955 for P8 indenfor samme porteføljegruppe. Denne er 

ligeledes den eneste portefølje, som har en forklaringsgrad på over 0,8. Til gengæld er der trods alt hele 40 

porteføljer, som ligger på et niveau over 0,5. Jeg vil således vurdere forklaringsgraderne med et gennemsnit 

på 0,49 til at være pæne uden på nogen måde at være prangende. Sammenlignes der med niveauet i Fama 

& French (2015B), hvor 5-faktormodellen testes på andre porteføljer end dens egne, er niveauet for den 

danske undersøgelse dog meget lavere end de omkring 0,85-0,90, som det gennemsnitlige niveau for den 

amerikanske undersøgelse (s. 76). 

 

Tabel 26: R2-værdier for porteføljerne modelleret med Fama & Frenchs 5-faktormodel. 

I Fama & French (2015B), vurderes det, at 5-faktormodellen gør det dårligt, når den skal forklare porteføljer 

sorteret efter Momentum, og de udvider 5-faktormodellen til en 6-faktormodel med Momentumfaktoren, 

når de skal teste porteføljer sorteret efter Momentum (s. 71). Dette fænomen har ikke vist sig blandt mine 

resultater, hvor R2-værdien i alle tilfælde bortset fra ét, er større end 0,5. Desuden viser 

Momentumporteføljerne gennemsnitligt den næstbedste R2-værdi af de 10 porteføljer til trods for at 

Momentumfaktoren ikke er inkluderet i modellen. Sågar gælder det for P6, at forbedringen ved at 

inkludere CMA og RMW er større end ved at udvide 3-faktormodellen med Momentumfaktoren.  

Med hensyn til signifikansniveau for skæringsestimaterne a, så er der ved 5-faktor-regressionerne fortsat 6 

estimater, som er signifikant forskellige fra 0, ligesom det var tilfældet ved regressionerne med 3-

faktormodellen. Sammenholdt med de lave antal signifikante y- og z-estimater og den lille forskel på R2-

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size -0,005       0,013        0,005        -0,001       0,001        0,004        -0,003       0,000        0,002        

BtM 0,008        0,002        0,013        0,005        0,004        0,002        -0,003       0,034        0,008        

EtP 0,054        0,031        0,004        -0,003       -0,002       -0,002       -0,004       0,015        0,012        

DtP -0,000       0,000        -0,003       0,017        0,000        -0,004       -0,004       0,002        0,001        

CFtP 0,057        0,004        0,002        -0,004       -0,001       0,013        -0,002       0,011        0,010        

Momentum 0,050        0,004        0,006        -0,002       -0,002       0,007        -0,003       0,009        0,009        

Investments 0,061        0,016        0,012        -0,005       -0,004       -0,001       0,029        0,002        0,014        

Profitabilitet 0,093        0,056        0,020        -0,001       -0,000       -0,002       0,006        0,004        0,022        

ROIC 0,074        0,015        -0,004       -0,001       -0,003       -0,003       0,006        0,003        0,011        

Leverage 0,023        -0,001       0,002        0,019        0,006        -0,003       0,001        0,009        0,007        

R2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn. 

Size 0,240        0,473        0,639        0,780        0,583        0,613        0,605        0,955        0,611        

BtM 0,755        0,510        0,463        0,446        0,435        0,520        0,437        0,497        0,508        

EtP 0,390        0,339        0,414        0,555        0,458        0,525        0,441        0,541        0,458        

DtP 0,640        0,591        0,292        0,472        0,372        0,428        0,366        0,281        0,430        

CFtP 0,480        0,391        0,567        0,546        0,514        0,511        0,580        0,448        0,505        

Momentum 0,522        0,555        0,553        0,518        0,521        0,559        0,505        0,408        0,518        

Investments 0,363        0,252        0,462        0,375        0,419        0,538        0,620        0,549        0,447        

Profitabilitet 0,365        0,483        0,393        0,408        0,515        0,538        0,660        0,604        0,496        

ROIC 0,330        0,301        0,454        0,486        0,476        0,513        0,632        0,674        0,483        

Leverage 0,308        0,513        0,384        0,494        0,511        0,519        0,489        0,433        0,456        



39 
 

værdierne, så er det min opfattelse, at udvidelsen til en 5-faktormodel er en større forbedring i forhold til 

4-faktormodellen, men heller ikke denne udvidelse gør den store forskel.  

Jeg kan på nuværende tidspunkt fortsætte med at teste forskellige kombinationer af faktorerne kendt fra 

litteraturen, men det vil jeg undlade. I stedet skifter jeg tilgang til backward selection, hvor jeg først 

involverer alle faktorer og derefter fjerner dem løbende. Den næste model, som testes er derfor en 11-

faktormodel, som indeholder alle 11 faktorer. 

 

5.8 11-faktormodel 

Den fulde 11-faktormodel opskrives som: 

𝑟𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝑎 +𝑚(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑥 ∗ 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑒 ∗ 𝐸𝑡𝑃𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑑

∗ 𝐷𝑡𝑃𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑐 ∗ 𝐶𝐹𝑡𝑃𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑢 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑙 ∗ 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑡 + 𝑦

∗ 𝐶𝑀𝐴𝑡 + 𝑧 ∗ 𝑅𝑀𝑊𝑡 + 𝑒𝑡 

Når der køres regressioner på de 80 porteføljer med 11-faktormodellen, er der gennemsnitligt 3,85 

estimater, som er signifikante pr. portefølje.  Når det kommer til, hvilke faktorer, der oftest er signifikante, 

er det afbilledet i Figur 19 sammen med antallet af signifikante faktorer ved simpel regression. Ikke 

overraskende er merafkastet på markedet suverænt den faktor, som oftest er signifikant, eftersom det er 

tilfældet for alle 80 porteføljer både ved simpel regression og i 11-faktormodellen. 

 

Figur 19: Antallet af porteføljer, som hvert estimat er signifikant for ved regression med 11-faktormodellen. 

I Fama & French (1993) beskrives det, at EtP- og Leverage-faktoren er gode til at forklare alene, men at 

deres forklaringsevne i kombination med SMB og HML absorberes (s. 4). Dette synes her at være tilfældet 

for Leverage-faktoren, hvor antallet nærmest halveres, men effekten er mindre tydelig for EtP-faktoren. 

EtP-faktoren fremstår hverken ved simpel eller i 11-faktormodellen som værende god til at forklare aktiers 

afkast. Mere tydelig er tendensen for Momentumfaktoren og RMW, hvor forskellen i antal signifikante 

estimater i de to modeller er henholdsvis 56 og 57 estimater. HML er den eneste faktor, som viser den 

modsatte tendens med at være oftere signifikant i kombination med de andre faktorer end ved simpel 

regression. Det er modstridende i forhold til Fama & Frenchs pointe om, at HML i 5-faktormodellen nærmer 

sig overflødighed (Fama & French, 2015A, s. 2). 
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Hvis jeg fokuserer på, hvilke faktorer som ofte er signifikante i den multiple 11-faktormodel, så er det ud 

over markedet ROIC-faktoren med 43, SMB med 39 og HML med 32 estimater. Herefter følger Leverage-

faktoren væsentligt efter de andre med 22 signifikante estimater. At SMB og HML ofte er signifikante er i 

tråd med, at disse faktorer indgår som en primær del af de teoretiske faktormodeller. Mere overraskende 

er det, at ROIC så ofte er signifikant, eftersom denne faktor ikke er en del af de kendte teoretiske modeller. 

Uventet er det også, at faktorerne Momentum, CMA og RMW er nogle af de faktorer, som har færrest 

signifikante estimater, eftersom de indgår i de testede teoretiske modeller. Der er dermed mulighed for, at 

jeg ved dannelsen af empirisk udledte modeller finder frem til andre modeller end de teoretiske. 

For skæringsestimaterne ved den multiple model, er der 9 estimater, som er signifikante. Inkluderingen af 

alle 11 faktorer har således ført til en lille stigning i antallet. Det er ikke en stigning, som jeg anser som 

markant, men jeg tvivler efterhånden på betydning af manglende signifikans af skæringsestimatet som 

indikator på en ”færdigforklaret” model, når det gælder disse små forskelle i antallene. Jeg vil derfor ikke 

længere fokusere på skæringsestimaternes signifikans for de danske aktier. 

Jeg anser det ikke tilstrækkeligt at konkludere ud fra Figur 19, hvilke faktorer, som bør indgå i de empiriske 

modeller. Det gør jeg ikke, eftersom signifikansen også afhænger af, hvilke andre faktorer regressionerne er 

kørt sammen med. Derfor vender jeg tilbage til korrelationsmatricen i Tabel 14. En forklaring på, at en 

faktor ofte er signifikant, kan være, at der er høj korrelation mellem denne og en anden, hvormed begge 

faktorer inkluderes med estimater i samme niveau men med modsat fortegn. Eller det omvendte scenarie, 

hvor to faktorer har negativ korrelation og estimeres med samme fortegn. Dermed bliver der blot tale om 

en udvidelse og ikke en reel forbedring af modellen. Disse beskrevne fænomener er udtryk for 

multikollinearitet, hvor forskellige faktorer forklarer det samme (Se Afsnit 7.1.4). 

For at teste om der er sammenhæng mellem, hvor ofte estimater optræder samtidigt og deres 

korrelationer, har jeg udformet Tabel 27. Denne viser, hvor mange gange to faktorer er signifikante 

samtidigt. Eftersom alle m-estimaterne er signifikante, vil antallet af gange, hvor m er signifikant samtidigt 

med de andre faktorer være lig med antallene i Figur 19.  

 

Tabel 27: Hvor ofte estimaterne er signifikante samtidig. De største og de laveste værdier er markeret med grønt og orange. 

For de resterende faktorer ses det af Tabel 27, at 21 gange er det højeste antal gange, at to faktorer er 

signifikante samtidig. Det er SMB og ROIC-faktoren, som har en forholdsvis høj absolut korrelation på -0,27. 

En forholdsvis høj absolut korrelation er der også mellem HML og ROIC på -0,25 og især mellem ROIC og EtP 

på 0,54. De to sidstnævnte kombinationer er netop også kombinationer, der ofte er signifikante samtidig. 

Omvendt er korrelationen mellem de to resterende par af de fem par af estimater, som oftest er 

s h e d c x y z u l

s 19          6             7             9             11          10          4             21          13          

h 19          12          6             2             8             5             2             18          9             

e 6             12          6             5             3             4             1             16          6             

d 7             6             6             5             3             3             3             9             2             

c 9             2             5             5             3             5             1             9             3             

x 11          8             3             3             3             5             1             6             2             

y 10          5             4             3             5             5             1             11          5             

z 4             2             1             3             1             1             1             5             1             

u 21          18          16          9             9             6             11          5             8             

l 13          9             6             2             3             2             5             1             8             



41 
 

signifikante, samtidigt tæt på 0. Det gælder for forholdet mellem SMB og HML, der har en korrelation på 

0,02, og mellem SMB og Leverage-faktoren, hvor korrelationen er -0,04. Der er dermed ikke tale om et 

entydigt billede, når Tabel 27 sammenlignes med korrelationsmatricen. 

Et andet interessant aspekt af signifikans er, hvorvidt faktorer, der er signifikante ved de simple 

regressioner med egne faktorer, fortsat er det ved 11-faktorregressionerne og omvendt. Tabel 28 viser, 

hvorvidt hvert estimat er signifikant for egne porteføljer ved henholdsvis simpel og ved 11-

faktorregression. I 30 tilfælde er estimatet signifikant både i den simple model og i flerfaktormodellen. 

Dette gælder især for yderporteføljerne klassificeret P1, P2, P3 og P8, mens estimater for porteføljer 

klassificeret P4, P5 og P6 er signifikante i begge modeller i færrest tilfælde.  

 

Tabel 28: Hvorvidt hvert estimat er signifikant for egne porteføljer ved simpel (S) og/eller multipel regression (M). 

At faktorerne i 17 tilfælde er signifikante ved simpel regression, men ikke i den multiple er ikke uventet. I 

den multiple regression vil visse faktorer forklare det samme, så det kun er nogle af estimaterne, der er 

signifikante. Mere anledning til undring giver det, at der i 20 tilfælde er estimater, som kun er signifikante i 

kombination med andre faktorer og ikke i den simple. Denne tendens kan nemlig være et udtryk for 

multikollinearitet (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013, s. 576) (se også Afsnit 7.1.4). 

 

5.9 Parsimony og modeludvælgelseskriterium 

Indtil nu er modellernes forklaringsgrad vurderet udelukkende fra modellernes justerede R2-værdier. 

Formålet med at anvende disse værdier er, at de er justeret til at afspejle et princip om parsimony. 

Parsimony betyder, at man søger den simpleste model muligt, men med den størst mulige forklaringsgrad 

(Enders, 2015, s. 76). Derved forsøger man at undgå overparamatisering og overfitting. Tabel 29 viser, 

hvilke af de undersøgte modeller, der vælges med justeret R2 -værdi som kriterie for model-valg. Meget 

tydeligt er det af Tabel 29 med 73 tilfælde, at den fulde model oftest foretrækkes. 

Signifikant i: P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

s, Size M M S/M S/M M S/M S/M S/M

h, BtM S S M S/M S/M S/M

e, EtP S/M S S/M S M M M

d, DtP S/M S/M S M M M M

c, CFtP S S S/M S M

x, Momentum S/M S/M S/M S S S M M

y, Investments M M M S S/M S/M

z, Profitability S/M S/M S S S S M

u, ROIC S/M S/M S/M S/M M S/M

l, Leverage S/M M S/M S S/M S/M S/M
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Tabel 29: Foretrukket model for hver portefølje, vurderet med justeret R2 som modelkriterie. 

