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Indledning 
 
De altid rumsterende diskussioner vedrørende om man skal lade sine midler, hvad enten det er frie 

eller pensionsmidler være aktivt forvaltet af en eller flere porteføljemanagers eller placere dem i 

passive investeringer, har tidligere præget de finansielle diskussioner meget både herhjemme men 

så sandelig også i udlandet. 
1
 

Tendensen er at flere og flere får øjne op for de billige passive investeringsmuligheder, samt de 

fordele som de indeholder i kontrast til Aktiv forvaltnings egenskaber. 

Figur 1: Graf over udviklingen af aktiv og passiv forvaltnings andel 

2
 

 

Ovenstående graf fra efteråret 2015 udgivet af Bloomberg, illustrer udviklingen i hvor stor en andel 

passive investeringer fylder i den amerikanske sektor. Det er tydeligt med det blotte øje, at aflæse at 

selvom majoriteten fortsat har deres investeringer placeret under aktiv forvaltning, så vokser 

andelen af hvor meget passiv investering udgør for hvert år der går.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.ft.com/content/6b2d5490-d9bb-11e6-944b-e7eb37a6aa8e 
2 https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-30/these-charts-show-the-astounding-rise-
in-passive-management 
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Financial Times udgav 20.1.2017 en artikel med titlen ”The end of active investing?”, hvor de 

kommer ind på hvor lille en andel af de aktivt forvaltede investeringsforeninger, som rent faktisk 

formår at slå dets marked.
3
 

Figur 2: Oversigt over andelen af investeringsforeninger, som ikke ”slår markedet” 

4
 

Ovenstående oversigt er ikke just opmuntrende for de der er ”pro” aktiv forvaltning, over en 10 årig 

periode formåede blot 20,8 % af de globale investeringsforeninger at give dets investorer et 

merafkast i forhold til S&P 1200. Værst ser det ud for de investeringsforeninger, som har Emerging 

Markets som deres markedsområde, da kun 10,3 % af disse formåede at ”slå markedet”.  

 

Bill Miller som er en forvalter, der er anerkendt for, at have slået det toneangivende indeks S&P 

500 15 år i træk. Kommer i en artikel
5
 hos Bloomberg ind på de forhold, han anser som medvirker 

til at passiv investering foretrækkes af flere og flere. Han kommer ind på udfordringen med Closet 

Indexing
6
(Vil blive defineret senere i afhandlingen), som han anser som en af de største årsager til 

at de aktive investeringsforeninger som helhed underpræsterer.  

Derudover udtaler han i artiklen følgende ” Hugging the benchmark is a form of job preservation. 

By guaranteeing a fund won’t deviate too far from the market, the manager gets to keep his job, 

                                                      
3 https://www.ft.com/content/6b2d5490-d9bb-11e6-944b-e7eb37a6aa8e 
4 https://www.ft.com/content/6b2d5490-d9bb-11e6-944b-e7eb37a6aa8e 
5 https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-28/shift-from-active-to-passive-investing-
isn-t-what-it-seems 
6 http://www.investopedia.com/terms/c/closetindexing.asp 
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even with mediocre performance.” Udtalelsen bekræfter forfatters antagelse om, at mange forvalter 

arbejder med en lav Active Share 
7
samt Tracking Error

8
, hvorfor om end det er en problemstilling 

for sektoren, at det vil være interessant at se hvordan aktive investeringsforeninger performer hvis 

de investeringsforeninger der udviser ”Closet Indexing” adfærd vil blive frasorteret.  

 

Denne rapports formål er at bidrage til den nuancerede debat samt kortlægge, hvorvidt aktivt 

forvaltede investeringsforeninger ud fra en empirisk synsvinkel, kan bevise at de kontinuerligt 

formå at slå markedet og på den måde skabe værdi til dets investorer. 

 

 

Problemformulering 

Kan aktivt forvaltet investeringsforeninger ud fra en empirisk synsvinkel bevise, at de formår at 

give dets investorer et merafkast i forhold til markedet efter omkostninger? 

 

Underspørgsmål 

 

 Hvilken definition af aktiv samt passiv investeringsforvaltning anvendes i denne opgave? 

 Hvilke fordele samt ulemper er der ved hhv. Aktiv kontra passiv forvaltning? 

 Hvordan kan de der ønsker deres investeringer aktivt forvaltet stille sig bedre? 

 Hvordan har de aktivt forvaltede investeringsforeningers performance udviklet sig empirisk 

i forhold til deres benchmark? 

 

 

 

 

 

                                                      
7 http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/active-share.asp 
8 http://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp 
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Motivation 

Undertegnede har sin daglige arbejdsgang i Nordea, hvor jeg i mit arbejdsvirke som bankrådgiver 

formidler Nordeas investeringsforeninger (Nordea Invest) til vores kunder. Jeg vil gerne moralsk 

kunne stå inde for den investeringsstrategi (aktiv), som jeg tilbyder mine kunder og jeg håber derfor 

at jeg igennem denne rapport kan belyse nye synsvinkler, samt tage spadestikket dybere i analysen 

af de aktive investeringsforeningers manglende performance. På trods af min faglige bias, vil jeg 

efter bedste evne formidle afhandlingen så objektiv som muligt.  

Udover ovenstående professionelle perspektiv, har jeg også en personlig interesse i at få belyst, 

hvorvidt aktiv investering er en valid samt rentabel investeringsstrategi. Da jeg som de fleste andre 

individer, også skal tage stilling til investeringsstrategi af både frie samt pensionsmidler.  

 

Afgrænsning 

I afhandlingen vil jeg bedømme investeringsforeningerne ud fra en privat investors synspunkt, der 

vil ikke blive taget højde for de evt. Fordele som de professionelle investorer kan opnå. Emner som 

lovgivningen, samt skat vil ikke blive behandlet i opgaven. Ligeså vil der blive afgrænset fra 

valutadiskussion både grundet opgavens omfang, men ikke mindst fordi ikke nødvendigvis er alle 

af de medvalgte fonde valutahedged.  

Da afhandlingen har til formål at afklare hvorvidt de aktive investeringsforeninger slår markedet 

kontinuerligt, vil alternative investeringsmuligheder som b.la. Certifikater, hedgefonde, 

ejendomme, Private Equity samt Exchange Traded Funds performance ikke blive analyseret. Dog 

vil fordele samt ulemper vedrørende passiv investering blive gennemgået, da debatten i dag er 

meget vægtet imod aktiv kontra passiv investeringsforvaltning.  

Det antages fra forfatters side at læser af denne afhandling har en basal forståelse for investering, 

samt investeringsforeninger som helhed. Hvorfor begreber/teorier som forfatter antager som almen 

viden, ikke vil blive uddybet.  
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Opgavens Struktur 
 

 
Afhandlingen er bygget op i traditionel forstand det vil sige: 

Indledende afsnit:  

- Her beskrives afhandlingens formål, læser bliver introduceret til opgavens problemstilling, 

samt hvilke metoder og afgræsninger forfatter har foretaget sig.  

Beskrivende afsnit: 

- Tidligere rapporter omhandlende problemstillingen vil blive gennemgået 

- Det bliver defineret hvordan aktiv samt passiv investering kategoriseres i rapporten 

- Fordele og ulemper ved begge investeringsstrategier bliver drøftet 

Analysen: 

- Den udvalgte peergruppes empiriske performance bliver analyseret.  

Opsummeringen 

- Der foretages en konklusion af rapportens overvejelser samt resultater, så rapportens 

problemstilling bliver besvaret.  

Metode 

For at kunne belyse samt besvare afhandlingens problemstilling, vil jeg efter at have belyst 

opgavens definition af aktiv samt passiv investeringsforvaltning opstille en ”Peer Group” (udvalgte 

investeringsforeninger, som vil danne grundlag for den statistiske observation) 

 

Udvælgelsen af Peer Group vil blive foretaget ud fra de kriterier, der vil blive opstillet i afsnittet 

hvor jeg definerer opgavens definition af aktiv forvaltning.  

 

De udvalgte investeringsforeninger vil have følgende markedsområder, som deres ”marked”: 

- Det globale marked 

- Det europæiske large cap marked 

- Emerging Markets 

- Det europæiske small cap marked 
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Udvælgelsen er foretaget for at give afhandlingen noget diversifikation samt mere dybde, plus det 

giver muligheden for at se om forvaltere i ”niche” markedsområder, som fx small cap markets 

performer bedre end forvaltere i de større globale markeder.  

 

Peergruppens empiriske performance vil blive evalueret ud fra 3 forskellige tidsperioder, som vil 

overlappe hinanden. Formålet ved det er at sikre det bedste helhedsbillede af 

investeringsforeningernes performance over tid.  

Perioderne er: 

- 2007-2009 

- 2007-2011 

- 2007-2016 

Dvs. en 3, 5 samt 10 årig analyse periode, hvilket vil medvirke til at belyse hvorvidt 

investeringsforeningerne igennem aktiv forvaltning præsterer bedre end markedet under krisetider, 

eller fordelene ved aktiv forvaltning eventuelt først kan observeres over en længere tidshorisont (10 

år).  

 

Peergruppens afkast er hentet fra Bloomberg (via CBS Terminaler), afkastene er hentet på ugentlig 

basis fratrukket alle omkostninger (dvs. handels samt administrationsomkostninger). Dette sikrer at 

vi sammenligner peergruppens netto afkast og ikke brutto. (Da der kan være betydelige forskelle i 

omkostninger, de enkelte investeringsforeninger imellem). 

 

For at kunne foretage performanceanalysen, skal der udvælges en risikofri rente da den går igen i 

flere formler. Da det er vigtigt, at den risikofri rente matcher investeringshorisonten er den 

gennemsnittelige effektive rente på en dansk statsobligation over de sidste hhv. 3, 5 og 10 år 

anvendt. (dvs. hver tidsperiode i analysen får sin egen unikke risikofri rente).  

 

 

 

 

 

 

 



9 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

Kritik af opgaven 

Peer Group ‘en er blevet udvalgt på baggrund af opstillede kriterier, til Active Share samt Tracking 

Error. Der er taget udgangspunkt i de Active Share ´s samt Tracking Errors, som Investerings Fonds 

Branchen har udregnet for de danske investeringsforeninger
9
, hvor de udenlandske Tracking Errors 

er beregnet af dem selv.  

 

Markedsområderne der analyseres er udvalgt ud fra, hvor det var muligt at finde et tilstrækkeligt 

antal egnede investeringsforeninger, og derved er ”hele” førende markedsområder som fx Asien, og 

USA blevet fravalgt. Dog går de igen på b.la. Emerging Markets samt Global.  

 

I opgaven bliver investeringsforeningernes performance, sammenlignet med markedet (deres 

benchmark). Det er dog ikke muligt omkostningsfrit at investere i et indeks, hvorfor man i praksis 

ville investere i en passiv investeringsfond. Der efter bedste evne forsøger at holde en så lav Active 

Share samt Tracking Error som muligt, for at replicerer markedsafkastet. Disse passive 

investeringsforeninger tager også en administrationsomkostning for at invester i dem, plus de som 

udgangspunkt ikke altid replicerer markedsafkastet 100 % identisk. Derfor kunne det være meget 

interessant, at sammenligne de aktive investeringsforeningers performance med de passive. Dog har 

denne afhandling til formål, at se hvorvidt aktivt forvaltede investeringsforeninger formår at slå 

markedet. Da det er deres målsætning alt andet lige og ikke hvorvidt, det giver et merafkast i 

forhold til en passiv indeksfond.  

 

Antallet af investeringsforeninger er grundet opgavens restriktioner, limiteret til et begrænset antal. 

Derfor kan afhandlingens resultater ikke konkluderes som den endegyldige sandhed, da varians i 

udvælgelsen vil spille ind omend afhandlingen vil give en fin indikation.  

 

Jeg har anvendt den gennemsnittelige effektive rente på en dansk 10 årig statsobligation over de 

sidste hhv. 3, 5 og 10 år, som den risikofri rente. Jeg har dog i min analyse 3 investeringsforeninger 

med udenlandsk oprindelse, hvorfor man kunne argumenter for at anvende fx en amerikansk T-Bill. 

I praksis er jeg blevet informeret om at man derimod oftest anvender en SWAP rente hvorfor, der 

også kan argumenteres for at jeg burde benytte den i stedet for min valgte risikofri rente.  

                                                      
9 http://www.investering.dk/active-share-og-tracking-error 
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I løbet af de sidste par år har b.la Nordea Invest, SEB Invest samt Sparinvest fjernet 

tegningsprovisionen, hvilket gør det betydeligt billigere for investorer at købe sig ind i 

investeringsforeningerne. Det kunne være interessant, at have belyst hvor stor en forskel det gør for 

en privat investors synspunkt over en længere tidsperiode.  

 

Angivelsen af ÅOP kan være misvisende grundet blandingsforholdet imellem danske og 

udenlandske investeringsforeninger. De danske skal på baggrund af lovgivningen herhjemme 

oplyse ÅOP, hvilket medvirker til en stærk gennemsigtighed.Forfatter kender dog ikke til 

lovgivningen i hjemlandende for de udenlandske investeringsforeninger, hvorfor deres ÅOP er 

angivet som deres oplyste ”Total Price” med forventning om, at det indeholder de samme 

omkostninger som de danske ÅOP.  

Resumé  
Afhandlingens formål var at afklare om aktivt forvaltede investeringsforeninger ud fra en empirisk 

synsvinkel kunne bevise, at de giver et merafkast til dets investorer. Kort fortalt at de er 

omkostningerne værd. Afhandlingen blev dog udfærdiget med det tvist, at investeringsforeningerne 

blev selektivt udvalgt ud fra opstillede kriterier til deres Active Share samt Tracking Error. Årsagen 

til dette var, at Closet Indexing er et stigende problem i blandt investeringsforeninger og de er 

medvirkende til at trække gennemsnittet for branchen ned.  

Efterfulgt af det indledende afsnit gennemgås den beskrivende del af afhandlingen, hvor opgavens 

fortolkning af aktiv samt passiv investering blev defineret, efterfulgt af fordele og ulemper ved 

begge investeringsvalg.  

Efter ovenstående gennemgås afhandlingens analyse af investeringsforeningernes historiske 

performance opgjort i 11 forskellige nøgletal, som afdækker foreningernes afkast, risiko samt 

risikojusteret afkast.  

Konklusionen på afhandlingens problemstilling blev, at over den 10 årige periode formåede 47,22 

% af investeringsforeningerne, at give et bedre risikojusteret afkast end markedet målt på Jensen´s 

Alpha. Tendensen var, at jo længere tidsperioden var, desto større andel af investeringsforeningerne 

”outperformede” markedet.  

En anden observation som udsprang af analysen, var at det var de to mindste markeder (Emerging 

Markets & Europa Small Cap) hvor andelen af investeringsforeninger, som slog markedet er størst. 
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Dette medvirker til at tesen om at jo mindre markederne er desto mindre efficiente er de, virker 

plausibel.  

At analysen samtidig viste at de investeringsforeninger, som slår markedet har en gennemsnittelig 

højere Tracking Error samt Active Share end de der ikke gør, underbygger afhandlingens 

eksistensgrundlag med at differentiere blandt de udvalgte investeringsforeninger.  

Kunsten ved aktiv forvaltning er, b.la. at udvælge de(n) rigtige forvalter, som kontinuerligt formår 

at slå markedet. Der vil altid være fordele samt ulemper ved begge investeringsstrategier, det 

gælder ”blot” om at finde den forvalter der kan mindske ulemperne samt forøge fordelenes styrker. 

På trods af at det ikke er alle investeringsforeninger som formår at give et merafkast til dets 

investorer, så er der foreninger og forvalter som kontinuerligt formår at give ekstra værd til dets 

investorer og derfor på baggrund af det plus, at 47,22 % af investeringsforeningerne formår at give 

et risikojusteret merafkast til investorerne konkluderes det at aktiv forvaltning som investeringsvalg 

kan forsvares under de rigtige omstændigheder. 

 

Formler 
 
I afhandlingen har jeg anvendt følgende formler: 

 

 

Porteføljeafkast: 

 

 
Formlen anvendes til at beregne investeringsforeningernes, samt deres respektive benchmarks 

afkast. Jeg har desuden anvendt den til at opstille indeks over udviklingen af 100 kr. investeret i t
0
.  
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Gennemsnit: 

 

Anvendt til at beregne det aritmetiske afkast for en periode. Der er i denne opgave beregnet 

aritmetisk afkast for perioderne 2007-2016, 2007-2011 samt 2007-2009. Aritmetisk afkast vurderes 

dog til, at være underlegent sammenlignet med geometrisk afkast i forhold til hvad afhandlingen vil 

belyse. Årsagen til det er at det aritmetiske afkast ikke tager højde for rentes rente effekten, som det 

geometriske gennemsnit gør.  

 

Geometrisk afkast: 

 

 

I modsætning til det aritmetiske afkast som egentlig blot er et simpelt gennemsnit, så arbejder det 

geometriske afkast med rentes rente effekten. Grundet dette vil det geometriske afkast aldrig være 

større end det aritmetiske afkast, men derimod langt mere retvisende hvorfor det også anerkendes 

som den korrekte metode til at opgøre ens porteføljes afkastudvikling.  

Et eksempel på forskellen imellem aritmetisk samt geometrisk afkast er fx Danske Invest Europe 

Small Cap Kl DKK, som vil blive omtalt senere i denne afhandling. De havde i perioden 2007-2009 

følgende afkast: 

2007: 8,15 % 

2008: -44,71 % 

2009: 46,78 % 

 

Ved at anvende det aritmetiske afkast får vi det til at Danske Invest Europe Small Cap i perioden, 

har haft et gennemsnitligt resultat p.a. på (8,15 + -44,71 + 46,78) / 3 = 3,41 %.  

Anvender vi derimod det geometriske afkast, får vi et mere retvisende resultat der viser at Danske 

Invest Europe Small Cap i perioden har haft et årligt afkast på -4,26 %.  
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Ved en periode på N = 1 vil det geometriske og aritmetiske afkast altid give samme resultat.  

 

Capital Asset Pricing Model: 

 

R = CAPM forventede afkast 

Rf = Risikofri rente 

Rm = Markedets forventede afkast 

B = Beta 

CAPM, som er en anerkendt prisfastsættelsesmodel vil udelukkende blive drøftet på et teoretisk 

plan og ikke beregnet. Jensen´s Alpha, Treynor Ratio samt Sharpe Ratio er dog alle nøgletal udledt 

af CAPM.  

 

 

Median: 

 

 
Jeg har anvendt median formlen til, at beregne den midterste værdi af nogle nøgletal (Tracking 

Error inkluderet). Dette for at udelade observationer, der afviger meget fra normen.  

 

Active Share: 

 

 
Active Share vil blive gennemgået mere dybdegående senere i afhandlingen, men er kort fortalt et 

nøgletal der sammenligner hvor stor en andel aktiverne i investeringsforeningen afviger fra dets 

respektive benchmark. En forenings Active Share på 70 % betyder at 30 % af foreningens aktiver er 

lig med benchmarks.   
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Tracking Error: 

 

 
Tracking Error kan anvendes som nøgletal af både aktive samt passive investeringsforeninger. 

Aktive foreninger vil have en høj Tracking Error, da deres afkast i så fald vil afvige fra benchmark. 

Hvorimod en passiv investeringsforening, der forsøger at replicere benchmarks afkast samt risikovil 

ønske en så lav Tracking Error som muligt.  

 

 

Standardafvigelse: 

 

 
Jeg anvender Standardafvigelse som et risiko nøgletal i afhandlingen, da det måler porteføljernes 

udsving. En høj standardafvigelse vil indikere at porteføljens afkast udvikler sig meget volatilt, 

hvorimod en lav standardafvigelse vil vise at porteføljen har haft en mere stabil performance.  

 

Kovarians: 

 

 
Kovarians har jeg anvendt til at beregne det såkaldte spredningsforhold imellem porteføljernes 

afkast samt markedets. Derudover anvendes kovariansen også til at beregne Beta.  

