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1. Indledning 

Prisfastsættelse af finansielle aktivers forventede afkast har været, og er fortsat, et centralt emne 

for investorer verden over. Gennem tiderne har der derfor også været stor nysgerrighed efter at 

finde frem til løsninger, som gør det muligt at prisfastsætte et givent aktiv korrekt.  

Ofte vil et aktiv blive prisfastsat på baggrund af aktivets forventede afkast. Da alle aktiver ikke 

er ens kan det være sværere at prisfastsætte nogle aktiver frem for andre. Særligt kan 

prisfastsættelse af aktier og aktieporteføljer være en vanskelig opgave for en investor, idet aktier 

kan være meget konjunkturfølsomme og det forventede fremtidige afkast ofte kan være svært 

at forudse. Selvom der ofte ses en tæt sammenhæng mellem prisfastsættelsen af aktivet og dét 

afkast, som det givne aktiv forventes at generere, foretages prisfastsættelsen ikke altid kun på 

baggrund af en objektiv tilgang baseret på baggrund af konstaterbare oplysninger. Ofte 

inddrages også investors subjektive holdning og vurderinger af de tilgængelige informationer 

på markedet, hvilket vil kunne medføre at aktivet prisfastsættes forkert, og man dermed 

risikerer en situation hvor aktivet over- eller undervurderes. Med andre ord risikeres det at 

aktiekursen fastsættes for højt eller for lavt. Det forventede afkast vil altid være en ukendt 

faktor, og estimeringen af dette vil derfor altid være en prognose indeholdende forskellige 

usikkerhedsfaktorer. Overordnet set må det dermed fastslås, at prisfastsættelsen er et vanskeligt 

og ikke entydigt begreb.  

I forsøget på at foretage korrekte prisfastsættelser er der i den finansielle teori udviklet en række 

teorier og modeller, som forholder sig til det forventede afkast og foregiver at kunne forudsige 

prisfastsættelsen på forskellige aktiver. Blandt disse modeller kan eksempelvis nævnes ”Capital 

Asset Pricing Model1” og ”Fama French 3-faktor modellen”. Modellerne benytter forskellige 

faktorer som grundlag for deres forudsigelser og det interessante er derfor at undersøge, hvor 

sikre eller præcise modellernes forudsigelser er i praksis. Det interessante er derfor at undersøge 

modellernes forklaringskraft, så man som investor kan få en fornemmelse af hvilken model, der 

er bedst egnet til at foretage den prisfastsættelse man står overfor i sin investeringsportefølje. 

                                                           
1 Benævnes herefter som CAPM eller CAPM-modellen 
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2. Problemfelt 

Begge modeller er gennem tiden blevet testet på diverse, primært større, finansielle markeder 

verden over. Som følge af resultaterne af disse tests, er der fundet fordele og ulemper ved begge 

modeller. Men på trods af at det er godt 60 år siden den første model blev udvundet, er der 

endnu ikke fundet én endegyldig model for prisfastsættelse af finansielle aktiver. Der er derfor 

fortsat fortalere for og kritikere af begge modeller. Med denne opgave ønskes det at foretage en 

empirisk test af de to modellers evne til at forklare afkastet på det danske aktiemarked. Det vil 

ske gennem en performancetest, som vil være baseret på historiske afkastdata fra det danske 

KAX indeks (nu også kaldet OMXC i daglig tale). Testen vil blive foretaget med udgangspunkt 

i data for tidsperioden 2001-2016.  

Begge modellers forklaringsevne vil blive testet med henblik på at vurdere, om én model er at 

foretrække frem for en anden. De to modeller har grundlæggende samme formål, men der 

indgår forskellige parametre i dem og de er skabt på forskellige grundlag. CAPM-modellen er 

skabt på en teoretisk baggrund mens Fama French 3-faktor modellen er skabt på baggrund af 

historiske data. Det er derfor både interessant og muligt at undersøge hvordan modellerne klarer 

sig, når de bliver afprøvet på realiserede historiske afkastdata fra det danske marked.  

Idet Fama French 3-faktor modellen bygger på historiske data fra virkelige begivenheder vil 

det, alt andet lige, være nærliggende at antage, at denne model er i stand til at tage højde for 

den reelle markedsudvikling og dermed i sidste ende bør være at foretrække frem for CAPM-

modellen.  

Der er som nævnt foretaget talrige undersøgelser af CAPM-modellen og Fama French 3-faktor 

modellen på de større finansielle markeder. Disse undersøgelser er primært foretaget på det 

amerikanske marked, men derudover blandt andet også på det japanske samt britiske marked 

og i euroområdet som helhed. Jeg finder det derfor interessant at undersøge hvorvidt modellerne 

kan benyttes på det danske marked, som jeg vil karakterisere som et mindre finansielt marked, 

sammenlignet med de ovennævnte markeder. Endvidere ønskes det med denne opgave, at 

undersøge hvor præcise modellernes prisfastsættelser er på det danske marked samt om én af 

modellerne er at foretrække frem for den anden.  
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Jeg er, med andre ord, interesseret i:  

1. At foretage en teoretisk gennemgang af begge modeller, for på den måde at give indsigt 

i teorien og forudsætningerne bag modellernes udvikling. Med dette ønskes at give 

læseren en baggrundsviden om modellerne, samt skabe et grundlagt som vil kunne 

benyttes til den senere diskussion/kritik af modellerne.    

2. At foretage en empirisk performancetest af modellerne på det danske aktiemarked, med 

udgangspunkt i tidsperioden 2001-2016. Resultaterne fra disse tests vil blive benyttet til 

at diskutere modellernes forklaringskraft for de historiske afkast på det danske aktie 

marked.  

3. Vurdere hvorvidt resultaterne af mine tests, synes at give anledning til at støtte den 

eksisterende kritik eller muligvis skabe grundlag for yderligere kritikpunkter af 

modellerne, samt at foretage en samlet vurdering af, om én model synes bedre til at 

forudsige det forventede afkast på de danske aktier end den anden.  

2.1 Problemformulering 

Mit problemfelt kan således opsummeres til i følgende problemformulering: 

Forklares danske aktiers afkast bedst af den traditionelle CAPM-model eller af den mere 

udvidede Fama French 3-faktor model? 

2.2 Afgrænsning 

Formålet med denne opgave er at undersøge hvilken af de to modeller, der er bedst egnet til at 

forudsige afkastet på det danske aktiemarked og dermed forklare prisdannelsen på danske 

aktier. Opgaven har dermed ikke til hensigt, at udvide eller forbedre modellerne. Den teoretiske 

gennemgang af modellerne har udelukkende et informativt formål, hvorfor de enkelte 

forudsætninger eller parametre i modellerne ikke vil blive testet individuelt. Der vil dog være 

en kritik og refleksion over disse og de fundne resultater i afsnit 6.  

Det vil i denne opgave være den simple CAPM-model og den oprindelige Fama French 3-faktor 

model, der sammenlignes. Det betyder at diverse afledninger af CAPM, herunder ICAPM, 

CCAPM samt udvidelsen af Fama Frenchs 3-faktor model til en 5-faktor model, ikke vil blive 

berørt i denne opgave. I forhold til Fama French 3-faktor modellen vil det derfor, qua det er den 



Side 6 af 97 
 

oprindelige model der undersøges, udelukkende være følsomheden over for markedsrisikoen, 

size- og value/growth effekten der testes. Sizeeffekten testes ud fra markedsværdi og 

value/growth testes ud fra book-to-market ratio.  

Performancetesten sker på baggrund af empirisk datamateriale og som aktiv undersøges 

udelukkende aktier i denne undersøgelse. Dette valg er truffet da Fama French 3-faktor 

modellen i princippet er mere specifikt målrettet mod aktier, hvorimod CAPM-modellen som 

udgangspunkt er anvendelig på alle finansielle aktiver. Det vurderes derfor overordnet set, at 

resultaterne bliver mest sammenlignelige ved at fokusere på aktier, som aktiv, da det dermed 

er sikret at begge modeller kan håndtere data fra disse.  

3. Metode 

Dette afsnit har til hensigt at give en beskrivelse af det datamateriale, som danner udgangspunkt 

for analysen i denne opgave. Det vil blive beskrevet hvorledes dette data er fremskaffet, samt 

hvordan dataet er blevet behandlet for at det har kunnet indgå i analysen. Afsnittet giver desuden 

en detaljeret beskrivelse af den estimeringsmetode som benyttes i forbindelse med opgavens 

analyse.  

3.1 Præsentation af data 

Datasættet bag denne opgave er primært fremskaffet ved hjælp af udtræk fra Datastream 5.1, 

som er en finansiel database udbudt af Thomson Reuters, der gør det muligt at indhente finansiel 

data.  

Fra Datastreams database er der foretaget udtræk på aktierne i KAX indekset i perioden 2001-

2016. Udtrækket er foretaget på månedsbasis, hvilket gør at datasættet indeholder 191 

observationer idet data for januar måned 2001 er lig 0, da datasættet starter der. 

3.1.2 Behandling af data 

Datasættet bestod i begyndelsen af 234 aktier, men i forbindelse med gennemgangen af 

datamaterialet har det været nødvendigt at frasortere 16 aktier, hvorefter det endelige datasæt 

består af 218 aktier målt over den samlede tidsperiode. En aktie er inkluderet i datasættet, 

såfremt datasættet har indeholdt oplysninger om den pågældende aktie i ét sammenhængende 
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kalenderår. Det vil med andre ord sige, at datasættet både indeholder aktier, som har eksisteret 

i hele tidsperioden samt aktier, der er udgået2 undervejs i datasættet. Tanken bag dette valg er, 

at forsøge at minimere eventuelle påvirkninger af survivorship bias, som eksempelvis Fama og 

Frenchs tidligere studie er blevet kritiseret for, hvilket beskrives nærmere i opgavens afsnit 6.2.  

Hvis en aktie eksempelvis er afnoteret i 2004, vil denne aktie være repræsenteret i datasættet i 

2003. Herefter vil aktien være fjernet fra datasættet og dermed ikke længere indgå i resultaterne 

for de efterfølgende år. De aktier som er frasorteret helt, er alle aktier der på intet tidspunkt har 

indgået i det endelige datasæt. Årsagen til denne frasortering kan blandt andet være, at der ikke 

har været data for ét sammenhængende kalenderår, at aktierne har haft negative book-to-market 

ratios i det år porteføljedannelsen tager udgangspunkt i, eller at det tilgængelige data ikke har 

været tilstrækkeligt til at kunne beregne eksempelvis aktiens book-to-market ratio. Da book-to 

market-ratio danner grundlag for, at aktien kan indgå i dannelsen af de enkelte porteføljer, som  

efterfølgende benyttes til beregning af de øvrige faktorer, såsom SMB og HML3, vil en 

manglende book-to-market ratio  gøre at det ikke er muligt at lade aktien indgå i 

porteføljeinddelingen. De frasorterede aktier fremgår af nedenstående tabel: 

Tabel 1 – Frasorterede aktier i datasættet 

Albani Bryggeri A Natl Bank of Greece 

Britannia Invest Nordea Bank 

D/S 1912 B Objective A 

Energy Solutions Intl. Objective B 

Hafslund A SAS 

Hafslund B Skandia 

Julius Koch A A/S Sophus Berendsen A 

Julius Koch B A/S Udviklingsselskabet 

 

Datasættet består af månedlige observationer, hvilket er valgt frem for eksempelvis daglige 

observationer, da månedlige observationer tager højde for eventuelle justeringer i forhold til 

                                                           
2 Eksempelvis opkøbt, gået konkurs eller på anden vis afnoteret 
3 SMB & HML beskrives nærmere i afsnit 4.2.2 og 4.2.3 
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arbitragemuligheder og samtidig afbøder potentielle udfordringer forbundet mulige 

overreaktioner på markedet, der giver store kortvarige kursudsving. Aktiernes afkast er 

beregnet på baggrund af data omkring den enkelte akties kurs. Aktiekursen er fundet ved hjælp 

af ”P: Adjusted Price4”, som repræsenterer aktiens officielle slutkurs justeret for eksempelvis 

dividender m.m. 

Aktiernes afkast er beregnet ved hjælp af følgende formel. 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑡−1
− 1 

Hvis aktiekursen ikke har været tilgængelig i en periode af datasættet, eksempelvis januar 

måned 2005, vil den oplyste aktiekurs fra den foregående periode, dvs. december måned 2004, 

være benyttet som erstatning for den manglende kurs i januar måned 2005. Dette vil i så fald 

resultere i et afkast på 0 i den pågældende tidsperiode. 

3.1.3 Valg af risikofri rente 

Som proxy for den risikofrie rente anvendes, i denne opgave, den månedlige Cibor-rente. Cibor-

renten er udtryk for den rentesats, hvortil et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner, 

til en anden primebank5, i 1 måned. Udlånet sker på usikret basis, hvorfor det vurderes at 

risikoen forbundet med dette udlån, må antages at være meget lille og tilnærmelsesvis risikofri. 

Derfor anses Cibor-renten for at være et godt estimat for en risikofri rente i denne opgave. De 

historiske Cibor-renter er fremfundet ved hjælp af Nationalbankens Statistikbank 

(Nationalbanken.dk, 2015), hvor det har været muligt at foretage et udtræk over rentesatsen på 

den månedlige Cibor-rente i perioden. Eftersom Cibor-renten er givet som en pro anno sats, er 

den fundne månedlige Cibor-rente fra Statistikbanken derfor divideret med 12, for at finde den 

månedlige rentesats. 

 Under gennemgangen af udtrækket fra Statistikbanken erfarede jeg, at rentesatsen fra 2014 

ikke var oplyst og de efterfølgende år står den opgivet til 0 % i hver måned. Det har derfor 

                                                           
4 I Datastreams datatyper er denne værdi betegnet ”P” 
5 Ved begrebet ”primebank” forstås den Cibor-stiller fra gruppe 1 med den bedste kreditværdighed fastsat med 

udgangspunkt i den lange rating fra enten Standard & Poor’s, Moody’s eller Fitch. Denne Cibor-stiller skal 

desuden også have adgang til det pengepolitiske instrumentarium i Danmarks Nationalbank (Finansraadet, 

2014). 
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været nødvendigt at supplere oplysningerne fra Nationalbankens Statistikbank, med rentesatser 

oplyst fra Nasdaq OMX Nordics hjemmeside (Nasdaqomxnordic.com, 2017). På Nasdaqs 

hjemmeside har det været muligt at indhente de daglige 1-måneds Cibor rentesatser for de 

manglende år. Disse daglige satser er herefter omregnet til samlede gennemsnitlige 1-måneds 

Cibor-renter. Omregning er foretaget ved at tage et simpelt gennemsnit af de daglige satser 

oplyst for hver enkelt måned i perioden 2014-2016, og dernæst benytte dette gennemsnit som 

den månedlige Cibor-rentesats i perioden. 

3.1.4 Valg af markedsportefølje  

Teoretisk set vil markedsporteføljen bestå af alle tilgængelige aktiver på verdensplan. Men da 

det ikke er muligt at konstruere denne markedsportefølje, benyttes i stedet et proxy for 

markedsporteføljen. For at få en markedsportefølje, der afspejler så stor en del af det danske 

aktiemarked som muligt, har jeg derfor valgt at benytte det danske OMXC indeks, tidligere 

kaldet KAX indekset. Dette indeks er et totalindeks, som indeholder alle aktier noteret på 

fondsbørsen, Nasdaq OMX Copenhagen, og indekset viser derved kursudviklingen på den 

danske børs som helhed.  

Det indhentede data for indekset bygger, som det øvrige datasæt, på månedlige observationer. 

Afkastet på indekset er beregnet ud fra samme fremgangsmåde som ved enkeltaktiverne, dog 

med den ændring at indeksets lukkekurs benyttes i stedet for enkelt aktivernes kurser.  

3.1.5 Sammensætning af porteføljer 

For at minimere aktiv-/branchespecifikke anomalier mest muligt, foretages opgavens analyser 

på baggrund af porteføljer frem for enkelt aktiver. I denne opgave er aktiverne inddelt i seks 

porteføljer, kaldet Small Growth, Small Neutral, Small Value, Big Growth, Big Neutral og Big 

Value. Porteføljenavnene er identiske med dem, der benyttes til beregning af SMB og HML 

faktorerne i Fama Frenchs 3-faktor model og porteføljerne er dannet med udgangspunkt i Fama 

Frenchs beskrivelse af, hvorledes porteføljerne skal dannes.  

For at kunne beregne porteføljerne er det nødvendigt at kende aktiernes markedsværdi også 

kaldet market equity. I denne opgave har jeg benyttet aktiernes ”market value6” som udtryk for 

                                                           
6 I Datastream er denne benævnt ”MV”. 
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markedsværdien. Denne markedsværdi er beregnet på baggrund af aktiekursen ganget med 

antallet af udstedte ordinære aktier.  

Porteføljeinddelingen beregnes for hvert kalenderår, hvilket medfører, at det ikke er de samme 

aktier som er beliggende i den enkelte portefølje gennem hele tidsperioden. Denne 

rebalancering af porteføljerne sker for at tage højde for, at en virksomhed kan ændre 

karakteristika gennem tidsperioden og eksempelvis gå fra at være en ”small growth” aktie til at 

være en ”small neutral” aktie og omvendt. Selve opdelingen af de enkelte porteføljer, følger 

som nævnt Fama og Frenchs fremgangsmåde, som betyder at porteføljerne inddeles på følgende 

måde:   

For hvert kalenderår inddeles aktierne først på baggrund af deres gennemsnitlige market value. 

Opdelingen sker ved at man beregner den gennemsnitlige market value for alle aktierne i det 

pågældende kalenderår. De aktier som har en gennemsnitlig market value i det pågældende år, 

der er højere end gennemsnittet for alle aktierne, udgør herefter ”Big porteføljen”, mens de 

resterende aktier udgør ”Small porteføljen”  

Efter opdelingen af small og big porteføljerne skal begge porteføljer inddeles i yderligere tre 

porteføljer, hvilket sker med udgangspunkt i aktiernes book-to-market ratios. For at foretage 

denne opdeling har jeg taget udgangspunkt i aktiernes ”Market value to book value ratios7”. 

Dette nøgletal udtrykker markedsværdien af egenkapitalen divideret med den 

regnskabsmæssige værdi af aktiekapitalen for selskabet. Ved at regne ”market value to book 

value” invers fås i stedet virksomhedernes book-to-market ratios.  

Med udgangspunkt i de beregnede book-to-market ratios inddeles både small og big porteføljen 

herefter i tre porteføljer, hvorved der opstår en Small Growth, Small Neutral, Small Value, Big 

Growth, Big Neutral og Big Value portefølje. Small/Big Growth porteføljen består af de aktier, 

som har de 30 % laveste book-to-market ratios i henholdsvis small og big porteføljen. Small/Big 

Neutral porteføljerne består af aktierne med de 40 % midterste book-to-market ratios, mens 

Small/Big Value består af de aktier der har de 30 % højeste book-to-market ratios i small og 

big porteføljen.  

                                                           
7 I Datastream er denne benævnt ”MTBV” 
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Inddelingsmetoden illustreres grafisk i figuren, fra Kenneth Frenchs hjemmeside, herunder:  

Figur 1 – Sammensætning af porteføljer, Fama French 

 

Kilde: Dartmouth.edu (2017) 

De seks porteføljer indeholder følgende antal aktier i de enkelte år:  

Tabel 1 - Antal aktier i de seks porteføljer for hvert år 

 Small 

Growth 

Small 

Neutral 

Small 

Value 

Big  

Growth 

Big  

Neutral 

Big     

Value 

Total 

2001 56 74 56 9 11 9 215 

2002 52 68 52 8 11 8 199 

2003 50 67 50 8 9 8 192 

2004 48 65 48 8 9 8 186 

2005 43 56 43 8 11 8 169 

2006 38 52 38 9 12 9 158 

2007 39 53 39 8 11 8 158 

2008 38 50 38 7 10 7 150 

2009 37 48 37 7 8 7 144 

2010 34 46 34 6 9 6 135 

2011 33 45 33 6 7 6 130 

2012 32 41 32 5 8 5 123 

2013 29 39 29 5 8 5 115 

2014 29 38 28 5 8 5 113 

2015 28 37 27 5 8 5 110 

2016 26 35 25 5 7 5 103 

Gennemsnit 38 51 38 7 9 7 150 

 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY9ab5mK7TAhVObVAKHbkkB8IQjRwIBw&url=http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/Data_Library/f-f_portfolios.html&psig=AFQjCNEuvfFznWz55gcpqGjFXrRqzwOukQ&ust=1492610731031037
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De enkelte porteføljers afkast er beregnet ved hjælp af følgende formel:  

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑤𝐴 ∙ 𝐸(𝑅𝐴) + 𝑤𝐵 ∙ 𝐸(𝑅𝐵) + ⋯ + 𝑤𝑁 ∙ 𝐸(𝑅𝑁) 

Da denne opgave arbejder med excess returns8 i stedet for afkast, vil E(RN) være erstattet med 

excess returnet for aktiv N, og den samlede formel vil beregne porteføljens excess return i stedet 

for afkastet. 