I forhold til ikke-justerede R2- værdier er der ikke tale om, at de justerede R2-værdier altid fører til den 

største model, men med 73 modelvalg af den fulde model er det alligevel tæt på at være tilfældet. Efter 

min klare overbevisning er 11 faktorer et rigtig højt antal, som er for omfattende til, at man kan huske dem 

alle. Det er desuden et omfattende arbejde at udlede faktorerne, hvis man f.eks. skal foretage 

performance-evaluering med 11-faktormodellen eller anvende modellen til porteføljesammensætning. At 

den justerede R2-værdi i hele 73 tilfælde vælger 11-faktormodellen giver derfor anledning til at tvivle på, 

om justeret R2-værdi er det optimale kriterie til at vælge mellem modellerne. 

To kendte alternativer til den justerede R2-værdien er Akaike Information Criterion (AIC) og Schwartz 

Bayesian Criterion (BIC), som på hver sin vis belønner forklaringsevne og straffer overparamatisering i 

forskellige grader. Sætningerne for AIC og BIC er givet i Bilag 5 s. 33. Når det gælder AIC og BIC, foretrækkes 

modellen med den laveste værdi, og man kan ikke som for R2-værdier sammenligne AIC- og BIC-værdierne 

på tværs af porteføljerne med forskellige testdata. Til gengæld kan de anvendes indenfor hver portefølje til 

at vælge den optimale model for den pågældende portefølje, og det er netop til det formål, jeg anvender 

kriterierne. 

Konsekvenserne af at anvende AIC- eller BIC-kriteriet i stedet for justerede R2-værdier til valg af model 

fremgår af Tabel 30. Denne viser netop, hvilke modeller som vælges for hver portefølje ved anvendelsen af 

henholdsvis AIC- og BIC-kriteriet. Med AIC-kriteriet er det fortsat som i Tabel 29 den fulde 11-faktormodel, 

som foretrækkes i de fleste tilfælde nemlig i 54 tilfælde, men billedet er klart mere nuanceret. Med BIC-

kriteriet derimod er det kun for 11 porteføljer, at 11-faktormodellen er at foretrække. Til gengæld er Fama 

Frenchs 3-faktormodel den mest foretrukne model, idet den er foretrukket for 30 porteføljer. Herefter 

følger den simple markedsmodel med 25 porteføljer. Anvendelsen af AIC og BIC har således efter princippet 

om parsimony ført til simplere modeller end den justerede R2-værdi. 

Største R2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size FF 3 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

BtM Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

EtP Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Marked Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

DtP Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 FF 5 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

CFtP Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

Momentum Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

Investments Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 4-faktor FF 3 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

Profitabilitet Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 FF 3 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

ROIC Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 4-faktor Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

Leverage Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11
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Tabel 30: Foretrukket model for hver portefølje, vurderet efter AIC (øverst) og BIC (nederst) som modelkriterier. 

Min vurdering af resultatet i Tabel 30 er, at BIC-kriteriet er det rette at anvende i dette projekt. Eftersom 

jeg netop har en ambition om at identificere de mest væsentlige faktorer ud af de 11 faktorer, må jeg 

prioritere parsimony højt i forhold til øget forklaringsevne ved tilføjelsen af flere faktorer. I den forbindelse 

fremstår både den justerede R2-værdi og AIC-kriteriet ikke som værende tilstrækkeligt effektive til at straffe 

overparamatisering. Således anvendes BIC-kriteriet i den resterende del af analysen, når jeg sammenligner 

forklaringsevner for modeller med forskellige antal forklarende variable. 

 

5.10 Empiriske modeller 

Der findes forskellige værktøjer til at udvælge og sortere i forklarende variable. Til at forsøge at finde frem 

til nogle optimale modeller, anvender jeg redskabet regsubsets, som er en del af leaps-pakken i 

statistikprogrammet R. Et eksempel på regsubsets’s evner er vist med Figur 20. Ad 1. aksen ses de testede 

faktorer, mens 2. aksen viser, hvordan de forskellige modeller formindsker BIC-værdien. Da R udregner BIC 

ud fra log-likelihood metoden, giver de specifikke værdier ikke mening i forhold til mine beregnede BIC-

værdier efter OLS. Eftersom det væsentlige er rangeringen og ikke de specifikke værdier, og da de 

forskellige BIC-beregningsmetoder altid fører til de samme rangeringer (Enders, 2015, s. 70), får det ikke 

nogen betydning, at vi ikke kan vurdere på de givne værdier. De to udvalgte eksempler i Figur 20 viser, 

hvordan BIC i visse tilfælde er lavest for den mindste model til venstre, mens BIC for porteføljen til højre er 

mindst for en større model. 

Laveste AIC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size FF 3 FF 5 FF 5 Fuld 11 4-faktor Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

BtM Fuld 11 Marked Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 FF 5

EtP Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Marked Marked Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

DtP Fuld 11 Fuld 11 Marked FF 5 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

CFtP Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Marked Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11

Momentum Fuld 11 Fuld 11 4-faktor Fuld 11 FF 3 FF 5 4-faktor Fuld 11

Investments Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 4-faktor FF 3 Marked Fuld 11 Fuld 11

Profitabilitet Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 FF 3 FF 3 FF 3 FF 5 Marked

ROIC Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 4-faktor FF 3 Fuld 11 Fuld 11

Leverage Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 Fuld 11 FF 3 Fuld 11 Fuld 11

Laveste BIC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size FF 3 FF 3 FF 3 FF 3 4-faktor FF 3 FF 3 FF 3

BtM Fuld 11 Marked Marked Marked FF 3 4-faktor FF 3 FF 5

EtP Fuld 11 FF 5 Fuld 11 Marked Marked FF 3 FF 3 FF 3

DtP Marked Marked Marked Marked Marked 4-faktor FF 3 FF 3

CFtP FF 5 Marked Marked Marked Marked Fuld 11 Fuld 11 FF 3

Momentum Fuld 11 4-faktor 4-faktor FF 3 FF 3 FF 3 4-faktor 4-faktor

Investments FF 5 FF 3 FF 3 Marked Marked Marked FF 5 Marked

Profitabilitet Fuld 11 FF 5 FF 3 Marked FF 3 Marked Marked Marked

ROIC Fuld 11 Fuld 11 FF 3 FF 3 FF 3 FF 3 Marked Fuld 11

Leverage Marked Marked FF 3 FF 5 FF 3 FF 3 Fuld 11 FF 3
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Figur 20: Output fra R’s regsubsets-funktion for P5 inden for EtP-porteføljerne (venstre) og P6 inden for DtP-porteføljerne (højre). 

Med regsubsets kan jeg også finde frem til optimale modeller ifølge BIC-kriteriet med en begrænsning på 

det maksimale antal forklarende variable. Det vil sige, at jeg for hver testportefølje kan finde den optimale 

1-faktormodel, 2-faktormodel osv. For at jeg kan kontrollere processen, og fordi jeg ønsker de optimale 

modeller for alle 80 porteføljer, kører jeg processen i flere steps. Først kører jeg funktionen med alle 11 

faktorer inkl. markedet under begrænsning af, at modellen maximalt må indeholde 10 variable. Den faktor, 

som i de fleste af de 80 tilfælde ikke indgår i ti-faktormodellen, pilles ud, inden jeg kører næste step. Her 

sætter jeg begrænsningen på antal faktorer til 9, og så finder jeg igen den faktor, som er udeladt af 9-

faktormodellen flest gange. Resultatet af denne form for backward selection er vist i Tabel 31, og detaljerne 

for hvert step kan ses i Bilag 12. 

 

Tabel 31: Backward selection af faktorerne i 10 steps. 

Af Tabel 31 ses det, at den første variabel, der pilles ud i step 1, er Momentumfaktoren, som er den mindst 

foretrukne faktor i hele 13 porteføljer. Set i forhold til at denne faktor ved simpel regression oftest er 

signifikant, er det umiddelbart uventet. Omvendt er tendensen for Momentumfaktoren i 

overensstemmelse med Figur 19, hvor denne faktor har vist sig at miste sin betydning ved 

flerfaktorregressioner med 11-faktormodellen. I step 2 er det DtP-faktoren, som fjernes, dvs. faktoren, som 

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Step 9 Step 10

Marked 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SMB 4 7 5 8 11 13 18 30 46

HML 8 8 12 13 12 15 16 19 34 80

EtP 8 9 9 7 15 23

CFtP 9 6 12 13 19

DtP 11 14

Momentum 13

CMA 7 12 17

RMW 10 12 12 16

ROIC 5 6 6 11 8 13 20 31

Leverage 5 6 7 12 15 16 26
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der er de største datamangler for. Herefter ryger CMA og RMW kendt fra 5-faktormodellen i step 3 og 4, 

inden det er de to resterende nøgletal relateret til Price, CFtP og EtP, som ryger i step 5 og 6. 

Faktorerne, som indgår i Step 7, er de fem faktorer, som udgør det, jeg kalder den empiriske 5-faktormodel. 

Udover markedet, SMB og HML har ROIC og Leverage fået plads i denne model på trods af, at de to 

sidstnævnte ikke indgår i de typiske såkaldte teoretiske modeller. Ud af de 5 faktorer fjernes Leverage-

faktoren, når det gælder den empiriske 4-faktormodel. Det næstkommende step, step 8, er det tætteste 

step. SMB er ikke-foretrukket 30 gange, mens ROIC er ikke-foretrukket 31 gange. Det betyder efter min 

beslutningsregel, at den empiriske 3-faktormodel bør bestå af markedet, SMB og HML, som jo netop er 

Fama & Frenchs 3-faktormodel. Fordi jeg ønsker en anden 3-faktormodel at sammenligne med, og fordi 

antallene i Step 8 er så tætte, vælger jeg i stedet at lade den empiriske 3-faktormodel bestå af markedet, 

ROIC og HML. 

I Tabel 31 viser Step 9, at det er SMB, der fravælges oftest af markedet, SMB og HML. Hvis valget står 

mellem markedet, HML og ROIC, så er det til gengæld HML, som frasorteres oftest i 51 tilfælde mod 29 

tilfælde for ROIC (Bilag 12 s. 61). Der er dermed 2 empiriske 2-faktormodeller at sammenligne: En model 

med markedet og HML og en med markedet og ROIC. Uanset hvilken af de to empiriske 2-faktormodeller, 

der tages udgangspunkt i, udgør markedet den optimale 1-faktormodel. Denne vælges i 80 tilfælde ved 

valget mellem HML og markedet, og 79 gange ved valget mellem ROIC og markedet. 

Inden jeg fortsætter undersøgelsen, vil jeg lige understrege, at det ikke er problemfrit at anvende 

backwards selection, som jeg her har gjort. For det første må jeg ikke undervurdere korrelationerne mellem 

faktorerne, og det faktum, at det har betydning, hvilke faktorer, der testes samtidig. F.eks. viser det sig, at 

selvom ROIC-faktoren er den mindst foretrukne af markedet, SMB, HML og den selv, så er den oftere 

foretrukket end HML, hvis SMB er fjernet som valgmulighed. Det betyder, at jeg med denne form for back-

selektion risikerer at fjerne væsentlige variable eller fejlagtigt at undlade at fjerne de mindre væsentlige 

variable. Også fravalget af alle andre mulige faktorer end de 11 undersøgte kan få betydning. Det er 

desværre konsekvensen af den afgrænsning, jeg har været nødsaget til at foretage og risikoen ved denne 

form for udvælgelsesmetode. 

Udover forholdet mellem faktorerne som forklaringsvariable, kan det også have betydning, hvis 

testporteføljerne ligner hinanden. F.eks. kan jeg forestille sig, at ROIC-faktoren, som først frasorteres sent, 

kan have haft fordel af, at ROIC-nøgletallet ligner EtP- og Profitabilitetsnøgletallet. Alle de tre nøgletal har 

nemlig en form for resultatet stående i tælleren. Udover sine egne 8 porteføljer, som hver faktor forventes 

at være bedst til at forklare, har ROIC-faktoren potentielt set flere porteføljer, der ligner dens egne, og 

dermed kan den have fordel i forhold til de andre. En måde at imødegå denne udfordring er at fjerne hver 

faktors egne porteføljer, hver gang en faktor pilles ud. Omvendt vil jeg gerne, at beslutningen om at fjerne 

en faktor baseres på et så højt antal regressioner som muligt, og derfor har jeg beholdt alle 80 porteføljer 

hele vejen igennem. 

Den tredje udfordring er det såkaldte induktionsproblem, som jeg introducerede i Afsnit 2. For blot fordi, at 

disse modeller er de optimale modeller for de undersøgte 80 porteføljer, så er de ikke nødvendigvis også de 

optimale for alle andre porteføljer eller enkeltaktiver. Dette gælder i øvrigt uanset, hvor mange porteføljer, 

som de udledes ud fra. Hvis der var tale om andre testporteføljer, så er det muligvis nogle af de andre 

faktorer, som udgør de optimale empiriske modeller. Således er det en kritik, som det er svært at undgå, 

uanset hvor stort og bredt et datamateriale, der er tale om. 
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5.11 Standardmodellerne og de empiriske modeller 

Til trods for udfordringerne med udledningen af de empiriske modeller, så finder jeg det stadig relevant at 

teste de modeller, jeg har udledt af porteføljerne, og at sammenligne dem med Carharts og Fama & 

Frenchs modeller. Det gør jeg ved først at sammenligne de to 5-faktormodeller, så de to 4-faktormodeller 

osv. Til sidst samler jeg op og sammenligner alle de testede modeller i forhold til, hvilke der bedst beskriver 

udviklingen i danske aktier i det, der kommer til at udgøre en afrunding på analysen af de danske aktier.  

 

5.11.1 5-faktormodeller 

Før den empiriske 5-faktormodel sammenlignes med Fama & Frenchs 5-faktormodel, undersøges 

udviklingen i estimaterne i den empiriske model. Udviklingerne kan ses i Figur 21 for egne porteføljer, 

hvilket vil sige, at udviklingerne er sammenlignelige med de simple regressioner illustreret med de stiplede 

linjer. Ud fra figuren kan det konstateres, at estimaterne udvikler sig nogenlunde som i de simple 

regressioner: Estimaterne for h, u og l har en positiv udvikling, mens den karakteristiske udvikling for s-

estimaterne igen er tydelig. Forskellen i estimaterne ses på udviklingernes placeringer. Største forandring 

sker for s-estimaterne, som er mærkbart parallelforskudt opad. Også h- og l-estimaterne ligner en 

parallelforskydning opad, mens u-estimaterne ligger tættere op ad deres placering ved simpel regression. I 

forhold til signifikans, er der 80 m-, 39 s-, 40 h-, 34 u- og 25 l-estimater, som er signifikante. Det giver i alt 

218 signifikante estimater. For Fama & Frenchs 5-faktormodel er der totalt set 212 signifikante estimater.  