 

Varians: 
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Begrebet varians har jeg anvendt til at måle hvor meget porteføljernes samt benchmarks værdier i 

gennemsnit afvigers fra dets middelværdi. Det er et begreb som ofte kan blive lidt uhåndgribeligt, 

hvorfor jeg primært anvender varians til sammen med kovariansen at beregne porteføljernes Beta.  

 

Beta: 

 

 
Beta fortæller om et værdipapir eller porteføljes volatilitet i forhold til benchmark. Ved en Beta 

værdi på 1 vil porteføljen bevæge sig symmetrisk med benchmark, hvorimod en Beta på 0,7 % 

indikerer at den er 30 % mindre volatilt end markedet, og en Beta på 1,3 % viser at den teoretisk set 

er 30 % mere volatilt end markedet.  

 

Beta er af ovennævnte egenskabers skyld, et glimrende værktøj til at sammenligne 

investeringsforeningernes risiko.  

 

Korrelation: 

 

 
Korrelation anvendes til at beregne hvor stor sammenhængsgraden er imellem fx Porteføljens afkast 

samt Benchmarks afkast.  

 

Jensens Alpha:  

 

 
R(i) = Det realiserede afkast for porteføljen eller investeringen. 

R(f) = Den risikofrie rente.  

B = Porteføljens eller investeringens Beta.  

R(m) = Benchmarks afkast.  

 

Jensens Alpha (også kendt som blot Alpha) er et risikojusteret afkast mål, der gengiver det afkast 

porteføljen har leveret når man sammenligner med benchmark, den risikofrie rente samt dets risiko 

(Beta).  
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Treynor Ratio: 

 

 
 

I modsætning til Jensens Alpha så fokuserer Treynor Ratio ikke på hvad markedets afkast har 

været, men derimod om investeringsforeningen har været i stand til at opnå et positivt afkast når 

man tager højde for porteføljens systematiske risiko (Beta).  

 

 

 

Sharpe Ratio: 

 

 
 

Hvor Treynor Ratio anvender markedsrisikoen til at måle volatiliteten, så anvender Sharpe Ratio 

porteføljens standardafvigelse, hvilket angiver den totale risiko.  

 

 

Information Ratio: 

 

 
Information Ratio er et nøgletal der anvendes til at vurdere foreningens afkast, når der er taget højde 

for deres Tracking Error. Jo højere Information Ratio, desto bedre har foreningen været til at skabe 

merværdi for dets kunder.  
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Morningstar oplyser som tommelfingerregel anses en Information Ratio på ca. 0,5 til at være 

acceptabelt. 
10

 

Beskrivelse af problemstilling 

I opgavens indledning henvises der til en artikel vedrørende Bill Miller
11

, han kommer som tidligere 

nævnt ind på hvorfor han mener at flere og flere bevæger sig væk fra de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger og over i passivt forvaltede investeringer. Et af hans punkter er at mange 

forvaltere er ”Closet indexer”, med betegnelsen Closet indexer menes der, at forvalterne lægger sig 

tæt op af deres benchmark for bedst muligt, at kunne replicere benchmarks afkast. Dette vælger de 

at gøre af b.la. hensyn til deres jobsikkerhed, såfremt de præsterer som deres benchmark er deres 

job sikkert, men såfremt de vælger at påtage sig risiko (faktisk udøve aktiv forvaltning), så er der 

risikoen for at de underpræsterer markant i forhold til deres benchmark og derfor afskediges. 

Udfordringen ved ovenstående er at ud over investorer forventer at deres midler bliver aktivt 

forvaltet, så investerer de i en forvalter der præsterer akkurat som benchmark, men det før deres 

administrationsomkostninger er afregnet og de vil derfor med overvejende sandsynlighed præstere 

værre end benchmark efter omkostninger, hvilket er det der i sidste ende betyder noget for 

investorerne.  

Når man som privat investor foretager det valg at lade sine investeringer blive investeret aktivt af en 

forvalter, som har det erklæret mål udadtil at slå dets benchmark så er det ikke tilfredsstillende 

moralsk eller etisk at forvalterne arbejder med meget lave Tracking Error´s samt Active Share.  

Et tilfældigt udpluk af 2 investeringsforeninger med lav Tracking Error giver følgende billede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 http://www.morningstar.dk/dk/glossary/100419/information-ratio.aspx 
11 https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-28/shift-from-active-to-passive-investing-
isn-t-what-it-seems 
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Sydinvest USA Ligevægt og Value  

Figur 3: Graf over udviklingen i Sydinvest USA Ligevægt og Value samt dets benchmark 

12 

Ovenstående investeringsforening har en Active Share på 77,15 samt Tracking Error på 1,24
13

. Det 

findes meget overraskende at en investeringsforening der slår sig på at være aktiv forvaltet, over en 

årrække følger dets benchmarks afkast stort set identisk.  

 

Et andet eksempel er Nordea Invest Aktier, som tager en ÅOP på 1,54 % for at forsøge ”aktivt” at 

slå dets benchmark. Nordea Invest Aktier har en Active Share 58,61, samt en Tracking Error på 

1,65
14

 

Figur 4: Graf over udviklingen i Nordea Invest Aktier og dets benchmark 

15
 

                                                      
12 http://www.sydinvest.dk/afdelinger/usa-ligev%C3%A6gt-value.aspx 
13 http://www.investering.dk/active-share-og-tracking-error 
14 http://www.investering.dk/active-share-og-tracking-error 
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Ovenstående 2 danske strikprøve observationer er desværre ikke enkelttilfælde, Morningstar har 

den 11/03/2016 udgivet en artikel ved navn ”Watch Out for Closet Index Funds”
16

. I artiklen 

analysere de hvor udbredt Closet Indexing er i Europa, og det er tilsyneladende væsentligt udbredt. 

I artiklen skelner Morningstar grænsen imellem hvorvidt investeringsforeningen er aktivt forvaltet 

eller Closet indexer, ved en Active Share grænse på 60 %.  

 

Figur 5: Graf over antallet af Closet Indexers af de Europæiske Large Cap foreninger 

17 

I ovenstående graf kan vi aflæse at Morningstar finder frem til, at i år 2015 kunne ca. 20 % af alle 

Europæiske Large Cap investeringsforeninger kategoriseres som Closet Indexers. Der observeres 

samtidig, at andelen af Closet Indexers toppede under finanskrisen i 2009. Morningstar belyser i 

deres artikel desuden, at du udover som investor i Closet Indexer investerer under falske 

forudsætninger, så er omkostningerne målt i cost per unit of Active Share væsentligt højere i Closet 

Indexer end i de reelt aktivt forvaltede investeringsforeninger, hvilket kan aflæses af nedenstående 

tabel.  

Figur 6: Graf over enhedsomkostning målt i Active Share 

                                                                                                                                                                                
15 https://www.nordea.dk/privat/opsparing-og-
investering/investeringsforeninger/investeringsafdelinger.html 
16 http://www.morningstar.co.uk/uk/news/147931/watch-out-for-closet-index-funds.aspx 
17 Graf fra artiklen: http://www.morningstar.co.uk/uk/news/147931/watch-out-for-closet-index-
funds.aspx 
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Udover at have en lav Active Share, samt en høj Cost per unit of Active Share så har 78 % af Closet 

Indexerne underpræsteret i forhold til deres benchmark i perioden juli 2010-Juni 2015. 
18

 

 

Opsummering 

Closet Indexing er et reelt problem for den finansielle sektor, forvaltere der sælger sig selv og deres 

produkt som aktivt forvaltet sælger reelt et dyrt produkt, der forsøger at replicere deres benchmarks 

afkast. Dette er med til at øge mistilliden fra investors side, samtidig så har forfatter endnu til gode 

at læse en afhandling/analyse/artikel (Undtagen den drøftede fra Morningstar), hvor der bliver 

skelnet imellem Closet Indexer og Aktive investeringsforeninger i en sammenligning med hvorvidt 

”aktive” Investeringsforeninger formår at slå deres benchmark. Closet Indexer trækker altså 

sektorens gennemsnit ned og er med til at bidrage til påstandene om, at det er en endegyldig 

sandhed at passiv investering er at foretrække.  

 

 

 

 

                                                      
18 http://www.morningstar.co.uk/uk/news/147931/watch-out-for-closet-index-funds.aspx 
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Hvilken definition af aktiv samt passiv investeringsforvaltning anvendes i 

denne opgave? 

 

For at kunne opstille relevante Peer Groups til denne afhandlings analyse af problemstillingen er det 

vigtigt at få belyst hvordan hhv. Aktiv samt passiv investeringsforvaltning bliver defineret i 

afhandlingen. 

 

Den Efficiente Markedshypotese er en finansiel teori der bebuder, at man som investor anvender sin 

tid uforsvarligt såfremt man tror at man kan finde undervurderede aktier. Årsagen til det er at al 

information er offentligt tilgængelig, hvorfor markedsprisen på en aktie altid må anses som den 

korrekte ud fra den viden markedet (alle) har. Eugene Farma som er en anerkendt amerikansk 

økonom har lavet flere studier af Den Efficiente Markedshypotese, hans studier har udmundet sig i, 

at han opdeler efficiensen i flere former (3)
19

: 

1. Svag efficiens – Ved svag efficiens forklarer Eugene, at en aktiekurs er resultatet af 

al historisk information 

2. Semi-stærk efficiens – Ved Semi-stærk efficiens er aktiekursen afspejlet i al 

historisk information, samt information som er offentligt tilgængeligt.  

3. Stærk efficiens – Ved stærk efficiens afspejler aktiekursen ovenstående, samt alt 

privat information. (Dvs. ved stærk efficiens kan ingen slå markedet, da prisen altid 

er korrekt prisfastsat).  

 

Forfatter er af den holdning, at markedernes (samt de enkelte aktiers) efficiens varier løbende 

imellem, at være Semi-stærk til Stærk Efficiens. Vi kender alle til investorer, som kontinuerligt har 

slået markedet år efter år også under hensynstagen til risiko (Warren Buffet som det mest kendte 

eksempel). Hvorfor Den Efficiente Markedshypotese bortfalder, da det ikke ville være muligt 

såfremt teorien holder.  

Niveauet af informationen (hvorvidt det er offentlig tilgængeligt eller privat/insider information) 

spiller altså en stor rolle i hvor efficient markedet er jf. Eugene Farma. I Large Cap virksomheder 

antages det at informationerne deles hurtigt, samt effektivt i forhold til gældende regler og det kan 

måske være derfor at det kun er et mindretal af investeringsforeninger der operer inden for Large 

                                                      
19 http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/2643/kan_man_forudsige_aktiekurserne.html 



22 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

Cap virksomheder, som formår at slå dets respektive benchmark. Derimod kan der ved Small Cap 

virksomheder argumenteres for, at der kan være et lavere informationsniveau og derved kan opstå 

Svag/Semi-stærk efficiens, som øger mulighederne for at de dygtige forvalter kan finde aktier der 

ikke er prissat korrekt af markedet.  

 

På baggrund af ovenstående vil min første Peer Group består af 6 investeringsforeninger, som har 

til formål at slå MSCI Europe Small Cap Net Return Euro.  

Jeg vil komme mere ind på dem senere, først vil jeg tage debatten omkring Active Share samt 

Tracking Error. 

 

Active Share: 

 

Er et nøgletal, hvis formål er at sammenligne investeringsforeningens portefølje med dets 

respektive indeks. En Active Share på 70 % betyder at 70 % af investeringsforenings portefølje 

adskiller sig fra benchmark dvs. 30 % af foreningens portefølje er identisk med benchmark. Aktive 

fonde har oftest en høj Active Share, hvorimod passive investeringsforeninger vil have en lav 

Active Share. 

 

Kritik af Active Share: En høj Active Share er ikke den endegyldige sandhed for at foreningen 

udøver en høj aktiv forvaltning, det kan også afspejle sig i at foreningen anvender et forkert 

indeks/marked som dets benchmark.  

Et andet branchekendt ”trick” til at pumpe sin Active Share kunstigt op, er at hvis man fx invester i 

Danske Aktier og har C20 som indeks, så i stedet for at købe op i Carlsberg B aktien der er listet på 

indekset så invester man i Carlsberg A aktien, som ikke er indeholdt i indekset men alt andet lige 

bør have en høj korrelation med Carlsberg B aktien. På den måde opnår investeringsforeningen et 

afkast tæt på benchmark, samt får en høj Active Share ved at invester i et værdipapir der ikke er i 

benchmarkedet.   
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Tracking Error: 

 

 

 

Tracking Error er ligeledes et nøgletal, hvis formål er at belyse hvor meget foreningens afkast 

afviger fra dets respektive benchmark. Ligesom med Active Share så vil aktivt forvaltede 

investeringsforeninger typisk have en høj Tracking Error, samt passivt forvaltede 

investeringsforeninger have en lav Tracking Error.  

 

Kritik af Tracking Error: Nøgletallet kan afvige ret væsentligt alt afhængig af hvilken 

beregningsperiode der er anvendt, derudover virker det ikke som om at der er nogen fast tendens til 

hvordan den skal opgøres, nogle anvender ugentlige data mens andre anvender månedlige eller 

endda daglige data. Derudover så er det ikke udelukkende investeringsforeningens 

investeringsstrategi som påvirker dets Tracking Error, dette gør selve markedets volatilitet også.  

 

I Morningsstars tidligere drøftede artikel redegjorde forfatteren for, at de skelnede imellem en aktiv 

og passiv investeringsforening på en Active Share på 60 % og at det desuden bliver anset som en 

markedsstandard. Jeg har ikke i samme omfang været i stand til at finde en markedsstandard for 

Tracking Error, jeg har derfor valgt at sætte grænsen på 4 %.  

I denne afhandling definerer jeg altså aktiv investering som: 

Min: 60 % i Active Share. 

Min 4 % Tracking Error.  

Passiv investering defineres derfor som alt der falder uden for ovenstående to kriterier, dog vil der 

ved drøftelse af passiv investering udelukkende blive drøftet de egenskaber som tilfalder de 

produkter/investeringsforeninger, som udadtil slår sig på at være passivt forvaltet og ikke de aktive 

investeringsforeninger, som reelt set er passive.  
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Figur 7: Forskellige typer af aktiv forvaltning 

20
 

Cremers og Petajisto har med ovenstående graf illustreret samt visualiseret, det vi har gennemgået 

med hvornår en investeringsforening reelt bør kategoriseres som aktiv eller passiv.  

Ved at have defineret hvornår en forening anses som aktiv, har jeg nu opfyldt forudsætningerne for 

at kunne udvælge mine peer groups. Udover udelukkende at analysere Small Cap markedet vil jeg 

også analysere de større markeder, for at se om de præstere bedre når ”Closet Indexers” er sorteret 

fra.  

Ovenstående har resulteret i følgende Peer Groups/markeder: 

Small Cap Europa: 

 Danske Invest Europe Small Cap KL DKK: Active Share: 96,65 - Tracking Erorr: 5,29 

Formue: 821,92 mio. kr. ÅOP: 1,83 % 

 Nordea Invest Europa Small Cap Aktie: Active Share: 92,15 – Tracking Error: 4,08 Formue: 

307 mio. kr. ÅOP: 1,69 % 

 SEBinvest Europa Small Cap: Active Share: 94,23 – Tracking Error 5,05 Formue: 1.402,14 

mio. kr. ÅOP: 1,94 % 

                                                      
20 http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7 side 75 

http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7
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 Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund: Active Share: 91,55 – Tracking Error: 

4,35 Formue: 3.918,95 mio. kr. ÅOP: 1,83 % 

 AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund: Active Share: 85.74 – Tracking 

Error: 4 Formue: 125,46 mio. kr. ÅOP: 1,86 % 

 JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund: Active Share: 90,19 – Tracking Error 4,93 

Formue: 4.552,94 mio. kr. ÅOP: 1,76 % 

Benchmark: MSCI Europe Small Cap Net Return EUR - Market Cap: 1,181,414.02 USD 

Millions.
21

 

 

Globale Aktier: 

 Nordea Invest Global Stars: Active Share: 92,09 – Tracking Error: 10,23 Formue: 409 mio. 

kr. ÅOP: 1,92 % 

 Skagen Vekst A: Active Share: 93 – Tracking Error 5,77 Formue: 6.391 mio. kr. ÅOP: 1,00 

% 

 Carnige Worldwide/Globale Aktier: Active Share: 92,6 – Tracking Error 5 Formue: 

3.806,21mio. kr. ÅOP: 1,6 % 

 Skagen Global A: Active Share: 93 – Tracking Error 4,61Formue:  22.913 mio. kr. ÅOP: 

1,00 % 

 Alm Brand Invest Globale Aktier: Active Share: 89,06 – Tracking Error 4,58 Formue: 

628,78 mio. kr. ÅOP: 2,4 % 

 Sparinvest Value Aktier KL: Active Share: 89,55 – Tracking Error 4,55 Formue: 6.385,4 

mio. kr. ÅOP: 2,19 % 

 Maj Invest Value Aktier: Active Share: 95,36 – Tracking Error 4,47 Formue: 9.594,77 mio. 

kr. ÅOP: 1,66 

 Sparinvest Cumulus Value KL: Active Share: 89,55 – Tracking Error 4,45 Formue: 488,19 

mio. kr. ÅOP: 2,20 % 

 Jyske Invest Favorit Aktier: Active Share: 91,05 – Tracking Error 4,02 Formue: 1.118,25 

mio. kr. ÅOP: 2,01 % 

Benchmark: MSCI World – Market Cap: 35,577,449.30 USD Millions.
22

 

 

                                                      
21 https://www.msci.com/documents/10199/efd274e3-300f-43e7-8985-30ded93a7f00 
22 https://www.msci.com/documents/10199/178e6643-6ae6-47b9-82be-e1fc565ededb 
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Emerging Markets: 

 Skagen Kon-Tiki A DKK: Active Share: 96 – Tracking Error 5,59 Formue: 26.726 mio. kr. 

ÅOP: 2,00 % 

 Danske Invest Nye Markeder KL: Active Share 81,09 – Tracking Error 5,33 Formue: 

2.630,99 mio kr. ÅOP: 1,88 % 

 Bankinvest New Emerging Markets Aktier: Active Share: 64,5 – Tracking Error 4,07 

Formue: 858,08 mio. kr. ÅOP: 3,57 % 

Benchmark: MSCI Emerging Markets – Market Cap: 4, 384, 934, 52 USD Millions. 
23

 

 

Large Cap Europa: 

 Danske Invest Engros Europa Focus KL: Active Share: 93, 36 – Tracking Error 4,84 

Formue: 12,93 mio. Kr. ÅOP: 1,86 % 

 Handelsinvest Europa: Active Share: 92,94 – Tracking Error: 4,82 Formue: 622,35 mio. kr. 

ÅOP: 1,70 % 

 LI Aktier Europa: Active Share: 90,66 – Tracking Error 4,08 Formue: 92,65 mio. kr. ÅOP: 

1,66 % 

 SEBinvest Europa Højt udbytte: 86,51 – Tracking Error 4,06 Formue: 918,31 mio. kr. ÅOP: 

1,84 % 

Benchmark: MSCI Europe Index – Market Cap:  8,251,600.54 USD Millions. 
24

 

 

De danske investeringsforeningers Active Share samt Tracking Error er hentet fra: 

http://www.investering.dk/active-share-og-tracking-error. Investerings Fonds Branchen opgør dog 

ikke disse nøgletal for udenlandske investeringsforeninger. De beregner nøgletallene halvårligt, for 

at nøgletallene har størst mulig sammenligningsgrundlag er de udenlandske Tracking Errors 

beregnet på samme grundlag, Active Share ‘s er oplyst af de udenlandske investeringsforeninger 

selv.  

 

 

 

                                                      
23 https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111 
24 https://www.msci.com/documents/10199/db217f4c-cc8c-4e21-9fac-60eb6a47faf0 

http://www.investering.dk/active-share-og-tracking-error
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I en artikel i Jyllandsposten 24.5.2016 fortæller CEO i Investeringsfondbranchen Anders Klinkeby 

at danskerne ultimo 2015 havde placeret 441.000 mio. kr. i investeringsforeninger.
25

 

Den opstillede peergruppe har den 2.3.2017 en samlet formue på 94.724,320 mio. kr. dvs. at de i 

forhold til danskernes totale formue investeret i værdipapirer udgør andel på 21,48 %, hvis vi 

inkluderer de 3 udenlandske investeringsforeningers formue, samt 19,53 % hvis vi ekskluderer dem 

fra sammenligningen.  