I beregningen af de enkelte porteføljers afkast er der samtidig foretaget et valg, som omhandler 

hvorledes det observerede excess return, for hver virksomhed i den enkelte portefølje, skal være 

vægtet i forhold til hinanden. Det kan her vælges enten at vægte dem efter værdi (dvs. aktiverne 

vægtes forholdsmæssigt efter deres markedskapitalisering) eller det kan i stedet vælges at vægte 

aktiverne ligeligt. Fordelen ved at vægte aktiverne efter værdi vil være, at mindre 

virksomheders excess returns ikke vil påvirke de gennemsnitlige excess returns 

uhensigtsmæssigt meget. Omvendt vil fordelen ved at vægte aktiverne ligeligt være, at 

resultaterne fra de større virksomheder ikke ender med at gøre de mindre virksomheder 

ubetydelige i beregningerne. I denne opgave har jeg valgt at vægte virksomhederne ligeligt i 

beregningerne, da jeg vurderer at datasættet indeholder en stor andel af små og mellemstore 

virksomheder og jeg derfor ikke ønsker at risikere at eliminere bidraget fra disse i mine 

beregninger. 

3.2 Estimeringsmetode 

Som tidligere nævnt vil min vurdering af de to modellers evner på det danske aktiemarked bero 

på en performancetest af modellerne. I denne opgave har jeg valgt at benytte Fama-MacBeth 

proceduren i forbindelse med performancetesten. Estimeringsmetoden anvendes ofte i tests af 

CAPM og Fama French 3-faktor modellen, og er desuden blevet fremhævet af eksempelvis 

Amit Goyal (Goyal, 2012) og John Cochrane (Cochrane, 2001). Det er blandt andet med 

henblik på dette, at metoden er valgt som estimeringsmetode i denne opgave.  

Gennem Fama MacBeth proceduren estimeres porteføljernes β-værdier med en 

tidsserieregression, og efterfølgende gennemføres en cross-secional regression for hver 

tidsperiode (Cochrane, 2001). Fordelen ved at benytte Fama-MacBeth proceduren som 

                                                           
8 Beskrives nærmere i afsnit 4.1.5 
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estimeringsmetode er blandt andet, at denne metode er i stand til at håndtere ubalancerede 

porteføljer. Årsagen til dette er, at metoden udelukkende medtager afkastdata fra de aktier, som 

eksisterer på tidspunkt t, hvilket i praksis vil kunne variere fra én tidsperiode til en anden. 

Metoden er i stand til at håndtere anvendelse af konstante betaværdier såvel som tidsvarierende 

betaværdier. Fama og MacBeth benytter eksempelvis skiftende betaværdier i deres oprindelige 

studie af 1973, mens Fama og French i 1992 kan konkludere, at de ikke finder belæg for at 

anvendelsen af skiftende betaværdier frem for full-sample betaværdier har nogen signifikant 

betydning i forhold til de endelige resultater (Goyal, 2012). 

I de følgene afsnit vil jeg starte med at præsentere estimeringsmetoden, som jeg ønsker at 

benytte i CAPM-modellen. Og dernæst estimeringsmetoden der vil blive benyttet for Fama 

French 3-faktor modellen. Afslutningsvis vil den del af estimeringsmetoden, som er ens for 

begge modeller blive introduceret. Estimeringen af de forskellige variable vil følge 

fremgangsmåden beskrevet af Amit Goyal og John Cochrane (Goyal, 2012), (Cochrane, 2001).    

3.2.1 Tidserie-regression - CAPM 

Første del af Fama-MacBeth proceduren omhandler estimering af modellens β-værdier, hvilken 

der i CAPM-modellen kun er én af. Estimeringen af denne β-værdi vil ske ved hjælp af en 

Ordinary Least Squares (OLS) tidsserieregression. For CAPM-modellen kan den estimerede 

model udtrykkes på følgende måde:  

𝑅𝑡
𝑒𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝑓𝑚,𝑡 + 𝑢𝑡

𝑖  

 𝑅𝑡
𝑒𝑖er udtryk for hver af porteføljens excess return9 for hvert tidspunkt t. αi er den tilhørende 

konstant, 𝑢𝑡
𝑖  udtrykker fejlledet, mens 𝑓𝑚,𝑡 er den forklarende faktor. For at excess return kan 

forklares ved 𝛽𝑚,𝑖, skal αi = 0 og det samme gælder for fejlledet, 𝑢𝑡
𝑖 . Såfremt modellen er 

perfekt, vil den estimerede model for CAPM dermed være følgende:  

𝐸(𝑅𝑒𝑖) = 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝑚,𝑡) 

I denne opgave vil der blive anvendt full-sample-beta-værdier, hvilket er modstridende med 

Fama og MacBeths oprindelige studie, hvori de benyttede 5-års rullende beta-værdier. 

                                                           
9 Forklares yderligere i afsnit 4.1.5 
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Anvendelsen af rullende beta-værdier vil medføre at 𝛽𝑚,𝑖 vil ændre sig over tid. Den metode er 

ikke valgt i denne opgave, da det som nævnt tidligere er bevist, at forskellen i resultaterne på 

de to metoder er så lille, at den reelt ikke har nogen signifikant betydning (Cochrane, 2001).  

3.2.2 Cross-sectional regression - CAPM 

De estimerede beta-værdier fra den føromtalte tidsserieregression vil herefter blive brugt, som 

uafhængig variabel, i en cross-sectional regression. Cross-sectional regressionen udføres på 

hver portefølje, i hvert tidspunkt og det estimerede resultat kan udtrykkes på følgende vis:  

𝐸𝑇(𝑅𝑒𝑖) = 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝜆1 + 𝛼𝑖 

 𝐸𝑇(𝑅𝑒𝑖) er udtryk for det forventede excess return for hver portefølje til hvert tidspunkt t. 

Koefficienten udtrykkes gennem λ1 og αit er fejlledet. βm,i er som beskrevet den estimerede beta-

værdi fra tidsserieregressionen. Idet cross-sectional regressionen gennemføres for hvert 

tidspunkt t, vil der blive fundet en række af λ- og α-værdier for hver portefølje. Hvordan disse 

faktorer efterfølgende behandles til at finde det endelige estimat beskrives nærmere i afsnit 

3.2.5. 

3.2.3 Tidsserieregression - Fama French 3-faktor modellen 

Selve estimeringsmetoden for Fama French 3-faktor modellen er overordnet set identisk med 

den for CAPM-modellen. Der er dog en forskel i OLS tidsserieregressionen, idet der i Fama 

French 3-faktor modellen skal estimeres yderligere 2 β-værdier. Den estimerede model kan 

derfor udtrykkes således:  

𝑅𝑡
𝑒𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝑚,𝑡) + 𝛽𝑆𝑀𝐵,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝑆𝑀𝐵,𝑡) + 𝛽𝐻𝑀𝐿,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝐻𝑀𝐿,𝑡) + 𝑢𝑡

𝑖  

I ovenstående formel er βSMB beta-værdien for fSMB. fSMB er udtryk for faktoren SMB10 for hvert 

t og βHML,i udtrykker beta-værdien for fHML,t. fHML,t er faktoren HML11 for hvert t og 𝑢𝑡
𝑖  

udtrykker igen fejlledet. Som det var tilfældet ved CAPM-modellen skal αi være lig 0 og det 

samme er gældende for 𝑢𝑡
𝑖 , for at excess return kan siges at kunne forklares med tre faktorer. 

Den ønskede model bliver herefter:  

                                                           
10 SMB, Small Minus Big, beskrives nærmere i afsnit 4.2.2 
11 HML, High Minus Low, beskrives nærmere i afsnit 4.2.3 
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𝐸(𝑅𝑒𝑖) = 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝑚,𝑡) + 𝛽𝑆𝑀𝐵,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝑆𝑀𝐵,𝑡) + 𝛽𝐻𝑀𝐿,𝑖 ∙ 𝐸(𝑓𝐻𝑀𝐿,𝑡) 

Der vil endnu engang blive brugt full-sample-beta-værdier og ikke 5 års rullende beta-værdier 

i disse beregninger. 

3.2.4 Cross-sectional regression - Fama French 3-faktor modellen 

Som det var tilfældet ved cross-sectional regressionen for CAPM, vil de estimerede β-værdier 

fra Fama French 3-faktor modellens tidsserieregression blive brugt som uafhængige variabler i 

den kommende cross-sectional regression. Modellen for cross-sectional regressionen ser ud på 

følgende måde:  

𝐸(𝑅𝑒𝑖) = 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝜆1 + 𝛽𝑆𝑀𝐵,𝑖 ∙ 𝜆2 + 𝛽𝐻𝑀𝐿,𝑖 ∙ 𝜆3 + 𝛼𝑖𝑡 

Hver af de fremkommende λ-koefficienter er knyttet til den tilhørende β-værdi. Som det var 

tilfældet ved CAPM-modellen vil der, her ligeledes blive estimeret λ- og α-værdier for hver 

portefølje til hvert tidspunkt t, hvorfor der igen vil fremkomme en hel række af disse værdier. 

Det vil i det efterfølgende afsnit blive gennemgået hvordan disse resultater benyttes. 

3.2.5 Afsluttende estimering - begge modeller 

Outputtet fra de gennemførte cross-sectional regressioner anvendes til at estimere de endelige 

modeller. Begge cross-sectional regressioner har affødt en række λ- og α-værdier for hver 

portefølje og på baggrund af disse findes gennemsnitsværdierne ud fra følgende formler: 

�̂� =
1

𝑇
∑ 𝜆𝑡

𝑇

𝑡=1

 

og 

𝛼�̂� =
1

𝑇
∑ 𝛼𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

 

Disse gennemsnitsværdier benyttes derefter som endelige estimater for λ og α for hver 

portefølje og det vil derfor være dem, der bruges i den videre analyse af modellerne. For at 

finde estimaternes varians og standardafvigelse benyttes følgende formler:  



Side 16 af 97 
 

𝜎2(�̂�) =
1

𝑇2
∑(𝜆�̂� − �̂�)

𝑇

𝑡=1

 

og  

𝜎2(𝛼�̂�) =
1

𝑇2
∑(𝛼𝑖�̂� − 𝛼�̂�)

𝑇

𝑡=1

 

T2 benyttes i stedet for T, da modellerne har til formål at finde standardafvigelser på 

stikprøvegennemsnit (Cochrane, 2001).  

3.3 Hypoteser og test-statistikker 

I dette afsnit præsenteres de hypoteser og test-statistikker, som anvendes i forbindelse med 

analysen af de to modeller. Testene foretages efter cross-sectional regressionen, og der bliver 

dermed ikke foretaget test på resultaterne fra tidsserieregressionen. Det bør bemærkes at den 

fravalgte test af resultaterne fra tidsserieregressionen kan udgøre en fejlkilde, hvilket beskrives 

nærmere i afsnit 6.3.1. For at undersøge om de fremfundne estimater fra cross-sectional 

regressionen er signifikante eller ej anvendes en t-test. Som led i testen af �̂�, opstilles følgende 

hypotese:  

𝐻0 = �̂� = 0 

𝐻1 = �̂� ≠ 0 

Konstanten �̂�𝑖 testes ligeledes med tilsvarende hypotese som dermed ser ud på følgende måde: 

𝐻0 = �̂�𝑖 = 0 

𝐻1 = �̂�𝑖 ≠ 0 
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For at beregne t-statistikkerne benyttes følgende funktioner:  

𝑡 =
�̂�

𝑠𝑒(�̂�)
 

og 

𝑡 =
�̂�𝑖

𝑠𝑒(�̂�𝑖)
 

Standardafvigelsen på �̂� og �̂�𝑖 udtrykkes af henholdsvis 𝑠𝑒(�̂�) og 𝑠𝑒(�̂�𝑖). Da 

beregningsmetoden er den samme for alle tre �̂�-værdier i Fama French 3-faktor modellen, er 

der kun skrevet én �̂�-hypotese test op her.  

0-hypotesen for konstanten �̂�𝑖 må ikke blive afvist, for at sikre at modellen kan forklare excess 

return med de valgte faktorer. Hvis �̂�𝑖 viser sig at være signifikant betyder det, at modellens 

faktorer ikke er tilstrækkelige til at forklare excess return og der vil dermed være tale om en 

såkaldt ”catch-all” variabel, som indeholder dét, den resterende model ikke kan forklare. Dette 

er ikke ønskeligt da det som udgangspunkt ønskes, at modellen kan forklare alt.  

Når det gælder hypoteserne for de forklarende �̂�-variable, ønskes det derimod at 0-hypotesen 

afvises. Hvis �̂�=0 er den tilhørende variabel signifikant, og det vil betyde at variablen ikke vil 

være en prisfastsat risikofaktor og dermed ikke kan benyttes som forklarende variabel til det 

forventede excess return, hvorved modellens forudsigelser vil blive ukorrekte. Endvidere 

ønskes det, at λ1-, λ2- og λ3-koefficienterne er positive. Såfremt koefficienterne er negative og 

samtidig signifikante, vil dette indikere, at en højere β-værdi giver et lavere excess return, 

hvilket vil være modstridende med modellernes indbyggede forudsigelser og forudsætninger.  

For at teste 0-hypoteserne benyttes et 5 % signifikansniveau. H0 vil, i en to-sidet test, blive 

afvist ved den kritiske grænse (|t| > 1,96). Resultaterne antages at være en normalfordelt t-

fordeling, og der vil blive udregnet p-værdier, som benyttes til at vurdere estimaternes 

signifikans. 
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3.4 Forklaringsevne 

Afslutningsvis vil modellernes evne til at forudsige excess return blive målt på baggrund af 

udregning af deres forklaringsevne også kaldet R2. Forklaringsevnen beregnes på følgende vis 

(people.math.auu.dk, 2017):  

𝑅2 = 1 −
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

SST udtrykker summen af de kvadrerede excess returns, som er observeret i datasættet og 

beregnes som: 

𝑆𝑆𝑇 = ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑖

 

hvor y1 er udtryk for porteføljens excess return på hvert tidspunkt t, mens �̅� er det 

gennemsnitlige excess return for porteføljen i den samlede tidsperiode.  

SSR udtrykker summen af de kvadrerede residualer og beregnes ved hjælp af:  

𝑆𝑆𝑅 = ∑ 𝑒𝑖
2

𝑖

 

Endvidere kan der beregnes en justeret forklaringsevne kaldet 𝑅2̅̅̅̅ , som vil være justeret for 

antallet af parametre. Formlen for den justerede forklaringsevne vil være:  

𝑅2̅̅̅̅ = 1 −
𝑆𝑆𝑅/(𝑛 − 𝑘 − 1)

𝑆𝑆𝑇/(𝑛 − 1)
 

N er antallet af observationer, mens k er antallet af afhængige variable. 

Eftersom de to modeller har forskelligt antal parametre, vil 𝑅2̅̅̅̅  være mere anvendelige end R2, 

og samtidig mere retvisende at sammenligne modellerne på baggrund af, idet de dermed 

vurderes på baggrund af så ens forudsætninger som muligt. Såfremt modellerne udelukkende 

blev sammenlignet på baggrund af R2 ville Fama French 3-faktor modellen have en 

grundlæggende fordel, idet den inddrager flere faktorer i analysen.  
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4. Teorigennemgang 

Dette afsnit indeholder en nærmere redegørelse af den teori der ligger bag, og som er nødvendig 

at have kendskab til, for at forstå CAPM og Fama French 3-faktor modellen. Først præsenteres 

teorien, antagelserne bag og indholdet i CAPM-modellen og dernæst foretages tilsvarende for 

Fama French 3-faktor modellen.   

4.1 Capital Asset Pricing Modellen 

Den CAPM-model vi kender i dag, blev udledt af William Sharpe (1964), John Lintner (1965) 

og Jan Mossin (1966) og kaldes derfor ofte også for ”Sharpe-Lintner-Mossin CAPM”. 

Modellen blev udviklet i en tid, hvor det teoretiske grundlag for at træffe beslutninger i uvished 

var relativt nyt og dermed også begrænset, og hvor, hvad der i dag synes at være basale 

empiriske fakta om risiko og afkast på kapitalmarkederne, endnu ikke var kendt.  

Det var først i begyndelsen af 1950’erne, at porteføljeteori omkring risiko, afkast og optimering 

af den enkelte investors investeringsportefølje blev introduceret. De empiriske undersøgelser 

omkring forholdet mellem risiko og afkast, blev først rigtigt indfaset i 1960’erne, i takt med at 

computerteknologien blev introduceret og gav forskere mulighed for lettere at indsamle, lagre 

og bearbejde store datamængder (Perold, 2004). 

CAPM-modellens grundprincip er at prisfastsætte et givent aktiv på baggrund af aktivets 

følsomhed over for den systematiske risiko på markedet. Modellen er blandt andet blevet rost 

for at være ukompliceret og intuitiv, idet den bygger på forholdsvist simple og intuitive 

principper. Disse principper gør, at modellen, selv mere end 50 år efter sin oprindelse, forsat 

benyttes i praksis og som undervisningsmateriale på kurser og finansielle 

uddannelsesinstitutioner den dag i dag (Fama og French, 2004). 

4.1.1 Markowitz porteføljeteori 

CAPM-modellen bygger på resultaterne af Harry Markowitz’ porteføljeteori, som også er kendt 

som den moderne porteføljeteori12. Da Harry Markowitz præsenterede sin porteføljeteori i 

1952, var der tale om en ny teori, som gjorde op med den fremherskende idé om, at når en 

                                                           
12 Herefter også benævnt, MPT 
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investor valgte sin portefølje, ville/burde denne maksimere det forventede afkast. Ifølge 

Markowitz indeholdt denne fremherskende idé en så fastsat præmis, at konklusionen i sidste 

ende bliver forkert, fordi man ved at følge denne tankegang fuldt ud, ville komme frem til at en 

investor bør placere alle sine midler i ét aktiv – det aktiv som samlet set forventes at give det 

største afkast. Det vil med andre ord ikke være fordelagtigt for en investor at diversificere sin 

portefølje, hvis man investerer efter denne tankegang. Med introduktionen af MPT afviste 

Markowitz denne grundtanke med den begrundelse, at der er knyttet en usikkerhed til afkastet 

i og med, at den vurdering der foretages altid foretages med udgangspunkt i, hvad der er det 

forventede afkast og ikke det faktiske afkast på det givne aktiv (Markowitz, 1952). 

For at korrigere for denne usikkerhed valgte Markowitz i stedet at antage, at en investor er 

risikoavers i valget af sin portefølje. Det vil sige. at man som investor kan og bør agere ud fra 

en frygt for risiko og man derfor kun er interesseret i det forventede afkast, set i forhold til en  

kombination med den givne usikkerhedsfaktor hvorved afkastet opnås. Ifølge Markowitz vil en 

investor derfor beskæftige sig med gennemsnitsafkast samt variansen (standardafvigelsen, σ) 

på afkastet. Ifølge Markowitz skal en portefølje dermed minimere variansen af porteføljens 

afkast, givet det forventede afkast og samtidig maksimere det forventede afkast på baggrund af 

porteføljens varians.  

 I Markowitz’ moderne porteføljeteori arbejdes der med to tidspunkter og én samlet tidsperiode 

– tidspunkt t-1 og tidspunkt t1. Investors valg af portefølje sker til tidspunkt t-1 og afkastet fra 

den investering der er foretaget modtages til tidspunkt t1.  

4.1.2 Nyttefunktioner og efficiente porteføljer 

I forlængelse af Markowitz’ teori er det relevant at introducere begrebet nyttefunktion13 og 

inddrage disse i investorers porteføljevalg. Det skal i den forbindelse bemærkes og 

understreges, at der ikke kun findes én løsning på Markowitz’ problem omkring valget af 

porteføljer, og at løsningen afhænger af den enkelte investors egne præferencer. Investorernes 

valg af portefølje afhænger altså, af deres specifikke nyttefunktion og nyttefunktionen er 

afgørende for den enkelte investors prioritering mellem afkast og varians i investorens 

                                                           
13 Nyttefunktioner angiver investorers præferencer i forhold til valget mellem risiko og afkast. 
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porteføljevalg. Nyttefunktionerne kan illustreres matematisk på følgende måde (Markowitz, 

1952):  

𝑈 = (𝐸, 𝑉) ∧
𝜕𝑈

𝜕𝐸
> 0,∧

𝜕𝑈

𝜕𝑉
< 0 

Investors nyttefunktion baseres på baggrund af middelværdi og varians og gældende for 

nyttefunktionen er, at den marginale nytte af middelværdien er større end 0 og den marginale 

nytte af variansen er mindre end 0.   

Figur 2 - Nyttekurver og efficient portefølje.  

 

Kilde: Copeland, Weston og Shastri, 2014, side 147.  

Ovenstående figur angiver eksempler på nyttekurver (hhv. I og II) for to investorer. Jo højere 

en nyttekurver er beliggende, desto højere nytte giver dén, den enkelte investor. Figuren angiver 

kombinationen af nyttekurver og efficiente porteføljer bestående af aktiver, som hverken er 

fuldstændigt korreleret eller fuldstændig ukorreleret. Rationelle investorer vil ikke vælge en 

kombination af porteføljen, som ligger på den nederste halvdel af porteføljekurven. Dette 

skyldes, at man vil kunne opnå et højere afkast til samme givne varians, såfremt man vælger 

punkter der er beliggende på den øverste halvdel af kurven. I ovenstående figur ses, at investorer 

vil være i stand til at minimere deres risiko i forhold til afkastet såfremt punkterne (B) og (C) 

vælges. De nævnte punkter angiver således tangeringspunkterne mellem investorens 
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nyttefunktioner og porteføljen. Tangeringspunktet angiver således den 

porteføljesammensætning som giver det højest mulige afkast ud fra den givne varians set i 

forhold til investorens på forhånd givne præferencer. Punkterne angiver dermed det mest 

optimale porteføljevalg for de to investorer på med udgangspunkt i Markowitz’ MPT.   

4.1.3 Fordeling mellem risikofrie og risikofyldt aktiver 

For at opnå en bedre forståelse af baggrunden for CAPM modellen og teorien bag denne, er det 

relevant at inddrage James Tobins teori, som beskriver hvordan risikoaverse14 investorer 

fordeler deres investeringer mellem risikofrie og risikofyldte aktiver.  