 

Figur 21: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 5-faktormodel for egne porteføljer.  

Mest interessant ved sammenligning af modellerne er forklaringsgraden R2. Selvom jeg tidligere har 

argumenteret imod dette modelvalgskriterie grundet princippet om parsimony, fremstår R2-værdien her 

relevant, fordi der er lige mange forklarende variable i begge modeller, og fordi den kan sammenlignes på 

tværs af testporteføljer. Når de to modeller sammenlignes, er det i hele 61 tilfælde den empiriske model, 

som har de højeste værdier, mens det i 19 tilfælde er Fama & Frenchs 5-faktormodel. Dette kan ses i Tabel 

32, der netop viser forskellen i de to modellers R2-værdier. De grønne værdier indikerer de 10 største 

forskelle. Flertallet af de større forbedringer sker for EtP-, ROIC- og Leverage-porteføljerne, hvor de to 

sidstnævntes faktorer indgår i den empiriske 5-faktormodel. De fleste forværringer sker for 

Momentumporteføljerne og ikke overraskende for Investment- samt Profitabilitetsporteføljerne, som 
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netop er fjernet i den empiriske model i forhold til Fama & Frenchs model. På trods af, at RMW kun indgår i 

den teoretiske model, sker der gennemsnitligt en forbedring for denne faktors forklaringsevne. Alt i alt 

fremstår det som om, at den empiriske 5-faktormodel forklarer de 80 testporteføljer en smule bedre end 

Fama & Frenchs teoretiske model. 

 

Tabel 32: Forskel i R2-værdier for dem empiriske 5-faktormodel i forhold til Fama & Frenchs 5-faktormodel. 

 

5.11.2 4-faktormodeller 

I forhold til antallet af signifikante l-estimater i den empiriske 5-faktormodel, som er lavt i forhold til de 

andre 4 faktorer, giver det god mening, at det er Leverage-faktoren, som er pillet ud i den empiriske 4-

faktormodel. Udviklingen i de resterende estimater ud over markedet s, h og u er vist i Figur 22 for deres 

egne porteføljer. Ligeledes er der igen illustreret udviklingen i estimaterne ved simpel regression. Billedet i 

Figur 22 ligner meget tydeligt billedet i Figur 21, bortset fra at estimaterne for l er fjernet. Det ses igen at 

udviklingen i s har sit karakteristiske udseende, hvor den først stiger og derefter falder, og det ligner, at den 

er parallelforskudt opad. Der ses igen positive udviklinger for h og u, som ligger på samme måde i forhold til 

de simple regressioner som for 5-faktormodellen. 

 

Figur 22: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 4-faktormodel for egne porteføljer. 

I analysen af Carharts 4-faktormodel har jeg kritiseret antallet af signifikante estimater tilknyttet 

Momentum på 17, for at være lavt. For SMB varr der 47 og for HML 59 estimater, som jeg finder mere 

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size 0,002        -0,001      0,001        0,013        0,001        0,006        0,040        0,002        0,008        

BtM 0,003        -0,001      0,025        0,002        0,022        0,004        0,024        -0,009      0,009        

EtP 0,071        0,035        0,043        0,006        0,005        0,019        0,021        -0,015      0,023        

DtP 0,012        0,002        0,010        -0,012      -0,002      0,012        0,008        0,001        0,004        

CFtP -0,009      0,008        0,010        0,005        0,003        0,011        0,013        -0,005      0,005        

Momentum -0,007      0,024        -0,009      0,014        0,010        -0,000      0,004        -0,008      0,004        

Investments -0,014      0,010        0,005        0,000        0,010        -0,000      -0,031      0,014        -0,001      

Profitabilitet 0,058        -0,010      0,016        -0,001      0,005        0,003        0,004        -0,005      0,009        

ROIC 0,078        0,166        0,034        0,027        0,001        0,001        0,009        0,013        0,041        

Leverage 0,016        0,017        0,008        -0,009      0,002        0,016        0,078        0,033        0,020        
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tilfredsstillende. Med de 80 signifikante m-estimater giver det i alt 203 signifikante estimater ud af 320 

mulige. Ved regressionerne med den empiriske model er der 80 m-, 39 s-, 49 h- og 35 u-estimater, som er 

signifikante, og total set bliver det også præcis 203. 

Når det gælder forklaringsgraden, er forskellen i de to 4-faktormodellers værdier vist i Tabel 33. De fleste 

forværringer ved et skift fra den teoretiske model til den empiriske er ikke overraskende for 

Momentumporteføljerne, hvis egen faktor indgår i den teoretiske model. Momentumporteføljerne er også 

de eneste, som gennemsnitligt forværres. Flertallet af de største forbedringer sker for EtP-porteføljerne, 

som ROIC-faktoren gennem undersøgelsen har vist sig at være god til at forklare. Gennemsnitligt er det 

også EtP-porteføljerne sammen med ROIC- og Profitabilitets-porteføljerne, som forbedres mest. I antal er 

der hele 56 porteføljer, som får en højere forklaringsgrad. Ud fra resultaterne i Tabel 33 fremstår den 

empiriske 4-faktormodel som værende en smule bedre til at forklare afkastet i de 80 testporteføljer, end 

det er tilfældet for den teoretiske 4-faktormodel. 

 

Tabel 33: Forskel i R2-værdier for den empiriske 4-faktormodel i forhold til Carharts 4-faktormodel. 

 

5.11.3 3-faktormodeller 

Når der fokuseres på udviklingen i estimaterne i 3-faktormodellen, ses det tydeligt af Figur 23, at billedet er 

det samme som i Figur 21 og Figur 22. Estimaterne for m er signifikante for 80 porteføljer, u for 54 og h for 

42 porteføljer dvs. 176 i alt. Det er en smule lavere end for den teoretiske 3-faktormodel, som i alt har 184 

signifikante estimater. 

 

Figur 23: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 3-faktormodel for egne porteføljer. 

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size 0,001        0,016        -0,003       0,009        -0,007       0,001        0,027        0,001        0,005        

BtM 0,010        0,002        0,042        0,006        0,015        -0,014       0,005        0,025        0,011        

EtP 0,113        0,063        0,050        0,001        0,007        0,002        -0,000       -0,003       0,029        

DtP 0,002        0,004        0,012        0,003        -0,014       -0,008       0,005        0,004        0,001        

CFtP 0,046        0,004        -0,001       0,003        -0,001       -0,011       0,006        0,001        0,006        

Momentum -0,053       -0,060       -0,021       0,006        0,005        -0,006       -0,059       -0,058       -0,031      

Investments 0,047        -0,001       0,008        -0,016       0,010        -0,004       -0,022       0,001        0,003        

Profitabilitet 0,153        0,035        0,029        0,002        0,005        0,003        0,013        0,001        0,030        

ROIC 0,134        0,182        0,016        0,021        -0,006       0,002        0,008        0,013        0,046        

Leverage 0,014        -0,001       0,001        0,002        0,000        -0,000       0,032        -0,003       0,005        
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Når det gælder forskellene i R2-værdier på de to modeller, vist i Tabel 34, så forbedres modellerne i 41 

tilfælde og de forværres i 39 tilfælde. De største forværringer sker ikke overraskende for Size-porteføljerne, 

men også forklaringsgraderne for alle Momentumporteføljerne forværres, hvilket giver mening i forhold til 

at SMB generelt i undersøgelsen har vist sig at være god til at forklare Momentumporteføljerne. Der er 

sågar tale om forholdsvis markante forværringer, hvor den gennemsnitlige forværring for Size-porteføljerne 

er på -0,138 og -0,089 for Momentumporteføljerne. De største forbedringer sker ligesom for 4-

faktormodellerne for EtP-, Profitabilitets- og ROIC-porteføljerne. Gennemsnitligt sker der samlet set en 

forværring af forklaringsgraden for de 80 porteføljer på -0,012. 

 

Tabel 34: Forskel i R2-værdier for dem empiriske 3-faktormodel i forhold til Fama & Frenchs 3-faktormodel.  

I valget mellem den teoretiske og den empiriske 3-faktormodel, fremstår det som værende meget tæt. Min 

vurdering er, at den teoretiske model overperformer den empiriske model minimalt ved at have flere 

signifikante estimater og ved at have højere forklaringsgrader gennemsnitligt. Eftersom jeg ved dannelsen 

af de empiriske modeller oprindeligt udledte den teoretiske Fama & French 3-faktormodel er det ikke 

overraskende, at det er Fama & Frenchs model, som præsterer bedst.  

 

5.11.4 2-faktormodeller 

Uanset om den empiriske 2-faktormodel dannes med markedet og HML eller markedet og ROIC viser Figur 

24 og Figur 25, at der er en positiv udvikling i estimaterne for HML og ROIC ved regression på egne 

porteføljer. Estimaterne er også ofte signifikante: I begge modeller er markedet signifikant som forklarende 

faktor i alle tilfælde. ROIC-faktoren er i dennes empiriske model signifikant 60 gange og HML i sin empiriske 

model 52 gange. I forhold til R2-værdier, har modellen med ROIC-faktoren den højeste forklaringsgrad i 51 

tilfælde og modellen med HML i 29 tilfælde (Bilag 16 s. 71). Derudover har modellen med ROIC-faktoren 

gennemsnitligt en R2-værdi på 0,017 højere end modellen med HML. Alt dette indikerer, at en 2-

faktormodel med markedet og ROIC er den mest optimale 2-faktormodel. 

ΔR2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Genn.

Size -0,113       -0,139       -0,330       -0,384       -0,090       -0,060       0,013        -0,004       -0,138       

BtM 0,012        0,003        0,042        0,003        0,014        -0,022       -0,018       0,012        0,006        

EtP 0,116        0,066        0,050        0,006        0,004        -0,031       -0,006       -0,007       0,025        

DtP 0,002        0,004        0,012        -0,009       -0,009       -0,011       0,005        0,005        -0,000       

CFtP 0,024        0,003        -0,003       0,003        -0,000       -0,002       0,011        0,001        0,004        

Momentum -0,041       -0,121       -0,105       -0,089       -0,085       -0,099       -0,086       -0,087       -0,089       

Investments 0,037        -0,005       -0,008       0,000        0,009        0,001        -0,007       0,001        0,004        

Profitabilitet 0,144        0,040        0,027        -0,001       -0,010       0,004        0,007        -0,001       0,026        

ROIC 0,154        0,181        -0,004       0,004        -0,001       -0,007       0,000        0,007        0,042        

Leverage 0,013        -0,002       0,006        -0,015       0,001        -0,008       0,026        -0,023       -0,000       
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Figur 24: Udviklingen i h-estimaterne i den empiriske 2-faktormodel for egne porteføljer. 

 

Figur 25: Udviklingen i u-estimaterne i den empiriske 2-faktormodel for egne porteføljer. 

 

5.11.5 Generel sammenligning og afrunding 

Når jeg her til sidst skal sammenligne de empiriske modeller på tværs af antal faktorer, vender jeg igen 

tilbage til BIC-kriteriet. Tabel 35 viser for hver portefølje, hvilken empirisk model, der foretrækkes efter BIC-

kriteriet.  

 

Tabel 35: Foretrukket empirisk model for hver portefølje vurderet efter BIC-kriteriet. Den empiriske 2-faktormodel med HML 
indikeres med et ”H” og modellen med ROIC med et ”R”.  
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Laveste BIC P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Size Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 5 Emp 5

BtM Emp 3 Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 3 Emp 4 Emp 5 Emp 4

EtP Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 5 Emp 2H Emp 2H

DtP Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 2H Emp 2H Emp 4 Emp 2H Emp 2H

CFtP Emp 4 Emp 2R Emp 2H Emp 2R Emp 2R Emp 5 Emp 3 Emp 3

Momentum Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 4 Emp 5 Emp 4 Emp 4

Investments Emp 2R Emp 2R Emp 2R Emp 2H Emp 2H Emp 2H Emp 2H Emp 2H

Profitabilitet Emp 2R Emp 3 Emp 2R Emp 2R Emp 4 Emp 2H Emp 2R Emp 2R

ROIC Emp 2R Emp 3 Emp 5 Emp 4 Emp 2H Emp 2H Emp 2R Emp 3

Leverage Emp 2H Emp 2H Emp 3 Emp 5 Emp 2R Emp 2H Emp 5 Emp 5
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Det umiddelbare indtryk af Tabel 35 er, at billedet er temmelig spredt. 5-faktormodellen er den eneste 

model, som inkluderer Leverage-faktoren og ikke overraskende er det netop blandt Leverage-porteføljerne, 

at 5-faktormodellen oftest er foretrukket. Ligeledes er det i alle tilfælde en model med SMB-faktoren i, som 

er optimal for at forklare Size- og Momentumporteføljerne. Den empiriske 3-faktormodel bliver sjældent 

foretrukket med kun 8 porteføljer. Dette er ikke overraskende, da den teoretiske 3-faktormodel viste sig at 

være en bedre model. Mest iøjnefaldende i Tabel 35 er det, at der for så mange porteføljer, som det er 

tilfældet, foretrækkes en 2-faktormodel. 18 gange foretrækkes den empiriske 2-faktormodel med HML og 

25 gange foretrækkes den empiriske 2-faktormodel med ROIC-faktoren. Det lykkes dermed BIC-kriteriet 

effektivt at straffe modellerne med de fleste forklarende variable. 