Figur 8: Diagram over markedernes andel i den samlede formue i Peer Groups.  

26
 

 

 

Opsummering: 

I denne afhandling vil der blive fokuseret på fonde med forskellige benchmarks og ikke 

udelukkende regionens respektive large cap benchmark. På baggrund af et kriterie om min. 60 % 

Active Share samt 4 % Tracking Error er der blevet udvalgt i alt 22 investeringsforeninger med 4 

forskellige benchmarks.  

                                                      
25 http://jyllands-posten.dk/annoncering/nordea/ECE8689891/flere-danskere-vaelger-at-
investere/ 
26 Udarbejdet på baggrund af peergroupens oplyste formuer. Se Bilag 1, fane ”Omkostninger” 

12% 

54% 

32% 

2% 

Formue 

Small Cap Europa Globale Aktier Emerging Markets Europa
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Hvilke fordele samt ulemper er der ved hhv. Aktiv og passiv 
investeringsforvaltning? 
 

Om end afhandlingens formål er, at have fokus på aktiv forvaltnings egenskaber samt performance 

og ikke gøre det til en aktiv kontra passiv debat, så vil jeg belyse fordele samt ulemper ved begge 

investeringsstrategier. Årsagen til det er at det forhåbentligvis vil nuancere debatten, derudover er 

den ene strategis fordel oftest den andens ulempe.  

 

Aktiv forvaltning fordele: 

 

Det helt centrale element samt fortaler for at vælge aktiv investering, er muligheden for at ”slå 

markedet”. De aktive investeringsforeninger har muligvis flere delmål som; udelukkende at 

investere i bæredygtige virksomheder der kontinuerligt har præsteret godt, arbejder etisk osv. Men 

deres primære mål er at kontinuerligt overpræstere i forhold til dets benchmark dvs. give et 

merafkast til dets investorer i forhold til, hvis de havde investeret i en passiv fond, der følger 

benchmark/indekset blindt.  

 

Kritik af ovenstående fordel: 

S&P Dow Jones Indices, der er en global leder indenfor at udbyde data for de finansielle markeder, 

har i slutningen af 2015 udgivet en 20 siders rapport
27

 der b.la. Fokuserer på hvordan 

investeringsforeninger opdelt i forskellige globale regioner har præsteret over forskellige årrækker.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf 
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Figur 9: Oversigt over europæiske investeringsforeninger der ikke slår dets benchmark.  

28
 

Som det kan aflæses i ovenstående tabel så er Holland skrækscenariet for de der er pro aktiv 

forvaltning, da ingen Hollandske investeringsforeninger har formået at slå dets benchmark over en 

5 årig periode. Rapporten viser at jo kortere tidshorisonten er, desto større andel af fondene 

outperformer dets benchmark. Dette kan tale for at aktiv forvaltning kan slå markedet i ny og næ, 

men det er de absolut færreste der formår at gøre det kontinuerligt.  

 

For Danmark ser tallene desuden således ud: 

Figur 10: Antallet af danske investeringsforeninger, som ikke slår dets benchmark 

29
 

Danmark følger de andres landes trends, hvorfor som afhandlingens problemstilling også bygger på 

er det problematisk, hvis det er de færreste investeringsforeninger som indfrier den største fordel 

ved aktiv forvaltning. Dog forholder rapporten sig i lighed med de fleste andre, sig ikke til 

problematikken vedrørende Closet Indexers.  

 

                                                      
28 http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf side 4. 
29 http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf side 4 

http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf
http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf
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En anden essentiel fordel ved aktiv forvaltning er muligheden for, at forvalter kan justere efter 

markedsvilkår. Forvalteren har mulighed for at reducere aktiebeholdningen og øge beholdningen af 

obligationer eller ”gå kontant” fx under en finansiel krise. Derudover har han ligeledes mulighed for 

at øge aktiebeholdningen i ”Bull” tider. Dvs. perioder hvor aktiemarkedet er stødt stigende.  

 

Kritik af ovenstående fordel: 

 

De fleste forvaltere er begrænset af visse restriktioner om at fonden de varetager, skal have x % 

andel aktier samt x % andel af obligationer. Dette for at modvirke at man som investor ender op 

med et produkt, der har en anden risikoprofil end fonden havde, da man foretog sin investering.  

CFA instituttet (Chartered Financial Analyst) har i 2013 udgivet en rapport
30

 hvor følgende graf 

indgår: 

Figur 11: Graf over udviklingen af USA´s aktiver samt Active Share 

31
 

Som det kan aflæses af grafen så i årene op til finanskrisen steg antallet af forvaltede midler 

markant, mens Active Share samtidig faldt mærkbart. Dette kunne indikere at forvalterne har udvist 

en ”magelig” adfærd dvs. aktiemarkederne udviklede sig positivt, flere og flere ønskede at deltage i 

festen og forvalterne kunne tillade sig at læne sig mere og mere op af deres respektive benchmarks, 

og samtidig tage en pæn fee for deres arbejde. Så blot fordi forvalterne slår sig på muligheden for 

                                                      
30 http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7 
31 http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7 side 80 

http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7
http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7
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aktivt at ændre strategi undervejs, så er det ikke enslydende med at de udnytter de muligheder i 

markedet der måtte opstå.  

 

Et managervalg – Som tidligere nævnt så varetager en eller flere forvalter aktivt investeringerne i en 

investeringsforening. Ved at finde de(n) rigtige forvalter, som er dygtige nok til at slå markedet 

kontinuerligt(eksempler på disse vil blive gennemgået senere) og dermed være deres omkostning 

værd, kan man få et afkast som slår markedsafkastet.  

 

Kritik af ovenstående fordel: 

 

Ligesom i mange andre brancher/jobprofiler, så får de forvaltere som præsterer godt (slår 

kontinuerligt markedet) jobtilbud andetsteds fra. Så blot fordi du vælger at købe dig ind i fond x 

fordi at de har tilknyttet en velkendt og respekteret forvalter, som beviseligt har slået markedet 

kontinuerligt så er det ikke sikkert at de(n) respektive forvalter er ansvarlig for foreningen i morgen. 

Hvorfor det som investor kræver noget opmærksomhed, hvis man vælger at investere i en 

investeringsforening blindt grundet forvalters track-record, da foreningerne normalt ikke udsender 

meddelelse om skift af forvalter. 

 

Aktiv forvaltning ulemper: 

 

Hvor passive investeringsforeninger blot lægger sig op af et indeks og automatisk sørger for at 

supplere op med de aktiver det pågældende indeks indeholder, så sidder der en eller flere forvalter i 

de aktive investeringsforeninger og dedikerer deres tid til aktivt at forsøge og udvælge de 

værdipapirer som de ikke mener er korrekt prisfastsat af markedet. Disse forvaltere skal selvfølgelig 

have løn for deres arbejde, hvorfor omkostningerne ved aktiv forvaltning selvsagt er højere end 

passiv investering. Den gennemsnittelige ÅOP for fondene i denne afhandlings peer groups er 1,96 

%. Denne omkostning medvirker til, at man som investor i en aktiv investeringsforening er bagud 

på forhånd i forhold til markedet, og sætter dermed pres på at forvalter skal kunne bevise at han er 

”pengene værd”.  
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At perfektionere(reducere) den usystematiske risiko (også kaldet selskabsrisikoen), kan være svært 

ved udelukkende at anvende aktiv forvaltning. Årsagen til det er at for at den usystematiske risiko 

kan reduceres, skal forvalter finde værdipapirer med en lav korrelation samt lav samvarians. Men 

da 1 aktiv fond næppe er tilfredsstillende fra en investors synspunkt, invester man i flere fonde. 

Disse fonde skal indbyrdes have en lav korrelation samt samvariation, for at opnå en perfekt 

diversificeret portefølje med så lav usystematisk risiko som muligt.  

Figur 12: Overblik over diversificeringseffekten i forhold til antallet af aktier  

 

 

Det der yderligere taler imod enkeltheden i at udvælge aktive fonde med en lav korrelation, er at 

fondene har forskellige grader af frihed i forhold til b.la. Brancher samt geografiske områder. Dvs. 

du kan muligvis finde 4 fonde i dag med lav samvariation, men det ændrer sig måske i morgen fordi 

2 af fondene ændrer i deres geografiske område, hvor de investerer i grundet ændret markedsvilkår.  

 

Hvor den dygtige forvalter kan give et afkast som slår markedsafkastet kontinuerligt, så er der også 

den jævne forvalter som muligvis kan levere samme afkast som markedet, men når hans 

omkostninger er fratrukket underpræstere. Der er selvfølgelig også dem, som ikke er dygtige nok, 

og underpræstere konsekvent i forhold til benchmark. Hvor de som underpræsterer forventeligt 

bliver hurtigt afskediget, så er der selvfølgelig også risikoen for at den dygtige forvalter som 

kontinuerligt har slået markedet får et tilbud fra anden side af, og forlader den fond du som investor 
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har placeret dine penge i. Dette er ikke noget du, som udgangspunkt bliver gjort opmærksom på, 

hvorfor det åbner op for den problemstilling at man som aktiv investor løbende skal holde øje med 

hvem der forvalter ens midler.  

 

En vigtig og tit overset ulempe ved aktiv investering er, at alle midlerne rent faktisk ikke er 

investeret. Miranova, har i deres analyse af omkostninger i danske investeringsforeninger skrevet 

følgende: ” Der er store variationer i andel kontanter i aktive fonde. I USA refereres der i 

litteraturen jævnligt til 5% kontanter i aktiefonde (Bogle J. C., 2014). I 2013 og 2014 var andelen 

på et relativt lavt niveau, og kontanterne udgjorde i amerikanske aktiefonde 3,5-4,0% (Strauss, 

2014). I januar 2016 havde Wall Street Journal fokus på den stigende andel kontanter i fonde og 

pensionsselskaber, henholdsvis 8,8 % og 5,4 %, hvilket for fonde er det højeste siden 2007 (Martin 

& Krouse, 2016). For danske aktiefonde i perioden 2008-2013 svingede kontantandelen mellem 

1,8 % og 4,1 % (Mikkelsen, Den bekostelige opsparing, 2013).”
32

 

Kontantbeholdningen må antages at skyldes dels manglende investeringsformål, samt også til 

formål at have likviditet til rådighed til når/hvis en god investeringsmulighed opstår.  

Der kan dog argumenteres for at kontantandelen skyldes forvalterens ønske om, at neddrosle 

foreningens risikoprofil grundet forventninger om dårligere konjunkturudvikling. 

 

Capital Asset Pricing Model (benævnt CAPM fremover) er en anerkendt prisfastsættelsesmodel, der 

anvendes til at prisfastsætte aktiver. Kort fortalt siger modellen at det forventede afkast, er = et 

risikotillæg til det enkelte papir + den risikofrie rente. Dvs. at afkast og risiko følges ad. Ulempen 

for aktiv forvaltning teoretisk er at CAPM´s egenskaber modsiger de der argumenter for aktiv 

forvaltning, da aktiverne alt andet lige altid vil flytte sig hen imod SML. (Security Market Line).  

Figur 13: Security Market Line 

 

                                                      
32 http://www.miranova.dk/analyse/analyse-af-danske-investeringsforeninger-4-mia-kroner-
aarligt-i-skjulte-omkostninger/ 
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Passiv forvaltning fordele: 

 

Som tidligere nævnt så fortæller moderne porteføljeteori, at markedet altid er korrekt prissat og at al 

information er offentligt tilgængeligt for alle. Ud fra den teori kan markedet ikke blive ”slået”, 

hvorfor det må anses som den eneste reelle mulighed at investere i et produkt, der følger 

markedsafkastet bedst muligt.   

 

Kritik af ovenstående fordel: 

 

Teorien siger som sagt at markedet ikke kan blive slået, men som tidligere redegjort for i denne 

afhandling så er det ikke alle der har lyttet efter det udsagn. Morningstar har udarbejdet en rapport 

til onlinemediet Barrons, hvor de har fundet 4 forvalter som har slået Standard & Poors 500 index 

over de sidste; 1, 3, 5, 10 og 25 år. De 4 forvalter er: Jerome Dodson – Parnassus Fund, Samuel 

Isaly – Worldwide Health Sciences, David Carlson – Elfun Trusts samt Spiros Segalas – Harbor 

Capital Appreciation.
33

 Disse 4 herrer har det tilfælles, at de alle holder markant færre aktier end 

sektorens gennemsnit på 153. Faktisk holder de alle færre end 65 individuelle værdipapirer, hvilket 

af åbenlyse årsager øger volatiliteten men også øger kravet til deres dygtighed i at udvælge de 

rigtige værdipapirer. Ved kontinuerligt at have slået markedet i så mange år, som de har, gør de op 

med teorien om at markedet er stærkt-efficient og ikke kan blive slået.   

 

Udover at porteføljeteorien taler for passiv investering, er der andre fordele ved at vælge den 

passive investeringsstrategi. Den umiddelbart største fordel er nok den mest omtalte i debatten 

vedrørende valg af investeringsstrategi, nemlig omkostningerne. Da passive investeringer i en 

indeksfond kræver langt mindre arbejde (styres typisk af algoritmer
34

) er omkostningerne også langt 

mindre end i en aktivt forvaltet investeringsforening. Sparinvest som herhjemme er anerkendt for 

deres passive indeks fonde, har fx en fond der hedder ”Index Globale Aktier Min. Risiko KL” Den 

fokuserer på de aktier der indgår i MSCI World Minimum Volatility Index. Foreningen har en ÅOP 

                                                      
33 http://www.barrons.com/articles/4-managers-who-consistently-beat-the-market-1452318197 
34 http://blog.nord.investments/passiv-forvaltning-vinder-ogsa-over-pensionsselskabernes-
investeringseksperter/ 
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på 0,62 % 
35

. Differencen i ÅOP på en aktiv og passiv investeringsforening, medvirker altså til at de 

passive investeringer er foran fra dag 1 af.  

 

Kritik af ovenstående fordel: 

Hvad er en ”fair” pris for et passivt investeringsprodukt? Er de 0,62 % som Sparinvest tager for 

deres ovennævnte fond billigt? Det er et emne som forfatter personligt mener ikke er belyst 

ordentligt endnu. Det er udmærket at de er billigere end aktivt forvaltede investeringsprodukter, 

men er de billige nok og er udbuddet af fonde i Danmark tilfredsstillende?  

I ovenstående debat er det dog vigtigt at skelne imellem passive investeringsforeninger, som fx 

Sparinvest tilbyder og ETF´er som er notorisk væsentligt billigere
36

, men også har visse andre 

egenskaber end de passive investeringsforeninger.  

 

I modsætning til aktivt forvaltede investeringsforeninger er det relativt simpelt, at opbygge en 

veldiversificeret portefølje med en minimal usystematisk risiko ved at placere ens midler i såkaldte 

”brede markedsindeks”
37

. Dette kan opnås ved f.eks. at investere i MSCI Europe, Emerging 

Markets samt Nord Amerika, og på den baggrund opnå en stor diversifikation uden større 

investeringsmæssige overlap. Ved at følge denne investeringsmetode slipper du også som investor 

for, at skulle holde øje med om der ændres strategi/geografisk område/branche osv.  

 

Ligesom at det umiddelbart er en ulempe ved aktiv forvaltning at foreningerne har en kontantandel, 

som ikke er investeret og forhåbentlig genererer et tilhørende afkast, så vil 

passiveinvesteringsforeninger alt andet lige altid have en kontantandel på 0 %.  

 

Passiv forvaltning ulemper: 

 

Da passive investeringsforeninger forsøger at replicerer aktiverne, som det underliggende 

benchmark indeholder og samtidig skal have en vis fortjeneste vil de passive foreninger aldrig 

kunne slå markedet. Dvs. ens afkast ved at investere i passive investeringsfonde vil altid være 

                                                      
35http://www.sparinvestindex.dk/afdelinger/globalt/index%20globale%20aktier%20min%20risiko.
aspx 
36 http://www.morningstar.dk/dk/news/125791/hvor-billigt-kan-det-blive.aspx 
37 http://www.cnbc.com/2016/10/04/passive-investing-is-on-a-tear-and-for-very-good-
reason.html 
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lavere end det gældende markedsafkast. Dette er dog forventeligt og helt i højde med den 

føromtalte markedshypotese, om at markederne er efficiente og derved ikke kan blive slået.  

 

Hvor en aktiv forvalter har mulighed for justerer beholdningen/foreningens investeringer efter de 

gældende markedsvilkår, f.eks. i forhold til om vi befinder os i et Bull eller Bear marked. Så har en 

man som investor i passive fonde ikke samme fleksibilitet, da indeksene ikke vil ændre på dets 

allokering. Dette medvirker til at man som passiv investor selv skal forholde sig til, hvorvidt man 

ønsker at ændre sin eksponering i mod aktiemarkedet aktivt, da der ikke er en professionel forvalter 

som tager den beslutning for en.  

 

Markedernes koncentration er en udfordring for passiv investering, da selvom de forskellige indeks 

indeholder en bred vifte af virksomheder, så er de koncentreret imod de største virksomheder eller 

sektorer, der udgør en høj procentandel af det underliggende indeks.  

 

Der er passive investeringsforeninger, der til en vis grad tager et ”aktivt valg” om hvad du 

investerer i, men som udgangspunkt investerer du i et indeks og alt hvad det indeholder. Dvs. at du 

som investor ikke kan tage et aktivt valg, om hvorvidt du ønsker at investere i virksomheder der fx 

producer våben eller anvender børnearbejdskraft.  

Opsummering: 

Figur 14: Oversigt over drøftet fordele og ulemper ved investeringsmetode 

 

38
 

Som ovenstående oversigt illustrer, er der fordele og ulemper ved begge investeringsvalg. Det ville 

unægtelig være overraskende, hvis der udelukkende fandtes fordele og ingen ulemper ved et af 

valgene. Som investor er det vigtigt, at få taget stilling til hvor meget værdi de enkelte fordele og 

                                                      
38 Selvlavet oversigt over de gennemgåede fordele og ulemper 
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ulemper vægter for en. Er det muligheden for at slå markedet og opnå et overabnormalt afkast som 

tiltaler en mest, eller er det eventuelt de løbende omkostninger der vægter mest i ens beslutning.  

 

Hvordan kan de der ønsker deres investeringer aktivt forvaltet stille sig 
bedre? 
 
Ovenstående spørgsmål anses som interessant i forbindelse med afhandlingens problemstilling, især 

for de som foretrækker og tror på aktiv investering. Som tidligere gennemgået er det langt fra alle 

investeringsforeninger som formår at slå deres respektive benchmarks, hvorfor det alt andet lige 

altid vil være i en investors interesse at finde frem til de fonde samt managers som rent faktisk slår 

markedet.  

Før at vi kommer videre i den proces er det vigtigt, at man som investor udarbejder sin egen due 

diligence og får gennemtænkt følgende emner: 

- Investeringshorisont? 

- Kortsigtet eller langsigtet afkast? 

- Hvilken risikoprofil? 

 

De midler man ønsker at investere for som investor, er de oprindeligt øremærket/tiltænkt fx 

udbetaling til køb af privat ejendom inden for nogle få år? Eller er de måske tiltænkt, at skulle 

supplere ens pension og forhåbentlig forsøde tilværelsen der? 