Ifølge Tobin kan risikoaverse investorers præferencer i forhold til kombinationen mellem et 

risikofrit og risikofyldt aktiv tolkes som en ret linje, der angiver sammenhængen mellem afkast 

og risiko. I Tobins fortolkning angiver rc den rente som investor som minimum kræver for at 

ville investere i det risikofyldte aktiv. Såfremt afkastet overstiger rc vil investor vælge, at 

investere en andel af sin samlede kapital i det risikofyldte aktiv og såfremt afkastet vurderes at 

være højt nok vil investor i sidste ende kun investere i det risikofyldte aktiv (Tobin, 1958). 

Som nævnt tidligere er den CAPM model vi kender den dag i dag blandt andet udledt af William 

Sharpe i 1964. Ifølge Sharpe kunne de konklusioner som tidligere var blevet draget af 

Markowitz og Tobin kombineres, hvorved man ville være i stand til at udlede en ret linje, som 

angiver samtlige mulige kombinationer af et risikofrit og risikofyldt aktiv. Denne rette linje 

kaldes Capital Market Line (CML) og angiver således samtlige efficiente porteføljer, hvori de 

to aktivtyper kan kombineres (Sharpe, 1964).   

Afkastet for en portefølje beliggende på CML kan beregnes på følgende måde:  

𝐸(𝑅𝑒) = 𝑅𝑓 +
𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
∙ 𝜎𝑒 

E(R) er afkastet på den portefølje, der indeholder det risikofrie samt risikofyldte aktiv. e er i 

ovennævnte formel, en portefølje beliggende på CML og er dermed ligeledes udtryk for en 

efficient portefølje. f udtrykker det risikofrie aktiv og M er udtryk for markedet som helhed. R 

                                                           
14 Begrebet risikoaversion dækker over, at investor kun ønsker at påtage sig risici som vil blive belønnet med en 

risikopræmie. Som investor kræves et højeres afkast som kompensation for større risiko og bytteforholdet 

mellem afkast og risiko er dermed ikke lineært (Tobin, 1958). 
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angiver afkastet, mens σ udtrykker standardafvigelsen og dermed risikoen på markedet (Bodie 

og Merton, 2000).  

Illustreret grafisk vil CML se ud som angivet i nedenstående figur.  

Figur 3 - Capital Market Line og efficient portefølje 

 

Kilde: Copeland, Weston og Shastri, 2014, side 148.  

Ovenstående figur illustrerer at investor, efter introduktionen af et risikofrit aktiv og CML, nu 

vil investere i kombinationsporteføljen fremfor kun at investere i porteføljen, som udelukkende 

er bestående af risikofyldte aktiver. Den efficiente rand angiver alle typer af risikofyldte aktiver 

som investor kan investere i. Den efficiente rand bliver alt andet lige, grænsen for det forventede 

afkast og den tilhørende risiko der påtages. En hver investor, som vurderer sine 

investeringsbeslutninger ud fra Markowitz’ teori, og dermed må betegnes som værende 

rationel, vil vælge at investere i et punkt beliggende på CML. Dette skyldes at porteføljen, der 

kombinerer det risikofyldte aktiv med den risikofyldte portefølje til hvert tidspunkt, har en 

lavere varians og højere forventede afkast, end porteføljen der kun består af risikofyldte aktiver 

(dog med undtagelse af punktet M, hvor CML linjen netop tangerer den efficiente rand og 

forholdet mellem varians og forventet afkast er ens). Dette tangeringspunkt angiver ligeledes 

rationelle investorers optimale porteføljevalg (Fama og French, 2004). 
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 4.1.4 Udledning af CAPM 

 CAPM modellen er udviklet i en hypotetisk verden og bygger på en række antagelser omkring 

investorerne, deres muligheder, markedet som helhed, samt om omverdenen. Flere af disse 

antagelser har været kilde til kritik, hvilket gennemgås nærmere i afsnit 6.1. Følgende 

forudsætninger ligger bag CAPM modellen (Copeland, Weston og Shastri, 2014): 

1. Investorerne er risikoaverse. CAPM modellen er en én periode model, hvilket vil sige, 

at investorerne ønsker at maksimere deres forventede afkast én periode frem, baseret 

på en optimering af middelværdi og variansen af deres investering.  

2. Investorerne træffer deres investeringsbeslutninger på baggrund af de middelværdier 

og standardafvigelser, der følger de forskellige porteføljer.  

3. De middelværdier og standardafvigelser, der er forbundet med de enkelte porteføljer 

har ”endelige” tal, som kan estimeres og måles. 

4. Investorerne er pristagere på markedet.  

5. Der er ingen skat og transaktionsomkostninger. 

6. Den samlede mængde af aktiver er fastlagt på forhånd og disse aktiver kan alle sælges 

og deles uden videre.  

7. Der findes én risikofri rente, til hvilken alle investorer kan ind- og udlåne. 

8. Kapitalmarkederne er perfekte, hvilket vil sige:  

a. Al information er frit tilgængeligt for alle investorer på samme tid. 

b. Der er ingen marginalkrav. 

c. Investorerne har ubegrænset mulighed for at optage lån, udlåne og sælge 

aktiver. 

9. Alle investorer har homogene forventninger over for den samme én-periode 

investeringshorisont og de har ligeledes ens forventninger til hvert aktivs ex ante 

forventede afkast, varians og kovarians. 

De seks førstnævnte af ovenstående antagelser er nødvendige for at understøtte MPT mens de 

resterende tre antagelser er tilføjet MPT i forbindelse med udledningen af CAPM (Francis, 

2013).  
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Ved brug af flere af ovenstående antagelser udledte William Sharpe dét, der skulle vise sig at 

blive CAPM modellen. I sin udledning brugte han en ligevægtsargumentation som grundlag 

for, at markedsporteføljen er en efficient portefølje. Ifølge Sharpe findes der ingen aktiver, som 

ikke kan holdes af en investor når blot antagelsen om, at alle investorer har homogene 

forventninger til aktivernes afkast og alle aktiver kan sælges, holder. Såfremt et aktiv vurderes 

at være for dyrt prisfastsat vil prisen på det givne aktiv falde indtil investorerne igen vurderer 

at der er tale om en god investering og det dermed på ny vil blive inkluderet i 

investeringsporteføljen. Eftersom samtlige investorers porteføljer optimeres med udgangspunkt 

i middelværdi og varians vil alle investorer ligeledes vælge, at investere i efficiente porteføljer, 

hvormed markedsporteføljen også vil blive efficient, idet den udtrykker summen af samtlige 

investorers porteføljer (Sharpe, 1964). 

Med introduktionen af et risikofrit aktiv som kan ind- og udlånes ubegrænset, vælger alle 

investorer at investere i en kombinationsportefølje, som er beliggende på CML. Som angivet i 

afsnit 4.1.3 så vi, at investorerne vælger at investere i den samme portefølje af risikofyldte 

aktiver efter introduktionen af CML. Markedsporteføljen består af samtlige porteføljer og vil 

derfor alt andet lige være lig den før omtalte portefølje. Forskellen på investorernes porteføljer 

er derfor nu kun andelen af ud-/indlån i det risikofrie aktiv (Sharpe, 1964). 

Ved at undersøge hvorledes et aktiv (i) bidrager til den samlede markedsportefølje, er det nu 

muligt at udlede formlen for CAPM modellen. Dernæst sættes markedsporteføljens 

hældningskoefficient lig hældningen for CML, hvorefter formlen for CAPM modellen 

fremkommer: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

E(Ri) udtrykker afkastet på aktiv i (det risikofyldte aktiv). Rf er den risikofrie rente, βi er 

betaværdien for aktiv i og E(Rm) er afkastet på markedsporteføljen.  

Det matematiske bevis for udledningen af CAPM modellen er angivet i bilag 1. 
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Illustreres CAPM modellen grafisk vil illustrationen ske via Security Market Line (også kaldet 

SML) og dette vil se ud på følgende måde:  

Figur 4 - Security Market Line 

 

Kilde: Copeland, Weston og Shastri, 2014, side 149.  

4.1.4 Usystematisk og systematisk risiko 

Som det fremgår af formlen for CAPM modellen er de eneste faktorer, som påvirker afkastet 

på et givent aktiv, den risikofrie rente, afkastet på markedsporteføljen samt konstanten (βi), som 

udtrykker kovariansen mellem aktiv (i) og markedsporteføljen, divideret med 

standardafvigelsen på markedsporteføljen. For at beregne aktiv i’s afkast, er det eneste 

aktivspecifikke nøgletal, der kræves, aktivets bidrag til markedsporteføljen. Aktivets bidrag til 

markedsporteføljen benævnes også som aktivets systematiske risiko. Den systematiske risiko 

afgøres af aktivets korrelation med markedsporteføljen, hvilket er defineret ved βi i formlen for 

CAPM. I og med at det i CAPM antages, at investorerne alle har investeret i fuldt 

diversificerede porteføljer, modtager investorerne ikke anden gevinst af deres investeringer i 

aktivet end aktivets bidrag til den samlede portefølje. Da investorerne udelukkende godtgøres 

for aktivets systematiske risiko, er ingen investorer villige til at betale for aktivets resterende 

risiko, kaldet den usystematiske risiko, idet denne kan diversificeres bort.  
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Dette illustreres grafisk i nedenstående figur. 

Figur 5 – Fordelingen mellem systematisk og usystematisk risiko i en portefølje 

 

 

Kilde: Efundsplus.com (2014) 

Med udgangspunkt i CAPM vil den enkelte investor derfor kunne beregne det forventede afkast 

på en investering i et risikofyldt aktiv, ud fra aktivets systematiske risiko, afkastet på 

markedsporteføljen samt den risikofrie rente. Den systematiske risiko udtrykker med andre ord 

det enkelte aktivs risiko i forhold til udsving i det generelle marked, mens den usystematiske 

risiko er udtryk for den aktiv- eller branchespecifikke risiko (Sharpe, 1964).   

4.1.5 Excess return 

Som erstatning for markedspræmien i CAPM, vil denne opgave i stedet benytte excess returns 

(Zi). Fordelen ved at benytte excess returns er at den empiriske undersøgelse, som gennemføres 

senere i opgaven, vil blive lettere håndgribelig. Det er desuden blevet bevist i tidligere 

empiriske undersøgelser, at brugen af excess returns ikke påvirker det endelige resultat. Brugen 

af excess returns vil sågar have en positiv effekt på analysens sikkerhed.  

Amit Goyal fremhæver eksempelvis, at anvendelsen af excess returns, for hvert tidspunkt t, i 

forbindelse med tidsregressioner, gør at der ikke behøver være et fast antal virksomheder i de 
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enkelte porteføljer. Dette er en stor fordel idet det ellers vil kunne være vanskeligt at finde 

tilstrækkelige aktiver, som har eksisteret i hele tidsperioden (Goyal, 2012).  

Excess returns vil blive beregnet på følgende måde: 

𝑍𝑖 = 𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 

Ved brug af dette udtryk ændres risikopræmien på markedet til, i stedet at udgøre det merafkast 

som opnås ved at investere i det givne aktiv fremfor kun at investere i den risikofrie rente. 

Indsættes excess returns’ne i formlen for CAPM vil ligningen herefter blive:  

𝐸(𝑍𝑖) = 𝛽𝑚,𝑖 ∙ 𝐸(𝑍𝑚) 

βm,i udregnes på tilsvarende måde som tidligere bevist med undtagelse af, at der nu benyttes 

excess returns i stedet:  

𝛽𝑚 =
𝐶𝑜𝑣(𝑍𝑖, 𝑍𝑚)

𝜎(𝑍𝑚)
2

 

4.2 Fama og French 3-faktor model 

Som tidligere nævnt er CAPM modellen en 1-faktor model, hvori det antages at afkastet på et 

givent aktiv udelukkende bestemmes ud fra aktivets følsomhed over for den systematiske risiko 

på markedet. I virkeligheden arbejder de fleste virksomheder (investeringsaktiver) i et miljø, 

som påvirkes af mange forskellige faktorer. Disse faktorers påvirkninger kan alle indebære 

forskellige former for usikkerhedsmomenter (markedsmæssige, politiske, økonomiske, 

ledelsesmæssige, forbrugertrends mv.). Disse påvirkninger gør, at det samlet set kan være et 

vanskeligt og kompliceret miljø virksomhederne arbejder i og i sidste ende vil 

usikkerhedsmomenterne kunne have betydelig indflydelse på virksomhedernes resultater og 

dermed også på investorernes afkast.  

Med dette in mente giver det, derfor alt andet lige, god mening at antage, at en model der tager 

højde for flere faktorer formentlig også vil højne modellens evne til at forudsige aktivernes 

afkast og dermed resultere i en mere præcis prisfastsættelse af det givne aktiv. 

Et eksempel på en sådan model er Eugene Fama og Kenneth Frenchs 3-faktor model, som 

udover at indregne risikofaktoren medtager to yderligere faktorer kaldet SMB og HML. 



Side 29 af 97 
 

I modsætning til den tidligere introducerede CAPM model, bygger Fama og Frenchs 3-faktor 

model ikke på teoretiske antagelser. Det er af den grund ikke muligt at opstille forudsætninger 

i stil med dem, der er opstillet i CAPM modellen.  

I den senere empiriske analyse, som beskrives i afsnit 5, vil modellerne gennemgå samme tests 

og dermed blive sammenlignet på baggrund af et ensartet grundlag, hvorfor den manglende 

mulighed for opstilling af forudsætninger ikke bør give problemer i forhold til 

sammenligningen.  

4.2.1 3-faktor modellens skabelse 

I modsætning til CAPM modellen, der er resultatet af et teoretisk arbejde baseret på klassiske 

økonomiske antagelser om sammenhængen mellem investeringsoptimering, risikovillighed og 

afkast, er Fama og Frenchs 3-faktor model derimod resultatet af et forudgående empirisk 

arbejde.  

Eugene Fama og Kenneth French byggede i deres arbejde videre på tidligere økonomers 

resultater, heriblandt Dennis Stattman (1980), Rolf W. Banz (1981), Sanjoy Basu (1983), Barr 

Rosenberg, Kenneth Reid og Ronald Lanstein (1985) samt Laxmi Chand Bhandari (1988). 

Fælles for disse økonomers arbejde er, at de alle havde fundet empiriske beviser for, at 

forskellige variabler såsom markedspris, gearing, earnings/price og book-to-market ratio, alle 

hver for sig har en evne til at forklare enkeltaktivers afkast (Fama og French, 2004).  

Banz beviser at man ved at tilføje en sizefaktor, kan øge modellens forklaringsgrad for det 

forventede afkast. Ved at anvende beta som forklarende variabel, bliver det forventede afkast 

for small cap selskaber mindre og tilsvarende større for large cap selskaber og der er således en 

negativ sammenhæng (Banz, 1981). I Bhandaris studie findes derimod, at gearing har en positiv 

indvirkning på det forventede afkast og når gearing inddrages i modellen og sammenholdes 

med markedsafkastet og sizefaktoren, forbedres forklaringsgraden yderligere i undersøgelsen 

(Bhandari, 1988). Da en høj gearing, alt andet lige, medfører højere kapitalomkostninger, og 

samtidig er en risikabel måde at finansiere en virksomhed på, kan denne sammenhæng virke 

paradoksal. I 1983 konkluderer Basu, at nøgletallet earnings/price bidrager til forklaringen af 

afkast (Basu, 1983). Stattman finder i 1980 en positiv sammenhæng mellem book-to-market 

ratio og det forventede afkast, og denne iagttagelse bakkes i 1985 yderligere op af Rosenberg, 
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Reid og Lansteins undersøgelse, som afstedkommer samme konklusion (Stattman, 1980), 

(Rosenberg, Reid og Lanstein, 1985).  

Fama og French fandt i deres empiriske arbejde frem til, at et givent aktivs βm,i, som den var 

angivet i CAPM, kan forklare dele af aktivets gennemsnitlige afkast. Ligesom det var tilfældet 

med tidligere empiriske undersøgelser, fandt de som de før omtalte økonomer, endvidere frem 

til at faktorerne size, book-to-market ratio, earnings/price og gearing ligeledes har en 

forklarende effekt på afkastet. Fama og Frenchs undersøgelse viste dog også, at når size og 

book-to-market ratio benyttes i en kombination, vil de have en evne til inkludere 

forklaringseffekten fra de to øvrige faktorer, gearing og earnings/price. Det vil med andre ord 

sige, at når size og book-to-market ratio bruges som modellens forklarende faktorer, ses der 

ikke en signifikant bedre forklaringsevne ved at inkludere gearing og/eller earnings/price i 

modellen. På baggrund heraf konkluderede Fama og French derfor, at size og book-to-market 

ratio var og er to gode og fyldestgørende parametre til, i deres undersøgelse, at forklare det 

gennemsnitlige afkast på aktierne i NYSE, AMEX og NASDAQ i perioden 1963-1990 (Fama 

og French, 2004). 

Matematisk illustreret ser Fama French 3-faktor modellen således ud:  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑅𝑓𝑡 + 𝛽𝑖,𝑚 ∙ (𝐸(𝑅𝑚𝑡) − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 ∙ 𝐸(𝑆𝑀𝐵𝑡) + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿 ∙ 𝐸(𝐻𝑀𝐿𝑡) 

I undersøgelsen finder Fama og French belæg for, at markedsrisikoen (β) i en single-faktor 

model ikke kan forklare afkastet i en diversificeret amerikansk portefølje i perioden 1963-1990, 

samt at sammenhængen må konkluderes at være svag målt i perioden 1941-1990. Denne 

konklusion understøtter dermed lignende tidligere undersøgelser foretaget af Reinganum i 1981 

og Lakonishok og Shapiro i 1986 (Reinganum, 1981), (Lakonishok og Shapiro, 1986), (Fama 

og French, 1992).   

Fama og Frenchs konklusioner omkring size og book-to-market ratio giver anledning til to nye 

faktorer: SMB og HML, som beskrives nærmere i det efterfølgende afsnit. Fama og French 

redegør dog ikke for, hvordan de kommer frem til konstateringen om og hvorfor, de to faktorer 

virker bedst i forhold til forklaringen af de gennemsnitlige afkast. De konstaterer derimod blot, 

at det er sådan det forholder sig i dét datamateriale de har undersøgt. Den manglende 

redegørelse har været genstand for kritik, men trods dette er faktorerne fortsat de mest 
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benyttede, da de rent praktisk har vist sig at virke og ser ud til at have den bedste 

forklaringskraft, af de kombinationer af to faktorer, som forskere har testet i modellen ind til 

nu. Ofte ses at size og book-to-market kombinationen opnår en samlet forklaringskraft for 

modellen på 0,95 (Womack og Zhang, 2003).  

4.2.2 Small Minus Big  

SMBt er forkortelsen for Small Minus Big på hvert tidspunkt t og udtrykker forskellen mellem 

afkastet på diversificerede porteføljer indeholdende henholdsvis små og store 

markedskapitaliserede aktier. SMB har til formål at indfange effekten af sizepræmien, hvilket 

vil sige dét ekstra afkast, aktier i virksomheder med mindre markedskapitalisering, genererer 

sammenlignet med aktier i virksomheder med højere markedskapitalisering. Tidligere 

empiriske undersøgelser på historisk datamateriale finder belæg for, at det forholder sig sådan 

(Womack og Zhang, 2003).  

Small Minus Big beregnes i praksis ved, at tage det gennemsnitlige afkast fra de tre small 

porteføljer og fratrække det gennemsnitlige afkast fra de tre big porteføljer. Matematisk 

opstillet ser formlen således ud: 

𝑆𝑀𝐵 =
1

3
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) −

1

3
(𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒

+ 𝐵𝑖𝑔 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

En positiv SMB indikerer at små aktier har klaret sig bedre end dyre aktier og omvendt. Ifølge 

John Cochrane må det forventes, at SMB er positivt korreleret med markedets risikopræmie i 

cross-sectional regressionen (Cochrane, 2001).  

4.2.3 High Minus Low 

HMLt står for High Minus Low for hvert tidspunkt t og er betegnelsen for forskellen mellem 

afkastet fra aktiver i virksomheder med henholdsvis høje og lave book-to-market ratios. HML 

har til hensigt, at indfange effekten af valuepræmien, det vil sige book-to-market ratioen, i 

forbindelse med prisfastsættelsen af det enkelte aktiv. Valuepræmien udtrykkes som den 

merværdi, der er givet til investorerne for at investere i virksomheder med høje book-to-market 

ratios. Book-to-market ratio er udtryk for forholdet mellem virksomhedens bogførte værdi og 

virksomhedens totale markedskapitalisering (Womack og Zhang, 2003).  
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HML beregnes ved at tage det gennemsnitlige afkast af de to value portefølje og fratrække det 

gennemsnitlige afkast fra de to growth porteføljer.  

𝐻𝑀𝐿 =  
1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) −

1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

Såfremt HML er negativ betyder det, at virksomhederne med lave book-to-market ratios har 

klaret sig bedre end virksomhederne med høje book-to-market ratios og omvendt (Womack og 

Zhang, 2003). Ifølge Cochrane vil der være en forventning om, at HML er negativt korreleret 

med risikopræmien på markedet i cross-sectional regressionen (Cochrane, 2001).  