Når jeg efter BIC-kriteriet kan vælge mellem alle dette projekts forskellige modeller og ikke blot de 

empiriske modeller, ændres billedet. Figur 26 viser netop, for hvor mange porteføljer hver model 

foretrækkes efter BIC-kriteriet. Den empiriske 4-faktormodel, som blandt de empiriske modeller var 

foretrukket 19 gange dvs. næstflest gange, foretrækkes nu blot 4 gange blandt alle modellerne, og det er 

dermed den af de empiriske modeller, som foretrækkes færrest gange. Den mest foretrukne af de 

empiriske modeller er fortsat 2-faktormodellen med ROIC og markedet. Samlet set vælges der i 39 tilfælde 

en empirisk model. Den model, som oftest foretrækkes efter BIC-kriteriet er simpel regression med 

markedet, som foretrækkes for 18 porteføljer. Denne var i Tabel 30 vurderet efter BIC-kriteriet den 

næstmest foretrukne model. Dermed har inkluderingen af de empiriske modeller i Figur 26, fået en model 

med markedet til at være mere populær end Fama & Frenchs 3-faktormodel, som var den mest foretrukne 

uden de empiriske alternativer.  

 

Figur 26: Antal gange, hver af modellerne foretrækkes efter BIC-kriteriet. 

I forhold til, hvordan jeg tidligere har vurderet og rangeret modellerne viser Figur 26 modsatrettede 

tendenser. Det er således et kritikpunkt af denne form for rangering, hvor det kun er den allerbedst 

rangerede model, som belønnes. For at imødegå denne kritik har jeg udarbejdet Figur 27. Den viser en 

oversigt over modellerne, hvor de ud fra deres rangering efter BIC-kriteriet har fået point. Modellen med 

den laveste BIC-værdi er tildelt 11 point, den næstlaveste 10 point osv. indtil modellen med den højeste BIC 

har fået 1 point. Tydeligt af Figur 27 er det, at regressioner med porteføljernes egne faktorer er den 

dårligste løsning. Denne får kun 82 point og er dermed for næsten alle porteføljer vurderet som dårligst. 

Næst dårligste model er den fulde 11-faktormodel, og derefter følger ligesom i Figur 26 Fama & Frenchs 5-

faktormodel. Herefter stopper ligheden, eftersom markedsmodellen, der er foretrukket som 1. prioritet 

flest gange, rangeres som den fjerde dårligste i Figur 27. Den bedste model i Figur 27 viser sig i stedet for 

markedet at være Fama & Frenchs 3-faktormodel, med den empiriske 4- og 3-faktormodel følgende lige 

efter. 
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Figur 27: Oversigt over point givet til hver model ved rangering efter BIC-kriteriet. 

Overordnet set, fremstår det som om, at resultaterne i Figur 27 giver bedre mening i forhold til de tidligere 

resultater i denne undersøgelse. Det ses, at den empiriske 5-faktormodel rangeres over Fama & Frenchs 5-

faktormodel, og at den empiriske 4-faktormodel rangeres over Carharts 4-faktormodel. Ligeledes ses det, at 

Fama & Frenchs 3-faktormodel rangeres højere end den empiriske 3-faktormodel og også højere end 

Carharts 4-faktormodel og Fama & Frenchs 5-faktormodel. I analysen af de sidstnævnte modeller, har jeg 

netop konstateret, at den øgede forklaringsgrad ved at udvide til én af disse modeller er begrænset og i 

forhold til princippet om parsimony og BIC-kriteriet frem for R2-værdier, fremstår udvidelserne ikke 

attraktive. Dette sammenholdt med, at Fama & Frenchs 3-faktormodel netop oprindeligt blev udledt som 

den optimale empiriske 3-faktormodel gør, at netop denne model fremstår som den bedste model for de 

danske aktier. 

 

6. Faktorers forklaringsevne for svenske aktier 

Som beskrevet i Afsnit 1.5 er hensigten med dette analyseafsnit at foretage en lignende analyse af de 

svenske aktier med formålet at kunne perspektivere de danske resultater med de svenske. Dette gøres 

derfor under en antagelse om, at faktorernes forklaringsevne er tilsvarende på det danske og det svenske 

marked. For at undgå gentagelser, og eftersom undersøgelsen af de svenske aktier har denne form for 

kontrolfunktion af de danske resultater, er undersøgelsen af de svenske aktier med færre aspekter i forhold 

til for de danske aktier. Det betyder blandt andet, at jeg ikke udleder empiriske modeller for de svenske 

aktier men i stedet tester, hvordan de teoretiske modeller og de empirisk udledte modeller fra de danske 

aktier, forklarer de svenske aktier. De fulde resultater for de svenske aktier er vist i Bilag 19 til 31. En 

forudsætning for at anvende de svenske aktier som kontrolfunktion er, at de udgør et større datagrundlag, 

hvilket jeg først vil undersøge. 

 

6.1 Datagrundlag for analysen af svenske aktier 

For at illustrere, hvor mange svenske aktier, der er inkluderet for hver faktor over tid, har jeg udformet 

Figur 28, som er i stil med Figur 2 for de danske aktier. Jeg har tilføjet det danske maksimum antal aktier i 

hver periode for at vise forskellen. Hvor det danske maksimum-antal falder svagt over tid, er der generelt 

en større positiv tendens for antallet af inkluderede svenske aktier. Fra og med 2005 har alle de svenske 

faktorer flere aktier inkluderet end det er tilfældet for det danske maksimum antal. Forskellene i antallene 
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for de danske og de svenske aktier stiger derfor til et markant højere niveau desto længere frem i tiden, der 

er tale om. Jeg kan således konstatere, at der generelt er tale om et større datagrundlag for de svenske 

aktier, end det er tilfældet for de danske.  

 

Figur 28: Antal inkluderede svenske aktier i hver af faktorerne over tid. 

Selvom tendenserne for de danske og de svenske aktier er forskellige, så er det de samme faktorer som 

afviger fra tendensen. Mest markant er afvigelsen endnu en gang for DtP-faktoren. Denne ligger en del 

under niveauet for de andre, og den følger ikke på samme måde den positive udvikling, som de andre 

faktorer. På trods af, at DtP-faktoren ikke følger den samme positive udvikling, så ligger antallet af svenske 

aktier inkluderet i denne faktor højere end de markant lavere niveauer for de danske aktier.  

 

6.2 Faktorernes forklaringsevne for egne porteføljer 

I analysen af de svenske aktier og simple regressioner på egne porteføljer, sammenlignes de fundne 

estimater for de svenske aktier med de tilsvarende for de danske. Figur 29 viser netop udviklingen i 

henholdsvis s og h ved regression på egne porteføljer og for både svenske og danske aktier. For s-

estimaterne tilknyttet SMB har de svenske estimater en tydeligere negative tendens end det er tilfældet for 

de danske. Hvis der fokuseres på tendenslinjerne for s-estimaterne, så fremstår disse som nogenlunde 

parallelle, men med de svenske estimater liggende over de danske.  For h-estimaterne er udviklingen i 

estimaterne noget nær identisk med en tydelig positiv udvikling som ligger tæt opad tendenslinjen bortset 

fra udviklingernes placeringer. En lille undtagelse ses mellem P1 og P2 for de svenske aktier. 
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Figur 29: Udviklingen i estimaterne s (øverst) og h (nederst) ved simpel regression på egne porteføljer. 

Når det herefter kommer til udviklingen i estimaterne tilknyttet EtP, DtP og CFtP, så kan disse ses i Figur 30. 

Set i forhold til de danske e-estimater, så er udviklingen i de svenske estimater endnu mere svingende 

omkring den lineære tendenslinje. Faktisk har udviklingen i e-estimaterne den karakteristiske s-form, som 

kendes for 3. gradspolynomier, og den lineære tendens ser ikke ud til, at være den bedste til at beskrive 

udviklingen. Det betyder, at forskellene i estimaterne især er store omkring de midterste porteføljer, mens 

udviklingen mellem P1 og P2 samt P7 og P8 er negativ. Hvis jeg alligevel forsøger at beskrive udviklingen 

med den lineære tendenslinje, fremstår det som om, at estimaterne nogenlunde følger den samme positive 

tendens blot med en parallelforskydning i forhold til de danske aktier. 

For d- og c-estimaterne er udsvingene omkring en lineær tendenslinje endnu større, og her er det sværere 

at se, hvordan udviklingen bedst beskrives. Det gælder især for d-estimaterne, at udsvingene omkring 

tendenslinjen er til stede for både de danske og de svenske estimater. Det fremstår også, at estimaterne for 

de svenske aktier har en højere hældning på tendenslinjen end de danske. Generelt er der dog i alle tilfælde 

tale om positive hældninger på tendenslinjerne. For c-estimaterne ser det ud til, at estimaterne for P3 og 

P8 afviger markant for tendensen, og det gør, at hældningen på udviklingen i de svenske estimater bliver 

lavere end for de danske estimater. Især virker det mærkværdigt, at P8, der ved en positiv tendens burde 

være det højeste estimat, er det laveste estimat. Det indikerer således, at virksomheder med de 

allerhøjeste CFtP-værdier har afkast, der falder markant. Det anser jeg ikke som sandsynligt til trods for, at 

der også for de danske aktier er et lille fald i udviklingen mellem P7 og P8. 
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Figur 30: Udviklingen i estimaterne e (øverst), d (midten) og c (nederst) ved simpel regression på egne porteføljer. 

Når det gælder udviklingen i x-estimaterne tilknyttet Momentumfaktoren, så ses disse i Figur 31. Der er tale 

om forholdsvis tydelige positive tendenser, hvor estimaterne for de svenske aktier har en højere hældning 

på tendenslinjen end de danske. Det gør, at udviklingerne krydser hinanden mellem P6 og P7. Den højere 

hældning på de svenske aktiers estimater kan indikere, at forskellen mellem de helt store og de helt små 

historiske gennemsnit er større for de svenske end for de danske. En alternativ årsag er, at historisk 

gennemsnit har en større forklaringsevne for de svenske aktier end for de danske, og dermed at historisk 

gennemsnit har større betydning for det fremtidige afkast for de svenske aktier end for de danske. 
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Figur 31: Udviklingen i estimaterne x ved simpel regression på egne porteføljer. 

At de svenske aktier har en større hældning, viser sig også at være tilfældet for z-estimaterne tilknyttet 

RMW, hvor udviklingen for disse og y-estimaterne tilknyttet CMA er vist i Figur 32. Ligesom for de danske 

estimater, så ligger estimaterne for de svenske aktier forholdsvis bredt fordelt omkring tendenslinjen, når 

tendenslinjen er udformet lineært, som det her er tilfældet. Med den karakteristiske udvikling, som z-

estimaterne for de svenske aktier viser, hvor den positive hældning aftager fra venstre mod højre, kan der 

igen stilles spørgsmålstegn ved, om en lineær tendenslinje er optimal til at beskrive udviklingen. Uanset 

hvad er det tydeligt, at effekten ved at skifte mellem porteføljerne med lav profitabilitet er markant større 

end effekten ved at skifte mellem porteføljerne med høj profitabilitet. Udviklingen i y-estimaterne er både 

for de danske og de svenske aktier negativ. Udsvingene i de svenske aktier er større end det er tilfældet for 

de danske aktier. Ligeledes har tendenslinjen for de svenske aktiers y-estimater en mere negativ hældning, 

end for de danske aktier. 

Udviklingen i estimaterne tilknyttet de sidste to faktorer, ROIC og Leverage er vist i Figur 33. For u-

estimaterne gælder det, at estimaterne især i den venstre side af figuren svinger forskelligt omkring 

tendenslinjerne, men at estimaterne fra P4 til P7 nærmest er identiske. Generelt har både de danske og de 

svenske aktier en positiv udvikling i u-estimaterne og med nogenlunde samme hældning, men med en lille 

parallelforskydning af de danske over de svenske. Også for l-estimaterne er de største udsving til venstre i 

figuren. Til trods for at de svenske estimater har et forholdsvis stort fald mellem P1 og P3, så ligger 

tendenslinjerne nogenlunde parallelt med de positive udviklinger, om end hældningen på tendenslinjen for 

de danske aktier er en lille smule højere. 

Alt i alt viser tendenslinjerne i de fleste tilfælde de forventede udviklinger formuleret i hypoteserne, men 

hvor Size-porteføljerne og porteføljerne med nøgletal relateret til Price afviger mest fra de danske 

udviklinger. Generelt ser jeg en tendens til, at de svenske aktier ved positive udviklinger oftest ligger under 

de danske estimater og ved negative udviklinger over de danske estimater. Herudfra opfatter jeg det som 

interessant, om de danske henholdsvis de svenske estimater reelt er signifikant forskellige fra hinanden. 

Eftersom konfidensintervaller hurtigt kan gøre figurerne utydelige har jeg ikke vist disse i de ovenstående 

figurer. Havde jeg gjort dette, ville vi heraf se, at intervallerne for de danske og de svenske aktier 

overlapper hinanden i hele 62 tilfælde. Det er dermed forholdsvis sjældent, at der er signifikante forskelle 

på de danske og de svenske estimater. 
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Figur 32: Udviklingen i estimaterne y (øverst) og z (nederst) ved simpel regression på egne porteføljer. 

 

Figur 33: Udviklingen i estimaterne u (øverst) og l (nederst) ved simpel regression på egne porteføljer. 
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6.3 Markedet og simple regressioner på tværs 

Når jeg foretager simple regressioner med de 10 faktorer og markedet på de 80 testporteføljer fås 

antallene af signifikante estimater for hver faktor, som er vist i Figur 34. Markedet er, ligesom for de danske 

aktier, signifikant for alle de svenske testporteføljer. Det samme gælder Momentumfaktoren, som også er 

den faktor med næstfleste signifikante estimater for de danske aktier. Største forskelle ses for HML og EtP, 

som er forbedret med henholdsvis 39 og 41 i regressionerne med de svenske i forhold til de danske. Største 

forskelle med omvendt fortegn findes for CMA og Leverage, hvor disse har henholdsvis 21 og 15 flere 

signifikante estimater ved de danske regressioner i forhold til de svenske. Derudover er tendensen, at der 

for de fleste faktorer er flere signifikante estimater ved de svenske regressioner end ved de danske. I alt er 

der 653 signifikante svenske estimater i forhold til 566 danske signifikante estimater.  