Det er ekstremt vigtigt at få afklaret ens tidshorisont med de pågældende midler, da det vil give et 

bedre overblik over hvilken type investeringsforening, som vil være mest fordelagtig. Hvis pengene 

er øremærket til andre formål inden for en kortere tidshorisont (typisk mindre end 3 år fra 

investeringstidspunktet t
0
), så vil man som investor (alt afhængig af risikoprofil) alt andet lige 

foretrække en fond med en større andel af ”sikre” aktiver som fx Realkreditobligationer, 

virksomhedsobligationer samt statsobligationer. Hvorimod hvis pengene er placeret hovedsageligt i 

aktier, ejendomme samt alternative investeringer, så vil man typisk ønske en længere tidshorisont 

med de investerede midler grundet aktivernes højere volatilitet.  
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Figur 15: Hvad 100 kr. investeret i 1979 i enten S&P 500 eller Barclays Agg. Er blevet til 

39 
 
Ovenstående ”Wealth indeks” visualiserer hvad 100 kr. investeret i år 1979 i hhv. S&P 500 samt 

Barclays US Aggregate Bond Index er blevet til i 2013. Ovenstående graf bekræfter at aktier har en 

markant større volatilitet end obligationer. Barclays Agg. Har udviklet sig forholdsvis stabilt i en 

nogenlunde lige linje, uden de større udsving. Dette indikerer at en overvægt af obligationer 

historisk set har været fornuftig, såfremt man enten har en kort tidshorisont med midlerne eller man 

er forholdsvis risikoavers. Fra 1979-2013 dvs. 34 år er de 100 kr. vokset til 1.465,57 kr. Ser vi på 

udviklingen i S&P 500 kan der imidlertid konstateres, at der forefindes langt større udsving 

(volatilitet) med tilhørende afkast historisk set. Såfremt du har en kort tidshorisont, men vælger at 

placere dine midler udelukkende i aktier, grundet den tiltrækkende tanke om et abnormalt positivt 

afkast i forhold til andre alternativer kan man risikere at ende med store tab. Forestil jer at I vælger 

som investor at placere jeres penge i S&P 500 indekset i 2007, hvis I havde investeret 1.000.000 kr. 

på daværende tidspunkt og var nødsaget til at hive dem ud i 2009 til andre formål, så ville den ene 

                                                      
39 Egen tilvirkning udledt af data fra: https://www.thebalance.com/stocks-and-bonds-calendar-
year-performance-1980-2013-417028 
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million kroner have en reduceret værdi på 796.698 kr. på trods af at S&P 500 steg med 26,46 % i år 

2009.   

Figur 16: Hvad 100 kr. investeret i 1979 er blevet til 

 
 

Påfører man Wealth Indekset en ret linje for S&P 500 udvikling, ser det dog unægteligt attraktivt ud 

100 kroner i 1979 er blevet til 4.440,69 kr. i 2013. Der kan derfor argumenteres for at man ved en 

lang tidshorisont, bør overveje at være overvægtet imod aktier. Da de historisk set har 

”outperformed” obligationer, målt på afkast over en længere tidshorisont.  

Noget der kunne være interessant at belyse er hvordan grafen ville se ud, hvis en aktiv forvalter 

havde været dygtig nok til at vægte sin portefølje årligt imod enten S&P 500 eller Barclays US 

Aggregate Bond Index og derved været eksponeret imod den af de to, som havde præsteret bedst 

hvert år siden 1979. Såfremt en forvalter havde formået dette, ville hans afkastgraf se således ud: 
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Figur 17: Hvad 100 kr. investeret i 1979 er blevet til inkl. Performance fra fiktiv forvalter 

40
 

Ovenstående graf viser at hvis der havde været en forvalter, som havde været dygtig nok til hvert 

eneste år at kunne forudse om han skulle være eksponeret mod enten aktier eller obligationer så 

ville hans 100 kr. være vokset til en værdi på 25.036,72 kr. i 2013. Den markante forskel i forhold 

til S&P 500 samt Barclays US Aggregate Bond Index er, at såfremt man havde forudset rigtigt så 

havde man ikke haft et eneste år med negativt afkast. I ovenstående eksempel er der dog ikke taget 

højde for b.la. kurtage samt management fee (omkostninger til forvalteren). Eksemplet illustrer dog, 

at en forvalter der tager et aktivt valg omkring sin eksponering imod hhv. aktier og obligationer har 

mulighed for at outperforme markedet teoretisk.  

Som investor i en aktiv investeringsforening er man som tidligere nævnt, på bagkant fra start målt 

på netto afkastet grundet omkostninger til forvalteren. Ifølge en analyse af danske 

investeringsforeninger som Miranova (Dansk formuepleje virksomhed) har foretaget, så er den 

                                                      
40 Egen tilvirkning ud af data fra: https://www.thebalance.com/stocks-and-bonds-calendar-year-
performance-1980-2013-417028 
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gennemsnittelige ÅOP for danske investeringsforeninger 1,38 % 
41

. For at belyse hvor meget 1,38 

% i årlige omkostninger udgør for det langsigtede afkast, vil jeg illustrere det ved at anvende vores 

fiktive forvalter igen. Den fiktive forvalter har fortsat forudset rigtigt hvert eneste år, men han vil nu 

årligt have 1,38 % for det. I så fald vil hans netto afkast, nu se således ud:  

Figur 18: Hvad 100 kr. investeret i 1979 er blevet til inkl. Performance fra fiktiv forvalter med ÅOP 

 

42
 

Som det kan aflæses i ovenstående graf, så gør blot en ”lille” årlig omkostning til manageren på 

1,38 % en stor forskel i det lange løb. Faktisk så har investorerne der har investeret omkostningsfrit 

opnået et afkast, der er 48,30 % større samlet set over hele perioden i forhold til investorerne, som 

har holdt en identisk portefølje men måtte betale 1,38 % i årlig omkostning for dette. Derfor er det 

ekstremt vigtigt som ovenstående illustrerer, at være opmærksom på at den fond man udvælger til at 

investere sine midler for sig ikke er for omkostningstung i forhold til alternativerne, der præsterer 

                                                      
41 http://www.miranova.dk/analyse/analyse-af-danske-investeringsforeninger-4-mia-kroner-
aarligt-i-skjulte-omkostninger/ 
42 Egen tilvirkning ud af data fra: https://www.thebalance.com/stocks-and-bonds-calendar-year-
performance-1980-2013-417028 
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tilsvarende bruttoafkast.  

 

Når man som investor har forholdt sig til risikoprofil, tidshorisont samt omkostningerne er det 

næste oplagte trin, at observerer hvem der står som ansvarlig for investeringsforeningen. For det 

meste vil der være en eller flere navngivende porteføljemanagers for foreningerne, og andre gange 

vil der f.eks. stå ”Asset Team”. Det er åbenlyst at gennemsigtigheden er langt større med de 

foreninger med navngivende ansvarlige end de der blot skriver ”Asset Team”. Ved at investere i en 

investeringsforening med navngivende forvaltere, vil man som investor have muligheden for at 

holde øje med hvorvidt der sker udskiftning i blandt foreningens forvaltere. Nogle gange oplyser 

foreningerne selv på deres hjemmeside, hvem der har været ansvarlig analytiker for deres afdelinger 

i de forskellige år, og andre gange skal man selv rette henvendelse for at få afklaret det. Dette kan 

være nyttigt I forbindelse med, at man observerer en afdeling der historisk har performet rigtig godt, 

men måske det seneste år har underperformet dette kan skyldes en evt. udskiftning i 

analytikerteamet.  

 

Derudover bør man inden man vælger at investere i en forening som gennemgået i opgavens 

indledende afsnit, som minimum have observeret foreningernes Active Share samt Tracking Error. 

Årsagen til det er at sikre sig, at det rent faktisk er en aktiv forvaltning man lader forvalte sine 

midler og ikke blot en investeringsforening der udgiver sig for at være det. Hvorvidt de to nøgletal 

reelt har en høj korrelation med hvor stor en andel af investeringsforeninger, der slår markedet vil 

denne afhandlings analyse forventeligt afklare.  

 

Slutteligt bør en investor, også gøre sig overvejelser omkring fondens størrelse. I 1999 oplevede 

den amerikanske investeringsforening Fidelity´s Magellan den udfordring, at fonden blev for stor, 

hvilket medførte at den blev nød til at gå væk fra sin strategi om at udvælge small og midcap aktier 

og i stedet supplere med større selskaber, hvilket medførte en negativ udvikling af deres 

performance
43

. 

Michael Voss der af Morningstar er kåret til verdens bedste forvalter
44

 er til daglig ansvarlig for 

Fundamental Invest Stock Pick I samt II, som tilsammen har ca. 2.300 millioner kr. under 

forvaltning. Han valgte fornyligt at tage konsekvensen af sin popularitet og lukkede for nye kunder. 

                                                      
43 http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/picktherightmutualfund.asp 
44 http://www.shareholders.dk/investorviden/102276/kig-michael-voss-over-skulderen 
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Han udtalte følgende: ”Nok er nok. Vi skal simpelthen ikke blive for store. Vi investerer i mange 

typer aktier, og vi har 40 pct. i small- og midcapaktier, og der vil det ikke give mening, hvis vi 

pludselig har 10 mia. kr. under forvaltning”.
45

  

Det er dog ikke alle foreninger der tager den beslutning for at være tro imod sin risikoprofil, 

ligesom Fidelity´s Magellan så endte Sparinvest Danske Provinsbanker i det samme problem, de 

udvalgte og opkøbte aktier i danske pengeinstitutter, men blev for store i forhold til udbuddet af 

aktier og endte med at lave strategien om til europæiske finansielle aktier og det blev aldrig en 

succes. 
46

 

Hvordan har de aktivt forvaltede investeringsforeningers performance 
udviklet sig empirisk i forhold til benchmark? 
 

Introduktion 

 

For at kunne forholde sig til investeringsforeningernes performance er det vigtigt, at vi ikke 

udelukkende forholder os til deres realiserede afkast og konkluderer ud fra det. Årsagen til det er at 

afkastet ikke fortæller os hele sandheden, det fortæller os nemlig ikke hvilken risiko 

investeringsforeningerne har påtaget sig for at opnå afkastet. Derfor vil analysen indeholde følgende 

nøgletal: 

 Geometrisk afkast 

 Standardafvigelse 

 Korrelation 

 Beta 

 Jensens Alpha 

 Treynor Ratio 

 Sharpe Ratio 

 Tracking Error 

 Information Ratio 

                                                      
45 http://www.morningstar.dk/dk/news/157493/stjerneforvalter-lukker-for-nye-kunder-nok-er-
nok---vi-skal-ikke-v%C3%A6re-for-store.aspx 
46 http://www.shareholders.dk/investorviden/102631/ros-til-michael-voss-for-at-lukke-for-nye-
kunder 
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For redegørelse af ovennævnte nøgletal henvises til afsnittet ”Formler”, hvor de er uddybet. Det 

aritmetiske afkast vil ikke blive kommenteret, da som tidligere forklaret anvendes det geometriske 

afkast i stedet. Derudover vil der ikke blive kommenteret på kovarians samt varians, da de er 

forholdsvis uhåndgribelige og de andre nøgletal vil give et resultat med større nytteværdi for 

analysen.  

 

Den risikofrie rente er anvendt til, at beregne flere af de ovenstående nøgletal. SKAT anbefaler i 

samråd med FSR (Danske revisorer), at der anvendes den effektive rente på en dansk 10 årig 

statsobligation. 
47

  

Keld Sørensen Executive Director – Chief Investment Office JPMorgan Asia fortæller at ”Teoretisk 

anvendes en risikofri rente der afspejler investeringshorisonten, men i praksis anvendes den samme 

rentehorisont uanset investeringshorisonten”
48

 

På baggrund af ovenstående har jeg valgt at anvende den effektive rente på en dansk 10 årig 

statsobligation, dog med den tilføjelse at for at imødekomme den teoretiske synsvinkel beregnes 

den ud fra varigheden af de kommende periodeanalyser. Dvs. at de nøgletal der anvender den 

risikofri rente vil for perioden 2007-2009 anvende den gennemsnittelige effektive rente for samme 

periode, samme princip er anvendt for de to andre perioder (2007-2011 samt 2007-2016).  

Ud fra de oplyste effektive renter fra Danmarks Statistik: 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp anvendes følgende 

risikofri renter: 

2007-2009:  4,07% 

2007-2011: 3,56% 

2007-2016: 2,32 %
49

 

 

Analyse af perioden 2007-2009 

Denne periode dækker finanskrisen, som indtræf i samme periode og belyser hvordan 

investeringsforeningerne formåede at manøvre sig igennem den globale finansielle krise. Perioden 

som helhed er præget af høj volatilitet, lave (hvis ikke negative) afkast, høj korrelation samt lave 

Beta værdier.  

 

                                                      
47 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813218 
48 Skrevet i privat mail af 12.04.2017 
49 Se evt. Bilag Excel fil – Data og Beregninger fane ”Risikofri Rente” 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Figur 19: Global 2007-2009 

50
 

Afkast: 

Verdensindekset MSCI World realiserede et geometrisk afkast på -4,57 %. Skagen Vekst A 

formåede i samme periode som den eneste af investeringsforeningerne, at levere et positivt resultat 

på 2,99 %. Skagen Global A samt Maj Invest Value formåede dog at præstere et mindre negativt 

resultat end MSCI World, og outperformede på den måde også deres benchmark. De resterende 6 

foreninger leverede et geometrisk afkast, som var dårligere end verdensindekset. Værst klarede 

Jyske Invest Favorit Aktier sig, som leverede et negativt resultat på -12,83 %.  

De 9 fonde præsterede i gennemsnit et negativt resultat på -6,49 %.  

 

Statistik: 

 

I krisetider som denne periode afspejler, ville en lav volatilitet være forholdsvist overraskende. 

Dette er dog heller ikke resultatet her, MSCI World havde en standardafvigelse på 33,63 % hvilket 

blot 2 investeringsforeninger havde lavere. Skagen Global A havde den laveste standardafvigelse på 

31,07 %.  Skagen Global A havde dermed en lavere standardafvigelse samt et mindre negativt 

afkast end MSCI World, hvorfor det indikerer at de som forening lykkes med at skabe et bedre 

resultat med mindre volatilitet end dets benchmark. Skagen Vekst A der som den eneste formåede 

                                                      
50 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 3 årig periode” 

Global 2007-2009 MSCI World Nordea Invest GS. Skagen Vekst A Carnige Worldwide Skagen Global A Alm Brand Globale Spar inv. Value Maj inv. Value Spar inv. Cumulus Jyske inv. Favorit

Afkast

Aritmetisk afkast -0,26% -3,28% 16,19% -0,71% 2,03% -5,31% -5,58% 3,64% -5,18% -5,55%

Geometrisk afkast -4,57% -8,14% 2,99% -5,91% -1,48% -9,29% -10,83% -2,89% -10,00% -12,83%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 33,63% 38,09% 65,33% 36,23% 31,07% 32,11% 36,55% 44,56% 34,89% 40,79%

Korrelation 1,0000 0,9099 0,9501 0,9962 0,9998 0,9927 0,9909 0,9433 0,9951 0,9944

Kovarians 0,0777 0,1392 0,0809 0,0697 0,0715 0,0812 0,0942 0,0778 0,0909

Beta 1,00 0,69 1,23 0,72 0,62 0,63 0,72 0,83 0,69 0,80

Nøgletal

Jensen´s Alpha -6,27% 9,55% -3,80% -0,23% -7,90% -8,70% 0,24% -8,12% -9,95%

Treynor Ratio -0,0864 -0,1777 -0,0088 -0,1395 -0,0901 -0,2114 -0,2075 -0,0835 -0,2044 -0,2102

Sharpe Ratio -0,2569 -0,3206 -0,0165 -0,2754 -0,1786 -0,4160 -0,4077 -0,1562 -0,4033 -0,4143

Tracking Error 15,84% 34,99% 4,01% 2,62% 4,24% 5,56% 17,01% 3,63% 7,88%

Information Ratio -0,23 0,22 -0,33 1,18 -1,11 -1,13 0,1 -1,5 -1,05
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at skabe et positivt afkast, havde også den markant største standardafvigelse på 65,33 %.  

De 9 fonde havde en gennemsnittelig standardafvigelse på 39,96 %.  

 

At den gennemsnittelige korrelation imellem foreningerne samt MSCI World er 0,9747 er ingen 

overraskelse, i krisetider har korrelationen det med at stige. 
51

 Da de fleste aktiver bliver påvirket 

væsentligt under kriser.  

 

Foreningernes beta varierede fra 0,62 til 1,23, ikke overraskende målt på standardafvigelsen var det 

Skagen Vekst A, som havde den højeste Beta værdi og faktisk den eneste af foreningerne med en 

Beta på over 1,00. Den gennemsnittelige beta var på 0,76, hvilket afspejler tankegangen bag aktive 

investeringsforeninger i krisetider skal være i stand til, at mindske deres positioner i risikofyldte 

aktiver og derved mindske volatiliteten.  

 

Nøgletal: 

 

Skagen Vekst A opnåede som en af to foreninger sammen med Maj Invest Value en positiv 

Jensen´s Alpha, dvs. at de formåede at skabe et merafkast i forhold til markedet.  

Den gennemsnittelige Alpha for foreningerne var dog -3,91 %, dvs. at den gennemsnittelige 

forening i analysen, ikke formåede at skabe et merafkast i forhold til MSCI World.  

 

MSCI World havde i perioden en Treynor Ratio på -0,0864, igen var det kun Skagen Vekst A samt 

Maj Invest Value der formåede at skabe et bedre resultat målt i deres merafkast pr. risikoenhed. Det 

er dog værd at bemærke, at deres resultater også var med negative fortegn. Foreningerne havde i 

gennemsnit en negativ Treynor Ratio på -0,15.  

 

3 fonde havde et bedre risikojusteret afkast end benchmark (Sharpe Ratio), dog alle med negativt 

fortegn. MSCI World havde en Sharpe Ratio på -0,2569 og fondene havde i gennemsnit en på -

0,2876.  

 

Deres gennemsnittelige Tracking Error lå på 10,64 %, Skagen Vekst A havde den højeste på 

34,99 %, hvorimod Skagen Global A havde den laveste på 2,62 %.  

                                                      
51 http://marketrealist.com/2015/05/beware-correlations-rise-crises/ 
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Bedømt ud fra Information Ratio formåede 3 foreninger, at skabe et merafkast målt på deres risiko. 

Foreningerne som gennemsnit havde dog en negativ IR på -0,43, hvorfor analysegruppen som 

helhed ikke formåede, at skabe et positivt afkast holdt op imod deres risiko.  

Figur 20 Europa 2007-2009: 

 

52
 

 

Afkast: 

 

Ingen af de 4 investeringsforeninger formåede, at skabe et bedre geometrisk afkast end MSCI 

Europe i perioden, som havde et afkast på -4,85 %. Nærmest var Danske Inv. Europa med et afkast 

på -5,09 % og værst præsterede LI Aktier Europa med et afkast på -17,17 %. Fondenes 

gennemsnittelige afkast var på -10,44 %.  

 

Statistik: 

 

3 ud af 4 havde en lavere standardafvigelse end markedet med SEBinvest Europa, som havde den 

laveste på 27,20 % imod markedets 39,63 %. LI Aktier, som havde det dårligste afkast havde også 

den højeste volatilitet med 48,40 %.  

 

Korrelationen imellem foreningerne og markedet var forholdsvist højt, med en gennemsnittelig 

korrelation på 0,9965. Ligesom med de globale foreninger, havde de europæiske 

                                                      
52 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 3 årig periode” 

Europa 2007-2009 MSCI Europe Danske Inv. Europa Handelsinv. Europa LI Aktier Europa SEBinv. Europa

Afkast

Aritmetisk afkast 1,27% 0,37% -4,45% -6,74% -6,36%

Geometrisk afkast -4,85% -5,09% -10,19% -17,17% -9,30%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 39,63% 37,63% 38,21% 48,40% 27,20%

Korrelation 1,0000 0,9991 0,9912 0,9958 0,9999

Kovarians 0,0993 0,1001 0,1273 0,0719

Beta 1,00 0,63 0,64 0,81 0,46

Nøgletal

Jensen´s Alpha -3,52% -8,58% -22,77% -9,29%

Treynor Ratio -0,0892 -0,1448 -0,2238 -0,2619 -0,2922

Sharpe Ratio -0,2251 -0,2434 -0,3732 -0,4388 -0,4916

Tracking Error 2,59% 5,35% 9,65% 12,44%

Information Ratio -0,09 -1,00 -1,28 -0,36
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investeringsforeninger en relativ lav gennemsnittelig Beta værdi på 0,63. LI Aktier havde den 

højeste Beta værdi på 0,81.  