4.3 Delkonklusion 

Capital Asset Princing Modellen blev udledt i perioden 1964-1966 i en tid, hvor kendskabet til 

porteføljeteori og –optimering endnu var begrænset. Der er tale om en teoretisk model, hvis 

grundprincip er, at et givent aktiv kan prisfastsættes på baggrund af aktivets følsomhed over for 

den systematiske risiko på markedet. Modellen fremstår enkel og intuitiv, hvorfor den ofte 

benyttes som undervisningsmateriale selv den dag i dag. Modellen bygger på en række 

antagelser omkring investorerne, markedet og omverdenen.  

CAPM-modellen bygger videre på de resultater Harry Markowitz fremviste i 1952, hvor han 

præsenterede sin teori omkring moderne porteføljeteori (MPT). I denne gjorde Markowitz op 

med tidligere tiders tanker om, at en investor ikke ville drage fordel af at diversificere sin 

portefølje, men derimod blot burde investere sin formue i ét aktiv – det aktiv med det højest 

forventede afkast. Markowitz valgte derimod at antage at investorerne er risikoaverse og 

dermed fokuserer på det forventede afkast i kombination med usikkerhedsfaktoren hvorved 

afkastet opnås. Markowitz påpegede på baggrund af dette, at en portefølje skal minimere 

variansen af porteføljens udbytte, givet det forventede udbytte og samtidig maksimere det 

forventede udbytte på baggrund af porteføljens varians. 

I den moderne porteføljeteori arbejdes med to tidspunkter og én samlet tidsperiode. 

Investorernes valg af portefølje sker til tidspunkt t-1 og udbyttet fra investeringen modtages til 

tidspunkt t1. Investorernes valg af portefølje afhænger af den enkelte investors nyttefunktion, 

som er afgørende i forhold til prioriteringen mellem afkast og varians i porteføljevalget. 
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Nyttefunktionen baseres ud fra middelværdi og varians og den marginale nytte af 

middelværdien er større end 0 mens den marginale nytte af variansen er mindre end 0.  

Som led i teorien bag modellen introduceres samtidig begrebet Capital Market Line, som er den 

rette linje, der angiver samtlige mulige kombinationer af et risikofrit og risikofyldt aktiv og 

således udtrykker samtlige efficiente porteføljer, hvori disse aktivtyper kan kombineres. I 

forlængelse af Capital Market Line kan man ligeledes udlede den efficiente rand, som angiver 

alle typer af risikofyldte aktiver der kan investeres i. I kombination med Capital Market Line 

bliver den efficiente rand, alt andet lige, grænsen for det forventede afkast og den tilhørende 

risiko der kan påtages. Såfremt en investor træffer sine investeringer ud fra MPT, vil denne 

vælge at investere i et punkt beliggende på CML, idet den valgte portefølje til hver tid vil have 

en lavere varians, men samme forventede afkast sammenlignet med den portefølje der kun 

består af risikofyldte aktiver. 

Ud fra CAPM kan den enkelte investor beregne det forventede afkast på en investering i et 

risikofyldt aktiv på baggrund af dets systematiske risiko, afkastet på markedsporteføljen samt 

den risikofrie rente. Den systematiske risiko er udtryk for aktivets risiko i forhold til udsving i 

det generelle marked og betegner den risiko, der ikke kan diversificeres bort. Den usystematiske 

risiko udtrykker den mere aktivspecifikke risiko, som kan diversificeres bort. Som investor 

godtgøres man udelukkende for den systematiske risiko.  

Som modstykke til CAPM modellen udvandt Eugene Fama og Kenneth French deres 3-faktor 

model med udgangspunkt i flere artikler fra øvrige forskere/økonomer. Hvor CAPM-modellen 

er en teoretisk udvundet model, er Fama French 3-faktor modellen derimod en model udvundet 

på baggrund af empirisk datamateriale. Udover at indregne risikofaktoren, som også indregnes 

i CAPM, medtager Fama French 3-faktor modellen to yderligere faktorer, Small Minus Big og 

High Minus Low.  

SMB udtrykker forskellen mellem afkastet på porteføljer med henholdsvis små og store aktier 

og har til formål, at indfange det ekstra afkast aktier i virksomheder med mindre 

markedskapitalisering genererer, sammenlignet med aktier i virksomheder med højere 

markedskapitalisering. Dette kaldes også sizepræmien. 
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HML betegner forskellen mellem afkastet fra aktiver i virksomheder med høje og lave book-

to-market ratios. Hensigten med dette begreb er at indfange valuepræmien, som er et udtryk for 

den merværdi der gives til investorer, som investerer i virksomheder med høje book-to-market 

ratios.  

5. Analyse 

I dette afsnit vil de fremkomne resultater, efter anvendelse af Fama-MacBeth proceduren på 

datasættet, blive præsenteret.  

Resultaterne vil blive præsenteret på porteføljeniveau, hvilket betyder at der vil foreligge seks 

resultater for henholdsvis CAPM modellen og Fama French 3-faktor modellen. Resultaterne vil 

dermed isoleret set beskrive den pågældende models evne til at forklare excess returns på den 

specifikke portefølje. Med udgangspunkt i de enkelte porteføljers resultater vil der herefter 

blive givet en vurdering af, hvilken af modellerne der egner sig bedst på det danske marked. 

For skabe bedst muligt overblik vil resultaterne for CAPM modellen blive præsenteret først, 

hvorefter resultaterne for Fama French 3-faktor modellen præsenteres.  

Da det er den samme fremgangsmåde som er benyttet på alle seks porteføljer, vil det blot være 

de detaljerede resultater fra tidsserieregressionen og cross-sectional regressionen for den ene 

portefølje der præsenteres i dette afsnit. De væsentligste resultater fra de øvrige porteføljer vil 

ligeledes blive opsummeret i tabelform i afsnittet, mens de detaljerede resultater for de 

porteføljer, som ikke gennemgås i afsnittet her. Regresionsoutput fra tidsserieregressionerne af 

hver portefølje er listet op i bilag 2, mens porteføljernes observerede excess returns er 

sammenholdt med de forventede excess returns i bilag 3. De beregnede �̂�𝑡- og �̂�𝑖,𝑡- værdier er 

desuden præsenteret i bilag 4. 

5.1 Analyseresultater - CAPM 

Som tidligere nævnt er første step i Fama MacBeth proceduren at gennemføre en 

tidsserieregression. Formålet hermed er at teste hver porteføljes lineære sammenhæng mellem 

merafkastet (excess returnet) på porteføljen og markedsporteføljen målt over hele tidsperioden. 

Endvidere estimeres porteføljens β-værdi for hver af modellens forklarende faktorer. 
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I nedenstående tabel vises outputtet af min tidsserieregression for Big Growth porteføljen.  

Tabel 2 – Viser outputtet af tidserieregressionen på Big Growth porteføljen 

SUMMARY OUTPUT      

      

Regression Statistics     

Multiple R 0,1915     

R Square 0,0367     

Adjusted R Square 0,0316     

Standard Error 0,0538     

Observations 191     

      

ANOVA      

  df SS MS F Significance F 

Regression 1 0,0208 0,0208 7,1925 0,0080 

Residual 189 0,5464 0,0029   

Total 190 0,5672       

      

  Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% 

Intercept 0,0103 0,0039 2,6405 0,0090 0,0026 

Excess Returns (Indeks-Rf) 0,2045 0,0762 2,6819 0,0080 0,0541 

 

Af dette regressionsoutput ses det blandt andet at den estimerede betaværdi for denne portefølje 

udgør 0,2045 og at denne forklarende variabel, målt på baggrund af et signifikansniveau på 5 

%, er signifikant idet t-værdien overstiger 1,96 og p-værdien blot afviger fra 0, målt på tredje 

decimal. Endvidere ses det, at modellen har en forklaringsgrad på 3,67 % og en justeret 

forklaringsgrad på 3,16 %.  

Generelt set ses det i tidsserieregressionerne at excess returns på markedet er signifikant i alle 

regressionsoutputtene.  

Hvis CAPM modellen skal kunne siges at holde er det, som tidligere nævnt, en forudsætning at 

modellens konstantled αi skal være lig 0. For at kunne undersøge dette nærmere estimeres 

faktoren �̂�𝑖 for hver af de seks porteføljer. Estimeringen sker via cross-sectional regressionen 

og sker med udgangspunkt i de fundne betaværdier fra tidsserieregressionerne. Dernæst 

opstilles, de i afsnit 3.3 nævnte, hypoteser for �̂�𝑖: 
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𝐻0: �̂�𝑖 = 0 

𝐻1: �̂�𝑖 ≠ 0 

Såfremt den ovennævnte forudsætning for CAPM modellen skal synes at kunne holde, må �̂�𝑖 

ikke være signifikant, hvorfor den ovenstående H0 hypotese ikke må afvises.  

For at vurdere hvorvidt H0 afvises eller ej benyttes en tosidet t-test. Testen foretages med 

udgangspunkt i et 95 % konfidensinterval. I denne test beregnes en t-værdi, som også kaldes en 

”kritisk værdi”, der benyttes til at bedømme hvorvidt en hypotese accepteres eller forkastes. I 

dette tilfælde, hvor der arbejdes med et 95 % konfidensinterval med 189 frihedsgrader udgør 

den kritiske værdi 1,96. Som konsekvens heraf vil H0 hypotesen blive afvist såfremt t > 1,96 

(Woolridge, 2016). 

Som det fremgår af tabel 2 herunder, er de beregnede t-værdier for fem af de seks porteføljers 

𝛼�̂� beliggende i intervallet fra -1,96 til 1,96, hvorfor H0 hypotesen ikke kan afvises for disse 

porteføljers vedkommende. Det betyder dermed at de fem porteføljers konstantled ikke er 

signifikant forskelligt fra 0, hvilket isoleret set er i overensstemmelse med CAPM modellens 

forudsigelse. I Big Growth porteføljen opnås dog en t-værdi på 2,0825 som betyder at 𝛼�̂� for 

denne portefølje er signifikant når der tages udgangspunkt i et 95 % konfidensinterval. H0 

hypotesen for 𝛼�̂� kan derfor ikke afvises for denne portefølje ved det pågældende 

signifikansniveau. Ændres konfidensintervallet derimod til et 99 % konfidensinterval, som vil 

betyde at en sand hypotese blot afvises i 1 % af tilfældende, vil 𝛼�̂� være insignifikant for 

samtlige porteføljer idet den kritiske værdi for afvisningen af H0 hypotesen dermed bliver 2,576 

i stedet for 1,96.  

Tabel 3 - T-værdier for �̂�𝒊 efter cross-sectional regressionerne 

 Small 
Growth 

Small 
Neutral 

Small  
Value 

Big   
Growth 

Big   
Neutral 

Big      
Value 

T-værdier, 
�̂�𝒊 

-0,0824 -0,4093 -0,7735 2,0825 -0,5336 -0,2937 

 

Næste step i vurderingen af modellen, er en test af modellens λ-koefficient. Denne vurderes 

ligeledes ved hjælp af en t-test. Som det tidligere er nævnt i afsnit 3.3 ønskes H0 hypotesen for 
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λ afvist, således at λ bliver en signifikant forklarende faktor for porteføljernes excess returns. 

H0 hypotesen afvises, som tidligere ved t > 1,96 ved et signifikansniveau på 5 %. 

I min udførte cross-sectional regression er der fundet frem til følgende t for λ:  

𝑡 =
0,02922

0,0001
= 2,1187 

Da H0 hypotesen for λ som nævnt ville blive afvist ved t > 1,96, betyder dette, at hypotesen 

afvises som ønsket. λ-variablen er dermed signifikant for modellen, hvilket gør at excess returns 

på markedsporteføljen er en prisfastsættende variabel for excess returns på den pågældende 

portefølje i denne ogpave. 

Som led i vurderingen af modellernes forklaringskraft er determinationskoefficienterne, R2 og 

justeret R2, blevet beregnet for hver af de seks porteføljer. Determinationskoefficienterne er 

statistiske mål som udtrykker, hvor godt datasættets værdier bliver beskrevet ud fra 

regressionernes forklarende variabel – i dette tilfælde vil det sige, ”hvor godt beskrives 

porteføljernes excess returns af excess returnet på markedsporteføljen?”. Jo større 

determinationskoefficienten er, desto højere forklaringsevne har modellen.  

Som nævnt i afsnit 3, vil modellernes forklaringskraft blive sammenlignet på baggrund af deres 

𝑅2̅̅̅̅ . På den måde tages der bedst muligt højde for at modellerne har forskellige antal afhængige 

variable og modellerne sammenlignes hermed på baggrund af så ens forudsætninger som 

muligt. 

I nedenstående tabel ses de seks porteføljers justerede forklaringsgrader ved både 

tidsserieregressionen og cross-sectional regressionen. Generelt set ses der en tendens om at den 

justeret forklaringsgrad falder efter cross-sectional regressionen og det ses at forklaringsgraden 

er størst på de tre big porteføljer. Hvis vurderingsgraderne for de seks porteføljer samles til et 

gennemsnit, ses det at CAPM modellen har en justeret forklaringsgrad på 4,65 % efter 

tidsserieregressionen og på 4,15 % efter cross-sectional regressionen.  



Side 38 af 97 
 

Tabel 4 – Porteføljernes justerede forklaringsgrader i forbindelse med tidsserieregression 

og cross-sectional regression 

 Small 
Growth 

Small 
Neutral 

Small 
Value 

Big 
Growth 

Big 
Neutral 

Big   
Value 

Tidsserieregression 0,0588 0,0527 0,0301 0,0316 0,0618 0,0443 

Cross-sectional 
regression 

0,0538 0,0477 0,0250 0,0264 0,0568 0,0393 

 

I figur 6 illustreres det grafisk hvorfor den justerede forklaringsgrad er så lav. Jo tættere de 

observerede excess returns er beliggende på den lineære tendenslinje, desto større vil modellens 

forklaringsgrad være. Som det ses i figuren er der en forholdsvis stor spredning på 

observationerne i forhold til den rette linje.  

Figur 6 - Observerede Excess Returns kontra Forventede Excess Returns Big Growth - 

CAPM 

 

Den endeligt estimerede model for Big Growth porteføljen ser, efter cross-sectional 

regressionen, således ud: 

𝐸(𝑅𝑖) = 0,0053 + 0,0292𝛽𝑚,𝑖 
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5.2 Analyseresultater – Fama French 3-faktor model 

Analyseresultaterne for Fama French 3-faktor modellen følger overordnet set samme 

fremgangsmåde, som det var tilfældet for CAPM modellen. Det vil sige at der først foretages 

en tidsserieregression til estimering af β-koefficienterne for modellens forklarende faktorer og 

dernæst en cross-sectional regression.  

Da CAPM modellen kun havde én forklarende faktor, blev der kun beregnet én β-værdi samt 

én λ-koefficient for denne model. Som navnet antyder benytter Fama French 3-faktor modellen 

3 forklarende faktorer, hvorfor modellen vil give tre β-værdier og tre λ-koefficienter. Endvidere 

vil der skulle beregnes én �̂�𝑖-værdi for hver portefølje.  

Den estimerede Fama French 3-faktor model for Big Growth porteføljen efter min cross-

sectional regression ser ud på følgende måde:  

𝐸(𝑅𝑖) = 0,0019 + 0,0310𝛽𝑀𝐾𝑇,𝑖 − 0,0033𝛽𝑆𝑀𝐵,𝑖 − 0,0037𝛽𝐻𝑀𝐿,𝑖  

Tabel 5 – Viser outputtet af tidserieregressionen på Big Growth porteføljen 

SUMMARY OUTPUT      

      

Regression Statistics     

Multiple R 0,5037     

R Square 0,2537     

Adjusted R Square 0,2417     

Standard Error 0,0501     

Observations 191     

      

ANOVA      

  df SS MS F 
Significance 

F 

Regression 3 0,1598 0,0533 21,1905 0,0000 

Residual 187 0,4699 0,0025   

Total 190 0,6297       

      

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value  

Intercept 0,0047 0,0037 1,2883 0,1992  

SMB -0,7435 0,1113 -6,6775 0,0000  

HML 0,2779 0,0994 2,7966 0,0057  
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Excess Returns (Indeks-
Rf) 0,2579 0,0713 3,6191 0,0004  

 

Af regressionsoutputtet for Big Growth porteføljen, ved brug af Fama French 3-faktor 

modellen, ses det blandt andet i kolonnen ”df” at vi nu har tre forklarende variable i vores model 

og at antallet af frihedsgrader nu udgør 187. Det ses endvidere at alle tre forklarende variable 

er signifikante i tidsserieregressionen på denne portefølje, idet deres p-værdier igen blot afviger 

fra 0, hvis der ses på tredje decimal og da t-værdierne for alle tre variable er over den kritiske 

grænse på 1,96. Den justerede forklaringsgrad i denne regression udgør i dette tilfælde 24,17 

%.  

Samlet set ses det, at alle tre forklarende variable vurderes at være signifikante i 4 ud af de seks 

porteføljer når outputtet fra tidsserieregressionerne sammenlignes. I Small Growth porteføljen 

er både SMB om HML dog insignifikante mens det i Small Neutral porteføljen er SMB 

variablen, som er insignifikant i tidsserieregressionerne.  

Som det var tilfældet ved CAPM modellen beregnes der herefter ligeledes en α̂𝑖 værdi for hver 

portefølje. �̂�𝑖 vil skulle være insignifkant for at Fama French 3-faktor modellens antagelse, om 

at excess returnet på porteføljen udelukkende afhænger af SMB, HML samt risikopræmien, er 

sand. Det vil med andre ord sige at den tidligere omtalte H0 hypotese for �̂�𝑖 igen ønskes afvist 

ved den følgende t-test. 

Tabel 6 – T-værdier for �̂�𝒊 efter cross-sectional regressionerne 

 Small 
Growth 

Small 
Neutral 

Small  
Value 

Big   
Growth 

Big   
Neutral 

Big      
Value 

T-værdier, 
�̂�𝒊 

-0,2160 0,1082 0,2720 0,4894 -0,4886 0,0933 

 

Som det ses af ovenstående tabel afvises H0 hypotesen i alle seks porteføljer, hvilket betyder at 

det ikke kan afvises at α er 0 og at porteføljens excess return dermed må skulle forklares ud fra 

en eller flere af modellens forklarende variable.  
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Dernæst vil det skulle vurderes hvorvidt de λ-værdier som cross-sectional regressionen har 

givet er signifikante for modellen eller ej. Til denne vurdering benyttes igen en tosidet t-test 

med et 5 % signifikansniveau. 

 

Tabel 7 - T-værdier for λ-værdierne efter cross-sectional regressionerne 

λ1,SMB λ2, HML λ3,MKT 

-1,3528 -1,3630 2,1927 

 

Som det ses af ovenstående tabel er både λ1,SMB og λ2,HML insignifikante efter cross-sectional 

regressionen, hvilket kan tolkes som, at SMB og HML faktorerne ikke synes at være to 

prisfastsættende faktorer i forhold til det testede datasæt. Det lader derfor til at porteføljernes 

excess returns udelukkende forklares af excess returnet på markedsporteføljen. 

I nedenstående tabel ses porteføljernes justerede forklaringsgrader i tidsserieregressionen og i 

cross-sectional regressionen. Sammenlignet med forklaringsgraderne fra CAPM ses det at 

Fama French 3-faktor modellen opnår væsentligt højere forklaringsgrader på fem af de seks 

porteføljer.  

Tabel 8 - Porteføljernes justerede forklaringsgrader i forbindelse med tidsserieregression 

og cross-sectional regression 

 Small 
Growth 

Small 
Neutral 

Small 
Value 

Big 
Growth 

Big 
Neutral 

Big    
Value 

Tidsserieregression 0,0514 0,1158 0,2904 0,3296 0,2417 0,4306 

Cross-sectional 
regression 

0,0514 0,1158 0,2904 0,3296 0,2417 0,4306 

 

I figur 7 er de observerede excess returns plottet mod de forventede excess returns for Big 

Growth porteføljen. Figuren kan tolkes som en grafisk illustration af modellens forklaringsgrad 

for denne portefølje. Som det var tilfældet med den tidligere figur, vedrørende CAPM modellen, 

vil modellen have en højere forklaringsgrad jo tættere de observerede excess returns er på den 
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lineære linje. Sammenlignes figuren her med eksempelvis figur 6, som vedrørte CAPM 

modellen, ses det at de observerede excess returns i denne figur har en mindre spredning i 

forhold til den rette linje, hvilket er med til at underbygge den højere beregnede justerede 

forklaringsgrad. 

Figur 7 - Observerede Excess Returns kontra Forventede Excess Returns Big Growth – 

Fama French 

 

 

5.3 Delkonklusion 

Den overordnede vurdering af analyseresultaterne i denne opgave efter de udførte 

tidsserieregressioner og efterfølgende cross-sectional regressioner er: 

Hverken CAPM modellen eller Fama French 3-faktor modellen synes at være synderligt gode 

til at forklare excess returnet på porteføljerne i denne opgave. På baggrund af resultaterne fra 

cross-sectional regressionerne synes den eneste signifikante, og dermed prisfastsættende, 

variabel i begge modeller at være excess returnet fra markedsporteføljen. HML og SMB var 

signifikante variable i størstedelen af porteføljerne, når der tages udgangspunkt i 

tidsserieregressionerne, men efter cross-sectional regressionerne findes disse variable 

insignifikante. Fama French 3-faktor modellen synes dog at have en væsentlig højere justeret 
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forklaringsgrad end CAPM modellen, trods det faktum at det langt fra er hele excess returnet 

som forklares af modellens variable.  

6. Kritik/diskussion 

Dette afsnit har til hensigt at gennemgå og diskutere resultaterne af den gennemførte analyse, 

samt de præsenterede modeller. Kritikken af analyseresultaterne vil primært fokusere på den 

valgte estimeringsmetode og det benyttede datasæt, mens kritikken af modellerne i opgaven vil 

have fokus på grundlaget bag modellerne.  