 

Figur 34: Antallet af signifikante estimater ved simple regressioner for både svenske og danske aktier. 

Det højere antal signifikante estimater for de svenske aktier udmønter sig også i højere forklaringsgrader. 

Disse kan ses af Figur 35. For hele syv faktorer, er den gennemsnitlige R2-værdi højere for de svenske 

regressioner end for de danske, og for især EtP- og DtP-faktoren, som havde lave R2-værdier for de danske 

aktier, er der tale om store forskelle på 0,13 og 0,12. Største negative forskel er for SMB, hvor R2-værdien 

er gennemsnitligt 0,08 for de danske aktier, som var det højeste, men kun 0,05 for de svenske.  

 

Figur 35: Gennemsnitlige R2-værdier ved simple regressioner for både svenske og danske aktier. 

En forklarende faktor, som er udeladt af Figur 35 er markedsfaktorens gennemsnitlige R2-værdi, eftersom 

denne er markant højere end for de andre. R2-værdien for de svenske aktier ved simple regressioner med 

markedet er gennemsnitligt 0,55 mod 0,42 for de danske aktier. Hvis jeg fokuserer på markedet som 

forklarende variabel, så har denne et gennemsnitligt estimat for de 80 svenske porteføljer på 0,829 mod 

0,818 for de danske, og værdierne er dermed tæt på hinanden. Antallet af a-estimater, der er signifikante 
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ved simpel regression med markedet, er for de svenske aktier 17 estimater. Det er en smule højere end de 

8 signifikante estimater for de danske aktier. Alt i alt fremstår markedsmodellen klart som den bedste 

simple model også for de svenske aktier.  

 

6.4 Multiple modeller 

I dette delafsnit undersøges udviklingen i estimaterne og signifikans for de forskellige multiple modeller. 

 

6.4.1 Fama & Frenchs 3-faktormodel 

Når der køres regressioner på de svenske porteføljer med Fama & Frenchs 3-faktormodel er fokus ligesom 

for de danske aktier på faktorerne inkluderet i modellens egne porteføljer. Således viser Figur 36 netop 

estimaterne m, s og h for egne porteføljer, ved simpel regression og med Fama & Frenchs 3-faktormodel, 

og figuren er dermed tilsvarende Figur 15 og Figur 16, som er for de danske aktier. Det er ret tydeligt af 

Figur 36, at det er samme udvikling for de svenske aktier som for de danske: m-estimaterne skubbes op, så 

de nærmer sig værdien 1, og s- og h-estimaterne bliver noget nær parallelforskudt opad. 

 

Figur 36: Udviklingen i de svenske estimater m, s og h ved regression på egne porteføljer med Fama & Frenchs 3-faktormodel og 
med simple regressioner. 
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Når det gælder signifikans, er der 80 signifikante m-estimater, 37 s-estimater og 63 h-estimater. Set i 

forhold til de danske antal, som var 80, 46 og 58, ser det dermed ud til, at SMB har mindre betydning for de 

svenske og at HML har en smule større betydning. Dette er i øvrigt i tråd med resultaterne ved simpel 

regression. Præcis som for de danske aktier har den gennemsnitlige værdi af m-estimaterne, med en værdi 

på 0,95, også nærmet sig værdien 1, og antallet af signifikante a-estimater er faldet fra 17 til 11. 

 

6.4.2 Carharts 4-faktormodel 

I Carharts 4-faktormodel er det som bekendt inkluderingen af Momentumfaktoren, som er forskellen på 3-

faktormodellen, og derfor er det denne faktors estimater ved regression på egne porteføljer, som der 

fokuseres på. Udviklingen i disse estimater ses af Figur 37. Når denne figur sammenlignes med den 

tilsvarende figur for de danske aktier, nemlig Figur 17, er tendenserne endnu en bekræftelse af de danske 

resultater. Der ses den typiske tendens fra de andre figurer, og sågar bliver m-estimaterne, der allerede i 

den simple model er højere end 1, sænket, så de også kommer tættere på 1. 

 

Figur 37: Udviklingen i de svenske estimater m og x ved regression på egne porteføljer med Carharts 4-faktormodel og simpel 
regression. 

For m-, s- og h-estimaterne er antallene af signifikante estimater nogenlunde de samme som i 3-

faktormodellen, som det også var tilfældet for de danske aktier. Det samme gælder for 

skæringsestimaterne a, som for 4-faktormodellen for de svenske aktier er signifikante i 10 tilfælde. Den 

væsentligste forskel i forhold til de danske resultater er, at Momentumfaktoren markant oftere er 

signifikant for de svenske aktier, nemlig for hele 46 porteføljer i forhold til 17 porteføljer for de danske. Det 

indikerer igen, at Momentumfaktoren er mere betydningsfuld for de svenske aktier, end det er tilfældet for 

de danske. 

 

6.4.3 Fama & Frenchs 5-faktormodel 

Når det kommer til Fama & Frenchs 5-faktormodel, hvor CMA og RMW tilføjes til modellen, er forskellene i 

estimaterne for disse faktorers egne porteføljer en smule anderledes end for de andre modeller. Dette kan 

ses af Figur 38, som netop viser udviklingen i m, y og z for Investment- og Profitabilitetsporteføljerne. For 

m-estimaterne, ses den tydelige tendens, hvor estimaterne nærmer sig 1. For y-estimaterne ses der til 

gengæld ikke det typiske mønster som ligner parallelforskydning. I stedet ligger y-estimaterne fra 5-
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faktormodellen tæt omkring y-estimaterne i den simple model. Der er fortsat tale om den negative 

udvikling, som der er formuleret i hypoteserne. Heller ikke de svenske z-estimater følger som de danske 

aktier den typiske tendens. Estimaterne i 5-faktormodellen er højere end i den simple model, men 

forskellen mellem estimaterne er mindst for de midterste 4 porteføljer og større i yderområderne af 

figuren. 

 

Figur 38: Udviklingen i de svenske estimater y og z ved regression på egne porteføljer med Fama & Frenchs 5-faktormodel og med 
simple regressioner. 

Hvis jeg fokuserer på signifikans for alle 80 porteføljer, så ses det endnu engang at alle m-estimaterne er 

signifikante. Ligesom for de danske aktier er antallet af signifikante s- og h-estimater på 35 og 60 en lille 

smule lavere end i 3-faktormodellen. Større forskel er der på antallet af signifikante CMA og RMW-

estimater i de to modeller. Ligesom for Momentumfaktoren i Carharts model viser det sig netop, at de to 

ekstra tilføjede faktorer i denne 5-faktormodel oftere er signifikante for de svenske aktier, end for de 

danske. For CMA-faktoren er y-estimatet signifikant 30 gange og x-estimatet relateret til RMW 29 gange, 

hvilket ses i forhold til 17 gange hver for de danske aktier. 

 

6.4.4 Fuld 11-faktormodel 

Som det også var tilfældet af analysen af de danske aktier ved regression med en fuld 11-faktormodel, så 

fokuserer dette afsnit på signifikans. Således viser Figur 39 antallet af signifikante estimater i en 11-
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faktormodel for både de svenske og de danske aktier, samt antallet af signifikante estimater ved simpel 

regression for de svenske aktier hentet fra Figur 34. Hvis vi først sammenligner antallet af signifikante 

estimater ved simpel regression og ved 11-faktorregression for de svenske aktier, så ses det klart at antallet 

af faktorer som er signifikante, er lavere i den store multiple model, med kun en enkelt undtagelse for 

CMA-faktoren. At antallet af signifikante faktorer generelt er højere ved den simple regression, er netop 

det samme billede, som vi så for de danske aktier i Figur 19. 

 

Figur 39: Antallet af signifikante estimater ved regression med 11-faktormodellen på danske og svenske aktier, samt ved simpel 
regression for svenske aktier. 

Når det herefter gælder en sammenligning af antallet af signifikante estimater i 11-faktormodellen for 

henholdsvis de svenske og de danske aktier, ses det oftest, at antallene er højest for de svenske aktier. 

F.eks. har Momentumfaktoren 23 flere signifikante estimater blandt de svenske aktier i forhold til de 

danske, og ligeledes er der også store forskelle for CMA, DtP-faktoren og RMW på mellem 12 og 14 

estimater. Anderledes forholder det sig for SMB, HML, ROIC- og Leverage-faktoren, hvor der ved den 

multiple 11-faktormodel er flere signifikante estimater for de danske aktier. At det netop er disse faktorer, 

som nævnes, er interessant. De nævnte 4 faktorer er netop dem, som sammen med markedet, udgør den 

empiriske 5-faktormodel. Tendensen i Figur 39 kan derfor være en indikation på, at de udvalgte faktorer i 

de empiriske modeller for de danske aktier har mindre betydning for de svenske aktier, set i forhold til de 

andre faktorer til at forklare aktieafkast. 

 

6.4.5 Empiriske modeller 

Når det kommer til udviklingen i estimaterne i den empiriske 5-faktormodel bestående af SMB, HML, ROIC- 

og Leverage-faktoren, så ses denne i Figur 40. Set i forhold til figuren for de danske aktier, Figur 21, så er 

billedet for de svenske aktier tilsvarende. For s- og h-estimaterne sker der en parallelforskydning opad, når 

faktorerne inkluderes i 5-faktormodellen i forhold til simpel regression, mens det for u- og l-estimaterne 

gælder, at estimaterne i de to modeller ligger tættere omkring hinanden og fortsat med samme positive 

udvikling. Udviklingen i estimaterne i den empiriske 5-faktormodel vist i Figur 40 er tilsvarende udviklingen i 

de andre empiriske modeller vist i Figur 41-Figur 43, og udviklingerne heri bekræfter billedet fra de danske 

aktier. 
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Figur 40: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 5-faktormodel for egne porteføljer for svenske aktier. 

 

Figur 41: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 4-faktormodel for egne porteføljer for svenske aktier. 

 

Figur 42: Udviklingen i estimaterne i den empiriske 3-faktormodel for egne porteføljer for svenske aktier. 
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Figur 43: Udviklingen i estimaterne i den to empiriske 2-faktormodel for egne porteføljer for svenske aktier. 

Når det kommer til signifikans, så viser Figur 44 netop en oversigt over antallet af signifikante estimater for 

hver af de empiriske modeller og for både danske og svenske aktier. Hvis jeg først fokuserer på Leverage-

faktoren i de to 5-faktormodeller, så ses det, at denne oftere er signifikant for de svenske aktier end for de 

danske. Faktoren er sågar for de svenske aktier oftere signifikant end Size-faktoren, og det er muligt, at det 

er SMB, som skal fjernes i 4-faktormodellen, hvis den empiriske 4-faktormodel udledes for de svenske 

aktier. SMB-faktoren er både ved regressioner med 5 og 4 faktorer oftere signifikant for de danske aktier, 

og det hænger sammen med tendenserne for SMB ved simple regressioner. Når det kommer til HML og 

ROIC-faktoren, så ses det af 2-faktormodellerne, at det for de danske aktier oftest er ROIC-faktoren, der er 

signifikant, mens det er omvendt for de svenske aktier. I de resterende modeller gælder det generelt at 

både ROIC-faktoren og HML oftere er signifikant for de svenske aktier end for de danske. 

 

Figur 44: Antallet af signifikante estimater i hver af de empiriske modeller for både danske og svenske aktier. 

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Es
ti

m
at

er

h i simpel h i empirisk 2-faktor HML

-1,50

-1,00

-0,50

0,00

0,50

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Es
ti

m
at

er

u i simpel u i empirisk 2-faktor ROIC

0

10

20

30

40

50

60

70

80

5-faktor SE 5-faktor DK 4-faktor SE 4-faktor DK 3-faktor SE 3-faktor DK 2-faktorH
SE

2-faktorH
DK

2-faktorR
SE

2-faktorR
DK

A
n

ta
l

a m h u s l



65 
 

6.5 Opsamling og sammenligning af modeller 

Gennem denne analyse af de svenske aktier, er jeg kommet frem til følgende tendenser for de svenske 

aktier i forhold til de danske: 1) For SMB-faktoren har der vist sig en tydeligere negativ tendens for de 

svenske aktier i forhold til forløbet med først en lille stigning for den første halvdel af porteføljerne og 

derefter et fald. 2) For de andre faktorer er tendenserne generelt mindre tydelige for de svenske aktier 

med større udsving omkring tendenslinjerne, end det var tilfældet for de danske aktier. 3) Antallet af 

signifikante estimater er generelt blevet højere. Det gælder især for HML, Momentumfaktoren, CMA og 

RMW, mens især SMB og ROIC-faktoren er svækket i forhold til signifikans. 

Ud fra de faktorer som oftere er signifikante for de svenske aktier i forhold til de danske aktier, kan det 

indikeres, at de teoretiske modeller er bedre til at beskrive de svenske aktier, end det er tilfældet for de 

modeller, som er empirisk udledt for de danske aktier. Det er interessant set i forhold til 

induktionsproblemet, og derfor vil jeg i det kommende vurdere modellerne ud fra R2-værdier og BIC-

kriteriet og sammenligne de svenske resultater med de danske. R2-Værdierne for hver af modellerne er vist 

som gennemsnitlige værdier i Figur 45. Tydeligt af Figur 45 er det, at forklaringsgraderne er højere for de 

svenske aktier end for de danske, og dette gælder i alle tilfælde. 

 

Figur 45: Gennemsnitlige R2-værdier for de forskellige modeller for svenske og danske aktier. 

Når det kommer til rangeringen af de forskellige modeller, indenfor hvert lands aktier, anses BIC-kriteriet 

ud fra princippet om parsimony som det optimale. Som nævnt kan BIC-værdier ikke sammenlignes på tværs 

for forskellige testporteføljer, og derfor foretager jeg i stedet rangeringer for hver af de enkelte svenske 

porteføljer, og jeg giver dem point, ligesom jeg tidligere har gjort for de danske aktier. Antallet af point for 

både danske og svenske aktier er vist i Figur 46. 