 

Nøgletal: 

 

Ingen af de fire foreninger formåede, at skabe et positivt afkast målt på Jensens Alpha. Værst var 

det for LI Aktier, med en negativ Alpha på -22,77 %. Det gennemsnittelige resultat for foreningerne 

var på -11,04 %, hvorfor de europæiske investeringsforeninger i perioden 2007-2009 ikke formåede 

igennem aktiv forvaltning at skabe værdi for dets investorer.  

 

En Treynor Ratio på -0,0892 havde MSCI Europe, hvilket var bedre end de 4 foreninger. Dårligst 

præsterede SEBinvest Europa, der med en TR på -0,2922 formåede målt ud fra afkast pr. 

risikoenhed at præstere dårligst af alle.  

Den gennemsnittelige TR for de europæiske foreninger var -0,2306.  

Ligesom med TR præsterede alle foreningerne dårligere end markedets -0,2251 målt på Sharpe 

Ratio. Tættest på markedet var Danske Invest, med en Sharpe Ratio på -0,2434. Den 

gennemsnittelige Sharpe Ratio for foreningerne løn på -0,3867. 

 

Foreningerne havde en gennemsnittelig Tracking Error på 7,51 %. Det der er i øjnefaldende er, at 

de foreninger med lav Tracking Error (2,59 % samt 5,35 %) præsterede bedre afkastmæssigt end de 

to med højest Tracking Error.  
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Figur 21: Emerging Markets 2007-2009 

 

53
 

 

Afkast: 

 

I modsætning til det globale samt europæiske investeringsmarked, så oplevede MSCI Emerging 

Markets et positivt geometrisk afkast i perioden. Jf. flere publikationer så klarede især de asiatiske 

lande, krisen bedre end resten af verden.
54

 2 ud af de 3 investeringsforeninger opnåede et positivt 

afkast, bedst klarede Skagen Kon-Tiki sig med et positivt afkast på 7,43 %, hvorimod BankInvest 

New Emerging Markets havde et negativt afkast på -13,50 %.  

Dette indikerer at selvom man vælger at diversificere sine midler ud på markeder, der præsterer 

positivt i kriseperioder så er der stor forskel i det realiserede afkast. (Bemærk at der i betragtningen 

ikke er taget højde for påtaget risiko).  

Det gennemsnittelige afkast for foreningerne var -1,45 %.  

 

Statistik: 

 

MSCI Emerging Markets havde en standardafvigelse på 64,66 %, hvilket var højere end de 3 

foreninger. Deres gennemsnittelige standardafvigelse var på 58,92 %, dvs. foreningerne opererede 

med en mindre volatilitet end deres benchmark. Det er bemærkelsesværdigt at den forening (Skagen 

                                                      
53 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 3 årig periode” 
54 https://piie.com/publications/chapters_preview/6741/04iie6741.pdf 

Emerging Markets 2007-2009 MSCI EM Skagen Kon-Tiki Danske Inv. N.M. Bankinv. N.E.M

Afkast

Aritmetisk afkast 20,88% 18,40% 14,88% 1,84%

Geometrisk afkast 5,96% 7,43% 1,71% -13,50%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 64,66% 51,81% 64,38% 60,56%

Korrelation 1,0000 0,9936 0,9579 0,9942

Kovarians 0,2219 0,2659 0,2595

Beta 1,00 0,53 0,64 0,62

Nøgletal

Jensen´s Alpha 2,36% -3,56% -18,74%

Treynor Ratio 0,0189 0,0633 -0,03712 -0,28305

Sharpe Ratio 0,0292 0,0648 -0,0367 -0,2901

Tracking Error 14,43% 18,72% 11,85%

Information Ratio 0,10 -0,23 -1,64
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Kon-Tiki), der oplevede det bedste geometriske afkast samtidig var den investeringsforening med 

lavest volatilitet.  

 

Ligesom de andre markeder, har foreningerne en høj korrelation til dets benchmark i denne periode. 

Den gennemsnittelige korrelation var på 0,9819, igen påtænkes årsagen til det at skyldes den 

globale krise samt korte tidshorisont.  

 

Foreningernes Beta værdi variererede fra 0,53 til 0,64, med en gennemsnittelig Beta på 0,59. Dette 

afspejler at foreningerne var vægtet imod mindre konjunkturfølsomme aktiver, end markedet som 

helhed.  

 

Nøgletal: 

 

Skagen Kon-Tiki formåede med et Jensen´s Alpha afkast på 2,36 % som den eneste af de 3 

investeringsforeninger, at give dets investorer et merafkast i forhold til benchmark når der var taget 

højde for Beta samt den risikofri rente. BankInvest New Emerging Markets havde en negativ Alpha 

på -18,74 % og underpræsterede derfor i høj grad i forhold til dets benchmark.  

Den gennemsnittelige Jensen´s Alpha var på -6,65 %, hvorfor det ses, at de 3 Emerging Markets 

foreninger som helhed ikke formåede at give et positivt merafkast til dets investorer.  

 

Foreningerne havde en gennemsnittelig Treynor Ratio på -0,0856. Dette står i stærk negativ 

kontrast til markedet, som formåede at skabe et merafkast pr. risikoenhed på 0,0189. Dog slået af 

Skagen Kon-Tiki, der opnåede en TR på 0,0633.  

 

Ligesom ved Treynor Ratio formåede kun 33 % af foreningerne, at have en bedre Sharpe Ratio end 

markedet. Igen er det Skagen Kon-Tiki, der med en positiv Sharpe Ratio på 0,0648 var bedre end 

markedets 0,0292. Foreningernes gennemsnittelige Sharpe Ratio lød på -0,0873, hvilket betyder at 

foreningerne havde et gennemsnitteligt negativt risikojusteret afkast og en underperformance i 

forhold til benchmark på -0,1165. (Differencen på markedets resultat, samt foreningernes 

gennemsnittelige resultat).  
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Emerging Markets foreningerne havde en gennemsnittelig Tracking Error på 15,00 % i forhold til 

markedet. Skagen Kon-Tiki der outperformede markedet, lå midt i feltet af de 3 foreninger med en 

Tracking Error på 14,43 %. Hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke entydigt kan vurderes om en 

høj eller lav Tracking Error, resulterer i et merafkast til investorerne.  

 

Skagen Kon-Tiki havde en positiv men lav Information Ratio, hvilket afspejler at de på nuværende 

tidspunkt ikke konsistent slår markedet. En høj Information Ratio havde derimod betydet, at de 

konsekvent slår markedet.
55

 Den gennemsnittelige Information Ratio for Emerging Markets 

foreningerne var dog på -0,59 %, hvorfor foreningerne som helhed ikke kontinuerligt slår markedet.  

 

 

 
Figur 22: Europa Small Cap 2007-2009 

 

56
 

 

Afkast: 

 

MSCI European Small Cap faldt markant i perioden, mere præcist med et geometrisk afkast på -

11,60 %. 4/6 investeringsforeninger præsterede et bedre afkast end markedet, dog ingen med 

positivt afkast. Bedst klarede Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund sig, med et resultat 

på -3,90 %. Værst klarede AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund sig, med et 

negativt resultat på -18,23 %.  

                                                      
55 http://www.investopedia.com/terms/i/informationratio.asp 
56 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 3 årig periode” 

Europa Small Cap 2007-2009 MSCI E.S.C. Danske Inv. E.S.C. Nordea Inv.E.S.C. SEBinv. E.S.C. Franklin AXA Rosenberg JPMorgan

Afkast

Aritmetisk afkast -5,72% 3,40% 0,43% 2,52% 3,59% -11,20% -4,46%

Geometrisk afkast -11,60% -4,25% -9,12% -6,89% -3,90% -18,23% -13,55%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 39,95% 45,93% 50,93% 51,62% 47,60% 42,38% 47,55%

Korrelation 1,0000 0,9925 0,9989 0,9999 0,9986 0,9993 0,9938

Kovarians 0,1214 0,1355 0,1375 0,1266 0,1128 0,1259

Beta 1,00 0,76 0,85 0,86 0,79 0,71 0,79

Nøgletal

Jensen´s Alpha 3,60% 0,11% 2,54% 4,46% -11,23% -5,26%

Treynor Ratio -0,1567 -0,1094 -0,1554 -0,1272 -0,1005 -0,3155 -0,2234

Sharpe Ratio -0,4804 -0,1800 -0,2590 -0,2100 -0,1700 -0,5263 -0,3710

Tracking Error 7,95% 11,18% 11,70% 7,99% 2,85% 9,03%

Information Ratio 0,92 0,22 0,40 0,93 -2,33 -0,22
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Foreningerne havde et gennemsnitteligt afkast på -9,32 %, hvorfor de som det eneste af de 4 

markeder outperformede markedet målt på det rene afkast.  

 

Statistik: 

 

39,95 % var markedets standardafvigelse, hvilket ingen af foreningerne lå under. Højest var 

SEBinvest Europa Small Cap med en standardafvigelse på 50,93 %. Foreningernes 

gennemsnittelige standardafvigelse var på 47,67 %, dvs. at foreningerne opnåede et bedre afkast 

mod en højere påtaget volatilitet.  

 

Det der bemærkelsesværdigt ved det Europæiske Small Cap marked er ikke den høje korrelation, 

som går igen (en gennemsnittelig korrelation på 0,9972) men derimod at dets Beta værdier var 

gennemsnitteligt på 0,7933, hvilket er højere end nogen af de andre markeder. Der virker dog ikke 

som om, at der er nogen større sammenhæng imellem bedste afkast og høj Beta. Da SEBinvest med 

den højeste Beta værdi på 0,86 havde det 3. bedste afkast.  

 

Nøgletal: 

 

4 ud af 6 foreninger formåede at skabe en positiv Jensens Alpha, bedst klarede Franklin sig med en 

positiv Alpha værdi på 4,46 %. Dog var Jensens Alpha gennemsnitsværdi for foreningerne negativ 

med -0,96 %, dette skyldes i overvejende grad at AXA Rosenberg havde et negativt merafkast på -

11,23 %.  

 

De 4 foreninger formåede også at skabe en bedre Treynor Ratio samt Sharpe Ratio end markedet, 

alle værdierne er dog negative. Dette skyldes de negative realiserede afkast i krisetiden. 

Foreningernes gennemsnittelige Treynor Ratio lød på -0,1718 samt -0,2860 Sharpe Ratio.  

 

Tracking Error´en varierede fra 2,85 % - 11,70 %, med en gennemsnitlig Tracking Error på 8,45 %. 

Det er i øjnefaldende, at AXA Rosenberg, som har leveret de dårligste resultater og har 

underperformet væsentligt i forhold til markedet, samtidig har den laveste Tracking Error. Dette 

kunne indikerer at de foreninger, som har påtaget sig risici og forsøgt at afvige fra benchmark er 

blevet belønnet på det europæiske small cap marked i omtalte periode.  
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Der var 4 foreninger med positiv Information Ratio, hvilket indikerer at de slår markedet med en 

hvis konsistens. Danske Invest samt Franklin skilte sig ud, med en Information Ratio på hhv. 0,92 

og 0,93. AXA Rosenberg trak dog gennemsnittet betragteligt ned med et negativt resultat på -2,33, 

hvilket resulterede i, at den gennemsnittelige Information Ratio er på -0,0133. Ovenstående høje 

afvigelser i foreningernes resultater kan tale for, at man burde anvende medianen til at bedømme 

foreningerne som helhed, i stedet for at lade høje yder værdier afgøre bedømmelsen af gruppen som 

helhed.  

 

Figur 23: Opsummering over perioden 2007-2009 
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Ovenstående opsummering taler sine tydelige spor, de europæiske investeringsforeninger formåede 

ikke at bidrage til dets investorer. Hvorimod Small Cap foreningerne præsterede rigtig fint, og 

66,67 % af dem formåede at lave et bedre Alpha afkast end benchmark, hvilket må anses som 

acceptabelt.  

33,33 % af investeringsforeningerne formåede at realisere et bedre aritmetisk afkast end dets 

benchmark, dog var det kun 30,56 % af foreningerne, der havde en positiv Jensens Alpha. Dette 

skyldes, at noget af de bedre afkast er resultatet af en højere påtaget risiko end markederne. At flere 

af foreningerne outperformede markedet målt på Shape Ratio end Treynor Ratio, kan skyldes en 

bedre diversifikationseffekt da Shape Ratio beregnes på porteføljens standardafvigelse (Al risiko), 

hvorimod Treynor Ratio er beregnet på Beta (Udelukkende systematisk risiko). 

 

                                                      
57 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 3 årig periode” 

Outperformer 2007-2009 Globale Europa Emerging Markets Small Cap Gns.

Afkast

Aritmetisk afkast 33,33% 0,00% 0,00% 83,33% 29,17%

Geometrisk afkast 33,33% 0,00% 33,33% 66,67% 33,33%

Nøgletal

Jensen´s Alpha 22,22% 0,00% 33,33% 66,67% 30,56%

Treynor Ratio 22,22% 0,00% 33,33% 66,67% 30,56%

Sharpe Ratio 33,33% 0,00% 33,33% 83,33% 37,50%

Information Ratio 33,33% 0,00% 33,33% 66,67% 33,33%
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Alt efter hvilket nøgletal der tillægges størst betydning vurderes det, at kraftigt hjulpet af de 

europæiske small cap foreninger formåede godt 1/3 af de udvalgte investeringsforeninger at 

outperforme benchmark i perioden 2007-2009. 

 

Analyse af perioden 2007-2011 

 

Perioden fortsatte i forlængelse af år 2009 med positive afkast i 2010, i 2011 opstod der dog igen 

finansiel uro. Denne gang hovedsageligt grundet ”Black Monday”, der primært blev forårsaget af to 

begivenheder. Den ene skyldtes, at Kina devaluerede den kinesiske YUAN samtidig med, at der var 

en forventning til rentestigninger i selvsamme land. (Og USA for den sags skyld).
58

 Den anden 

begivenhed var den fortsatte europæiske gældskrise, hvor især sydeuropæiske lande som Italien, 

Grækenland, Spanien og Portugal led økonomisk. 
59

 

 
Figur 24: Global 2007-2011 
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58 http://www.businessinsider.com/explanations-for-the-black-monday-stock-market-crash-2015-
8?r=UK&IR=T&IR=T 
59 http://www.investopedia.com/terms/e/european-sovereign-debt-crisis.asp 
60 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 5 årig periode” 

Global 2007-2011 MSCI World Nordea Invest GS. Skagen Vekst A Carnige Worldwide Skagen Global A Alm Brand Globale Spar inv. Value Maj inv. Value Spar inv. Cumulus Jyske inv. Favorit

Afkast

Aritmetisk afkast 3,54% 1,39% 10,24% 1,43% 3,17% -1,08% -1,50% 7,22% -1,27% 1,38%

Geometrisk afkast 0,51% -1,88% 1,46% -1,99% 0,74% -4,03% -6,04% 2,76% -5,50% -4,08%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 25,66% 27,82% 49,11% 26,64% 23,68% 25,20% 31,74% 33,16% 30,73% 32,22%

Korrelation 1,0000 0,8947 0,8883 0,9896 0,9893 0,9919 0,9586 0,9474 0,9562 0,9904

Kovarians 0,0511 0,0896 0,0541 0,0481 0,0513 0,0625 0,0645 0,0603 0,0655

Beta 1,00 0,776 1,3599 0,8219 0,7303 0,7793 0,9484 0,9793 0,916 0,9947

Nøgletal

Jensen´s Alpha -3,07% 2,05% -3,04% -0,59% -5,21% -6,71% 2,19% -6,27% -4,61%

Treynor Ratio -0,0305 -0,0701 -0,0154 -0,0675 -0,0386 -0,0974 -0,1012 -0,0082 -0,9890 -0,0768

Sharpe Ratio -0,1188 -0,1955 -0,0428 -0,2083 -0,1191 -0,3011 -0,3025 -0,0241 -0,2948 -0,2371

Tracking Error 12,45% 28,83% 3,90% 4,12% 3,26% 10,21% 12,07% 9,73% 7,67%

Information Ratio -0,19 0,03 -0,64 0,06 -1,39 -0,64 0,19 -0,62 -0,6
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Afkast: 

 

I perioden 2007-2011 havde MSCI World et årligt geometrisk afkast på 0,51 %, i modsætning til 

perioden 2007-2009, hvor markedet oplevede et negativt afkast på -6,49 %. 3 foreninger formåede 

at skabe et bedre geometrisk afkast end markedet. Bedst klarede Maj Invest Value sig, med et 

geometrisk afkast i perioden på 2,76 %. Spar Invest Value præsterede dårligst, med et afkast på -

6,04 %.  

Foreningernes gennemsnit var et negativt afkast på -2,06 %, dvs. over en 5 årig periode ville man 

som investor i disse foreninger have et årligt gennemsnitteligt negativt afkast på -2,06 % i de 5 år.  

 

Statistik: 

 

Foreningernes gennemsnittelige standardafvigelse var på 31,14 % imod markedets volatilitet på 

25,66 %. Laveste standardafvigelse havde Skagen Globale Aktier på 23,68 %, som var en af blot 3. 

foreninger med en lavere standardafvigelse end markedet. Højeste standardafvigelse havde Skagen 

Vekst A med 49, 11 %. Det der værd at bemærke er, at den gennemsnittelige standardafvigelse i 

perioden 2007-2009 var på 39,96 % og er dermed faldet betragteligt. Den reducerede 

standardafvigelse skyldes formentligt den længere tidsperiode, samt ikke så store udsving i 

aktiverne som man så under den globale finansielle krise.  

 

Af samme argumenter som ovenstående i forbindelse med standardafvigelsen ses det også, at den 

gennemsnittelige korrelation blandt aktiverne og markedet blev mindsket. Den er i denne periode på 

0,9563, imod 0,9747 i den tidligere periode. 

 

I perioden 2007-2009 beskrev jeg, at teorien fortæller at Beta værdierne falder i krise tider grundet 

forvalterne forsøger at neddrosle andelen af højt volatile aktiver, samtidig med at de øge deres 

kontantandel
61

. Derfor er det også forventeligt, at beta værdierne i denne periode ville stige, hvilket 

de også gjorde til en gennemsnittelig beta værdi på 0,92, som er markant højere end de 0,76 den var 

i tidligere periode.  

 

 

                                                      
61 https://www.pwc.com/us/en/risk-management/assets/cash-investment-portfolios.pdf side 3. 

https://www.pwc.com/us/en/risk-management/assets/cash-investment-portfolios.pdf
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Nøgletal: 

 

Hvor Skagen Global A havde et positivt geometrisk afkast, har de et negativt merafkast målt på 

Jensens Alpha. Det er kun 2/9 af investeringsforeningerne, som har præsteret et merafkast til dets 

investorer når der er taget højde for den risikofrie rente. Gennemsnitteligt havde foreningerne et 

negativt merafkast på -2,81 %., dog er det en forbedring på de -3,91 % som de havde i sidste 

periode. Resultatet bliver ud over et bedre afkast, påvirket af en lavere risikofri rente da den 

effektive rente på statsobligationer i samme periode har været faldende.  

 

Den gennemsnittelige Treynor Ratio var på -0,1627, imod markedets -0,0305. Maj Invest Value 

klarede sig bedst med en Treynor på -0,0082. Hvorimod Sparinvest Value performede dårligst med 

en TR på -0,1012.  

 

Ligesom med Jensen´s Alpha samt Treynor Ratio, formåede Maj Invest Value samt Skagen Vekst 

A at have en bedre Sharpe Ratio end markedet, dog fortsat negative. Maj Invest Value var bedst 

med en Share Ratio på -0,0241 imod markedets -0,1188. Den gennemsnittelige SR for peergruppen 

lød på -0,1917, som er en fremgang i forhold til sidste periodes på -0,2876.  

 

Tracking Error´en faldt fra 10,64 i sidste periode til 10,25 % i denne, dvs. en mindre nedgang i 

afkastafvigelserne fra benchmark. Det opsigtsvækkende er at Skagen Vekst A samt Maj Invest 

Value, som har performet bedst i perioden har hhv. højest og tredje højest Tracking Error. Det var 

dog til sammenligning ikke Spar Invest Cumulus, som havde den laveste Jensens Alpha, som også 

havde den laveste Tracking Error. Det havde Alm Brand Globale Aktier, med en TE på 3,26 % til 

gengæld.  