6.1 Kritik af CAPM 

CAPM modellen er som tidligere nævnt særdeles udbredt og anvendt i nutidens prisfastsættelse 

af risikofyldte aktiver. Til trods for at modellen er rost for at være ukompliceret og intuitiv, har 

modellen i løbet af sine mere end 50 års eksistens, ligeledes været genstand for en del kritik. 

Denne kritik angår hovedsageligt forskellige brud på modellens forudsætninger. Det teoretiske 

grundlag og de antagelser og forudsætninger som modellen bygger på, er blevet gennemgået i 

punkt 4.1.4. I forbindelse med at denne teoretiske model er blevet overført til og anvendt i 

virkelighedens finansverden, er det blevet påpeget og kritiseret, at flere af 

antagelserne/forudsætningerne bag modellen åbenlyst ikke stemmer overens med den 

virkelighed investorerne står overfor. Denne kritik vil blive gennemgået nærmere i dette afsnit. 

6.1.1 Kritik af antagelserne bag CAPM 

6.1.1.1 Antagelsen om fri og ubegrænset lånemuligheder 

Antagelsen om, at alle investorer har fri og ubegrænset mulighed for at ind- og udlåne til samme 

risikofrie rente, er en af CAPM modellens mere åbentlyse svage punkter i forbindelse med 

overførslen fra den teoretiske verden til den reelle virkelighed. Det er alment kendt, at ikke alle 

har samme muligheder for at låne penge. Skulle man trods alt vise sig, at have relativt let ved 

at låne penge er, det dog næppe sandsynligt at man har mulighed for at låne ubegrænsede 

pengemængder. Dernæst må antagelsen om, at investorerne har mulighed for at låne til en 

rentesats svarende til den risikofrie rente, ligeledes anses som værende en teoretisk mulighed, 

der ikke holder i virkeligheden, idet der alt andet lige vil være et spread mellem ud- og 

indlånsrenten som gør at udlånsrenten vil være højere end indlånsrenten. 
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6.1.1.2 Antagelsen om nyttemaksimering for hver tidsperiode 

Det faktum, at CAPM modellen er en én periode model, hvor investorerne maksimerer deres 

forventede afkast over perioden, må ligeledes siges at være en teoretisk antagelse, der ikke står 

mål med samtlige investorer i den virkelige verden. Der vil i praksis vise sig at være stor forskel 

på hvor lang en tidshorisont den enkelte investor vælger at maksimere sine investeringer over.  

Som eksempel kan nævnes investering af pensionsopsparinger, hvor der typisk vil være tale om 

investeringer med lange tidshorisonter på op mod 40 år og hvor man som investor derfor ikke 

nødvendigvis vil søge at maksimere sine afkast på baggrund af én periode af gangen. Der kan 

naturligvis også være eksempler på investorer med betydeligt kortere tidshorisonter.  

6.1.1.3 Antagelsen om homogene forventninger blandt investorerne 

Antagelsen om, at investorerne har homogene forventninger til aktivernes afkast, er ligeledes 

en antagelse som må siges at holde på et teoretisk plan, men ikke i virkeligheden. Et simpelt 

eksempel på, at antagelsen sandsynligvis ikke altid holder i virkeligheden, ses i en artikel bragt 

på Finans.dk den 8. august 2016.  

I denne artikel opdateres flere forskellige bankers kursmål på Novo Nordisk aktien, i kølvandet 

på virksomhedens advarsler om prispres i USA og en nedpræcisering af forventningerne til året 

2016. Udmeldingen fik flere banker til at nedjustere deres anbefalinger på aktien. Men det ses 

i artiklen, at der fortsat er stor spredning mellem de enkelte bankers forventede kursmål (Jyske 

Bank topper med et forventet kursmål på 465, mens Oddo & Cie15 ligger i bunden med et 

kursmål på 335) og at der dermed, alt andet lige, må være stor forskel på de enkelte bankers 

forventninger til afkastet på aktien (Finans.dk, 2016). Det må derfor konkluderes at 

aktieanalytikerne i de pågældende banker ikke har homogene forventninger til aktivets afkast.  

Generelt set må det forventes at aktieanalytikerne i nogen grad øver indflydelse på 

prisfastsættelsen på de enkelte aktiver gennem deres aktieanbefalinger, idet det antages at 

særligt mindre private investorer vil være tilbøjelige til at handle, og dermed prisfastsætte, 

aktiver på baggrund af de tilgængelige analyser. Det må derfor også formodes, at der kan være 

                                                           
15 Oddo & Cie er en fransk investerings og kapitalforvaltnings virksomhed, som blev grundlagt i 1849 og har 

hovedsæde i Paris. 
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betydelige forskelle på forventningerne til de forskellige aktiers afkast blandt investorerne, alt 

efter den enkelte investors erfaring og adgang til, samt bearbejdning af tilgængelig information.  

6.1.1.4 Antagelsen om at mængden af aktiver er fastlagt på forhånd  

I forbindelse med dataindsamlingen til dette projekt måttet jeg, ved selvsyn konstatere, at der 

har været stor forskel på antallet af danske børsnoterede virksomheder i det valgte indeks i den 

udvalgte tidsperiode. Som tidligere nævnt indeholdt de seks porteføljer til sammen 215 aktier 

ved den undersøgte tidsperiodes start i 2001. Ved tidsperiodens afslutning i 2016 var dette tal 

reduceret til 106 aktier. På baggrund heraf konkluderes det derfor, at antagelsen om at mængden 

af alle aktiver er fastsat på forhånd ikke er tilfældet i den virkelige verden. Nye børsnoterede 

virksomheder opstår mens andre virksomheder enten går konkurs eller bliver opkøbt og dermed 

forsvinder fra aktieindekset over tid. Alt andet lige vil disse ændringer kunne have indflydelse 

på den enkelte virksomheds resultatet, og i sidste ende kunne påvirke prisfastsættelsen. 

6.1.1.5 Antagelsen om at alle aktiver kan sælges uden problemer 

Idet aktierne i det danske OMX KAX indeks er børsnoterede, kan de alle dermed også handles. 

Forudsætningen om, at alle aktiver kan sælges uden problemer, kan dog blive udfordret idet 

omsætningshastigheden, på særligt mindre danske virksomheder, kan være lav. Da 

omsætningen af aktiverne afgøres af udbuddet og efterspørgslen på aktivet, vil en lav 

omsætningshastighed altså have indflydelse på investors mulighed for at sælge det pågældende 

aktiv uden problemer. Denne forudsætning kan derfor medføre udfordringer/problemer for 

modellens forklaringskraft i den forgangne analyse.  

6.1.1.6 Antagelsen om at markedet er fri for transaktionsomkostninger og skat 

CAPM modellens forudsætning om at aktiemarkederne er uden transaktionsomkostninger er 

direkte modstridende med virkeligheden. Investors transaktioner vil blandt andet udløse 

kurtageomkostninger, og i de fleste tilfælde vil værdipapirinvesteringer ligeledes være 

forbundet med depot-/administrationsomkostninger til den enkelte investors 

pengeinstitut/investeringsudbyder16. Disse omkostninger kan variere meget alt efter hvilket 

selskab, der tilbyder investeringsmulighederne og om transaktionerne foretages på egen hånd 

                                                           
16 Med betegnelsen ”investeringsudbyder” menes eksempelvis virksomheder såsom Nordnet, SaxoTrader og 

DEGIRO 
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via onlineplatforme, eller foretages via den pågældende investors rådgiver (Euroinvestor, 

2012). Generelt set bør det nævnes at introduktionen af flere internetbaserede 

investeringsplatforme (Nordnet, Saxo Bank, DEGIRO mv.), blandt andet har været 

medvirkende til at øge konkurrencen på markedet, og har presset transaktionsomkostningerne 

i en billigere retning.     

Ligeledes må antagelsen om, at der ikke findes skat siges at være særdeles teoretisk. I Danmark 

beskattes aktieindkomst med 27 % af de første 51.700 kr. og med 42 % af beløb over de 51.700 

kr. (Skat, 2017). Som investor vil man ligeledes kunne blive påvirket af udenlandske 

skatteregler, såfremt man investerer i udenlandske værdipapirer. 

6.1.1.7 Antagelsen om at al information er frit tilgængeligt for alle investorer samtidigt 

Mængden af tilgængelige informationer omkring børsnoterede selskaber er generelt set stor og 

relativt frit tilgængelig. Det tilgængelige materiale vil oftest være i form af årsrapporter17, 

nyhedsstrømme og lignende. Der vil dog formentlig altid være en diskussion/kritik af, hvorvidt 

al information om aktiverne er frit tilgængeligt for investorerne og om informationen gøres 

tilgængelig for alle investorer samtidigt. Begreber som insiderhandel og kursmanipulation 

nævnes ofte i pressen og der foretages fortsat domsafsigelser inden for disse områder. Begreber 

som disse vil, alt andet lige, være med til at puste liv i diskussionen/kritikken af, at nogle 

investorer har adgang til information før andre og dermed forsøger at drage nytte af dette 

scenarie ved at foretager handler og sikre gevinster, før informationen offentliggøres for det 

øvrige marked. Såfremt kritikken er retmæssig, vil der være tale om et forudsætningsbrud i 

forhold til CAPM.  Jeg vurderer dog at informationerne i overvejene grad er tilgængelige på 

markederne, og at denne antagelse derfor ikke bør medføre en signifikant påvirkning af 

modellens forklaringskraft i den udførte analyse.  

6.1.2 Rolls kritik 

“Rolls kritik” er fremsat af Richard Roll, i 1977, i artiklen: ”A Critique of the Asset Pricing 

Theory’s Tests; Part I: On Past and Potential Testability of the Theory”. I denne artikel stiller 

Richard Roll spørgsmålstegn ved, hvorvidt det egentlig er muligt at teste CAPM-modellen. Roll 

                                                           
17 De fleste lande har love/restriktioner for, hvornår virksomheder er forpligtet til at gøre deres årsrapporter 

offentligt tilgængelige samt hvilke informationer årsrapporterne som minimum skal indeholde. 
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peger på, at en test af CAPM-modellen i bund og grund vil være en test af hvorvidt 

markedsporteføljen, som inkluderer alle aktiver, er mean-variance efficient eller ej. Ifølge Roll 

er markedsporteføljens efficiens og CAPM-modellens validitet stort set umulig at teste, da han 

mener det er så godt som umuligt, at skabe den sande markedsportefølje. Derfor ses det oftest, 

at man benytter en proxy som erstatning for markedsporteføljen, når man tester CAPM-

modellen, hvilket også har været tilfældet i denne opgave. Roll viser i sin artikel, at CAPM vil 

holde hvis dén portefølje, der benyttes som proxy for markedsporteføljen, findes mean-variance 

efficient ex post, og β-værdierne, som benyttes i CAPM-modellen er udregnet på baggrund af 

denne proxy. Derfor bliver en test af CAPM, rettere en test af mean-variance efficiensen af 

proxyen for markedsporteføljen frem for en egentligt test af CAPM. Et af problemerne ved 

denne løsning kan eksempelvis være, at proxyen viser sig at være mean-variance efficient, 

selvom den sande markedsportefølje ikke er det. Hvis dette er tilfældet, vil det kunne være 

problematisk, idet enhver stikprøve af proxyen dermed vil vise efficiente porteføljer, som 

opfylder alle forudsætninger i teorien. Omvendt kan proxyen ligeledes vise sig at være 

inefficient og vil i så fald ikke kunne fortælle noget om den sande markedsporteføljes efficiens. 

Derudover påpeger Roll, at de fleste ”gode” proxyer oftest vil være højt korreleret med 

hinanden og den sande markedsportefølje, uanset om de er mean-variance efficiente eller ej. 

Grundet den høje korrelation, vil det derfor kunne virke som om, at den nøjagtige 

sammensætning ikke er vigtig, hvilket er en potentiel fejlkilde, som kan føre til forskellige 

konklusioner (Roll, 1977), (Copeland, Weston og Shastri, 2004). 

6.1.3 Kritik gennem Behavioural Finance 

Det er ikke kun gennem den traditionelle finansieringsteori at CAPM modellen har været 

kritiseret. I den seneste tid har begrebet Behavioural Finance vundet større indpas i tankegangen 

omkring finansieringsteori. Hvor den traditionelle finansieringsteori bygger på antagelsen om, 

at verden består af rationelle nyttemaksimerende investorer, inddrager Behavioural Finance i 

stedet erfaringer fra psykologiens verden og peger blandt andet på, at investorernes beslutninger 

i mange tilfælde vil være præget af følelsesmæssig eller anden psykologisk påvirkning, hvorved 

man risikerer at agere uforudsigeligt eller sågar irrationelt (Investopedia.com, 2017).  

Blandt disse kritiske studier kan eksempelvis nævnes Edward M. Millers studie fra 1977, som 

i lighed med afsnit 6.1.1.3 i denne opgave betvivler antagelsen om, at investorerne har 
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homogene forventninger. Selvom uvisheden omkring hvad fremtiden bringer er ens for alle 

investorer og det derfor er svært at udfærdige prognoser, finder Miller det urealistisk at alle 

investorer, vil have homogene forventninger omkring det forventede afkast og risiko for hvert 

aktiv. Han mener derimod at de enkelte investorers forventninger til det forventede afkast og 

risiko på det givne aktiv bør afvige fra hinanden, som følge af den usikkerhed der er tilstede om 

fremtiden. Miller konkluderer endvidere, at et større antal velinformerede investorers 

tilstedeværelse på et marked vil være medvirkende til at modvirke sandsynligheden for stærkt 

undervurderede aktier. Men der vil dog fortsat være en sandsynlighed for, at markedet vil 

indeholde aktier, hvis kurs er budt unaturligt højt op som konsekvens af efterspørgsel fra dårligt 

informerede investorer. En konklusion der med andre ord modstrider hypotesen om efficiente 

kapitalmarkeder (Miller, 1977).   

Josef Lakonishok, Andrei Shleifer og Robert W. Vishny betvivler i deres studie ”Contrarian 

Investment, Extrapolation and Risk” fra 1994, antagelsen om, at det forventede afkast på en 

aktie, og dermed prisen, kan fastsættes udelukkende med udgangspunkt i den risikofrie rente, 

markedspræmien og aktivets følsomhed over for markedet. Denne tvivl opstår, da de i deres 

datasæt finder belæg for, at en særlig gruppe investorer, om hvem de bruger betegnelsen 

”naive”, har tendens til at overvurderer historiske afkast og overreagere på gode og dårlige 

nyheder. Denne type investorer har dermed tendens til at opkøbe aktier i virksomheder, som 

har klaret sig godt i den seneste tid hvorved prisen på disse aktier bliver overvurderet. Ligeledes 

er denne gruppe investorer tilbøjelige til at sælge kraftigt ud af de aktier, som har klaret sig 

dårligt i den seneste tid, hvorved disse aktiers kurs bliver undervurderet. Med andre ord handler 

denne investorgruppe ikke rationelt (Lakonishok, Shleifer & Vishny, 1994). 

6.2 Kritik af Fama og French 3-faktor modellen 

Fama og Frenchs 3-faktor model er som nævnt bygget op omkring empiriske undersøgelser, og 

man kan derfor ikke på samme måde kritisere modellen for forudsætningsbrud, som tilfældet 

var med CAPM. Trods dette har Fama og Frenchs 3-faktor model ligeledes været genstand for 

diskussion og kritik siden sin udgivelse i 1992. Blandt andet kritiserer behaviorister og andre 

kritikere, modellen for at have et mangelfuldt teoretisk grundlag, idet Fama og French ikke 

præciserer hvorfor og hvordan de har fundet frem til deres konklusion om, at size og book-to-

market ratio kan anses som værende udtryk for forklarende risikofaktorer.   
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S. P. Kothari, Jay Shanken og Richard G. Sloan tager i 1995, Fama og Frenchs artikel ”Common 

risk factors in the returns on stocks and bonds” fra 1993 op til revurdering. I forbindelse med 

denne revurdering kritiseres Fama og French for deres dataindsamling. Kritikken går på, at de 

i deres dataindsamling ikke forholder sig til problemstillingerne omkring det de kalder 

”survivorship bias for size” i deres porteføljedannelser. Det betyder kort sagt, at virksomheder, 

der går konkurs er udeladt i datamaterialet som Fama og French anvender og dermed ikke 

indgår i de fundne resultater, hvilket har haft indflydelse på deres resultater, og alt andet lige 

må have betydet at de gennemsnitlige afkast, der benyttes i Fama og Frenchs analyse er blevet 

større end de ville have haft været, hvis alle aktier var inkluderet i datasættet. Endvidere påpeger 

Kothari, Shanken og Sloan problemer omkring ”selection bias18” i de databaser Fama og French 

benytter. Kothari, Shanken og Sloan mener at disse databaser indeholder uhensigtsmæssigt 

mange selskaber med høje book-to-market ratios. For at imødekomme dette problem anvender 

de derfor selv Standard og Poors Industry Level Data som alternativ datakilde i deres egen 

undersøgelse og ender med at konkludere det modsatte af Fama og French. Nemlig at book-to-

market ratio er svagt korreleret med det gennemsnitlige afkast (Kothari, Shanken og Sloan, 

1995). 

Desuden kritiseres Fama og Frenchs resultater for at kunne indeholde problemer omkring ”data 

snooping19”. Denne kritik rettes af henholdsvis Fischer Black i 1993 og af Archie Craig 

MacKinlay i 1995, som begge peger på at Fama og Frenchs resultater kan være baseret på data 

snooping som følge af konstruktionen af variablerne, der benyttes i porteføljedannelsen i deres 

analyse (Black, 1993), (MacKinlay, 1995). Brad M. Barber og John D. Lyon finder i deres 

analyse fra 1997 frem til, at dette problem kan løses ved at anvende forskellige tidsperioder og 

lande (Barber og Lyon, 1997).  

Endvidere kritiseres Fama og French 3-faktor model af Narasimhan Jegadeesh og Sheridan 

Titman for, ikke at være i stand til at kunne forklare momentumeffekten (Jegadeesh og Titman, 

                                                           
18 Selection bias, også kaldet udvælgelsesskævhed på dansk, dækker over at man i sin udvælgelse af data har 

valgt en stikprøve, som ikke er repræsentativ for resten af populationen, hvorved analyseresultaterne ikke bliver 

repræsentative for den resterende del af populationen. 
19 Begrebet ”Data snooping” eller ”data fishing” dækker over uhensigtsmæssig brug af data-mining med henblik 

på at afdække misvisende sammenhænge i datasættet. Det er med andre ord en statistisk bias som kan opstå ved 

misbrug af statistik. De fundne sammenhænge ville således kunne synes at være gyldige i en given test, men vil i 

praksis ikke have nogen statistisk signifikans i den samlede population.   
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1993). Momentum anvendes generelt som betegnelse for det kortsigtede fænomen om, at en 

aktie/portefølje, der har haft performet godt i den forudgående periode, vil have en tendens til 

også at performe godt i den kommende periode. Som følge af den manglende indlemmelse af 

momentumeffekten, udviklede Mark M. Carhart i 1997, ”Carharts 4-faktor modellen”, som er 

en videreudvikling af Fama French 3-faktor modellen og som indlemmer momentumeffekten i 

sine resultater (Carhart, 1997). Denne model er dog ikke et område, som vil blive behandlet i 

denne afhandling, hvorfor Carharts 4-faktor model ikke vil blive beskrevet/behandlet 

yderligere.  

Fama og French tager denne kritik til efterretning i deres artikel ”Value versus Growth – The 

International Evidence” fra 1998, hvor de forsøger at teste deres model i et internationalt 

perspektiv. Testen foretages på de 13 største finansmarkeder i verden20 og måles i tidsperioden 

1975-1995. Konklusionen af undersøgelsen er, at value aktier tenderer til at have givet et højere 

afkast end growth aktier i 12 ud af de 13 markeder, der er blevet testet i perioden (Fama og 

French, 1998).  

Figur 8 – Grafisk illustration af afkastet i forhold til Size og Book-to-Market 

 

Kilde: Forbes.com (2011)  

Blandt den nyere forskning på området kan blandt andet nævnes John M. Griffins artikel ”Are 

the Fama and French Factors Global or Country Specific?” fra 2002, som har til formål at 

                                                           
20 Markederne der testes udgøres af: USA, Japan, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Holland, Italien, Belgien, 

Schweiz, Sverige, Australien, Hong Kong og Singapore. 
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undersøge hvorvidt variationen i aktie-/porteføljeafkastet forklares bedst af en landespecifik 

eller global 3-faktor model. Selve undersøgelsen blev foretaget på baggrund af data fra fire 

markeder: USA, Canada, Storbritannien og Japan. Med baggrund i denne undersøgelse 

anbefaler Griffin, at den landespecifikke 3-faktor model benyttes frem for den globale af 

slagsen, da forklaringsgraden er højere og mispricing effekter formindskes ved brug af denne 

model (Griffin, 2002).  

Gerard A. Moerman anvender i 2005 samme undersøgelsesdesign som Griffin, men vælger i 

stedet at undersøge modellen i Euroområdet, hvilket resulterer i artiklen ”How Domestic is the 

Fama and French Three-Factor Model?”. I sin undersøgelse finder Moerman frem til at en 

landespecifik 3-faktormodel fortsat er at foretrække og at denne model outperformer en samlet 

Euroområde 3-faktormodel. I modsætning til Griffins undersøgelse tester Moerman også en 

industrispecifik model, idet han mener at den landespecifikke model må være påvirket af de 

førende industriområder i det pågældende land. Den industrispecifikke model viser sig, at føre 

til en øget forklaringsgrad og en mindskelse af mispricing (Moerman, 2005).  