 

Figur 46: Antal point, rangeret efter BIC-kriteriet, for hver af modellerne for henholdsvis danske og svenske aktier. 
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Når pointfordelingen for de svenske aktier skal sammenlignes med de danske, er en tydelig tendens, at de 

store modeller bliver foretrukket i højere grad for de svenske aktier end for de danske. Flest point har den 

empiriske 5-faktormodel, mens både Fama & Frenchs 5-faktormodel og Carharts 4-faktormodel har flere 

point for de svenske aktier end for de danske. Største forskel på danske og svenske aktier er for den fulde 

11-faktormodel, som for de svenske aktier har næstflest point. En forklaring kan være, at nogen af de 3 

faktorer med nøgletal relateret til Price, som der ikke indgår i andre flerfaktormodeller end 11-

faktormodellen, er gode til at forklare udviklingen i de svenske aktier. Vi så netop for disse tre faktorer, at 

deres gennemsnitlige forklaringsgrader ved simple regressioner var markant højere for de svenske aktier 

end for de danske. De mindre modeller, som markedsmodellen og de to 2-faktormodeller, er svækket på 

point for de svenske aktier i forhold til de danske. 

En anden tydelige tendens i Figur 46 ud over præferencen for de større modeller er, at de modeller, som 

generelt har flere signifikante estimater for de svenske aktier, er styrket med flere point og omvendt. Det 

ses f.eks. for rangeringerne af de to empiriske 2-faktormodeller, som er modsatrettede i forhold til de 

danske aktier. Tendensen betyder også, at de empiriske modeller, bortset fra 5-faktormodellen, har færre 

point for de svenske aktier end for de danske. Det anser jeg som en bekræftelse af, at kritikken af den 

induktive tilgang er reel. De teoretiske modeller fremstår til gengæld generelt styrket. 

En af de teoretiske modeller, Fama & Frenchs 3-faktormodel, som blev vurderet som den bedste for de 

danske aktier, er for de svenske aktier blot rangeret som den femtebedste model. Det kan umiddelbart 

tolkes som en markant svækkelse af min vurdering af modellen som værende den bedste. Eftersom alle de 

fire modeller, der opnår flere point, er udvidelser af Fama & Frenchs 3-faktormodel, vurderer jeg ikke dette 

til at være tilfældet. Markedet, SMB og HML anses derfor som en god grundmodel, og om der foretrækkes 

en udvidelse heraf, afhænger af præferencer for forklaringsgrad i forhold til princippet om parsimony. 

 

7. Gyldighed og alternativ faktordannelse 

Som beskrevet har de to foregående afsnit fokuseret på selve undersøgelserne af de danske og de svenske 

aktier. Dette resterende afsnit retter sig mod gyldigheden af det, jeg hidtil er kommet frem til i de 

foregående afsnit. Således fokuserer den første del på statistiske forudsætninger og datakvalitet. I de 

derefter følgende delafsnit tager jeg udgangspunkt i de metodiske valg, jeg har foretaget for at danne 

faktorerne. Jeg forsøger at tage stilling til de spørgsmål vedrørende de metodiske valg, som jeg har stillet i 

Afsnit 4.2, og med illustrative eksempler vil jeg undersøge, hvilken betydning alternative valg i 

faktordannelsen vil få for undersøgelsens resultater. 

 

7.1 Statistiske forudsætninger 

Som nævnt indledes afsnittet med, at jeg vurderer de statistiske forudsætninger, som skal være overholdt 

for at undersøgelsens resultater er valide. Grundet det høje antal regressioner og projektets rammer 

fokuseres afsnittet på argumentation, antagelser og illustrative eksempler. Afsnittet om de statistiske 

forudsætninger er til dels disponeret efter Stubager & Sønderskov (2011). 
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7.1.1 Inklusion af de relevante variable 

En væsentlig forudsætning for valide resultater er, at det er de rette forklarende variable, som inddrages. 

Det betyder, at udelukkelsen af væsentlige forklarende faktorer kan føre til omitted variable bias (Newbold, 

Carlson, & Thorne, 2013, s. 571).  Allerede i afgrænsningen af dette projekt, har jeg beskrevet, hvordan det 

kan have betydning for projektets konklusioner, at jeg kun undersøger de 11 faktorer, som jeg har udvalgt. 

Således kan konsekvenserne af omitted vaiable bias være, at estimaterne er biased, og at de sædvanlige 

konklusioner fra hypotesetests og konfidensintervaller kan være misledende (Newbold, Carlson, & Thorne, 

2013, s. 571-572). Til gengæld har jeg omhyggeligt udvalgt de testede faktorer, og derved har jeg forsøgt at 

minimere sandsynligheden for denne type bias. 

 

7.1.2 Linearitet 

Forudsætningen om linearitet går ud på, at der er en lineær sammenhæng mellem de uafhængige og de 

afhængige variable. Hvis forudsætningen ikke er opfyldt giver det ikke mening at modellere afkastet på 

testporteføljerne lineært. Forudsætningen om linearitet testes ved at plotte testporteføljerne med 

faktorerne som forklarende variable og vurdere om forholdet fremstår lineært. Et illustrativt eksempel på 

en test for linearitet kan ses i Figur 47. Det fremstår heraf som om, at forholdene er tilnærmelsesvis 

lineære, og der er ikke nogen indikation på andre forhold mellem testporteføljen og faktoren. I afsnittet om 

afgrænsning har jeg beskrevet, hvordan dette projekt kun tester for lineære sammenhænge, og derfor 

ligger der implicit en antagelse af, at forudsætningen om linearitet er overholdt. 

 

Figur 47: P1 blandt BtM-porteføljerne plottet mod HML. 

 

7.1.3 Fravær af endogenitet 

Endogenitet beskriver en situation, hvor den afhængige variabel påvirker de uafhængige variable i 

modellen (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 15). Om der er fravær af endogenitet er dermed et spørgsmål 

om kausalitetens retning. Set i forhold til, at faktorerne er dannet som mimicing portfolios, er det intuitivt 
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lidt svært at tolke på kausalitet. Tages der udgangspunkt i de nøgletal, som faktorerne er dannet ud fra, er 

det lidt lettere. F.eks. for Momentumfaktoren er det intuitivt let at gennemskue, at historisk afkast kan 

forklare fremtidigt afkast, men at kausalitet ikke kan gå i den modsatte retning, idet fremtidigt afkast ikke 

kan forklare historisk afkast. Den tidsmæssige kronologi er derfor afgørende for kausalitetens retning. 

Ligesom for Momentumfaktoren er de andre faktorer dannet ud fra et princip om, at der sorteres ud fra 

nøgletal, som har været historisk tilgængelige før afkastet. Ud fra dette, er det min vurdering, at 

forudsætningen om fravær af endogenitet er overholdt. 

 

7.1.4 Fravær af stærk multikollinearitet 

For multiple modeller er fravær af stærk multikollinearitet en forudsætning. Stærk multikollinearitet er et 

fænomen, hvor de forklarende variable forklarer det samme. Det vil sige, at når jeg plotter 2 forklarende 

variable ad 1.- og 2. aksen, så vil de to forklarende variabel ved stærk multikollinearitet have en tydelig 

lineær sammenhæng. Ved at forholde mig til korrelationsmatricen i Tabel 14, har jeg forsøgt at være 

opmærksom på potentiel multikollinearitet. 

En mere formel test af multikollinearitet er beregning af Variance Inflation Factor (VIF), som angiver 1/(1-

R2), hvor R2 er givet ved en regression med den pågældende variabel som afhængig og de øvrige som 

uafhængige (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 27-28). De 11 faktorers VIF-værdier er beregnet med R og er 

vist i Figur 48. Det bliver kritisk, hvis VIF-værdien er større end 10. For de danske aktier ser det ikke ud til, at 

der er tale om stærk multikollinearitet, men det kan være tilfældet for de svenske aktier, idet CFtP-faktoren 

har en VIF-værdi på 10,15. Problemet er formodentlig mellem EtP- og CFtP-faktoren, som har en 

korrelation på hele 0,91 (Bilag 21). 

Eftersom de to faktorer ikke spiller nogen væsentlig rolle i de testede modeller, og forekomsten sker for de 

sekundære svenske aktier, så anser jeg ikke bruddet på forudsætningen om fravær af stærk 

multikollinearitet som væsentlig problematisk. 

 

Figur 48: VIF-værdier for hver af de 11 faktorer. 

 

7.1.5 Fravær af autokorrelation 

Autokorrelation er et fænomen, som fremkommer, når residualer fra observationer, der er tæt på 

hinanden, er korrelerede (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 30). Residualer er forskellen mellem de 
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modellerede og de observerede værdier (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013, s. 427), og det er netop de 

kvadrerede residualer, der ønskes minimeret ved OLS-regressioner. At observationer er tæt på hinanden, er 

f.eks. typisk tilfældet for tidsseriedata som kurser, hvor det er sandsynligt, at en observation, som følger en 

anden observation vil ligne hinanden. For at undersøge for autokorrelation plottes residualerne mod deres 

observationsnumre.  

Et illustrativt eksempel på et plot af residualer kan ses i Figur 49. I plottet fremstår det som om, at 

punkterne går op og ned, så udsvingene bliver det, jeg vil kategorisere som takkede. Det indikerer, at der 

ikke er autokorrelation. En mere formel test for autokorrelation er en Durbin-Watson-test, der tester en 

nulhypotese om ingen autokorrelation. Når en sådan test køres i R for samme eksempel som plottet 

indikeres det, at forudsætningen om fravær af autokorrelation ikke er overholdt. Tilstedeværelsen af 

autokorrelation påvirker ikke de beregnede estimater, men det fører til fejlagtige standardafvigelser, der 

typisk er underdrevne, så vi er tilbøjelig til fejlagtigt at konkludere at estimater er signifikante, selvom det 

ikke er tilfældet (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 30). Med den fundne indikation på autokorrelation, er 

det en risiko, som undersøgelsens resultater er udsat for.  

 

Figur 49: Residualer plottet mod observationsnummer for regression på P1 blandt BtM-porteføljerne med HML som forklarende 
variabel. 

 

7.1.6 Normalfordelte fejlled/residualer 

Om der er tale om normalfordelte fejlled kan bestemmes ud fra et histogram og et normal probability plot 

for residualerne. Et illustrativt eksempel for disse to plot er vist i Figur 50. Histogrammet viser 

tilnærmelsesvis den karakteristiske klokkeform, som er kendetegnet ved normalfordeling, om end med en 

stor del af data samlet helt tæt i de midterste to søjler. Normal-Probability-plottet ligger tilnærmelsesvis på 

linjen, som det er meningen ved normalfordeling. Dog ses der afvigelser i yderområderne, som kan være et 

udtryk for afvigelse fra antagelsen om normalfordeling eller outliers. Ligesom for autokorrelation, så vil et 

brud på antagelsen om normalfordelte fejlled ikke have betydning for estimaterne, men det kan føre til 

fejlagtige p-værdier (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 32). At forudsætningen om normalfordeling er 

overholdt er kun strengt nødvendigt for små stikprøver (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 31), og efter min 

vurdering kan antallet af observationer i dette projekt ikke klassificeres som sådan. Ergo er jeg villig til at 

acceptere mindre afvigelser fra denne forudsætnings overholdelse. 
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Figur 50: Histogram og Normal Probability Plot for P1 blandt BtM-porteføljerne ved regression med HML. 

 

Figur 51: Residualer plottet mod henholdsvis HML og de estimerede værdier for B1 blandt BtM-porteføljerne ved regression med 
HML.  
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7.1.7 Homoskedasticitet 

Homoskedasticitet betyder, at residualerne for alle de uafhængige variable skal være spredt med samme 

spredning, for at vi kan stole på de beregnede p-værdier (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 36). Den typiske 

tilgang til at teste om homoskedasticitet er at plotte residualerne mod de uafhængige variable og mod de 

estimerede værdier (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013, s. 578). Som et illustreret eksempel viser Figur 51 

de beskrevne plots. Hvis der er tale om heteroskedasticitet og dermed fravær af homoskedasticitet vil disse 

plot vise en form for trompet-tendens, hvor observationerne ligger mere spredt i den ene side af plottet 

end i den anden. Det synes ikke at være tilfælde for eksemplet, hvor observationerne ligger nogenlunde 

ligeligt fordelt dog med enkelte outliers. Eksemplet indikerer dermed ikke homoskedasticitet.  

 

7.1.8 Fravær af væsentlige outliers og datakvalitet 

Gennem analysen af de statistiske forudsætninger, har jeg flere gange benyttet begrebet outliers omkring 

observationer, der ligger langt fra gennemsnittet og fra de andre observationer. En yderligere forudsætning 

for at estimaterne er troværdige, er således, at der ikke er outliers, der får en for stor indflydelse på 

estimaterne (Stubager & Sønderskov, 2011, s. 20). Hvor stor betydning de viste outliers har, er svært at 

vurdere, men de er til stede. 

Væsentligt for troværdige resultater er det også, at det data, som undersøgelsen er baseret på, lever op til 

en vis kvalitet. Udfordringerne i forhold til datakvalitet i denne undersøgelse har sin rod i, at projektet 

baseres på danske og svenske aktier. Som jeg tidligere har beskrevet, er antallet af tilgængelige aktier 

generelt begrænset, men udover disse udfordringer med kvantitet, synes jeg også at opleve udfordringer 

med kvalitet. Ved et kig på de mindre aktiers RI-værdier, ser jeg hurtigt, at værdierne går igen flere gange. 

Det kan være et udtryk for illikviditet, og at aktien ikke handles, men det kan også være et udtryk for en 

form for padding, hvor de gentagne værdier potentielt dækker over, at de sande RI-værdier ikke er til 

tilgængelige. At data har mangler for både kvantitet og kvalitet, er et stort kritikpunkt af denne 

undersøgelse og et væsentligt forbehold for dennes resultater. 