 

Maj Invest Value havde den højeste Information Ratio på 0,19, hvilket må siges at være i den 

moderate ende af skalaen på trods af at den er positiv. 2 andre foreninger formåede at have en 

positiv IR. På trods af de positive tal for 3 af foreningerne, var det samlede gennemsnit for de 9 -

0,4222.  
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Figur 25: Europa 2007-2011 
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Afkast: 

 

Det europæiske large cap marked er fortsat præget af et samlet negativt afkast i denne periode, dog 

har Danske Invest Europa nu over den 5 årige periode, formået at skabe et mindre/bedre negativt 

afkast end MSCI Europe. Det positive for de øvrige foreninger er dog, at de har formået at reducere 

deres afkastmæssige afstand til benchmark. I 2007-2009 havde SEBinvest Europa givet et afkast 

der var 4,45 % dårligere end MSCI Europe, i denne periode er den forskel reduceret til 2,84 %.  

Det gennemsnittelige geometriske afkast for de 4 foreninger var i perioden -6,04 %.  

 

Statistik: 

 

2/4 foreninger havde en lavere standardafvigelse end MSCI Europe, især SEBinvest Europa havde 

en standardafvigelse, som afveg betragteligt fra benchmark.  

Ligesom med det globale large cap marked, så faldt foreningernes korrelation med benchmark i 

denne periode og udgjorde nu 0,9804 gennemsnitteligt.  

 

Beta værdierne steg til gennemsnitteligt 0,785, dog er de 4 foreninger præget af store forskelle i 

Beta værdier. LI Aktier, som afkastmæssigt har performet dårligt har den højeste Beta værdi på 

0,98, mens SEBinvest lå på 0,58.  

 

 

 

                                                      
62 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 5 årig periode” 

Europa 2007-2011 MSCI Europe Danske Inv. Europa Handelsinv. Europa LI Aktier Europa SEBinv. Europa

Afkast

Aritmetisk afkast 1,65% 2,01% -1,96% -4,32% -2,89%

Geometrisk afkast -2,27% -1,89% -5,87% -11,29% -5,11%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 28,89% 29,24% 28,67% 35,46% 21,71%

Korrelation 1,0000 0,9820 0,9840 0,9932 0,9623

Kovarians 0,0664 0,0652 0,8140 0,0483

Beta 1,00 0,80 0,78 0,98 0,58

Nøgletal

Jensen´s Alpha -0,81% -4,88% -16,37% -5,30%

Treynor Ratio -0,0583 -0,06853 -0,12071 -0,15226 -0,14983

Sharpe Ratio -0,2018 -0,1864 -0,3290 -0,4188 -0,3993

Tracking Error 5,52% 5,15% 7,56% 9,94%

Information Ratio 0,07 -0,7 -1,19 -0,29
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Nøgletal: 

 

Ingen af de 4 foreninger formåede at skabe et merafkast til dets investorer målt på Jensens Alpha, 

bedst klarede Danske Invest Europa sig med et negativt merafkast på -0,81%. LI Aktier Europa 

klarede det dårligt af de 4, med et negativt merafkast på -16,37 %.  

 

-0,1228 var den gennemsnittelige Treynor Ratio for foreningerne, som var dårligere end markedets 

-0,058. Dvs. at ud fra den systematiske risiko, var der ingen af de fire foreninger som præsterede 

bedre end markedet.  

 

Målt ud fra den totale risiko (standardafvigelse) så præsterede Danske Invest Europa med -0,1864 

marginalt bedre end markedets -0,2018. De andre foreninger præsterede dog dårligere end MSCI 

Europe, hvorfor den gennemsnittelige Sharpe Ratio var -0,3333.  

 

Den gennemsnitlige Tracking Error faldt fra 7,51 % til 7,04 %. Danske Invest Europa, som i 

perioden præsterede bedst af foreningerne, havde den næst laveste Tracking Error på 5,52 %. Hvor 

LI Aktier, som performede dårligst havde den næst højeste med 7,56 %.  

 

Danske Invest Europa havde en marginal positiv Information Ratio på 0,07, hvilket ikke indikerer 

at de slår markedet særligt konsistent. LI Aktier havde den højeste negative IR på -1,19, hvilket 

kunne tyde på, at de underpræsterer forholdsvis kontinuerligt i forhold til benchmark.  
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Figur 26: Emerging Markets 2007-2011 
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Afkast: 

 

Emerging Markets afviger i denne periode fortsat, med positive afkast i forhold til de andre 

områder. MSCI Emerging Markets præsterede i perioden et årligt geometrisk afkast på 5,12 %. 

Dette afkast kunne både Skagen Kon-Tiki samt Danske Invest New Emerging Markets gøre bedre, 

med afkast på hhv. 6,68 % og 5,54 %. Bankinvest New Emerging Markets performer dog fortsat 

væsentligt dårligere end de andre samt markedet, hvorfor det gennemsnittelige geometriske afkast 

for foreningerne er 1,75 %.  

 

Statistik: 

 

Foreningernes gennemsnittelige standardafvigelse faldt fra et niveau på 58,92 % til 44,64 %, så 

selvom foreningerne fortsat operer med høj volatilitet så følger de trenden med nedafgående 

volatilitet ligesom de andre områder. Skagen Kon-Tiki der performede bedst, havde den laveste 

standardafvigelse på 39,67 % imens Bankinvest New Emerging Markets, som afkastmæssigt 

performede dårligst havde den næst laveste.  

 

0,9718 var den gennemsnittelige korrelationskoefficient foreningerne imellem. Danske Invest New 

Emerging Markets havde den laveste korrelationskoefficient på 0,9508, hvor Skagen Kon-Tiki 

                                                      
63 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 5 årig periode” 

Emerging Markets 2007-2011 MSCI EM Skagen Kon-Tiki Danske Inv. N.M. Bankinv. N.E.M

Afkast

Aritmetisk afkast 15,00% 12,61% 14,54% 3,60%

Geometrisk afkast 5,12% 6,68% 5,54% -6,96%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 48,96% 39,67% 48,47% 45,79%

Korrelation 1,0000 0,9938 0,9508 0,9709

Kovarians 0,1544 0,1805 0,1741

Beta 1,00 0,64 0,75 0,73

Nøgletal

Jensen´s Alpha 2,12% 0,81% -11,65%

Treynor Ratio 0,0156 0,04844 0,02630 -0,14484

Sharpe Ratio 0,031860 0,078643 0,040851 -0,229765

Tracking Error 10,52% 15,29% 11,85%

Information Ratio 0,15 0,03 -1,02
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havde den højeste på 0,9938. Foreningerne følger dermed ”trenden” fra de andre markeder, med en 

faldende standardafvigelse samt korrelationskoefficient.  

 

0,11 point steg foreningernes gennemsnittelige Betaværdi med, fra 0,59 i sidste periode til 0,70 i 

denne. Skagen Kon-Tiki, som præsterede det bedste geometriske afkast havde den laveste Beta 

værdi på 0,64, hvorimod Danske Invest havde den højeste med 0,75.  

 

Nøgletal: 

 

2,11 % er det merafkast målt på Jensens Alpha som Skagen Kon-Tiki i perioden, kunne glæde dets 

investorer med. Dog er de 3 foreningernes gennemsnittelige merafkast negativt med -2,91 %, dette 

skyldes at BankInvest merafkast endte med negative -11,65 %.  Det er dog en væsentlig forbedring 

i forhold til -6,65 %, som var det samlede gennemsnit for foreningerne i sidste periode.  

 

Skagen Kon-Tiki samt Danske Invest formåede, at skabe en positiv Treynor Ratio på hhv. 0,0484 

samt 0,0263. Grundet BankInvest ´s negative Treynor Ratio på -0,14484, blev den gennemsnitlige 

TR -0,0233. MSCI EM havde til sammenligning en Treynor Ratio på 0,0156, der dermed var 

dårligere end både Skagen Kon-Tiki samt Danske Invests.  

 

MSCI EM havde en positiv Sharpe Ratio på 0,0318, den var dog lavere end både Skagen Kon-Tiki 

samt Danske Invests. Igen performede BankInvest dårligst, med en negativ Sharpe Ratio på -

0,2297. Foreningernes gennemsnitlige Sharpe Ratio lød på -0,0367.  

 

10,52 % lød Skagen Kon-Tiki´s Tracking Error på, hvilket var den laveste af de 3 som 

gennemsnitteligt lå på 12,55 %. Den høje volatilitet foreningerne samt markedet imellem afspejler 

sig også i Tracking Error ´en, som er højere end det globale samt europæiske marked. Dette 

indikerer også en høj grad af aktiv forvaltning, samt ingen tegn af det føromtalte Closet Indexing 

problem.  

 

BankInvest New Emerging Markets havde i perioden en negativ Information Ratio på hele -1,02, 

hvilket medvirkede til et samlet negativt gennemsnit for de 3 foreninger på -0,28. Dette er dog 

markant pænere end de -0,59 som gennemsnittet lød på i sidste periode og Danske Invest formåede, 

at vende en negativ Information Ratio på -0,23 til en positiv på 0,03.  
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Figur 27: Europa Small Cap 2007-2011 
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Afkast: 

 

De europæiske Small Cap foreninger formåede i den 5 årige periode, at nedbringe deres negative 

geometriske afkast fra -9,32 % i sidste periode til -4,34 % i denne. Ligesom i sidste periode 

formåede 4/6 foreninger, at skabe et bedre geometrisk afkast end markedet (MSCI European Small 

Cap). Ingen af de 4 investeringsforeninger, har dog formået at skabe et positivt geometrisk afkast til 

dets investorer. Bedst leverede Danske Invest Europa Small Cap, med et negativt afkast på -0,22 % 

i perioden.  

 

Statistik: 

 

Ligesom de 3 andre markeder faldt den gennemsnittelige standardafvigelse for foreningerne, dog 

ikke forholdsvis meget som de andre, da den faldt fra et niveau på 39,95 % til 38,59 %. Værd at 

bemærke er det, at Danske Invest, som performede bedst bedømt ud fra geometrisk afkast samtidig 

havde den højeste volatilitet på 41,83 %. Hvorimod AXA Rosenberg, som havde det største 

negative geometriske afkast samtidig havde den laveste volatilitet (Ud over markedet) på 34,37 %. 

Dette kan indikere at Alpha er skabt ud fra en øget risiko.  

 

0,9660 lød den gennemsnittelige korrelationskoefficient på, som dermed følger trenden med en 

nedafgående korrelation imellem markedet og foreningerne. I perioden 2007-2009 lød den på 

0,9972, laveste korrelation med markedet havde Danske Invest European Small Cap med en 

                                                      
64 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 5 årig periode” 

Europa Small Cap 2007-2011 MSCI E.S.C. Danske Inv. E.S.C. Nordea Inv.E.S.C. SEBinv. E.S.C. Franklin AXA Rosenberg JPMorgan

Afkast

Aritmetisk afkast -2,55% 6,96% 5,66% 2,90% 2,78% -5,39% 0,05%

Geometrisk afkast -6,55% -0,22% -1,79% -3,54% -2,46% -10,95% -7,06%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 29,55% 41,83% 41,30% 38,88% 36,30% 34,37% 38,84%

Korrelation 1,0000 0,9128 0,9753 0,9872 0,9761 0,9774 0,9674

Kovarians 0,0904 0,0953 0,0908 0,08386 0,07949 0,08892

Beta 1,00 1,0327 1,0894 1,038 0,9583 0,9085 1,0162

Nøgletal

Jensen´s Alpha 6,66% 5,66% 3,39% 3,67% -5,33% -0,35%

Treynor Ratio -0,10110 -0,03660 -0,04911 -0,06840 -0,06282 -0,15972 -0,10451

Sharpe Ratio -0,38211 -0,09000 -0,12954 -0,18000 -0,17000 -0,42220 -0,27300

Tracking Error 19,13% 14,06% 10,77% 9,83% 8,30% 12,67%

Information Ratio 0,33 0,34 0,28 0,42 -0,53 -0,04
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koefficient på 0,9128.  

 

I sidste periode havde de europæiske small cap foreninger den højeste gennemsnittelige Beta værdi, 

dette fortsætter i denne periode, hvor de som det eneste markedsområde har en Beta værdi der større 

end 1. Deres gennemsnittelige Beta værdi på 1,007, det opsigtsvækkende er, at AXA Rosenberg, 

som havde det dårligste geometriske afkast samtidig har den laveste Beta værdi på 0,9085.  

 

Nøgletal: 

2,28 % i merafkast formåede investeringsforeningerne at give deres investorer i gennemsnit, hvilket 

er en forbedring fra de -0,96 % som det lød på i sidste periode. 4/6 formåede at skabe en positiv 

Jensens Alpha, hvor Danske Invest Europa Small Cap klarede det bedst med et positivt merafkast 

på 6,66 %. Ikke overraskende klarede AXA Rosenberg det dårligst, med et negativt merafkast til 

dets investorer på -5,33 %.  

 

Grundet de negative afkast samt høje volatilitet, formåede ingen af de 6 foreninger at skabe en 

positiv Treynor Ratio. Bedst klarede Danske Invest sig med en negativ Treynor Ratio på -0,0366, 

hvilket var bedre end markedets -0,1011. Nordea Invest, SEBinvest samt Franklin formåede også, at 

skabe en mindre negativ Treynor Ratio end markedet.  

Foreningernes gennemsnittelig Treynor Ratio lød på -0,0801. 

 

Ligesom med resultatet af Treynor Ratio så var deres Sharpe Ratio negative, dog i modsætning til 

Treynor Ratio så formåede JP Morgan at skabe en Sharpe Ratio, som var bedre (mindre negativ) 

end markedet, hvorfor 5/6 af de europæiske small cap foreninger i perioden performede bedre end 

markedet målt på Sharpe Ratio. Bedst var endnu engang Danske Invest med en negativ Sharpe 

Ratio på -0,0900, imod markedets -0,38211. AXA Rosenberg havde ikke overraskende, den 

dårligste Sharpe Ratio på -0,4220.  

 

I modsætning til flere af de andre markeder, så steg den gennemsnittelige Tracking Error fra 8,45 % 

til 12,46 % for foreningerne. Det der bemærkes er, at AXA Rosenberg, som performede dårligst 

havde den laveste Tracking Error på 8,30 %. Hvor Danske Invest, som har performet bedst havde 

den højeste på 19,13 %.  
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Figur 28: Opsummering over perioden 2007-2011 
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Perioden var præget af stærke positive afkast i 2010 oven på krisen, som dog blev fulgt op af b.la 

Black Monday i 2011, hvilket resulterede i negative afkast. Andelen af globale samt small cap 

foreninger, som slog markedet målt på geometrisk afkast var uændret, hvorimod tallet steg fra 0 til 

25 % for europæiske foreninger, samt fra 1/3 til 2/3 af foreningerne med fokus på Emerging 

Markets. Derved steg andelen af investeringsforeninger, som præsterer bedrer end markedet målt på 

geometrisk afkast fra 33,33 % til 47,92 %.  

 

Udover øget andel af foreninger, som slår markedet målt på geometrisk afkast så var perioden også 

præget af stigende Beta værdier samt en faldende korrelation, hvilket er helt efter teorien som 

tidligere drøftet.  

 

I sidste periode formåede 30,56 % af foreningerne, at skabe merværdi målt på Jensens Alpha til dets 

investorer i forhold til markedet. Dette tal er steget til 38,89 %, samme udvikling kan aflæses i 

Treynor Ratio. 

Andelen af foreninger der præsterede en bedre Sharpe Ratio end markedet steg fra 37,50 % til 49,31 

%, hvilket kan indikerer at en større andel af foreningerne er bedre til at skabe merværdi til dets 

investorer, også når der er taget højde for den totale risiko.   

Slutteligt så steg andelen af investeringsforeninger med positiv Information Ratio fra 33,33 % til 

54,58 %, hvilket må anses som en positiv udvikling fra investeringsforeningernes synspunkt.  

 

                                                      
65 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 5 årig periode” 

Outperformer 2007-2011 Globale Europa Emerging Markets Small Cap Gns.

Afkast

Aritmetisk afkast 22,22% 25,00% 0,00% 83,33% 32,64%

Geometrisk afkast 33,33% 25,00% 66,67% 66,67% 47,92%

Nøgletal

Jensen´s Alpha 22,22% 0,00% 66,67% 66,67% 38,89%

Treynor Ratio 22,22% 0,00% 66,67% 66,67% 38,89%

Sharpe Ratio 22,22% 25,00% 66,67% 83,33% 49,31%

Information Ratio 60,00% 25,00% 66,67% 66,67% 54,58%
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Ud fra de to første tidsperioder er der sket en udvikling, hvor en større del af 

investeringsforeningerne formår at slå markedet over den 5 årige periode i forhold til den 3 årige 

periode, som indeholdt finanskrisen. 

 

 

Analyse af perioden 2007-2016 

 

Årene efter 2011 har været præget af flere begivenheder, som har påvirket aktiemarkedet som fx:  

 

- Obama blev genvalgt i 2012 som USA´s præsident
66

.  

- S&P 500 (Amerikansk toneangivende indeks) havde i 2013 sin største årlige stigning i 16 

år.
67

 

- Krim krisen i 2014 imellem Rusland og Ukraine gav spændinger på aktie markedet.
68

  

- Den største korrektion på aktiemarkedet siden 2011 skete på en uge i 2015 da investorerne 

antog at den kinesiske økonomi udviklede sig dårligere end ventet, da Kina valgte at 

devalurere dets valuta.
69

  

- Brexit chokerede markedet i 2016, da forventningen var at briterne ville stemme for at blive 

i EU. 
70

 

- Donald Trump blev ligeledes valgt som USA's næste præsident i 2016, hvilket også var 

overraskende – Aktiemarkedet reagerede dog ikke negativt på dette som det ellers var 

ventet.
71

  

 

Ovenstående er blot et udpluk af de begivenheder, som fandt sted i forlængelse af sidste periode og 

er med til at illustrere at der i 2011-2016 forefandt mange større begivenheder, som havde hver sin 

effekt på aktiemarkederne.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
66

 https://www.usatoday.com/story/money/markets/2012/11/07/wall-street-election-react/1687277/ 
67

 http://www.cnbc.com/2013/12/31/us-stocks.html 
68

 https://www.ft.com/content/9e3e6dd2-b4df-11e3-9166-00144feabdc0 
69

 http://www.cnbc.com/2015/09/25/what-happened-during-the-aug-24-flash-crash.html 
70

 http://www.reuters.com/article/us-usa-stocks-idUSKCN0Z918E 
71

 http://fortune.com/2016/11/18/heres-why-the-stock-market-loves-donald-trump/ 
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Figur 29: Global 2007-2016 
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Afkast: 

 

Hvor 3 ud af 9 investeringsforeninger i sidste periode havde et bedre geometrisk afkast end 

markedet (MSCI World), så over den 10 årige periode er det kun Maj Invest Value der med et 

afkast på 9,63 % formåede at skabe et bedre afkast til dets investorer end markedets 7,87 %. Værst 

præsterede de to Spar Invest foreninger Value samt Cumulus, der med et geometrisk afkast på hhv. 

3,15 og 3,64 %, var en del under foreningernes gennemsnittelige afkast for den 10 årige periode på 

5,13 %.  

 

Statistik: 

 

I forhold til den 5 årige tidsperiode så faldt foreningernes gennemsnittelige standardafvigelse, fra et 

niveau på 31,14 % til 22,50 %.  Det er værd at bemærke at markedets standardafvigelse var på 

18,60 %, hvilket kun Alm Brand Globale Aktier lå under med en volatilitet på 18,45 %.  

 

Korrelationen faldt yderligere i perioden fra 0,9563 til 0,92528 for foreningerne i gennemsnit, igen 

giver det fin mening i forhold til teorien om, at jo længere tidsperioden er desto større bliver 

forskellen i korrelation imellem to aktiver alt andet lige
73

.  