I 2012 udgiver Fama og French artiklen ”Size, value and momentum in international stock 

returns”, som på ny underbygger deres tidligere resultater. I denne artikel observeres højere 

gennemsnitlige afkast på value aktier sammenlignet med growth aktier i 

Asien/Stillehavsområdet, Japan, Europa samt Nordamerika. Resultaterne viser at 

kompensationen for at holde value aktier er faldende i takt med at aktierne stiger i markedsværdi 

(Sizeeffekt). Med undtagelse af Japan er momentum til stede i hver af de testede regioner og 

momentumeffekten synes at aftage når size stiger. Undersøgelsen følger samme 

fremgangsmåde som Fama og French har benyttet i deres tidligere udgivet artikler, og de er på 

ny ikke i stand til at forklare, hvorfor afkastet er afhængigt af size og/eller book-to-market ratio 

(Fama og French, 2012). 

6.3 Kritik af estimeringsmetoden og de fundne resultater 

Den i denne opgave anvendte estimeringsmetode har, som tidligere nævnt, været foretaget med 

baggrund i Fama-MacBeth proceduren, som kræver at der først foretages en tidsserieregression 
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og dernæst en cross-sectional regression. Trods at metoden ofte anvendes i forbindelse med 

tests af CAPM og Fama French modellerne21, er metoden også blevet kritiseret igennem tiderne. 

6.3.1 Shanken-korrektion 

Blandt kritikerne kan eksempelvis nævnes Jay Shanken, som kritiserer modellen for 

anvendelsen af betaværdierne fra tidsserieregressionen i den efterfølgende cross-sectional 

regression, da betaværdierne fra tidsserieregressionen blot er estimater, hvilket skaber et ”error-

in-variables” problem. Med dette menes at der ikke tages højde for at det blot er estimater der 

benyttes, og ej hellere for de fejlmarginer som disse estimater er estimeret inden for. Shanken 

påpeger derfor, at det ikke kan udelukkes at fejlmarginerne vil kunne have haft indflydelse på 

resultatet af en undersøgelse baseret på Fama-MacBeth proceduren. For at løse problemet med 

dette usikkerhedsmoment anbefaler Shanken derfor, at der foretages en korrektion på 

risikopræmien og fejlledet – en såkaldt Shanken-korrektion (Shanken, 1992).  

Det bør dog bemærkes at flere andre forskere har fundet bevis for, at effekten af en Shanken-

korrektion er meget lille når der arbejdes med portefølje excess returns som faktor (Goyal, 

2011).  En anden mulig måde at korrigere for dette problem på, vil være at inddele de enkelte 

aktier i porteføljer, hvilket Eugene Fama og James MacBeth foreslår i deres undersøgelse fra 

1974 (Fama & MacBeth, 1974).  

I denne opgave er enkelt aktierne fra KAX indekset som bekendt blevet inddelt i seks 

porteføljer, der har dannet grundlag for den foretage analyse. Da der samtidig er benyttet excess 

returns i opgaven og det tidligere er bevist at effekten af en Shanken-korrektion er meget lille 

når man netop anvender excess returns, har jeg vurderet at en Shanken-korrektion ikke er fundet 

nødvendig i denne opgave.  

6.3.2 Survivorship Bias 

Som tidligere nævnt blev resultaterne Fama og French anvendte til at udvinde Fama French 3-

faktor modellen med, kritiseret for ikke at have taget højde for ”survivorship bias”. Dette må, 

som tidligere nævnt, have haft en indvirkning på det endelige resultat, da de beregnede 

gennemsnitlige afkast må være blevet højere som konsekvens heraf. Som nævnt i afsnit 3.1.2 

                                                           
21 Fama French 3-faktor og 5-faktor modellen 
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har jeg så vidt muligt ønsket at tage højde for dette bias, ved ikke at anvende et fast antal aktier 

i gennem hele tidsperioden. Resultaterne i denne opgave indeholder dermed også data fra 

selskaber som løbende er gået konkurs eller på anden måde udgået af KAX indekset i den 

analyserede tidsperiode.  

Som det ligeledes er nævnt og vist i afsnit 3.1.2 har det dog alligevel været nødvendigt at 

frasortere 16 aktier fra datasættet som følge af manglende data eller negativ book-to-market 

ratio. Det bør derfor nævnes, at det ikke kan udelukkes, at resultaterne i denne opgave ligeledes 

vil kunnet være blevet påvirket af ”survivorship bias” trods ønsket om og forsøget på at undgå 

dette. De 16 frasorterede aktier udgør ca. 7 % af det samlede antal aktier som datasættet bestod 

af før bearbejdning af dataet. Overordnet set vurderer jeg, at mængden af frasorterede aktiver 

ikke er problematisk for analysen og næppe har været af afgørende betydning for analysens 

resultater og opgavens endelige konklusion.  

6.3.3 Den valgte tidsperiode 

Det oprindelige ønske med denne opgave var at foretage en analyse på det danske aktiemarked 

målt i så lang en tidsperiode som muligt, hvilket ville sige tilbage til introduktionen af KAX 

indekset i juli 1989 og frem til nu (Shareholders.dk, 2017).  

Formålet hermed var at inddrage så mange observationer som muligt i datasættet og dermed 

skabe et større datagrundlag til at bygge opgavens analyse på. I forbindelse med indsamling af 

data måtte jeg dog konstatere at det dels var svært at få fyldestgørende dataoplysninger på 

aktierne, samt Cibor-renten, i hele dataperioden og der tegnede sig et mønster af, at det 

tilgængelige data fra særligt starten af tidsperioden var meget lidt fyldestgørende. Jeg besluttede 

derfor at begrænse den analyserede tidsperiode og i stedet fokusere på datamaterialet for den 

nyere tid. Dette valg har naturligvis begrænset mængden af observationer væsentligt og det bør 

i den forbindelse nævnes at denne opgaves 191 observationer ikke er et stort antal observationer 

sammenlignet med mange af de studier der tidligere er foretaget på specielt amerikansk data. 

Jeg vurderer dog fortsat at antallet af observationer er tilstrækkeligt til at der har kunnet 

foretages en analyse på baggrund af datasættet, men det er klart at det mindre antal 

observationer har en betydning i forhold til resultaterne i analysen. Tidsperioden har desuden 

været præget af løbende økonomisk og politisk ustabilitet, eksempelvis terrorangrebet på World 
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Trade Center i 2001 og de efterfølgende invasioner af Irak og Afghanistan. IT-krise i 2000-

2002 og finanskrise i 2007-2009, Brexit i 2016 og politisk uro omkring blandt andet Iran, 

Syrien, Nordkorea og Rusland. Alt sammen faktorer som har haft indflydelse på 

verdensøkonomien i tidsperioden og dermed også datasættet og analyseresultaterne. 

Overordnet set må den valgte tidsperiode synes at indeholde både høj- og 

lavkonjunktursperioder trods det, statistisk set, begrænsede antal år. 

6.3.4 Det valgte markedsindeks 

KAX indekset er som tidligere nævnt valgt som proxy for markedsindekset i denne opgave. En 

investering i et markedsindeks burde, alt andet lige, give en god diversificering af sin 

investering. Der vil dog kunne rejses kritik af hvor god en diversificering der reelt set kan opnås 

ved at investere i det samlede danske aktiemarked, sammenlignet med investering i eksempelvis 

et globalt indeks. En grafisk illustration af dette ses i de efterfølgende to figurer, hvor MSCI 

All Country World indekset og NASDAQ OMX Copenhagen Capped er opdelt på baggrund af 

branchefordelingen i indekset. 

Figur 9 – Branche fordeling i MSCI All Country World i % 

 

Kilde: MSCI All Country World (MSCI.com, 2017) 
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Figur 10 – Branche fordeling i MSCI Denmark i % 

 

Kilde: MSCI Denmark (MSCI.com, 2017 (2)) 

Som det ses af ovenstående figurer er ca. 40 % af det danske indeks placeret i sundhedssektoren 

og godt 24 % i den generelle industri, mens disse to sektorer begge udgør ca. 11 % i MSCI 

World.  Generelt set ses en langt større diversificering i MSCI World og som følge af denne 

betragtning vil der med andre ord kunne rejses kritik af, hvor godt denne opgaves valgte proxy 

reelt set er i stand til at repræsenterer markedsporteføljen. Proxy’et er til trods for dette fortsat 

valgt, da det er det danske marked der ønskes testet og det er blevet vurderet, at KAX indekset 

dermed, alt andet lige, repræsenterer den mest muligt diversificerede portefølje der kan opnås 

for dette marked isoleret set.    

6.3.5 De fundne analyseresultater 

Analysen i denne opgave finder at excess returnet på de inddelte porteføljer, og dermed aktierne 

i det danske KAX indeks, målt i tidsperioden 2001-2016, synes udelukkende at være forklaret 

på baggrund af excess returnet på den valgte markedsportefølje, hvilket i dette tilfælde er KAX 
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indekset som helhed. I modsætning til flere af de tidligere nævnte undersøgelser af Fama French 

3-faktor modellen, synes der ikke at være et merafkast i form af en value- og sizepræmie på det 

danske aktiemarked i denne opgave. Denne tilsyneladende manglende kompensation kan 

formentlig skyldes det faktum at det danske aktiemarked er et forholdsvist lille aktiemarked, 

når man ser på antallet af tilgængelige aktier, sammenlignet med mange af de aktiemarkeder 

disse modeller tidligere er testet på. Som det tidligere er nævnt fandt Fama og French i 1998 

evidens for at value aktie synes at outperforme growth aktier i 12 ud af de 13 markeder de 

testede, hvilket i så fald skulle være med til at underbygge kompensationen, i form af 

valuepræmien, givet til investorerne for at holde aktier med høje book-to-market-ratios. I det 

datasæt som er behandlet i denne opgave ses det dog at både HML og SMB har negative 

koefficienter og investorerne synes derfor ikke at blive kompenseret med en value- og/eller 

sizepræmie. For at illustrere denne iagttagelse, viser nedenstående figur derfor det kumulative 

excess return for de seks porteføljer som er behandlet i denne opgave.  

Figur 11 - Porteføljernes kumulative afkast 

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Ser man på første halvdel af tidsperioden, hvilket vil sige fra 2001-2008, ses der en tendens til 

at value aktierne outperformer growth aktierne og dermed underbygger Fama og Frenchs 

tidligere resultater. Men fra 2009 og fremefter ses der derimod en tendens til at growth aktierne 

outperformer value aktierne og dermed modsiger resultaterne fra Fama og French. Spændet 

mellem growth og value aktierne i den sidste halvdel af tidsperioden er desuden væsentligt 

større end i den første halvdel af tidsperioden, hvilket kan være med til at underbygge at der 

samlet set er fundet negative koefficient for HML i denne opgave. Endvidere ses det at det 

samlede excess return for small porteføljerne synes at have været lavere end excess returnet på 

big porteføljerne i den analyserede tidsperiode, hvilket underbygger hvorfor der er fundet frem 

til at SMB ligeledes har en negativ koefficient. 

6.4 Delkonklusion 

Både CAPM-modellen og Fama French 3-faktor modellen er gennem tiderne blevet kritiseret. 

Kritikken omkring CAPM-modellen omhandler blandt andet hvorvidt modellens 

grundlæggende faktorer rent faktisk holder stik, når den teoretisk fremkomne model forsøges 

anvendt i den virkelige verden. Det må her konkluderes, at mange af disse antagelser er 

realistiske i en teoretisk verden, men udfordres markant og i nogle tilfælde affærdiges helt, når 

de overføres til den faktiske verden. Der er desuden rejst tvivl om hvorvidt det reelt er muligt 

at teste CAPM-modellen eller ej. Denne kritik er rejst af Richard Roll, som mener en test af 

modellen mere er en test af, hvorvidt markedsporteføljen er mean-variance efficient eller ej. Da 

det stort set er umuligt at skabe den sande markedsportefølje, mener Roll derfor også at det stort 

set vil være umuligt at teste CAPM-modellens sande validitet. I praksis vælges derfor ofte en 

proxy for markedsporteføljen, hvorfor Roll mener, at en test af CAPM-modellen dermed mere 

bliver en test af det valgte proxy. 

Fama og French er blevet kritiseret for ikke at redegøre for, hvordan de har kunnet konkludere 

at SMB og HML er effektive forklarende variable. Endvidere kritiseres deres resultater for at 

være påvirket af ”selection bias”, ”survivorship bias”, data snooping og for ikke at være i stand 

til at kunne forklare momentumeffekten. Barber og Lyon mener at problemet med data 

snooping kan løses ved at anvende forskellige tidsperioder og forskellige lande i analysen mens 

Carhart udvikler en 4-faktor model, der evner at kunne forklare momentumeffekten. Fama og 

French foretager en ny undersøgelse i 1998 i et internationalt perspektiv, hvor de tager den 
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tidligere kritik til efterretning. I denne undersøgelse konkluderes det at value aktier tenderer til 

at give højere afkast end growth aktier på hovedparten af de undersøgte markeder. Dette resultat 

underbygger de på ny i 2002. 

Den valgte estimeringsmetode er tidligere kritiseret for at skabe et ”error-in-variables” problem, 

da modellen anvender de estimerede betaværdier fra tidsserieregressionen i den efterfølgende 

cross-sectional regression uden at tage højde for de fejlmarginer betaværdierne er estimeret 

inden for. For at løse dette problem kan der foretages en Shanken-korrektion, som dog er 

fravalgt da effekten af en sådan er fundet minimal når der benyttes excess returns, hvilket er 

tilfældet i denne opgave. Opgavens analyseresultater kan være påvirket af ”survivorship bias”, 

da det har været nødvendigt at frasortere nogle af aktierne fra datasættet på grund af manglende 

data. Det vurderes dog ikke at burde have haft væsentlig betydning for de fundne resultater. 

Sammenlignet med øvrige studier på området, hører denne opgaves tidsperiode til blandt de 

kortere af slagsen, hvilket ligeledes kan have haft indflydelse på resultaterne og det vil kunne 

diskuteres hvorvidt det valgte proxy for markedet reelt er i stand til at kunnet repræsentere den 

sande markedsportefølje, når det sammenlignes med eksempelvis et globalt markedsindeks i 

stedet.  

I første halvdel af tidsperioden som denne opgave bygger på, synes de fundne resultater at 

understøtte tidligere studiers evidens for at value aktier outperformer growth aktier. Men fra 

2009 og fremefter er dette ikke tilfældet og der ses derimod et mønster i at growth aktier 

outperformer value aktier væsentligt mere end det omvendte var tilfældet frem til 2008. 

Investorerne på det danske aktiemarked synes heller ikke at blive kompenseret i form af en 

value- og eller sizepræmie, hvorfor disse variable ikke synes at være prissættende variable på 

det danske aktiemarked. Det er ligeledes i strid med tidligere undersøgelser af modellerne på 

andre markeder, hvorvidt det eksempelvis kan skyldes størrelsen og strukturen på det danske 

aktiemarked undersøges ikke nærmere i denne opgave. 

7. Konklusion 

Denne opgave havde til hensigt at teste CAPM modellen og Fama French 3-faktor modellen på 

empirisk data fra det danske aktiemarked i tidsperioden 2001-2016. Formålet med analysen var 

at undersøge hvor gode de enkelte modellers evne til at forudsige afkastet på de danske aktier 
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er, og i sidste ende undersøge om én model synes at være bedre at anvende på det danske marked 

end den anden. Afslutningsvis ønskede jeg at foretage en vurdering af og refleksion over, 

hvorvidt mine fundne resultater understøtter den eksisterende kritik af modellerne eller ej og 

om mine resultater giver anledning til at rejse ny kritik.  

Den empiriske performancetest er blevet foretaget med udgangspunkt i Fama MacBeth 

proceduren, som ofte ses anvendt i lignende tests på området. Denne estimeringsmetode består 

af en tidsserieregression og en efterfølgende cross-sectional regression.  

Modellerne er blevet testet på aktierne i det danske KAX indeks. Aktierne er blevet inddelt i 

seks porteføljer og det er disse porteføljer, modellerne efterfølgende er blevet testet på. 

Porteføljerne er inddelt ud fra den beskrivelse Fama og French anvender til opdelingen af deres 

Small Growth, Small Neutral, Small Value, Big Growth, Big Neutral og Big Value porteføljer.  

Af denne opgaves analyseresultater må det konkluderes at hverken CAPM modellen eller Fama 

French 3-faktor modellen synes at være særligt gode til at forklare excess returnet på de danske 

aktier. Analysen peger på at aktiernes excess return forklares bedst af excess returnet på 

markedsporteføljen og at investorer på det danske aktiemarked ikke synes at blive kompenseret 

i form af en size- og valuepræmie, idet faktorerne HML og SMB ikke er fundet signifikante i 

denne opgave og dermed ikke kan siges at være prisfastsættende variable på det danske 

aktiemarked. Trods dette faktum er det alligevel Fama French 3-faktor modellen, som opnår 

den højeste justerede forklaringsgrad når denne sammenlignes modellerne imellem. Som det er 

blevet beskrevet i opgaven har CAPM modellen udfordringer med flere af sine forudsætninger 

når den testes empirisk. Udfordringer som i nogle tilfælde også kan have påvirket resultatet i 

denne opgave. Blandt disse kan eksempelvis nævnes hvorvidt den valgte proxy for 

markedsporteføljen (KAX indekset) er efficient eller ej. Som det er blevet diskuteret i opgaven 

er det danske aktiemarked ikke blandt verdens største, hvilket får en betydning for den 

diversificering investor opnår ved at købe det danske KAX indeks sammenlignet med 

eksempelvis MSCI World indekset, hvilket derfor også vil have kunnet haft indvirkning på de 

fundne resultater. 

I løbet af opgaven er der blevet foretaget nogle valg, som kan have medført nogle fejlkilder, der 

kan have haft indflydelse på analyseresultaterne. Blandt de mulige problemer kan nævnes et 
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”error-in-variables” problem, og problem vedrørende survivorship bias. Problemerne er 

præsenteret og diskuteret i opgavens afsnit 6 og den overordnede konklusion på problemerne 

er, at de ikke vurderes at have været fejlkilder, som bør have haft væsentlig indflydelse på det 

endelige resultat, men det skal understreges at det ikke kan udelukkes endegyldigt. 

Sammenlignes denne opgaves analyseresultater med resultaterne fra andres eksisterende 

analyser, af de to modeller på andre markeder, har denne opgave resulteret i anderledes 

konklusioner end de fleste af de eksisterende. Hvor der tidligere er fundet evidens for at man 

som investor kompenseres for en size- og valuepræmie på de andre markeder, synes dette ikke 

at være tilfældet på det danske aktiemarked. Og hvor der på andre aktiemarkeder har været 

tendens til at value aktier outperformer growth aktier, kan det i denne opgave konkluderes, at 

det synes at have været tilfældet i den første halvdel af den analyserede tidsperiode, men i den 

resterende del af tidsperioden har growth aktier outperformet valueaktierne væsentligt og 

opgaven viser dermed tendens til at gå imod flere af de øvrige resultater på området. 
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Bilag 1 – Bevis for CAPM 

 

I dette bilag vil den matematiske udledning af CAPM modellen på baggrund af Sharpes 

konklusioner blive fremført (Francis, 2013). 

En portefølje (p) består af et risikofyldt aktiv (i), samt af en portefølje af flere risikofyldte 

aktiver angivet ved portefølje m (m), som i dette tilfælde ligeledes vil være markedsporteføljen. 

I den samlede investeringsportefølje angiver wi andelen investeret i det risikofyldte aktiv, mens 

(1-wi) angiver andelen investeret i markedsporteføljen. Disse antagelser indsættes herefter i 

formlen for porteføljers middelværdi og varians, hvorved formlen for afkastet på porteføljen 

fremkommer.  

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑤𝑖 ∙ 𝐸(𝑅𝑖) + (1 − 𝑤𝑖) ∙ 𝐸(𝑅𝑚) 

Fordelingen mellem de to aktiver indsættes ligeledes i formlen for porteføljens varians  

𝑉(𝑅𝑝) = (1 − 𝑤𝑖)
2 ∙ 𝜎𝑚 + 𝑤𝑖

2 ∙ 𝜎𝑖 + 2 ∙ 𝜎𝑚𝑖 ∙ 𝜎𝑚 ∙ 𝜎𝑖 

Da standardafvigelsen er = √V, indsættes dette nu i formlen, hvorved følgende udtryk 

fremkommer 

𝜎𝑅𝑝 = √𝑤𝑖
2 ∙ 𝜎𝑖

2 + (1 − 𝑤𝑖)2 ∙ 𝜎𝑚
2 + 2 ∙ 𝜎𝑚𝑖 ∙ 𝜎𝑖 ∙ 𝜎𝑚 

Begge udtryk differenceres herefter mht. wi.   

𝜕𝐸(𝑅𝑝)

𝜕𝑤𝑖
= 𝐸(𝑅𝑖) − 𝐸(𝑅𝑚) 

𝜕𝜎𝑝

𝜕𝑤𝑖
=

(𝑤𝑖 ∙ 𝜎𝑖
2 − (1 − 𝑤𝑖) ∙ 𝜎𝑚

2 + (1 − 2 ∙ 𝑤𝑖) ∙ 𝜎𝑖𝑚)

𝜎𝑝
 

Dernæst kan hældningen i punktet for markedsporteføljen beregnes ud fra følgende formel. 