 

7.2 Alternativ vægtning af aktier 

I forhold til vægtning af aktierne inden for en faktorportefølje, så anvender Fama & French i deres metode 

værdi-vægtning med markedsværdien, med argumentationen, at det svarer til realistiske 

investeringsmuligheder (Fama & French, 1993, s. 10). Udfordringen er, især for en undersøgelse som 

denne, hvor der indgår et begrænset antal aktier, om enkelte aktier ved værdi-vægtning kommer til at 

udgøre en for stor andel af en portefølje.  

Eftersom ROIC-faktoren i undersøgelsen viste sig som værende central, har jeg udvalgt denne som et 

illustreret eksempel i forhold til en alternativ vægtning af aktier. Ved rebalanceringen i juni 2018, udgør 

Novo Nordisk’s markedsværdi 53,85% af gruppen, som har store markedsværdier, og store ROIC-værdier. 

Ud af en gruppe på 15 fremstår dette som en meget stor andel. Ved ligevægtning ville aktien kun udgøre 

6,67%. For at teste, om ligevægt vil føre til andre resultater, foretager jeg derfor de simple regressioner 

med ROIC-faktoren på egne porteføljer, hvor både faktor og testporteføljer er ligevægtet. Udviklingen i 

estimaterne ved regression med de to forskellige vægtninger samt konfidensintervaller ses i Figur 52. Det 

ses tydeligt, at udviklingen i estimaterne følges ad, og kun i 1 tilfælde for P1 er der ikke overlap mellem de 

to vægtningsmetoders konfidensintervaller. 
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Figur 52:Udviklingen i u-estimaterne samt konfidensintervaller ved regression med lige- og værdivægtede ROIC-faktorer på lige- og 
værdivægtede testporteføljer. 

Selvom der blot er tale om et eksempel, fremstår udviklingerne i Figur 52 så ens, at jeg vover at påstå, at 

det ikke gør nogen markant forskel om der vægtes med den ene eller den anden metode. En tredje 

alternativ er at vægte med bestemte kriterier for, hvor meget en aktie maksimalt må udgøre af 

faktorporteføljerne. Det vil i så fald også give udfordringer, i forhold til, hvordan en sådan maxgrænse skal 

fastsættes. Problemet ved både ligevægtning eller andre kriterier for begrænsninger er, at der i disse 

tilfælde er tale om en form for kunstig vægtning, som skal ses i modsætning til markedsvægtning som det 

naturlige. Idet argumentationen taler for værdivægtning, og eksemplet viser indifferens mellem de to 

metoder, er det min vurdering, at jeg har fortaget optimal vægtning af aktierne i denne undersøgelse. 

 

7.3 Alternativ førsteinddeling 

I forhold til hvorfor man først anvender Size og sorterer denne variabel i 2 porteføljer, så forklarer Fama & 

French som deres argument, at det gøres fordi BtM-værdier har en større rolle for gennemsnitlige 

aktieafkast end Size har (Fama & French, 1993, s. 9). Set i forhold til dette fremstår det oplagt at overveje, 

om jeg ved dannelsen af de andre porteføljer med fordel kan anvende BtM-værdierne til at sortere efter 

ved den første gruppeinddeling og derefter sortere efter det nøgletal, som faktoren skal dannes efter. 

Ligesom i det forrige afsnit anvender jeg ROIC-faktoren som eksempel, og jeg beregner faktoren forfra med 

BtM-værdierne til at sortere i første omgang i 2 porteføljer, og derefter sorteres der som vanligt efter 

30/40/30 princippet efter ROIC-værdierne. Når den nye ROIC-faktor testes på ROIC-porteføljerne fås 

udviklingen i estimaterne, som er vist i Figur 53. Det ses tydeligt, at udviklingen i estimaterne følges ad, og i 

alle tilfælde overlapper konfidensintervallerne, så estimaterne er ikke signifikant forskellige. Derved anser 

jeg det ikke som, at der er stor forskel på, om der førstesorteres efter Size- eller efter BtM-værdier.  
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Figur 53: Udviklingen i u-estimaterne og konfidensintervaller ved regression på ROIC-porteføljerne med ROIC-faktorer, som i første 
omgang er sorteret efter henholdsvis BtM-værdi og Size. 

Det er også en mulighed, at det er et hel tredje nøgletal, som er bedst at anvende til førstesorteringen. Jeg 

vil derfor nu teste den omvendte sortering, hvor det er ROIC-værdien, som anvendes til førstesortering og 

BtM-værdien som 2. sortering for at beregne en alternativ HML-faktor. Denne anvendes til simple 

regressioner på BtM-porteføljerne. Resultatet heraf ses i Figur 54. Estimaterne viser endnu en gang, at de 

følges ad, og det er kun estimaterne for P1, som er signifikant forskellige fra hinanden. Der er dog heller 

ikke for P1 nogen stor afstand mellem den nedre grænse for de estimater, hvor der først er ROIC-sorteret, 

og den øvre grænse for estimaterne, formet efter Fama & Frenchs fremgangsmåde.  

 

Figur 54: Udviklingen i h-estimaterne og konfidensintervaller ved regression på BtM-porteføljerne med HML, som i første omgang 
er sorteret efter henholdsvis ROIC og Size. 
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For de to eksempler, jeg har undersøgt, fremstår det som om, at det ikke har nogen væsentlig betydning for 

udviklingen i estimaterne, om der anvendes det ene, det andet eller det tredje nøgletal til sorteringen i 

første omgang. Årsagen til, at jeg anvender Size som førstesorteringsvariabel i første omgang, er den 

typiske ambition om sammenlignelighed med andre undersøgelser. Derudover vurderer jeg også, at det er 

en fordel at anvende Size i forhold til vægtning af aktierne. Eftersom jeg vægter afkastet indenfor 

porteføljerne med Size som vægt, får jeg ved først at sortere efter Size adskilt de helt store aktier fra at 

indgå i porteføljer med de helt små aktier, og dermed kan jeg minimere sandsynligheden for at enkelte 

aktier udgør en meget stor andel af en portefølje. 

 

7.4 Alternativ inddeling i grupper 

Set i forhold til det formål, jeg beskriver med førsteinddelingen i Size-porteføljer, anser jeg 2 grupper som 

et tilpas antal at inddele efter i første omgang, når de 9 andre faktorer end SMB dannes. En oplagt 

overvejelse, som følger, er, hvordan der herefter bør inddeles, når der er tale om flere faktorer end SMB og 

HML. I Fama & French (2015A) testes der netop forskellige inddelinger og betydningen heraf. Her 

sammenlignes inddeling i 2x3, 2x2 og i 2x2x2x2. Sidstnævnte mulighed ved at inddele tre eller fire gange 

eller flere, fremstår for de danske aktier ikke som en reel mulighed, idet hver portefølje vil indeholde så få 

aktier, at det ikke giver mening. 

I stedet står valget mellem i anden omgang at opdele i 2 eller 3 grupper, og hvis det sidstnævnte vælges, 

hvad fordelingsforholdet mellem de 3 porteføljer så skal være. Den optimale opdeling i grupperne må 

således være en opvejning af, hvor stort et datagrundlag, der ønskes, i forhold til, hvor mange midter-

værdier, der medtages. Desto færre midter-værdier som medtages, desto tydeligere er forskellen mellem 

små og store værdier. Det er svært at finde frem til det optimale forhold, men umiddelbart fremstår 

30/40/30 i min optik som et fint kompromis, selvom man afhængigt af præferencer, også kan argumentere 

for både større og mindre fordelingstal.  

I Fama & French (2015A) konkluderes det, at forskellen i resultaterne på de forskellige metoder i sidste 

ende ikke er særlig stor (s. 19), og derfor vurderer jeg, at den foretagne inddeling er acceptabel for de 9 

faktorer, der dannes ligesom HML. Den primære udfordring i forbindelse med inddeling er i min optik 

faktoren SMB, og derfor fokuseres der på denne faktor i det følgende afsnit.   

 

7.5 Alternativ dannelse af SMB 

Som beskrevet i metodeafsnittet er SMB den af de 10 faktorer, som udledes anderledes end de resterende. 

For det første bliver der ikke først sorteret efter et andet nøgletal i 2 porteføljer, og for det andet er 

faktoren dannet ud fra de 50% største og de 50% mindste i stedet for efter 30/40/30-princippet. I Afsnit 5.2 

viste SMB sig som værende den eneste faktor, der har haft signifikant negativt gennemsnitligt afkast i 

dataperioden. Ligeledes er det udviklingen i s-estimaterne, som er længst fra den negative tendens 

formuleret i hypoteserne. Grundet SMB’s afvigelser fra de resterende faktorer vil jeg i det følgende 

undersøge, hvad det har af betydning, hvis SMB var blevet udledt anderledes. 

Først danner jeg faktoren SMB2, som fortsat sorteres efter Size, som det første, men hvor der allerede i 

første omgang sorteres i tre grupper efter 30/40/30-princippet, så faktoren består af de 30% mindste 

selskaber og de 30% største, mens de midterste værdier ikke medtages. Der sker således ikke nogen 2. 

sortering, men gennemsnittet for de 30% mindste fratrækkes gennemsnittet for de 30% største. I anden 
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omgang dannes faktoren SMB3. Her forsøger jeg at bytte om på BtM-værdierne og Sizes rolle, ved først at 

sortere aktierne i to BtM-grupper og derefter inddele disse i hver 3 porteføljer efter 30/40/30-princippet, 

før jeg beregner SMB-værdien som jeg normalt beregner HML. Således får jeg på samme måde, som for 

SMB2 frasorteret de midterste værdier, men jeg får samtidig først inddelt på en anden faktor. Den sidste 

alternative faktor, SMB4, dannes, ligesom det gøres i Fama & French (2015A, s. 5), som et gennemsnit af de 

SMB-faktorer, der er udledt sammen med de andre 9 faktorer udover HML. 

De gennemsnitlige afkast på de fire forskellige SMB-faktorer samt konfidensintervaller er vist i Figur 55. Når 

jeg kører regressionerne med de 3 nye SMB-faktorer på Size-porteføljerne og sammenligner dem med den 

oprindelige SMB-faktor, ses udviklingen i estimaterne i Figur 56 og de tilknyttede R2-værdier i Tabel 36. 

Netop som forventet viser Figur 55, at SMB ved alternativ dannelse kan have et positivt historisk 

gennemsnit, idet konfidensintervallerne for SMB2, SMB3, og SMB4 indeholder værdien 0. Når det kommer 

til udviklingen i estimaterne, så viser regressioner med SMB2 netop den tydelige negative tendens, som det 

er formuleret i hypoteserne. Regressioner med SMB og SMB4 giver stort set de samme estimater, og det 

indikerer, at det ikke har nogen væsentliglig betydning, hvilken faktor, som SMB er dannet sammen med. 

Estimaterne for regressionerne med SMB3 er til gengæld helt anderledes end for de resterende, og der er 

ikke tale om den forventede negative tendens.  

 

Figur 55: Gennemsnitlige merafkast på SMB, SMB2, SMB3 og SMB4 samt konfidensintervaller. 

 

Figur 56: Udviklingen i estimaterne tilknyttet SMB, SMB2, SMB3 og SMB4 ved simple regressioner på Size-porteføljerne. 
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Tabel 36: R2-værdier tilknyttet SMB, SMB2 og SMB3 ved simple regressioner på Size-porteføljerne. De blå værdier indikerer den 
største R2-værdi for hver portefølje. 

Når det kommer til R2-værdierne, så ses det af Tabel 36, at det er forskelligt fra portefølje til portefølje, 

hvilken SMB, der har den højeste forklaringsgrad. Største forskel er for P8 porteføljerne, hvor R2-værdien 

for regressioner med SMB3 er markant lavere end for de andre alternative faktorer. Lagt sammen med den 

uventede udvikling i estimaterne fremstår SMB3 ikke som et oplagt alternativ. I valget mellem de tre 

resterende, er det min vurdering, at der ikke er den store fordel ved at vælge én af de tre faktorer over de 

andre. SMB og SMB4 fører noget nær til de samme resultater. At vælge SMB2 fremfor de andre, vil give den 

forventede negative tendens for estimaternes udvikling, men omvendt koster det på forklaringsgraden for 

nogen af porteføljerne. Det efterlader SMB og SMB4. I analysen af udviklingen i s-estimaterne i Figur 5, 

viste jeg, at der først var tale om en svag positiv udvikling, men vi så også, at udviklingen indenfor 

konfidensintervallet kan have haft den ønskede negative tendens. Min vurdering er således, at den 

optimale dannelse af SMB kan foretages med SMB4, idet SMB4 dækker over alle de forskellige faktorers 

inkluderede aktier og ikke blot HML’s. Grundet de to SMB-faktorers ligheder, forventer jeg dog ikke, at der 

vil være store forskelle i forhold til resultaterne fundet med SMB.  

En anden udfordring for SMB-faktoren er, at der for de amerikanske undersøgelser sorteres efter medianen 

i det store indeks, så de små aktier overrepræsenteres i antal. Eftersom udbuddet af danske aktier er så 

meget mindre end det amerikanske udbud, har jeg inddelt de små og store aktier i to lige store grupper, for 

at opnå så stor spredning som muligt indenfor hver gruppe. Denne sortering kan være årsagen til, at R2-

værdierne for SMB opfører sig som i Tabel 36, hvor de er meget lave for porteføljerne med de mindste 

aktier og forholdsvis høje for porteføljerne med de største aktier.  

 

7.6 Alternativ dataperiode 

Endnu et datavalg, som jeg har foretaget, er i forhold til dataperiodens længde. Som beskrevet har jeg valgt 

dataperiodens begyndelse ud fra antallet af tilgængelige aktier. Interessant er det således, hvor stor 

betydning dette datavalg har. Til at illustrere dette har jeg valgt først at vise et eksempel for de svenske 

aktier. Eksemplet viser simpel regression med HML på P1 blandt BtM-porteføljerne, og kan ses i Figur 57. 