                                                      
72 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 
73 https://svds.com/avoiding-common-mistakes-with-time-series/ 

Global 2007-2016 MSCI World Nordea Invest GS. Skagen Vekst A Carnige Worldwide Skagen Global A Alm Brand Globale Spar inv. Value Maj inv. Value Spar inv. Cumulus Jyske inv. Favorit

Afkast

Aritmetisk afkast 9,69% 6,63% 9,44% 7,70% 8,75% 5,56% 5,97% 12,16% 6,29% 7,16%

Geometrisk afkast 7,87% 4,65% 4,94% 5,43% 7,08% 3,73% 3,15% 9,63% 3,64% 3,95%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 18,60% 20,17% 32,92% 20,59% 18,64% 18,45% 23,11% 23,10% 22,48% 23,07%

Korrelation 1,0000 0,8865 0,8056 0,9277 0,9373 0,9895 0,9374 0,9353 0,935 0,9732

Kovarians 0,0299 0,0444 0,032 0,0292 0,0306 0,0363 0,0362 0,0352 0,0376

Beta 1 0,8650 1,2831 0,9241 0,8453 0,8831 1,0481 1,0455 1,0169 1,0862

Nøgletal

Jensen´s Alpha -2,47% -4,50% -2,02% 0,07% -3,49% -4,99% 1,51% -4,32% -4,40%

Treynor Ratio 0,0555 0,02694 0,02042 0,03365 0,05631 0,01597 0,00792 0,06992 0,01298 0,01501

Sharpe Ratio 0,2984 0,11554 0,07959 0,15106 0,25538 0,07644 0,03592 0,31643 0,05872 0,07066

Tracking Error 9,36% 21,05% 7,70% 6,59% 2,69% 8,61% 8,71% 8,33% 6,56%

Information Ratio -0,34 -0,14 -0,32 -0,12 -1,54 -0,55 0,2 -0,51 -0,6
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Trenden med en stigende Beta værdi fortsætter, Skagen Globale Aktier har den laveste Beta på 

0,84, mens Skagen Vekst A har den højeste Beta på 1,28. Gennemsnitteligt for foreningerne var 

Beta værdien 0,99.  

 

Nøgletal: 

 

Målt på Jensens Alpha var det kun Maj Invest Value samt Skagen Globale Aktier, som formåede at 

skabe et positivt merafkast til dets investorer. Spar Invest Value var med sit negative merafkast på -

4,99 % den investeringsforening, som over den 10 årige periode performede dårligst målt på 

Jensens Alpha. Det gennemsnittelige merafkast til investorerne fra de globale large cap foreninger i 

analysen var -2,73 %.  

 

Ligesom med Jensens Alpha var det kun Maj Invest Value samt Skagen Globale Aktier, der havde 

en Treynor Ratio, der var bedre end markedets 0,0555. I modsætning til Jensens Alpha var den 

gennemsnittelige Treynor Ratio dog positiv på 0,02879, hvilket trods alt indikerer at foreningerne 

skabte positiv Alpha til dets investorer når der er taget højde for den systematiske risiko (Beta).  

 

Målt ud fra Sharpe Ratio var det kun Maj Invest Value, der outperformede markedet med dets 

0,3164 mod 0,2984. Laveste Sharpe Ratio havde Spar Invest Value med 0,03592, den 

gennemsnittelige Sharpe Ratio for de 9 globale investeringsforeninger var på 0,1288.  

 

Tracking Error´en fortsatte trenden med at være nedafgående, fra et niveau på 10,25 % i sidste 

periode faldt den til 8,84 % i denne. Skagen Vekst A havde den absolut højeste Tracking Error på 

21,05 %, mens Alm Brand Globale lå på det laveste niveau med 2,69 %. Maj Invest, som har 

performet klart bedst lå tæt på gennemsnittet med en afvigelse fra markedets afkast på 8,71 %.  

 

0,2 i Information Ratio havde Maj Invest Value, som den eneste med positivt fortegn. 

Gennemsnitteligt havde investeringsforeninger i det globale large cap marked en negativ 

Information Ratio på -0,4355, mens Alm Brand Globale havde den dårligste Information Ratio på -

1,54. Årsagen til at Alm Brand Globale Aktiers Information Ratio er så høj, skyldes formlens 

opbygning med det negative afkast sammenlignet med markedets divideret med en lav Tracking 

Error. Til sammenligning ville en høj Tracking Error, have givet en mindre negativ Information 
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Ratio, når investeringsforeningen har præsteret negativt afkastmæssigt sammenlignet med 

markedet. 

 
Figur 30: Europa 2007-2016 

74
 

 

Afkast: 

 

De europæiske large cap investeringsforeninger formåede i gennemsnit, at skabe et positivt 

geometrisk afkast på 2,15 %. Det er dog under markedets 4,40 %, og ingen af de 4 foreninger 

formåede da heller ikke individuelt at præstere et afkast bedre end markedets. Værst er det for LI 

Aktier Europa, som over den 10 årige periode har givet dets investorer et negativt afkast på -0,11 

%.  

 

Statistik: 
 

LI Aktier, som havde det dårligere afkast af de 4 europæiske investeringsforeninger var samtidig 

den investeringsforening med den højeste volatilitet på 26,23 %. Danske Invest Europa, som 

klarede det bedst af investeringsforeningerne havde den næsthøjeste standardafvigelse på 23,40 %, 

hvor markedets lå på 20,61 %. Det samlede gennemsnit for investeringsforeningerne lå på 22,15 %.  

 

Korrelationen faldt fra et niveau på 0,9804 i den 5 årige periode til 0,9457 i den 10 årige periode. 

Det er værd at bemærke, at Danske Invest havde den laveste korrelationskoefficient med markedet 

                                                      
74 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 

Europa 2007-2016 MSCI Europe Danske Inv. Europa Handelsinv. Europa LI Aktier Europa SEBinv. Europa

Afkast

Aritmetisk afkast 6,69% 6,55% 4,11% 4,22% 4,81%

Geometrisk afkast 4,40% 3,86% 1,62% -0,11% 3,21%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 20,61% 23,40% 21,48% 26,23% 17,47%

Korrelation 1,0000 0,9116 0,9688 0,9765 0,9260

Kovarians 0,0396 0,0386 0,0475 0,0300

Beta 1,00 0,93 0,91 1,12 0,71

Nøgletal

Jensen´s Alpha -0,40% -2,59% -5,94% -0,58%

Treynor Ratio 0,02080 0,01653 -0,00770 -0,02173 0,01259

Sharpe Ratio 0,10093 0,06582 -0,03259 -0,09266 0,05093

Tracking Error 9,64% 5,32% 7,54% 7,94%

Information Ratio -0,06 -0,52 -0,60 -0,15
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på 0,9116 og LI Aktier som den eneste i perioden, der havde et negativt geometrisk afkast havde 

den højeste korrelation med markedet på 0,9765.  

 

Den store forskel i Beta værdierne investeringsforeningerne imellem, fortsatte i denne periode. LI 

Aktier havde den højeste Beta værdi på 1,12, hvorimod SEB Invest havde den laveste på 0,71. På 

trods af forskellene observeres det fortsat, at Beta værdierne er stigende over tid. 

Investeringsforeningerne på det europæiske large cap marked, havde i gennemsnit en Beta værdi på 

0,9175 over den 10 årige periode.  

 

Nøgletal: 

 

På baggrund af de realiserede geometriske afkast er det ikke overraskende, at ingen af de 4 

investeringsforeninger formåede at skabe et merafkast til dets investorer målt på Jensens Alpha. 

Tættest på at slå markedet var Danske Invest Europa, med en negativ Jensen´s Alpha på -0,40 %. LI 

Aktier Europa havde det største negative merafkast til dets investorer på -5,94 %. I gennemsnit 

havde de 4 foreninger en negativ Jensen´s Alpha på -2,38 %.  

 

Hvor markedet havde en positiv Treynor Ratio på 0,020, formåede kun Danske Invest samt SEB 

Invest Europa ligeledes, at opretholde en positiv Treynor Ratio (dog mindre end markedets) over de 

10 år. Både Handelsinvest samt LI Aktier havde en negativ Treynor Ratio, hvilket medvirkede til en 

gennemsnittelig TR for de 4 investeringsforeninger på -0,00008.  

 

Investeringsforeningernes risikojusterede præstation (Sharpe Ratio), var gennemsnitteligt negativt 

over den 10 årige periode med -0,0021. Bedst klarede Danske Invest Europa sig, med en Sharpe 

Ratio på 0,06582. Den var dog mindre end markedets 0,1009, hvorfor ingen af de 4 

investeringsforeninger outperformede markedet på dette nøgletal heller.  

 

I modsætning til den forudgående udvikling med faldende Tracking Error, så steg den fra sidste 

periode fra 7,04 % til 7,61 %, hvilket er det højeste niveau i de 3 analyserede tidsperioder. Danske 

Invest Europa havde den højeste afvigelse fra markedets afkast på 9,64 %, imens Handelsinvest 

Europa lå lavest på 5,32 %.  
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I den 5 årige tidsperiode havde Danske Invest Europa en positiv Information Ratio på 0,07, hvilket 

over den 10 årige periode faldt til -0,06 og da ingen af de 3 andre investeringsforeninger formåede 

at skabe en positiv Information Ratio kan det konkluderes, at ingen af de 4 europæiske large cap 

investeringsforeninger over en 10 årig periode har slået markedet på et af de nøgletal der anvendt i 

denne afhandling.  

Den gennemsnittelige Information Ratio for investeringsforeningerne var på -0,3325. 

 
Figur 31: Emerging Markets 2007-2016 

 

75
 

 

Afkast: 

 

Over den 10 årige periode formåede alle 3 investeringsforeninger at skabe et positivt geometrisk 

afkast, det er dog kun Skagen Kon-Tiki samt Danske Invest New Emerging Markets, som har lavet 

et bedre afkast end markedet. Bedst klarede Skagen Kon-Tiki sig med sine 9,71 % i geometrisk 

afkast, imod markedets 5,46 %. Gennemsnittet for de 3 investeringsforeninger var på 5,92 %.  

 

Statistik: 

 

Standardafvigelsen for foreningerne faldt fortsat i denne periode, fra et niveau på 44,64 % til 31,40 

%. Det som der er bemærkelsesværdigt er, at Skagen Kon-Tiki, som havde det største geometriske 

afkast havde også den laveste standardafvigelse på 26,98 %. MSCI Emerging Markets 

standardafvigelse lå på 33,79 %.  

                                                      
75 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 

Emerging Markets 2007-2016 MSCI EM Skagen Kon-Tiki Danske Inv. N.M. Bankinv. N.E.M

Afkast

Aritmetisk afkast 10,64% 10,50% 10,51% 8,77%

Geometrisk afkast 5,46% 9,71% 5,57% 2,49%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 33,79% 26,98% 34,13% 33,10%

Korrelation 1,0000 0,9440 0,9498 0,8648

Kovarians 0,0775 0,0986 0,0870

Beta 1,00 0,68 0,86 0,76

Nøgletal

Jensen´s Alpha 5,26% 0,54% -2,22%

Treynor Ratio 0,03140 0,10891 0,03764 0,00223

Sharpe Ratio 0,09293 0,27388 0,09522 0,00514

Tracking Error 12,18% 10,77% 17,40%

Information Ratio 0,35 0,01 -0,17
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Bankinvest New Emerging Markets havde over den 10 årige periode, den laveste korrelation af 

Emerging Markets investeringsforeningerne med en korrelation på 0,8648. Skagen Kon-Tiki samt 

Danske Invest New Emerging Markets korrelationsværdier med markedet, lå rimelig tæt med hhv. 

0,9440 samt 0,9498. I forhold til sidste periode faldt den gennemsnittelige korrelationsværdi, fra et 

niveau på 0,9178 til 0,9457.  

 

Den gennemsnitlige Beta værdi fortsatte den opadgående trend, hvor den nu er på et niveau der 

hedder 0,76 imod sidste periodes 0,70. Skagen Kon-Tiki der havde det bedste geometriske afkast, 

havde fortsat den laveste Beta værdi nu på 0,68. Dvs. svagt stigende fra 0,64 i sidste periode.  

 

Nøgletal: 

 

De 3 investeringsforeninger har i denne periode formået, at løfte dets gennemsnittelige Jensen’s 

Alpha til et niveau på 1,19 % imod sidste periodes -2,91 %. Det er især det faktum at Bankinvest 

New Emerging Markets, har formået at reducere dets negative merafkast til investorerne fra -11,65 

% til -2,22 %, der har hjulpet betragteligt på forbedringen af investeringsforeningernes 

gennemsnittelige merafkast.  

 

Alle 3 havde en positiv Treynor Ratio, dog var BankInvest New Emerging Markets TR på 0,0022, 

hvilket var under markedets 0,0314. De to andre formåede at have en Treynor Ratio, som er større 

end markedets. Bedst klarede Skagen Kon-Tiki sig, med en TR på 0,10891.  

 

0,1614 point steg Emerging Markets investeringsforeningernes gennemsnittelige Sharpe Ratio fra et 

niveau i sidste periode på -0,0367, til at være 0,1247 over den 10 årige periode. Skagen Kon-Tiki 

samt Danske Invest New Emerging Markets formåede, at have en Sharpe Ratio, som var bedre end 

markedets.  

 

Bankinvest New Emerging Markets havde den højeste Tracking Error på 17,40 %, imens Danske 

Invest New Emerging Markets havde den laveste på 10,77. Den gennemsnittelige TE var på 13,45 

%, hvilket er over sidste periodes niveau på en gennemsnittelig afvigelse fra markedets afkast på 

12,55 %.  
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I forhold til sidste periode er den gennemsnittelige Information Ratio også blevet positiv, med et 

niveau på 0,0633. Danske Invest ligger lige på ”vippen” med en IR på 0,01, imens Skagen Kon-Tiki 

har en Information Ratio på 0,35.  

 
Figur 32: Europa Small Cap 2007-2016 
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Afkast: 

 

På det europæiske Small Cap marked formåede alle 6 investeringerne både danske som 

udenlandske, at over den 10 årige periode give dets investorer et geometrisk afkast, der er større end 

markedets 1,89 %. Bedst klarede Dansk Invest Europa Small Cap sig, med et positivt resultat på 

7,24 %. AXA Rosenberg havde det laveste årlige geometriske afkast af investeringsforeningerne, 

med et afkast på 2,40 %.  

Investeringsforeningernes gennemsnittelige geometriske afkast var på 5,48 %.  

 

Statistik: 

 

21,55 % lå markedets standardafvigelse på, ingen af de 6 investeringsforeninger har haft mindre 

volatilitet end markedet. Laveste standardafvigelse blandt foreningerne havde AXA Rosenberg, 

(som havde det dårligere geometriske afkast blandt foreningerne) på 28,44 %. Imens SEBinvest 

European Small Cap havde den højeste på 31,05 %. Investeringsforeningernes gennemsnittelige 

standardafvigelse var på 29,53 %.  

                                                      
76 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 

Europa Small Cap 2007-2016 MSCI E.S.C. Danske Inv. E.S.C. Nordea Inv.E.S.C. SEBinv. E.S.C. Franklin AXA Rosenberg JPMorgan

Afkast

Aritmetisk afkast 4,36% 11,57% 10,26% 11,75% 9,11% 6,66% 9,55%

Geometrisk afkast 1,89% 7,24% 5,93% 7,10% 5,42% 2,40% 4,77%

Statistik/Volatilitet

Standardafvigelse 21,55% 30,02% 29,25% 31,05% 28,56% 28,44% 29,86%

Korrelation 1,0000 0,8916 0,9442 0,9182 0,9314 0,9526 0,9443

Kovarians 0,0519 0,0536 0,0553 0,05161 0,05255 0,05470

Beta 1,00 1,1175 1,1534 1,1904 1,1109 1,1311 1,1773

Nøgletal

Jensen´s Alpha 5,40% 4,11% 5,30% 3,58% 0,57% 2,96%

Treynor Ratio -0,0043 0,04403 0,0313 0,04019 0,02791 0,00071 0,02081

Sharpe Ratio -0,02103 0,16000 0,12340 0,15000 0,11000 0,00280 0,08200

Tracking Error 14,56% 11,39% 14,13% 11,56% 10,27% 11,86%

Information Ratio 0,37 0,35 0,37 0,31 0,05 0,24
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Den gennemsnittelige korrelation var på 0,9303, hvilket var en reduktion i forhold til sidste 

periodes 0,9660. Bemærkelsesværdigt er det, at AXA Rosenberg har den højeste korrelationsværdi 

på 0,9526 imens Danske Invest Europa Small Cap, som havde det højeste afkast havde den laveste 

korrelationsværdi på 0,8916. Dette hænger dog sammen med, at markedet præsterede det laveste 

geometriske afkast, hvorfor en høj korrelation alt andet lige ikke må være at foretrække for 

investeringsforeningerne.  

 

Alle de 6 foreningers Beta værdi var over 1,11, de ligger generelt forholdsvis tæt med SEBinvest 

European Small Cap med højeste Beta værdi på 1,19, imens Franklin har den laveste Betaværdi på 

1,11. Investeringsforeningernes gennemsnittelige Beta værdi er på 1,14.  

 

Nøgletal: 

 

Alle 6 investeringsforeninger formåede at skabe et merafkast til dets investorer, målt på Jensen´s 

Alpha. Det laveste merafkast havde AXA Rosenberg med 0,57 %, samtidig havde Danske Invest 

Europa Small Cap det højeste merafkast til investorerne på 5,40 %. Den gennemsnittelige Jensen´s 

Alpha værdi for foreningerne var på 3,65 %.  

 

Treynor Ratioen var også positiv for alle 6 investeringsforeninger, som havde en gennemsnittelig 

TR på 0,027. Det der bør bemærkes er, at markedet ikke havde en positiv TR, da deres TR var -

0,0043. Danske Invest havde den højeste TR på 0,044.  

 

Ligesom med Treynor Ratioen så formåede alle investeringsforeningerne, at lave et positivt 

risikojusteret afkast målt på Sharpe Ratio. Deres gennemsnittelige Sharpe Ratio var på 0,1046 og 

ligesom med Treynor Ratioen, så havde markedet en negativ Sharpe Ratio på -0,0210 over den 10 

årige periode.  

 

12,30 % var den gennemsnittelige Tracking Error for de 6 investeringsforeninger, hvilket er et 

lavere niveau end sidste periode, hvor den var på 12,46 %. AXA Rosenberg havde den laveste 

Tracking Error på 10,27 %, imens Danske Invest European Small Cap havde den højeste TE på 

14,56 %.  
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Danske Invest samt SEB Invest har den højeste Information Ratio på 0,37, efterfulgt af Nordea 

Invest med en IR på 0,35. De 3 øvrige investeringsforeninger havde også en positiv IR, hvilket 

medvirker til at den gennemsnittelige IR er på 0,28, hvilket er en forbedring fra sidste periodes IR 

der lå på 0,13. 

 
 

Figur 33: Opsummering over perioden 2007-2016 

 

77
 

 

Den 10 årige periode indeholder som tidligere beskrevet lidt af det hele, en finanskrise, et af de 

bedste aktie år nogensinde samt den bløde mellemvare. Set i forhold til den 5 årige periode så faldt 

niveauet blandt Globale samt Europæiske Large Cap investeringsforeninger, som leverede et 

geometrisk afkast bedre end markedet. Værst var det i Europa, som faldt fra 25 % i den 5 årige 

periode til 0 % over den 10 årige periode. Emerging Markets var uændret på 66,67 % af 

foreningerne med bedre afkast end markedet, de europæiske small cap investeringsforeninger 

klarede sig fornuftigt, faktisk så fornuftigt, at de alle leverede et bedre geometrisk afkast end deres 

benchmark.  

Ovenstående medvirkede til, at 44,44 % af investeringsforeningerne slår markedet målt på det 

geometriske afkast i modsætning til 47,92 % i sidste periode.  

Udviklingen fortsætter aflæst på Sharpe Ratio samt Information Ratio, de faldt fra et niveau på hhv. 

49,31 % og 54,58 % til 44,44 % for dem begge.  

Andelen af investeringsforeningerne, der præsterede bedre end markedet målt på Jensen´s Alpha 

samt Treynor Ratio steg derimod fra et niveau på 38,89 % til 47,22 %.  

Ud over udviklingen i ovenstående nøgletal, så fortsatte trenden med faldende 

korrelationskoefficienter samt stigende Beta værdier.  