𝜕𝐸(𝑅𝑝)

𝜕𝜎𝑝
=

(𝐸(𝑅𝑖) − 𝐸(𝑅𝑚)) ∙ 𝜎𝑝

𝑤𝑖 ∙ 𝜎𝑖
2 − (1 − 𝑤𝑖) ∙ 𝜎𝑚

2 + (1 − 2 ∙ 𝑤𝑖) ∙ 𝜎𝑖𝑚
 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2234844&vid=0&lang=da
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I og med at markedsporteføljen er defineret således at aktiv i indgår i markedsporteføljen og da 

markedsporteføljen samtidig antages at være i ligevægt, vil det vides at, andelen wi = 0. Denne 

viden indsættes herefter i ovenstående formel hvorved nedenstående formel kommer til udtryk 

(𝐸(𝑅𝑖) − 𝐸(𝑅𝑚)) ∙ 𝜎𝑝

𝜎𝑖𝑚 − 𝜎𝑚
2

=  
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓

𝜎𝑚
 

Simplificeres udtrykket yderligere, 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 +
𝜎𝑖𝑚

𝜎𝑚
2

∙ (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

Sættes βi herefter lig hældningen i ovenstående formel, βi = 
𝜎𝑖𝑚

𝜎𝑚
, fås den klassiske formel for 

CAPM modellen:  

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∙ (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

Bilag 2 – Resultater fra tidsserieregressionerne  

I dette bilag vil resultaterne fra tidsserieregressionerne via CAPM modellen på de enkelte 

porteføljer fremgå.  

Tidsserieregressioner CAPM: 

Tabel 9 – Resultater tidsserieregression Small Growth porteføljen - CAPM 

 
 
 
 
SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,2525        

R Square 0,0637        

Adjusted R Square 0,0588        

Standard Error 0,0531        

Observations 191        
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ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0363 
0,03

63 
12,86

91 0,0004    

Residual 189 0,5332 
0,00

28      

Total 190 0,5695          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0065 0,0039 
1,67

36 
0,095

9 -0,0012 0,0141 -0,0012 0,0141 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2702 0,0753 

3,58
74 

0,000
4 0,1216 0,4188 0,1216 0,4188 

 

Tabel 10 - Resultater tidsserieregression Small Neutral porteføljen - CAPM 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,2402        

R Square 0,0577        

Adjusted R Square 0,0527        

Standard Error 0,0429        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0213 
0,02

13 
11,57

52 0,0008    

Residual 189 0,3471 
0,00

18      

Total 190 0,3683          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0044 0,0031 
1,40

70 
0,161

1 -0,0018 0,0105 -0,0018 0,0105 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2068 0,0608 

3,40
22 

0,000
8 0,0869 0,3266 0,0869 0,3266 
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Tabel 11 - Resultater tidsserieregression Small Value porteføljen - CAPM 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,1877        

R Square 0,0352        

Adjusted R Square 0,0301        

Standard Error 0,0539        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0200 
0,02

00 
6,90

21 0,0093    

Residual 189 0,5481 
0,00

29      

Total 190 0,5681          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0030 0,0039 
0,77

10 
0,44

17 -0,0047 0,0107 -0,0047 0,0107 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2006 0,0764 

2,62
72 

0,00
93 0,0500 0,3513 0,0500 0,3513 

 

Tabel 12 - Resultater tidsserieregression Big Growth porteføljen - CAPM 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,1915        

R Square 0,0367        

Adjusted R Square 0,0316        

Standard Error 0,0538        

Observations 191        

         



Side 69 af 97 
 

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0208 
0,02

08 
7,19

25 0,0080    

Residual 189 0,5464 
0,00

29      

Total 190 0,5672          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0103 0,0039 
2,64

05 
0,00

90 0,0026 0,0180 0,0026 0,0180 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2045 0,0762 

2,68
19 

0,00
80 0,0541 0,3549 0,0541 0,3549 

 

Tabel 13 - Resultater tidsserieregression Big Neutral porteføljen - CAPM 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,2584        

R Square 0,0668        

Adjusted R Square 0,0618        

Standard Error 0,0558        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0420 
0,04

20 
13,52

37 0,0003    

Residual 189 0,5876 
0,00

31      

Total 190 0,6297          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0060 0,0041 
1,48

09 
0,140

3 -0,0020 0,0140 -0,0020 0,0140 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2908 0,0791 

3,67
75 

0,000
3 0,1348 0,4468 0,1348 0,4468 
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Tabel 14 - Resultater tidsserieregression Big Value porteføljen - CAPM 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,2222        

R Square 0,0494        

Adjusted R Square 0,0443        

Standard Error 0,0676        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 1 0,0449 
0,04

49 
9,81

46 0,0020    

Residual 189 0,8640 
0,00

46      

Total 190 0,9089          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0067 0,0049 
1,35

56 
0,17

68 -0,0030 0,0164 -0,0030 0,0164 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,3004 0,0959 

3,13
28 

0,00
20 0,1112 0,4895 0,1112 0,4895 

 

Tidsserieregressioner Fama French 
 

Figur 12 – Resultater tidsserieregression Small Growth porteføljen – Fama French 3-

faktor model 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,2577        

R Square 0,0664        

Adjusted R Square 0,0514        

Standard Error 0,0533        

Observations 191        
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ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,0378 
0,01

26 
4,43

52 0,0049    

Residual 187 0,5316 
0,00

28      

Total 190 0,5695          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,006 0,004 
1,62

1 
0,10

7 -0,001 0,014 -0,001 0,014 

SMB 0,042 0,118 
0,35

5 
0,72

3 -0,192 0,276 -0,192 0,276 

HML -0,074 0,106 

-
0,69

8 
0,48

6 -0,282 0,135 -0,282 0,135 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,273 0,076 

3,60
0 

0,00
0 0,123 0,422 0,123 0,422 

 

Figur 13 – Resultater tidsserieregression Small Neutral porteføljen – Fama French 3-

faktor model 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,3602        

R Square 0,1298        

Adjusted R Square 0,1158        

Standard Error 0,0414        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,0478 
0,01

59 
9,29

36 0,0000    

Residual 187 0,3205 
0,00

17      

Total 190 0,3683          
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Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0058 0,0030 
1,89

90 
0,05

91 -0,0002 0,0117 -0,0002 0,0117 

SMB 0,1399 0,0920 
1,52

11 
0,12

99 -0,0415 0,3213 -0,0415 0,3213 

HML 0,2670 0,0821 
3,25

41 
0,00

14 0,1052 0,4289 0,1052 0,4289 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2087 0,0588 

3,54
72 

0,00
05 0,0927 0,3248 0,0927 0,3248 

 

Figur 14 – Resultater tidsserieregression Small Value porteføljen – Fama French 3-faktor 

model 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,5492        

R Square 0,3016        

Adjusted R Square 0,2904        

Standard Error 0,0461        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,1714 
0,05

71 
26,92

41 0,0000    

Residual 187 0,3968 
0,00

21      

Total 190 0,5681          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error 
t 

Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0063 0,0034 
1,86

66 
0,063

5 -0,0004 0,0129 -0,0004 0,0129 

SMB 0,3308 0,1023 
3,23

35 
0,001

4 0,1290 0,5327 0,1290 0,5327 

HML 0,6396 0,0913 
7,00

49 
0,000

0 0,4594 0,8197 0,4594 0,8197 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2052 0,0655 

3,13
48 

0,002
0 0,0761 0,3344 0,0761 0,3344 

 



Side 73 af 97 
 

Figur 15 – Resultater tidsserieregression Big Growth porteføljen – Fama French 3-faktor 

model 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,5832        

R Square 0,3402        

Adjusted R Square 0,3296        

Standard Error 0,0447        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,1929 
0,064

3 
32,13

49 0,0000    

Residual 187 0,3742 
0,002

0      

Total 190 0,5672          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0068 0,0033 
2,078

9 
0,039

0 0,0003 0,0133 0,0003 0,0133 

SMB -0,7275 0,0994 

-
7,321

0 
0,000

0 -0,9235 -0,5314 -0,9235 -0,5314 

HML -0,3659 0,0887 

-
4,125

9 
0,000

1 -0,5408 -0,1909 -0,5408 -0,1909 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,1807 0,0636 

2,841
4 

0,005
0 0,0552 0,3061 0,0552 0,3061 

 

 

 

Figur 16 – Resultater tidsserieregression Big Neutral porteføljen – Fama French 3-faktor 

model 

SUMMARY 
OUTPUT         
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Regression Statistics        

Multiple R 0,5037        

R Square 0,2537        

Adjusted R Square 0,2417        

Standard Error 0,0501        

Observations 191        

         

ANOVA         

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,1598 
0,053

3 
21,19

05 0,0000    

Residual 187 0,4699 
0,002

5      

Total 190 0,6297          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0047 0,0037 
1,288

3 
0,199

2 -0,0025 0,0120 -0,0025 0,0120 

SMB -0,7435 0,1113 

-
6,677

5 
0,000

0 -0,9632 -0,5239 -0,9632 -0,5239 

HML 0,2779 0,0994 
2,796

6 
0,005

7 0,0819 0,4739 0,0819 0,4739 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2579 0,0713 

3,619
1 

0,000
4 0,1173 0,3984 0,1173 0,3984 

 

Figur 17 – Resultater tidsserieregression Big Value porteføljen – Fama French 3-faktor 

model 

SUMMARY 
OUTPUT         

         

Regression Statistics        

Multiple R 0,6630        

R Square 0,4396        

Adjusted R Square 0,4306        

Standard Error 0,0522        

Observations 191        
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ANOVA 

  df SS MS F 
Significan

ce F    

Regression 3 0,3995 
0,133

2 
48,89

91 0,0000    

Residual 187 0,5093 
0,002

7      

Total 190 0,9089          

         

  
Coefficie

nts 
Standard 

Error t Stat 
P-

value 
Lower 
95% 

Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept 0,0068 0,0038 
1,790

5 
0,075

0 -0,0007 0,0144 -0,0007 0,0144 

SMB -1,0163 0,1159 

-
8,766

7 
0,000

0 -1,2449 -0,7876 -1,2449 -0,7876 

HML 0,9208 0,1034 
8,901

3 
0,000

0 0,7167 1,1249 0,7167 1,1249 
Excess Returns 
(Indeks-Rf) 0,2483 0,0742 

3,346
8 

0,001
0 0,1019 0,3946 0,1019 0,3946 

 

Bilag 3 – Observerede excess returns mod forventede excess 

returns 
I dette bilag ses de enkelte porteføljers observerede excess returns plottet mod de forventede 

excess returns. 
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Bilag 4 – Beregnede �̂�𝒕- og �̂�𝒊,𝒕-værdier 

�̂�𝒊,𝒕-værdier, CAPM modellen 

 Small 
Growth 

Small 
Neutral 

Small 
Value 

Big 
Growth 

Big 
Neutral 

Big 
Value 

01-02-2001 -0,035 -0,023 -0,031 0,099 -0,008 0,007 

01-03-2001 -0,002 0,033 0,017 0,008 -0,023 -0,015 

01-04-2001 -0,005 0,033 0,045 -0,096 0,050 -0,031 

01-05-2001 -0,007 -0,009 -0,026 0,056 0,003 -0,011 

01-06-2001 0,009 -0,028 -0,018 0,054 0,031 -0,043 

01-07-2001 0,003 0,009 0,008 -0,012 0,013 -0,019 

01-08-2001 -0,027 0,002 0,042 0,022 -0,008 -0,011 

01-09-2001 -0,021 0,058 0,042 -0,067 0,031 -0,034 

01-10-2001 -0,002 0,033 0,032 -0,072 -0,023 0,030 
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01-11-2001 -0,036 -0,043 -0,027 0,110 -0,002 0,007 

01-12-2001 0,015 -0,003 -0,019 0,025 -0,003 -0,013 

01-01-2002 -0,003 -0,015 -0,001 -0,032 0,022 0,014 

01-02-2002 0,034 -0,003 -0,004 -0,085 -0,013 0,044 

01-03-2002 0,000 0,007 0,015 0,057 -0,035 -0,019 

01-04-2002 0,001 -0,009 0,010 0,075 -0,016 -0,037 

01-05-2002 -0,005 0,015 0,023 -0,051 0,026 -0,011 

01-06-2002 -0,025 -0,002 -0,005 -0,012 0,059 -0,022 

01-07-2002 -0,011 0,014 0,004 -0,021 -0,021 0,032 

01-08-2002 0,018 0,032 0,057 -0,116 -0,009 0,012 

01-09-2002 -0,031 0,002 -0,018 0,005 0,019 0,017 

01-10-2002 -0,016 0,052 0,064 -0,055 -0,011 -0,016 

01-11-2002 0,016 -0,014 -0,016 0,035 -0,015 -0,003 

01-12-2002 0,028 -0,009 -0,011 -0,044 0,053 -0,033 

01-01-2003 -0,023 0,016 -0,003 -0,028 -0,018 0,048 

01-02-2003 0,015 0,049 0,012 -0,037 -0,062 0,031 

01-03-2003 0,039 0,036 0,008 0,004 -0,083 0,013 

01-04-2003 -0,029 -0,015 -0,005 0,041 0,001 0,011 

01-05-2003 -0,032 -0,036 0,008 0,038 0,005 0,017 

01-06-2003 0,021 -0,037 -0,022 -0,072 0,028 0,044 

01-07-2003 -0,015 0,028 0,019 0,018 -0,039 0,007 

01-08-2003 0,056 -0,022 0,008 -0,007 0,006 -0,042 

01-09-2003 -0,053 -0,021 -0,013 0,013 0,045 0,018 

01-10-2003 0,022 0,018 -0,010 -0,020 -0,018 0,005 

01-11-2003 -0,015 0,013 -0,033 -0,032 0,013 0,036 

01-12-2003 0,001 0,022 0,010 -0,013 -0,011 -0,004 

01-01-2004 -0,008 0,002 -0,014 0,026 -0,028 0,025 

01-02-2004 0,067 -0,044 0,000 0,029 -0,054 0,002 

01-03-2004 -0,017 -0,019 -0,018 0,049 -0,029 0,036 

01-04-2004 0,006 0,035 -0,032 0,018 -0,006 -0,014 

01-05-2004 -0,004 0,002 -0,027 0,024 -0,011 0,015 

01-06-2004 -0,006 0,018 -0,023 0,010 0,016 -0,015 

01-07-2004 0,001 -0,021 -0,002 0,005 0,005 0,007 

01-08-2004 -0,010 0,015 0,031 -0,010 0,001 -0,016 

01-09-2004 -0,020 0,015 0,022 0,005 0,008 -0,017 

01-10-2004 -0,014 0,008 0,030 -0,006 0,002 -0,011 

01-11-2004 0,021 0,015 0,019 -0,018 -0,018 -0,013 

01-12-2004 0,005 0,018 0,010 0,004 -0,017 -0,010 

01-01-2005 0,077 -0,007 0,013 0,013 -0,044 -0,039 

01-02-2005 0,046 -0,003 0,045 -0,026 -0,006 -0,045 

01-03-2005 -0,013 -0,011 0,006 0,013 0,008 -0,001 
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01-04-2005 -0,016 -0,006 0,015 0,007 0,008 -0,004 

01-05-2005 -0,004 0,006 0,003 -0,008 -0,017 0,020 

01-06-2005 -0,002 -0,017 0,015 0,026 0,019 -0,033 

01-07-2005 0,028 0,054 0,097 -0,033 -0,050 -0,056 

01-08-2005 -0,003 0,053 0,000 -0,025 -0,013 -0,004 

01-09-2005 -0,018 -0,026 -0,008 0,012 0,040 -0,007 

01-10-2005 0,009 -0,009 0,020 -0,003 -0,003 -0,011 

01-11-2005 0,004 0,017 -0,021 0,025 -0,007 -0,011 

01-12-2005 0,010 -0,016 0,027 0,001 -0,040 0,022 

01-01-2006 0,028 0,003 0,033 0,019 -0,015 -0,047 

01-02-2006 -0,018 0,071 0,041 0,011 -0,018 -0,050 

01-03-2006 0,024 0,033 -0,026 -0,009 -0,007 -0,014 

01-04-2006 -0,047 0,004 -0,012 0,021 0,063 -0,027 

01-05-2006 0,019 0,044 0,023 -0,042 0,002 -0,036 

01-06-2006 -0,008 0,008 0,017 -0,001 -0,006 -0,003 

01-07-2006 0,008 -0,032 -0,035 0,008 0,010 0,023 

01-08-2006 0,014 0,009 0,004 -0,006 -0,014 -0,004 

01-09-2006 -0,036 -0,015 0,064 -0,009 0,007 -0,001 

01-10-2006 -0,006 0,030 0,002 0,029 -0,029 -0,008 

01-11-2006 -0,019 -0,006 -0,007 0,005 0,009 0,015 

01-12-2006 -0,003 -0,027 0,016 -0,040 0,022 0,015 

01-01-2007 0,043 -0,029 -0,032 0,010 0,025 -0,029 

01-02-2007 0,001 0,009 -0,015 0,007 0,007 -0,008 

01-03-2007 0,031 -0,019 -0,001 -0,031 -0,020 0,027 

01-04-2007 0,044 -0,012 -0,004 0,042 -0,035 -0,024 

01-05-2007 0,024 -0,016 -0,019 0,048 -0,025 -0,007 

01-06-2007 -0,005 -0,018 -0,011 -0,006 0,037 -0,007 

01-07-2007 0,001 -0,005 0,003 -0,008 0,022 -0,015 

01-08-2007 -0,026 -0,017 -0,009 0,000 -0,013 0,053 

01-09-2007 -0,005 -0,033 -0,012 0,031 -0,006 0,020 

01-10-2007 0,014 -0,034 0,001 0,023 -0,023 0,017 

01-11-2007 0,047 -0,008 0,011 -0,014 -0,011 -0,024 

01-12-2007 -0,014 0,001 0,025 0,033 -0,037 0,009 

01-01-2008 -0,006 -0,006 -0,007 0,022 -0,005 0,005 

01-02-2008 0,044 -0,029 -0,057 -0,052 0,036 0,020 

01-03-2008 -0,018 0,010 0,000 0,022 -0,033 0,026 

01-04-2008 -0,029 -0,012 -0,005 0,008 0,009 0,024 

01-05-2008 0,019 -0,020 -0,026 0,033 0,028 -0,036 

01-06-2008 -0,009 -0,016 -0,053 0,015 0,019 0,027 

01-07-2008 0,024 -0,003 -0,015 -0,024 0,018 -0,010 

01-08-2008 0,033 -0,026 -0,054 0,099 -0,044 -0,001 
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01-09-2008 -0,012 -0,027 -0,067 -0,009 0,007 0,074 

01-10-2008 -0,013 -0,044 0,044 0,014 -0,033 0,035 

01-11-2008 0,028 -0,016 -0,055 0,045 0,082 -0,088 

01-12-2008 0,019 -0,047 -0,040 0,036 0,035 -0,017 

01-01-2009 -0,011 -0,038 -0,117 0,014 0,084 0,024 

01-02-2009 0,055 0,004 0,008 0,001 -0,084 0,023 

01-03-2009 -0,001 0,017 -0,040 -0,003 0,017 0,001 

01-04-2009 -0,075 -0,056 -0,024 -0,031 0,001 0,142 

01-05-2009 -0,048 -0,009 0,093 -0,034 0,053 -0,041 

01-06-2009 -0,043 0,017 0,152 -0,060 -0,076 0,040 

01-07-2009 -0,009 -0,022 -0,038 0,003 -0,014 0,060 

01-08-2009 -0,021 -0,024 -0,045 0,036 -0,022 0,062 

01-09-2009 -0,001 0,019 0,092 -0,087 0,012 -0,026 

01-10-2009 0,020 0,003 -0,050 0,039 -0,016 0,002 

01-11-2009 -0,020 0,007 -0,012 0,005 0,016 0,002 

01-12-2009 -0,050 -0,030 -0,029 -0,013 0,098 -0,001 

01-01-2010 0,006 -0,014 0,003 0,006 -0,020 0,017 

01-02-2010 0,019 -0,017 -0,052 0,050 -0,045 0,039 

01-03-2010 0,042 -0,007 -0,041 -0,002 0,008 -0,012 

01-04-2010 -0,036 0,051 0,006 0,012 0,020 -0,035 

01-05-2010 -0,036 -0,033 -0,020 0,010 -0,001 0,063 

01-06-2010 -0,027 -0,004 -0,037 0,041 0,030 -0,005 

01-07-2010 -0,005 0,000 -0,008 0,032 0,013 -0,025 

01-08-2010 0,000 -0,046 -0,051 0,017 0,003 0,051 

01-09-2010 -0,006 -0,015 -0,027 0,022 0,019 0,000 

01-10-2010 0,010 0,012 -0,010 0,013 0,015 -0,035 

01-11-2010 0,030 -0,014 -0,013 -0,010 -0,019 0,017 

01-12-2010 -0,027 -0,001 0,022 0,046 -0,009 -0,013 

01-01-2011 -0,015 0,013 -0,031 0,009 0,021 -0,001 

01-02-2011 0,019 0,038 -0,019 -0,011 -0,023 0,000 

01-03-2011 0,007 -0,018 -0,067 0,060 0,032 -0,021 

01-04-2011 -0,038 -0,002 -0,009 0,032 0,037 -0,016 

01-05-2011 0,004 -0,011 0,010 -0,015 -0,020 0,027 

01-06-2011 -0,028 -0,004 0,074 0,013 0,016 -0,046 

01-07-2011 -0,013 0,002 -0,018 0,024 0,030 -0,023 

01-08-2011 0,033 0,017 0,005 0,027 -0,036 -0,028 

01-09-2011 0,011 0,005 -0,013 0,012 0,010 -0,023 

01-10-2011 -0,016 0,008 -0,024 0,043 -0,020 0,015 

01-11-2011 -0,007 -0,001 -0,044 0,016 0,037 -0,010 

01-12-2011 -0,036 -0,061 -0,056 0,044 0,044 0,039 

01-01-2012 0,057 -0,005 0,004 -0,002 -0,010 -0,039 
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01-02-2012 -0,028 0,004 0,020 -0,031 0,006 0,025 