Udviklingen i Figur 57 tager udgangspunkt i den første observation helt til venstre, som viser estimater og 

konfidensinterval ved de 246 observationer, der er inkluderet i undersøgelsen. Herefter viser udviklingen, 

hvordan estimater og konfidensintervaller ville være placeret, hvis jeg havde valgt begyndelsestidspunktet 

tættere på i dag. Det sidste punkt helt til højre, viser estimaterne, hvis jeg går 5 år tilbage, så estimaterne er 

baseret på blot 60 observationer. 

R2-værdier P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

SMB 0,008             0,005             0,049             0,070             0,005             0,020             0,074             0,376             

SMB2 0,036             0,059             0,022             -0,000           0,005             0,021             0,065             0,427             

SMB3 0,022             0,005             0,011             -0,001           0,005             0,074             0,045             0,099             

SMB4 0,011             0,007             0,044             0,069             0,001             0,023             0,077             0,399             
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Figur 57: Estimater over tid ved forskellige dataperioder ved regression med HML på BtM-P1 for svenske aktier. 

Figur 57 viser meget tydeligt, at dataperiodens begyndelsestidspunkt har en markant betydning, idet der 

sker et kæmpe skift i data omkring de 190 observationer dvs. omkring år 2003. Her går estimaterne fra 

omkring -1,2 til -0,8 til omkring -0,2 til -0,4. Det betyder også, at den øvre grænse for konfidensintervallet 

inden dette skift ligger langt under den nedre grænse for konfidensintervallet efter skiftet. Desuden 

betyder det, at estimaterne efter skiftet ikke længere er konsekvent signifikante, men at 

konfidensintervallet dækker over værdien 0. En alternativ kortere dataperiode vil dermed have en 

væsentlig betydning for både estimater og signifikans. 

Figur 58 er en tilsvarende figur udformet for de danske aktier med estimatet tilknyttet HML ved regression 

på P1 blandt BtM-porteføljerne. I denne ses en helt anden tendens. Med få undtagelser holder estimatet 

sig under minimumværdien af den øvre grænse og over maksimum-værdien af den nedre grænse. Ligeledes 

er estimatet signifikant negativt uanset dataperioden. De to forskellige tendenser for de to landes 

estimater indikerer således, at valg af dataperiode kan have en stor betydning. Om forskellen skyldes de to 

forskellige lande og de forskellige udviklinger i antal aktier inkluderet, er svært at vurdere uden at foretage 

en grundigere undersøgelse end disse eksempler. Det er også muligt, at det er et tilfælde.  

 

Figur 58: Estimater over tid ved forskellige dataperioder ved regression med HML på BtM-P1 for danske aktier. 
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8. Konklusion 

I vurderingen af hypoteserne, som følger, vil jeg pointere, at faktorerne skal leve op til alle tre krav om 

forventet udvikling, signifikans og væsentlighed for at blive accepteret. 

• Hypotese nr. 1 vedrørende afkastet på markedet accepteres. Der er en tydelig positiv 

sammenhæng mellem markedsafkast og afkastet på de testede porteføljer, idet alle m-estimater i 

hele undersøgelsen er positive. Ligeledes er markedet også konsekvent en stærk signifikant faktor. 

Dertil har markedet vist sig at være den mest væsentlige faktor af alle faktorer ved at føre til de 

højeste forklaringsgrader ved simpel regression og ved at være indlemmet i alle de empiriske 

modeller inklusiv den optimale simple model. 

 

• Hypotese nr. 2 vedrørende markedsværdi accepteres. På trods af, at udviklingen i estimaterne 

tilknyttet SMB ikke umiddelbart viser en konsekvent negativ tendens som ventet, så er der tale om 

en meget lav stigning henover den første halvdel af porteføljerne, og med konfidensintervallet viser 

jeg, at der reelt set kan være tale om en konsekvent negativ tendens. Ligeledes viser en alternativ 

dannelse af SMB, at udviklingen kan være negativ, og det samme er tilfældet for de svenske aktier. 

SMB viser sig også generelt ofte at være signifikant både ved simpel og multipel regression. 

Ligeledes viser faktoren sig at være væsentlig både i de teoretiske modeller og ved at indgå i flere 

af de empiriske modeller. Faktorens betydning i forhold til signifikans og forklaringsgrad fremstår 

en smule mindre for de svenske aktier end for de danske, men det er ikke en forskel, som jeg 

vurderer, giver anledning til at ændre på hypotesens konklusion. 

 

• Hypotese nr. 3 vedrørende BtM-værdi accepteres. Der er en tydelig positiv udvikling i estimaterne 

tilknyttet HML. På trods af, at HML ikke er den faktor, som oftest er signifikant ved simpel 

regression, så viser HML sig at være den eneste faktor, der er oftere signifikant i de forskellige 

multiple modeller end ved simpel regression. Ligeledes indgår HML som en væsentlig faktor i de 

empiriske modeller, og dens betydning bliver ikke mindre for de svenske aktier. 

 

• Hypotese nr. 4 vedrørende EtP-værdi afvises. Der er tale om en positiv sammenhæng mellem EtP-

værdi og afkast, hvor effekten er stærkest negativt for porteføljer med lave EtP-værdier. Hypotesen 

falder på begrebet om væsentlighed, fordi den sjældent er signifikant, fordi den fører til lave 

forklaringsgrader og fordi den ikke indgår i hverken de teoretiske eller empirisk udledte modeller. 

 

• Hypotese nr. 5 vedrørende DtP-værdi afvises. På trods af, at DtP-faktoren ved simpel regression 

viser sig ofte at være signifikant, så mister den i de multiple modeller sin betydning. Her er den 

sjældent signifikant, og idet den ikke indgår i hverken de teoretiske eller empiriske modeller, anses 

variablen ikke som væsentlig. Det bemærkes, at afvisningen af DtP-faktoren er baseret på et endnu 

svagere datagrundlag end de andre faktorer. 

 

• Hypotese nr. 6 vedrørende CFtP-værdi afvises. Det gøres med samme argumentation om 

manglende signifikans og væsentlighed, som det er tilfældet for hypotese nr. 5 vedrørende DtP-

værdi. Desuden er der indikation på stærk multikollinearitet mellem denne og andre faktorer for de 

svenske aktier. 
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• Hypotese nr. 7 vedrørende gennemsnitligt historisk afkast afvises. I de simple regressioner på egne 

porteføljer, er der en tydelig positiv tendens for estimaterne og Momentumfaktoren opnår den 

højeste gennemsnitlige R2-værdi ved regression på egne porteføljer. Ligeledes er 

Momentumfaktoren den faktor som ved simpel regression på tværs af porteføljerne oftest er 

signifikant. Ergo hvis hypotesen blot skulle testes i forhold til simple regressioner, vil der have 

været tale om accept. Problemet er, at Momentumfaktoren mister det høje antal signifikante 

estimater når det kommer til Carharts 4-faktormodel og til den fulde 11-faktormodel for de danske 

aktier. Desuden fremstår Carharts model ikke specielt attraktivt, i forhold til Fama & Frenchs 3-

faktormodel eller den empiriske 4-faktormodel. Disse nævnte tendenser gør, at hypotesen falder 

på signifikans og væsentlighed. Omvendt gælder det for de svenske aktier, at Momentumfaktoren 

oftere er signifikant, også i multiple modeller, og Carharts 4-faktormodel viser sig at få 3. flest point 

i rangeringen efter BIC-kriteriet. Forskellene for de danske og de svenske aktier svækker dermed 

grundlaget for en afvisning af hypotesen, men det er ikke min vurdering, at det ændrer på 

konklusionen. 

 

• Hypotese nr. 8 vedrørende investment og ændringen i totale aktiver afvises. Der er tale om den 

forventede negative tendens for estimaterne, men udfordringerne for CMA går på signifikans og 

væsentlighed. Således mister også CMA-faktoren de signifikante estimater ved regression med 11-

faktormodellen i forhold til simpel regression. Antallet af signifikante CMA-estimater er også lavt i 

Fama & Frenchs 5-faktormodel, og denne model domineres både af den empiriske 5-faktormodel 

og af Fama & Frenchs 3-faktormodel. Antallet af signifikante estimater ved multipel regression er 

højere for de svenske aktier, og modellen rangeres her højere efter BIC-kriteriet end for de danske 

aktier. Omvendt har den empiriske 5-faktormodel fortsat flere point end den teoretiske 5-

faktormodel, både for svenske og danske aktier. Jeg ser derfor ingen anledning til at ændre min 

konklusion for hypotesen ud fra resultaterne for de svenske aktier. 

 

• Hypotese nr. 9 vedrørende profitabilitet afvises. Estimaterne tilknyttet RMW viser den forventede 

positive tendens, men hypotesen afvises på baggrund af signifikans og væsentlighed med samme 

argumentationen som for CMA-faktoren, idet de begge indgår i de samme modeller. 

 

• Hypotese nr. 10 vedrørende ROIC-værdi accepteres. Estimaterne viser en positiv udvikling, som er 

tæt på at være uændret uanset hvilken af projektets modeller, som faktoren indgår i. Estimaterne 

tilknyttet faktoren viser sig generelt ofte at være signifikante. F.eks. viser faktoren sig at have en 

væsentlig rolle som den faktor, der er signifikant næstflest gange efter markedet ved regression 

med 11-faktormodellen, og som indgår næstflest gange i de optimale empiriske modeller fundet 

uden begrænsning. Sidst, men bestemt ikke mindst, spiller ROIC-faktoren en væsentlig rolle inden 

for de empiriske modeller, hvor den bl.a. viser sig at være en del af den optimale empiriske 2-

faktormodel for de danske aktier. Det viser sig dog, at faktoren er mindre betydningsfuld for de 

svenske aktier, og de empiriske modeller, som ROIC-faktoren indgår i rangeres lavere for de 

svenske aktier. Disse tendenser for de svenske aktier kan således indikere, at ROIC-faktorens 

betydning er overvurderet for de danske aktier, men jeg anser det ikke som en årsag til at ændre på 

at hypotesen accepteres. 

 

• Hypotese nr. 11 vedrørende Leverage-ratio afvises, men det understreges, at det er den hypotese, 

som det var sværest at vurdere. Estimaterne viser den forventede positive udvikling for de danske 

aktier. Antallet af signifikante estimater er kun lige over halvdelen af porteføljerne ved simpel 
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regression, og ved multipel regression bliver antallet noget mindre, så Leverage-faktoren i en 11-

faktormodel ligger et sted i midten i forhold til signifikans. Leverage-faktoren viser sig at indgå i den 

empiriske 5-faktor, hvilket stemmer overens med dens midterplacering i forhold til signifikans. Den 

empiriske 5-faktormodel rangeres som værende bedre end den teoretiske 5-faktormodel, men den 

domineres af de mindre empiriske modeller, og det indikerer, at inkluderingen af Leverage-

faktoren ikke bidrager væsentligt. På trods af, at Leverage-faktoren er sjældnere signifikant for de 

svenske aktier end for de danske aktier, så viser den empiriske 5-faktormodel sig, at være den 

model, som der opnår allerflest point ved rangering efter BIC for de svenske aktier. Dette bidrager 

til, at det er svært at vurdere hypotesen om Leverage-faktoren i forhold til væsentlighed. Alt i alt 

vælger jeg alligevel at afvise hypotesen baseret på kravet om signifikans. 

Ovenstående vurderinger af de 11 hypoteser udgør besvarelsen af den første del af problemformuleringen i 

forhold til de 11 faktorers forklaringsevne for udviklingen i danske aktiers afkast. I vurderingen af de 11 

hypoteser, har det vist sig kun at være for markedet, SMB, HML og ROIC-faktoren, at hypoteserne 

accepteres. Set i forhold til besvarelsen af den anden del af problemformuleringen, hvordan udviklingen 

bedst forklares, viser de 4 nævnte faktorer sig dermed at være de bedste faktorer til formålet, når 

faktorerne vurderes enkeltvis. Når besvarelsen sker på modelniveau, viser Fama & Frenchs 3-faktormodel 

efter et princip om parsimony sig at være den bedste model til at forklare udviklingen i danske aktier.  

I forhold til, hvor sikre vi kan være på de konklusioner, som jeg i det ovenstående er kommet frem til, har 

jeg i den sidste del af analysen undersøgt undersøgelsens validitet. Jeg har her fundet udfordringer med 

datakvalitet, stor betydning af valget af dataperiode og eksempler på potentielle brud på de statistiske 

forudsætninger. Ligeledes har jeg vist, at antallet af aktier, som indgår i undersøgelsen, er begrænset, og 

antagelsen om diversificerede porteføljer er udfordret. Alle disse kritikpunkter af validiteten fungerer som 

forbehold for konklusionerne. 

En alternativ analyse af de danske aktier, som forbedrer validiteten væsentligt, er svær at forestille sig, idet 

antallet af eksisterende danske aktier er lavt. Jeg skal ikke kunne afvise, at der findes alternative datakilder, 

som har nøgletal tilgængelige for lidt flere af de eksisterende danske aktier og af højere datakvalitet. Min 

vurdering er dog, at det marginale bidrag ved sådan en alternativ analyse er begrænset. I stedet ville jeg 

fokusere en eventuel alternativ eller udvidet undersøgelse af faktorers forklaringsevne for danske aktier 

omkring en af de følgende tre muligheder: 1) Fokus på forudsætninger og metodiske valg i forhold til, om 

disse generelt er overholdt og ikke blot på eksempelniveau. 2) Test af de 11 valgte faktorer på porteføljer 

som er sorteret efter andre nøgletal end faktorernes egne. Eller 3) Test af alternative faktorer ud over de 11 

faktorer, som jeg har valgt i dette projekt. Det er min overbevisning at alternative eller udvidende 

undersøgelser efter disse 3 muligheder vil føre til øget viden omkring faktormodeller og danske aktier end 

det bidrag, som er fremkommet i denne analyse. 
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