                                                      
77 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 

Outperformer 2007-2016 Globale Europa Emerging Markets Small Cap Gns.

Afkast

Aritmetisk afkast 11,11% 0,00% 0,00% 100,00% 27,78%

Geometrisk afkast 11,11% 0,00% 66,67% 100,00% 44,44%

Nøgletal

Jensen´s Alpha 22,22% 0,00% 66,67% 100,00% 47,22%

Treynor Ratio 22,22% 0,00% 66,67% 100,00% 47,22%

Sharpe Ratio 11,11% 0,00% 66,67% 100,00% 44,44%

Information Ratio 11,11% 0,00% 66,67% 100,00% 44,44%
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Tendenser observeret i afhandlingen 
 

I analysen af de udvalgte investeringsforeningers performance målt over de 3 tidsperioder, er der 

blevet observeret flere trends i blandt investeringsforeningerne samt den generelle udvikling. Det 

omfatter b.la. 

 

- Bedømt ud fra geometrisk afkast, Sharpe Ratio samt Information Ratio var den 5 årige 

periode bedst for investeringsforeningerne hvor 50,60 % af investeringsforeningerne slog 

markedet.  

- Bedømt ud fra Jensen´s Alpha samt Treynor Ratio, var den 10 årige periode bedst for 

investeringsforeningerne hvor 47,22 % slog markedet.  

- Investeringsforeningerne performede dårligst i forhold til markedet under den finansielle 

krise 2007-2009.  

- Korrelationen imellem investeringsforeningerne og markedet faldt løbende over de 3 

perioder.  

- Beta værdierne steg igennem de 3 perioder kontinuerligt.  

 

Figur 34: Tabel over hvordan de to grupper af foreninger lå indbyrdes målt på nøgletal. 

Tendenser Outperformer  Underperformer 

Standardafvigelse + - 

Korrelation + - 

Beta + - 

Tracking Error + - 

Active Share + - 

Omkostninger - + 
78

 

”+” tegnet angiver, at grupperingen har den højeste værdi af det angivende nøgletal. De 9 

investeringsforeninger som set over den 10 årige periode formåede at skabe et merafkast til dets 

investorer, havde en standardafvigelse på 29,04 % hvilket var højere end gruppen, der ikke 

formåede at slå dets benchmark (13 foreninger). Deres volatilitet lå gennemsnitteligt på 21,75 %.  

 

                                                      
78 Tabel udarbejdet på baggrund af Bilag 1 (vedlagte Excel Ark) fane ”Statistik for 10 årig periode” 
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Gruppen, der outperformede markederne havde også den højeste korrelationskoefficient med 

markederne på 0,9346, den var dog kun marginalt højere end de som underperformede med deres 

korrelationskoefficient på 0,9312. 

1,13 lød den gennemsnittelige Beta værdi for ”Outperformers” hvorimod den lød på 0,95 for de 

som underperformede. Det bekræfter, at de der har formået at skabe det bedste afkast samtidig har 

påtaget sig en større risiko/volatilitet end de, som har underperformet. (OBS. De har dog også 

leveret bedre risikojusteret afkast målt på Treynor Ratio og Sharpe Ratio end de, som 

underperformer).  

 

De foreninger, som slog markedet havde også den højeste Tracking Error, den var gennemsnitteligt 

på 10,83 %. De som ikke slog deres marked havde en gennemsnittelig Tracking Error på 9,10 %. 

Dog er det værd at bemærke, at Skagen Vekst A ikke formåede at skabe et merafkast til dets 

investorer, på trods af at have den højeste Tracking Error af alle de involverede 

investeringsforeninger på 21,05 %.  

 

Active Share, som tidligere nævnt er ikke aktivt selvstændigt blevet beregnet grundet 

kompleksiteten, da der løbende er udskiftninger af aktiverne i porteføljerne. Men ud fra de Active 

Shares som foreningerne selv har opgivet, så har de, der slår markedet en gennemsnittelig Active 

Share på 91,44 % imod de, der har underperformet´s 88,83 %.  

 

Slutteligt er de to grupperingers omkostninger blevet sammenlignet, umiddelbart ville man 

påtænke, at de, som slår markedet har den højeste ÅOP, men det forholder sig faktisk omvendt. 

Gruppen, der har slået markedet har en gennemsnittelig ÅOP på 1,83 % imod de, der har 

underpræsterets 1,91 %.  
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Konklusion 

Aktiv investeringsforvaltning blev ud fra et investeringsforeningsperspektiv i denne afhandling 

defineret som de investeringsforeninger, der operer med en Active Share på min 60 % samt en 

Tracking Error på min 4 %. Passiv investering blev defineret som alt, der ikke opfyldte de to 

minimumskrav til Active Share samt Tracking Error.  

Ved at investere i investeringsforeninger, som er aktivt forvaltet får man flere fordele:  

- Muligheden for at ”slå markedet” dvs. et større nettoafkast end markedets udvikling 

- Forvalter har mulighed for at justere porteføljens beholdning alt efter markedsvilkår 

- Mulighed for at investere i foreninger med forvaltere med gode ”Tracking Records” 

Der er selvfølgelig også ulemper og ikke udelukkende fordele ved aktiv forvaltning: 

- Højere omkostninger end de fleste alternativer 

- Høj kompleksitet 

- Den moderne porteføljeteori taler imod aktiv forvaltnings eksistensgrundlag 

- Historisk relativ høj kontantandel i porteføljerne 

Alternativet til aktiv investering, som er blevet drøftet i denne afhandling er passiv investering. 

Passiv investering har ligesom aktiv investering sine egne unikke egenskaber, og fordelene ved at 

investere i en passiv investeringsforening er: 

- Teorien taler for, at markedet altid er korrekt prissat, hvorfor passiv investering må være at 

foretrække ud fra et teoretisk synspunkt. 

- Lavere omkostninger end aktiv forvaltning 

- Enkelthed, det er relativt nemt at opbygge en veldiversificeret portefølje med en minimal 

usystematisk risiko.  

- Hele porteføljen er altid investeret, ingen kontant andel 

Ulemperne ved passiv investering er: 

- Du vil altid få et afkast, som er dårligere end markedets 

- Porteføljen bliver ikke løbende justeret efter markedsvilkår 

- Høj markedskoncentration imod de største virksomheder 

- Du kan som udgangspunkt ikke være garanteret etiske investeringer 

For at stille sig bedst muligt som potentiel investor i en aktiv investeringsforening, er det vigtigt at 

forholde sig kritisk til de udvalgte investeringsforeningers historiske performance samt 

omkostninger. Selv en ”lille” forskel i årlige omkostninger bliver over en årrække til et ganske 

markant beløb. Når man har gjort sig ovenstående overvejelser, er det også oplagt at finde ud af 
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hvem der er ansvarlig for investeringsforeningen. Er det den samme person som kontinuerligt har 

slået markedet de sidste 5 år, eller er det en helt ny på pinden. Slutteligt bør man også overveje 

investeringsforeningens størrelse. Er den ved at udvikle sig for stor i forhold til det marked det 

investerer i, kan det resultere i en forøget kontantandel grundet manglede investeringsmuligheder.  

De europæiske investeringsforeninger formåede på intet tidspunkt at generere et merafkast til 

investorerne i nogen af de 3 periodeanalyser. Derimod formåede 100 % af de europæiske small cap 

foreninger at skabe et merafkast til dets investorer i forhold til markedet over den 10 årige periode. 

Det ses, at andelen af investeringsforeninger, som slog dets marked blev større for hver tidsperiode. 

I 2007-2009 formåede 30,56 % af de udvalgte foreninger at give et merafkast til dets investorer. Det 

niveau steg til 38,89 % over den 5 årige periode til at ende på 47,22 % for den 10 årige periode. Det 

observeres, at antallet af investeringsforeninger, der slår markedet er vægtet imod de mindre 

markeder som Emerging Markets samt Europa Small Cap. Dette argumenterer for, at de mindre 

markeder sandsynligvis er knap så efficiente som de største markeder. Derudover er det i 

øjnefaldende, at de foreninger som slår markedet har en gennemsnittelig højere standardafvigelse, 

korrelation, Beta, Tracking Error samt Active Share end de der ikke gør. 

 

At 47,22 % formår at give et merafkast i forhold til markedet, er væsentligt større end det tidligere 

drøftede afhandlinger er kommet frem til, derfor på trods af statistisk usikkerhed grundet 

stikprøvens størrelse bekræftes det, at de investeringsforeninger, som rent faktisk udøver aktiv 

investeringsforvaltning slår markedet i højere grad end de investeringsforeninger, som har en lav 

Active Share samt lav Tracking Error.  

På baggrund af ovenstående konkluderes det derfor, at aktiv forvaltning kan give værdi for dets 

investorer og, at anbefaling af aktiv forvaltning kan forsvares under de rigtige forudsætninger.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

Litteraturliste 
 
Bøger: 

 

Christensen, Michael, 2013 ”Aktieinvestering” 4. udgave. 

 

Brealey, Meyers & Allen, 2014” Principles of Corporate Finance” 11. Udgave.  

 

Shefrin, H. (2007)”Mergers and acquisitions, in Behavioural corporate finance: Decisions that 

create value” 

 

Bodie, Kane, Marcus, 2011 “Investments and portfolio management” 

 

Artikler: 

Bird, Mike. (24/08/2015). None of the theories for the Black Monday market crash add up. 

Business Insider. Fundet [02/04/2017]. På [http://www.businessinsider.com/explanations-for-the-

black-monday-stock-market-crash-2015-8?r=UK&IR=T&IR=T]. 

Campos, Rodrigo. (24/06/2016). Worst day in 10 months as Wall Street reacts to "Brexit". Reuters. 

Fundet [20/04/2017]. På [http://www.reuters.com/article/us-usa-stocks-idUSKCN0Z918E]. 

Caquineau, Mathieu. (11/03/2016). Watch Out for Closet Index Funds. Morningstar. Fundet 

[20/01/2017]. På [http://www.morningstar.co.uk/uk/news/147931/watch-out-for-closet-index-

funds.aspx]. 

Flood, Chris . (30/03/2014). Crimea causes Russia investment crisis. Financial Times. Fundet 

[15/04/2017]. På [https://www.ft.com/content/9e3e6dd2-b4df-11e3-9166-00144feabdc0]. 

Fortune, Editors. (18/11/2016). Here´s Why the Stock Market Loves Donald Trump. Fortune - 

Finance. Fundet [19/04/2017]. På [http://fortune.com/2016/11/18/heres-why-the-stock-market-

loves-donald-trump/]. 

Gibson, Kate. (31/12/2013). Wall Street closes 2013 at records; best year in 16 for S&P, 18 for 

Dow. US Markets. Fundet [17/04/2017]. På [http://www.cnbc.com/2013/12/31/us-stocks.html]. 

Kenny, Thomas. (03/08/2016). Stocks and Bonds, Calendar Year Performance. The balance. Fundet 

[20/02/2017]. På [https://www.thebalance.com/stocks-and-bonds-calendar-year-performance-1980-

2013-417028]. 

Koesterich, Russ. (06/05/2015). Beware: Correlations Rise During Crises. Market Realist. Fundet 

[02/03/2017]. På [http://marketrealist.com/2015/05/beware-correlations-rise-crises/]. 

Mikkelsen, N. H. (23/06/2014). Hvor billigt kan det blive? (del I). Morningstar. Fundet 

[19/02/2017]. På [http://www.morningstar.dk/dk/news/125791/hvor-billigt-kan-det-blive.aspx]. 

Nord, Investments. (21/12/2016). Passiv forvaltning vinder også over pensionsselskabernes 

investeringseksperter. Nord Investments. Fundet [05/03/2017]. På 



79 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

[http://blog.nord.investments/passiv-forvaltning-vinder-ogsa-over-pensionsselskabernes-

investeringseksperter/]. 

Nordea, Invest. (01/01/2016). Flere danskere vælger at investere. Jyllands Posten. Fundet 

[18/01/2017]. På [http://jyllands-posten.dk/annoncering/nordea/ECE8689891/flere-danskere-

vaelger-at-investere/]. 

Norton, L. P. (09/01/2016). The Market Beaters. Barron´s. Fundet [18/02/2017]. På 

[http://www.barrons.com/articles/4-managers-who-consistently-beat-the-market-1452318197]. 

Park, Donghyun. (01/01/2017). Why did Asian Countries Fare Better during the Global Fiancial 

Criss than during the Asian Financial Crisis?. Peterson Institute for International Economics. 

Fundet [22/03/2017]. På [https://piie.com/publications/chapters_preview/6741/04iie6741.pdf]. 

Pisani, Bob. (25/09/2015). What happened during the Aug 24 "flash crash". CNBC. Fundet 

[19/04/2017]. På [http://www.cnbc.com/2015/09/25/what-happened-during-the-aug-24-flash-

crash.html]. 

Petajisto, Antti. (01/07/2013). Active Share and Mutual Fund Performance. Finanial Analysts 

Journal. Fundet [02/02/2017]. På [http://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v69.n4.7 ]. 

Polyak, Ilana. (04/10/2016). Passive investing is on tear, and for very good reason. CNBC Portfolio 

Perspective. Fundet [17/03/2017]. På [http://www.cnbc.com/2016/10/04/passive-investing-is-on-a-

tear-and-for-very-good-reason.html]. 

Rasmussen, M. A. (29/03/2017). Stjerneforvalter lukker for nye kunder: Nok er nok - vi skal ikke 

være for store. Morningstar. Fundet [01/04/2017]. På 

[http://www.morningstar.dk/dk/news/157493/stjerneforvalter-lukker-for-nye-kunder-nok-er-nok---

vi-skal-ikke-v%C3%A6re-for-store.aspx]. 

Ritholtz, Barry. (28/10/2016). Shift From Active to Passive Investing Isn´t What It Seems. 

Bloomberg View. Fundet [01/10/2017]. På [https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-10-

28/shift-from-active-to-passive-investing-isn-t-what-it-seems]. 

Rose, Caspar. (12/07/2014). Kan man forudsige aktiekurserne?. Børsen Opinion. Fundet 

[18/01/2017]. På 

[http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/2643/kan_man_forudsige_aktiekurserne.html]. 

Sais Jr., Jerry. (01/01/2017). Active Share Measures Active Management. Investopedia. Fundet 

[01/16/2017]. På [http://www.investopedia.com/articles/mutualfund/07/active-share.asp]. 

Ukendt, Forfatter. (01/01/2017). Analyse af danske investeringsforeninger -4 mia. kroner årligt i 

skjulte omkostninger. Miranova. Fundet [05/02/2017]. På 

[http://www.miranova.dk/analyse/analyse-af-danske-investeringsforeninger-4-mia-kroner-aarligt-i-

skjulte-omkostninger/]. 

Ukendt, Forfatter. (01/01/2017). European Sovereign Debt Crisis. Investopedia. Fundet 

[04/04/2017]. På [http://www.investopedia.com/terms/e/european-sovereign-debt-crisis.asp]. 



80 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Closet Indexing. Investopedia. Fundet [01/15/2017]. På 

[http://www.investopedia.com/terms/c/closetindexing.asp]. 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Information Ratio. Morningstar. Fundet [01/13/2017]. På 

[http://www.morningstar.dk/dk/glossary/100419/information-ratio.aspx]. 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Tracking Error. Investopedia. Fundet [01/12/2017]. På 

[http://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp]. 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Closet Indexing. Investopedia. Fundet [15/01/2017]. På 

[http://www.investopedia.com/terms/c/closetindexing.asp]. 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Information Ratio. Morningstar. Fundet [13/01/2017]. På 

[http://www.morningstar.dk/dk/glossary/100419/information-ratio.aspx]. 

Ukendt, Forfatter (01/01/2017). Tracking Error. Investopedia. Fundet [12/01/2017]. På 

[http://www.investopedia.com/terms/t/trackingerror.asp]. 

Ukendt, Forfatter (20/01/2017). The end of active investing? Financial Times. Fundet [22/01/2017]. 

På [https://www.ft.com/content/6b2d5490-d9bb-11e6-944b-e7eb37a6aa8e]. 

Ung, Daniel. (01/01/2017). SPIVA Europe Scorecard. S&P Global. Fundet [04/02/2017]. På 

[http://us.spindices.com/documents/spiva/spiva-europe-year-end-2015.pdf]. 

Database: 

CBS Bloomberg Terminal 

Links til de medtagede investeringsforeninger samt benchmarks: 

MSCI World: https://www.msci.com/world 

Nordea Invest Global Stars: 

http://nordea.fundconnect.com/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=DK0010301324&segment=Cust

omerDKNI&Domains=NordeaFundsNow,NordeaDanmark&lang=da-

DK&buyBtn=on&mode=on&shelves=Nordea%20Invest,Erhverv,Investeringsinstitutforeningen%2

0NI&search=on&fundcategorytabs=Mixed&factsheet=on 

Skagen Vekst A: https://www.skagenfondene.dk/vores-fonde/skagen-vekst-a/ 

Carniege Worldwide/Globale Aktier: 

Skagen Global A: https://www.skagenfondene.dk/vores-fonde/skagen-global-a/ 

Alm Brand Globale Aktier: 

http://www.invest.almbrand.dk/abidk/Afdelinger/Globaleaktier/index.htm 

Sparinvest Value Aktier KL: http://www.sparinvest.dk/afdelinger/aktier/value%20aktier.aspx 

Maj Invest Value Aktier: http://majinvest.dk/vores-afdelinger/value-aktier/ 

Sparinvest Cumulus Value KL: http://www.sparinvest.dk/afdelinger/aktier/cumulus%20value.aspx 

Jyske Invest Favorit Aktier: 

https://jyskeinvest.dk/afdelingerogkurser/afdelingoverblik?portfolioId=82C 



81 

HD 2. del Finansiering 
Institut for Finansiering – Copenhagen Business School 
Maj 2017 

 

MSCI Europe: https://www.msci.com/europe 

Danske Invest Europa: 

http://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFund=1823&p_nFundgroup=75 

Handelsinvest Europa: https://handelsinvest.dk/produkter-mainmenu-45/alle-produktmenu-58.html 

LI Aktier Europa: http://lpi.vponline.dk/ims/ctrl/portal/Departments.do 

SEBinvest Europa Højt Udbytte: https://seb.dk/sebinvest/foreninger/sebinvest-aktier/europa-hojt-

udbytte 

MSCI Emerging Markets: https://www.msci.com/emerging-markets 

Skagen Kon-Tiki A: https://www.skagenfondene.dk/vores-fonde/skagen-kon-tiki-a/ 

Danske Invest  Nye Markeder: 

http://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=1019 

Bankinvest New Emerging Markets: https://bankinvest.dk/produkter/bi/new-emerging-markets-

aktier.aspx#newsbi 

MSCI Europe Small CAP: https://www.msci.com/documents/10199/efd274e3-300f-43e7-8985-

30ded93a7f00 

Danske Invest Europa Small Cap: 

http://www.danskeinvest.dk/w/show_funds.product?p_nId=75&p_nFundgroup=75&p_nFund=1728 

Nordea Invest Europa Small Cap: 

https://nordea.fundconnect.com/fundsnow/InfoOverview.aspx?isin=DK0015960983&segment=Cus

tomerDKNB&Domains=NordeaFundsNow,NordeaDanmark&lang=da-

DK&shelves=DKNB,DKNB%20DFP&search=on&fundcategorytabs=Focus,All,Equity,Bonds,Mix

ed,Other,DFP&compare=on&xray=on&factsheet=on 

SEBinvest Europa Small CAP: https://seb.dk/sebinvest/foreninger/sebinvest-aktier/europa-small-

cap 

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund: 

http://www.franklintempleton.lu/en_LU/investor/funds/fund-detail/2878/Franklin-European-Small-

Mid-Cap-Growth-Fund 

AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund: https://www.axa-im-

international.com/funds/axa-rosenberg/axa-rosenberg-paneuropean-small-cap-alpha-fund-a-eur-121 

JPMorgan Funds – Europe Small Cap Fund: 

http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&fundid=18&shareclassid=

50 

 

Bilag 
 
Bilag 1 – Data samt beregninger vedlagt som Excel ark. 

 

 

 