01-03-2012 -0,034 0,037 0,036 0,037 -0,036 -0,010 

01-04-2012 0,021 0,003 -0,002 0,035 -0,002 -0,041 

01-05-2012 0,004 -0,010 -0,010 -0,001 0,014 -0,003 

01-06-2012 0,011 0,018 0,018 0,037 0,048 -0,106 

01-07-2012 -0,026 -0,023 -0,042 0,020 0,043 0,012 

01-08-2012 0,020 -0,018 0,014 0,032 -0,014 -0,023 

01-09-2012 -0,025 -0,019 -0,021 -0,019 -0,041 0,102 

01-10-2012 0,031 0,003 -0,001 -0,022 -0,006 -0,008 

01-11-2012 0,020 0,009 -0,004 0,016 0,016 -0,048 

01-12-2012 0,015 -0,026 -0,042 0,022 0,017 0,001 

01-01-2013 -0,015 0,023 -0,016 0,009 -0,010 0,012 

01-02-2013 -0,033 0,006 -0,072 0,051 0,001 0,037 

01-03-2013 0,000 -0,019 -0,023 -0,012 0,022 0,016 

01-04-2013 0,009 0,023 0,025 -0,006 -0,036 -0,001 

01-05-2013 0,026 -0,012 0,027 -0,023 -0,014 -0,004 

01-06-2013 0,015 -0,007 -0,075 -0,012 -0,051 0,099 

01-07-2013 -0,003 0,012 -0,010 0,004 0,001 -0,003 

01-08-2013 -0,040 -0,016 0,003 -0,022 -0,025 0,086 

01-09-2013 0,010 0,023 0,028 -0,018 -0,029 -0,003 

01-10-2013 -0,016 -0,008 0,022 -0,015 -0,041 0,056 

01-11-2013 -0,015 0,018 0,030 0,005 -0,035 0,012 

01-12-2013 0,010 -0,009 0,056 -0,014 0,001 -0,031 

01-01-2014 -0,018 0,005 -0,022 0,017 0,012 0,004 

01-02-2014 0,002 0,041 0,008 0,049 -0,033 -0,037 

01-03-2014 -0,010 -0,009 0,002 0,021 -0,028 0,026 

01-04-2014 0,021 0,000 0,004 -0,032 0,018 -0,017 

01-05-2014 0,024 -0,007 0,035 0,006 -0,020 -0,024 

01-06-2014 -0,013 0,013 -0,014 -0,025 0,022 0,008 

01-07-2014 0,034 -0,010 -0,033 0,023 -0,012 -0,005 

01-08-2014 -0,018 0,001 0,098 -0,003 -0,026 -0,022 

01-09-2014 0,001 -0,019 -0,024 0,015 -0,034 0,051 

01-10-2014 -0,017 -0,037 -0,025 0,025 0,017 0,023 

01-11-2014 0,007 -0,029 -0,018 0,025 0,000 0,008 

01-12-2014 0,010 -0,016 0,009 0,022 0,016 -0,035 

01-01-2015 -0,005 0,002 -0,026 0,037 0,006 -0,010 

01-02-2015 -0,008 0,008 -0,043 0,074 0,014 -0,034 

01-03-2015 0,003 -0,001 -0,007 0,006 -0,009 0,007 

01-04-2015 0,053 0,030 0,006 0,027 -0,044 -0,048 

01-05-2015 0,004 -0,009 0,042 0,010 -0,020 -0,013 

01-06-2015 0,043 -0,010 -0,013 0,014 -0,020 -0,014 
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01-07-2015 0,003 0,013 0,024 -0,033 0,006 -0,011 

01-08-2015 -0,014 0,000 0,002 0,055 0,001 -0,027 

01-09-2015 0,043 0,004 0,010 -0,074 0,010 -0,008 

01-10-2015 -0,002 0,007 0,007 0,014 0,002 -0,020 

01-11-2015 0,002 -0,014 -0,017 0,035 0,046 -0,048 

01-12-2015 -0,017 0,018 -0,057 0,112 -0,001 -0,034 

01-01-2016 0,018 0,017 0,002 0,008 0,019 -0,053 

01-02-2016 0,027 -0,008 -0,006 -0,022 -0,014 0,014 

01-03-2016 -0,022 -0,006 -0,024 -0,016 0,040 0,012 

01-04-2016 -0,005 0,014 0,013 0,003 0,004 -0,021 

01-05-2016 -0,003 0,008 -0,019 0,019 -0,004 0,001 

01-06-2016 -0,013 -0,015 -0,006 0,046 0,033 -0,037 

01-07-2016 -0,009 0,027 0,003 0,016 -0,027 0,003 

01-08-2016 0,025 0,014 0,013 -0,018 -0,005 -0,024 

01-09-2016 -0,040 0,021 0,003 -0,085 0,028 0,050 

01-10-2016 0,004 -0,002 0,046 -0,001 -0,017 -0,015 

01-11-2016 -0,024 0,019 0,039 -0,039 -0,029 0,037 

01-12-2016 -0,029 0,039 -0,001 0,001 -0,004 0,003 

 

�̂�𝒕-værdier, CAPM modellen 

01-02-2001 0,276 

01-03-2001 -0,198 

01-04-2001 -0,268 

01-05-2001 0,126 

01-06-2001 0,095 

01-07-2001 -0,160 

01-08-2001 -0,041 

01-09-2001 -0,313 

01-10-2001 -0,345 

01-11-2001 0,155 

01-12-2001 -0,003 

01-01-2002 0,033 

01-02-2002 0,135 

01-03-2002 0,019 

01-04-2002 0,077 

01-05-2002 -0,010 

01-06-2002 0,029 

01-07-2002 -0,146 

01-08-2002 -0,228 

01-09-2002 -0,023 

01-10-2002 -0,379 

01-11-2002 0,081 

01-12-2002 -0,026 

01-01-2003 0,010 

01-02-2003 -0,110 

01-03-2003 -0,153 

01-04-2003 0,094 

01-05-2003 0,283 

01-06-2003 0,274 

01-07-2003 0,115 

01-08-2003 0,167 

01-09-2003 0,364 

01-10-2003 0,004 

01-11-2003 0,253 

01-12-2003 -0,116 

01-01-2004 0,130 

01-02-2004 0,428 

01-03-2004 0,160 

01-04-2004 -0,126 

01-05-2004 -0,012 

01-06-2004 -0,030 

01-07-2004 0,175 

01-08-2004 -0,015 

01-09-2004 -0,004 

01-10-2004 0,162 

01-11-2004 0,005 

01-12-2004 0,200 

01-01-2005 0,221 

01-02-2005 0,230 

01-03-2005 0,148 

01-04-2005 0,072 

01-05-2005 -0,082 

01-06-2005 0,273 

01-07-2005 0,331 

01-08-2005 0,162 

01-09-2005 0,077 

01-10-2005 0,121 

01-11-2005 -0,151 

01-12-2005 0,142 

01-01-2006 0,307 
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01-02-2006 0,192 

01-03-2006 0,143 

01-04-2006 0,194 

01-05-2006 0,076 

01-06-2006 -0,238 

01-07-2006 -0,035 

01-08-2006 0,041 

01-09-2006 0,160 

01-10-2006 0,185 

01-11-2006 0,127 

01-12-2006 0,142 

01-01-2007 0,195 

01-02-2007 0,167 

01-03-2007 -0,081 

01-04-2007 0,119 

01-05-2007 0,158 

01-06-2007 0,190 

01-07-2007 -0,056 

01-08-2007 0,053 

01-09-2007 -0,025 

01-10-2007 -0,018 

01-11-2007 0,032 

01-12-2007 -0,327 

01-01-2008 -0,119 

01-02-2008 -0,439 

01-03-2008 -0,001 

01-04-2008 -0,006 

01-05-2008 0,007 

01-06-2008 0,047 

01-07-2008 -0,421 

01-08-2008 -0,049 

01-09-2008 -0,013 

01-10-2008 -0,557 

01-11-2008 -0,706 

01-12-2008 -0,677 

01-01-2009 -0,216 

01-02-2009 0,133 

01-03-2009 -0,360 

01-04-2009 0,053 

01-05-2009 0,714 

01-06-2009 0,403 

01-07-2009 -0,093 

01-08-2009 0,277 

01-09-2009 0,200 

01-10-2009 0,044 

01-11-2009 -0,132 

01-12-2009 -0,013 

01-01-2010 0,140 

01-02-2010 0,233 

01-03-2010 -0,042 

01-04-2010 0,191 

01-05-2010 0,161 

01-06-2010 -0,286 

01-07-2010 -0,141 

01-08-2010 0,274 

01-09-2010 -0,176 

01-10-2010 0,067 

01-11-2010 0,154 

01-12-2010 0,057 

01-01-2011 0,160 

01-02-2011 0,021 

01-03-2011 -0,096 

01-04-2011 -0,035 

01-05-2011 0,054 

01-06-2011 -0,034 

01-07-2011 -0,214 

01-08-2011 -0,105 

01-09-2011 -0,475 

01-10-2011 -0,239 

01-11-2011 -0,022 

01-12-2011 0,095 

01-01-2012 0,108 

01-02-2012 0,283 

01-03-2012 0,192 

01-04-2012 -0,007 

01-05-2012 -0,063 

01-06-2012 -0,327 

01-07-2012 0,068 

01-08-2012 0,136 

01-09-2012 0,189 

01-10-2012 0,102 

01-11-2012 -0,095 

01-12-2012 -0,068 

01-01-2013 0,019 

01-02-2013 0,183 

01-03-2013 0,122 

01-04-2013 0,114 

01-05-2013 0,032 

01-06-2013 0,128 

01-07-2013 -0,091 

01-08-2013 0,331 

01-09-2013 0,114 

01-10-2013 0,194 

01-11-2013 0,143 

01-12-2013 0,124 

01-01-2014 0,063 

01-02-2014 0,086 

01-03-2014 0,147 

01-04-2014 0,113 

01-05-2014 0,051 

01-06-2014 0,175 

01-07-2014 -0,002 

01-08-2014 -0,062 

01-09-2014 -0,039 

01-10-2014 -0,075 

01-11-2014 -0,036 

01-12-2014 -0,019 

01-01-2015 -0,006 

01-02-2015 0,225 

01-03-2015 0,255 

01-04-2015 0,187 

01-05-2015 0,024 

01-06-2015 0,102 

01-07-2015 -0,086 

01-08-2015 0,172 

01-09-2015 -0,195 

01-10-2015 -0,019 

01-11-2015 0,064 

01-12-2015 0,274 

01-01-2016 -0,065 

01-02-2016 -0,149 

01-03-2016 0,033 

01-04-2016 -0,009 
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01-05-2016 0,009 

01-06-2016 0,125 

01-07-2016 -0,055 

01-08-2016 0,166 

01-09-2016 0,135 

01-10-2016 -0,018 

01-11-2016 -0,071 

01-12-2016 -0,059 

 

�̂�𝒊,𝒕-værdier, Fama French 3-faktor model 

 Alpha_hat_t 
Small 
Growth 

Alpha_hat_
t Small 
Neutral 

Alpha_hat_
t Small 
Value 

Alpha_hat_
t Big 
Growth 

Alpha_h
at_t Big 
Neutral 

Alpha_ha
t_t Big 
Value 

01-02-2001 0,032 0,030 0,022 0,146 0,063 0,083 

01-03-2001 -0,065 -0,013 -0,025 -0,042 -0,090 -0,082 

01-04-2001 -0,086 -0,028 -0,012 -0,160 -0,037 -0,119 

01-05-2001 0,018 0,012 -0,004 0,073 0,030 0,019 

01-06-2001 0,026 -0,013 -0,002 0,064 0,050 -0,022 

01-07-2001 -0,048 -0,029 -0,027 -0,054 -0,043 -0,075 

01-08-2001 -0,047 -0,012 0,031 0,004 -0,030 -0,031 

01-09-2001 -0,114 -0,011 -0,024 -0,140 -0,069 -0,135 

01-10-2001 -0,104 -0,043 -0,041 -0,152 -0,133 -0,082 

01-11-2001 -0,003 -0,016 0,001 0,132 0,034 0,046 

01-12-2001 0,006 -0,008 -0,022 0,015 -0,013 -0,021 

01-01-2002 -0,003 -0,013 0,003 -0,035 0,022 0,017 

01-02-2002 0,062 0,020 0,020 -0,066 0,016 0,077 

01-03-2002 -0,004 0,006 0,016 0,052 -0,039 -0,021 

01-04-2002 0,014 0,002 0,022 0,081 -0,003 -0,022 

01-05-2002 -0,017 0,008 0,018 -0,063 0,014 -0,021 

01-06-2002 -0,026 -0,001 -0,002 -0,015 0,058 -0,021 

01-07-2002 -0,059 -0,021 -0,029 -0,060 -0,073 -0,020 

01-08-2002 -0,053 -0,021 0,008 -0,172 -0,085 -0,064 

01-09-2002 -0,046 -0,008 -0,026 -0,009 0,003 0,002 

01-10-2002 -0,127 -0,032 -0,015 -0,142 -0,131 -0,137 

01-11-2002 0,029 -0,002 -0,003 0,042 -0,001 0,013 

01-12-2002 0,013 -0,019 -0,019 -0,059 0,036 -0,049 

01-01-2003 -0,029 0,014 -0,004 -0,035 -0,024 0,044 

01-02-2003 -0,024 0,021 -0,012 -0,069 -0,104 -0,010 

01-03-2003 -0,011 -0,001 -0,026 -0,037 -0,137 -0,041 

01-04-2003 -0,012 0,000 0,011 0,051 0,019 0,031 

01-05-2003 0,036 0,017 0,062 0,087 0,078 0,094 

01-06-2003 0,086 0,014 0,030 -0,026 0,098 0,119 

01-07-2003 0,008 0,047 0,039 0,032 -0,015 0,033 

01-08-2003 0,092 0,007 0,038 0,017 0,045 0,001 

01-09-2003 0,037 0,049 0,057 0,079 0,142 0,119 
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01-10-2003 0,015 0,014 -0,012 -0,029 -0,027 -0,001 

01-11-2003 0,044 0,061 0,014 0,011 0,077 0,104 

01-12-2003 -0,039 -0,007 -0,016 -0,046 -0,054 -0,046 

01-01-2004 0,018 0,024 0,009 0,043 0,001 0,056 

01-02-2004 0,174 0,039 0,083 0,107 0,061 0,123 

01-03-2004 0,017 0,010 0,011 0,072 0,008 0,076 

01-04-2004 -0,037 0,004 -0,060 -0,018 -0,052 -0,060 

01-05-2004 -0,016 -0,006 -0,032 0,012 -0,024 0,004 

01-06-2004 -0,022 0,007 -0,032 -0,005 -0,002 -0,031 

01-07-2004 0,039 0,011 0,030 0,032 0,046 0,052 

01-08-2004 -0,023 0,007 0,025 -0,022 -0,013 -0,028 

01-09-2004 -0,030 0,009 0,018 -0,005 -0,003 -0,026 

01-10-2004 0,021 0,036 0,059 0,018 0,040 0,030 

01-11-2004 0,014 0,011 0,017 -0,026 -0,025 -0,019 

01-12-2004 0,050 0,054 0,047 0,035 0,032 0,042 

01-01-2005 0,129 0,033 0,054 0,049 0,011 0,020 

01-02-2005 0,099 0,039 0,088 0,011 0,052 0,016 

01-03-2005 0,018 0,014 0,033 0,034 0,042 0,035 

01-04-2005 -0,005 0,004 0,027 0,013 0,019 0,010 

01-05-2005 -0,035 -0,016 -0,017 -0,035 -0,051 -0,012 

01-06-2005 0,064 0,034 0,067 0,073 0,089 0,042 

01-07-2005 0,108 0,118 0,160 0,025 0,036 0,036 

01-08-2005 0,032 0,081 0,030 -0,001 0,025 0,037 

01-09-2005 -0,006 -0,016 0,004 0,019 0,053 0,008 

01-10-2005 0,033 0,011 0,042 0,012 0,023 0,018 

01-11-2005 -0,045 -0,019 -0,055 -0,015 -0,061 -0,064 

01-12-2005 0,040 0,008 0,053 0,021 -0,008 0,057 

01-01-2006 0,103 0,061 0,091 0,072 0,065 0,037 

01-02-2006 0,025 0,106 0,077 0,041 0,028 0,000 

01-03-2006 0,054 0,058 0,000 0,010 0,026 0,021 

01-04-2006 -0,004 0,039 0,024 0,051 0,110 0,023 

01-05-2006 0,031 0,054 0,035 -0,036 0,015 -0,021 

01-06-2006 -0,081 -0,046 -0,034 -0,059 -0,085 -0,082 

01-07-2006 -0,010 -0,044 -0,045 -0,008 -0,009 0,005 

01-08-2006 0,016 0,013 0,010 -0,007 -0,012 0,000 

01-09-2006 -0,002 0,013 0,093 0,015 0,044 0,040 

01-10-2006 0,035 0,063 0,036 0,057 0,015 0,040 

01-11-2006 0,006 0,016 0,015 0,022 0,036 0,045 

01-12-2006 0,027 -0,002 0,042 -0,020 0,054 0,050 

01-01-2007 0,087 0,006 0,004 0,040 0,073 0,022 

01-02-2007 0,037 0,039 0,016 0,032 0,046 0,034 
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01-03-2007 0,000 -0,041 -0,020 -0,057 -0,053 -0,005 

01-04-2007 0,068 0,008 0,016 0,057 -0,010 0,004 

01-05-2007 0,059 0,012 0,010 0,071 0,011 0,033 

01-06-2007 0,038 0,016 0,024 0,023 0,082 0,043 

01-07-2007 -0,023 -0,021 -0,011 -0,028 -0,004 -0,039 

01-08-2007 -0,020 -0,011 -0,001 0,001 -0,007 0,061 

01-09-2007 -0,020 -0,043 -0,020 0,016 -0,023 0,005 

01-10-2007 0,001 -0,043 -0,005 0,010 -0,038 0,004 

01-11-2007 0,047 -0,006 0,015 -0,017 -0,011 -0,022 

01-12-2007 -0,111 -0,072 -0,044 -0,043 -0,142 -0,097 

01-01-2008 -0,047 -0,035 -0,034 -0,012 -0,049 -0,039 

01-02-2008 -0,084 -0,125 -0,148 -0,152 -0,101 -0,120 

01-03-2008 -0,027 0,005 -0,003 0,012 -0,043 0,018 

01-04-2008 -0,039 -0,019 -0,010 -0,003 -0,002 0,015 

01-05-2008 0,012 -0,024 -0,027 0,025 0,021 -0,041 

01-06-2008 -0,005 -0,011 -0,047 0,015 0,023 0,033 

01-07-2008 -0,099 -0,095 -0,103 -0,120 -0,113 -0,144 

01-08-2008 0,011 -0,041 -0,066 0,080 -0,067 -0,023 

01-09-2008 -0,024 -0,035 -0,072 -0,021 -0,006 0,062 

01-10-2008 -0,172 -0,164 -0,070 -0,109 -0,205 -0,140 

01-11-2008 -0,171 -0,167 -0,199 -0,109 -0,133 -0,308 

01-12-2008 -0,172 -0,191 -0,179 -0,112 -0,171 -0,228 

01-01-2009 -0,078 -0,087 -0,163 -0,039 0,012 -0,049 

01-02-2009 0,082 0,027 0,032 0,019 -0,055 0,055 

01-03-2009 -0,106 -0,062 -0,115 -0,087 -0,097 -0,115 

01-04-2009 -0,069 -0,050 -0,017 -0,029 0,007 0,151 

01-05-2009 0,137 0,133 0,233 0,103 0,251 0,166 

01-06-2009 0,057 0,096 0,230 0,013 0,032 0,153 

01-07-2009 -0,043 -0,046 -0,059 -0,026 -0,050 0,024 

01-08-2009 0,045 0,028 0,008 0,083 0,049 0,138 

01-09-2009 0,044 0,055 0,130 -0,055 0,061 0,026 

01-10-2009 0,023 0,007 -0,044 0,039 -0,013 0,008 

01-11-2009 -0,064 -0,025 -0,041 -0,031 -0,032 -0,045 

01-12-2009 -0,063 -0,038 -0,035 -0,025 0,085 -0,012 

01-01-2010 0,036 0,010 0,029 0,025 0,011 0,051 

01-02-2010 0,074 0,026 -0,008 0,088 0,013 0,102 

01-03-2010 0,022 -0,021 -0,052 -0,020 -0,013 -0,033 

01-04-2010 0,007 0,086 0,042 0,041 0,066 0,015 

01-05-2010 -0,001 -0,005 0,009 0,034 0,036 0,104 

01-06-2010 -0,112 -0,068 -0,097 -0,027 -0,063 -0,099 

01-07-2010 -0,052 -0,034 -0,039 -0,006 -0,037 -0,075 



Side 91 af 97 

 

01-08-2010 0,065 0,006 0,001 0,064 0,074 0,125 

01-09-2010 -0,062 -0,057 -0,065 -0,023 -0,042 -0,061 

01-10-2010 0,020 0,021 0,001 0,018 0,026 -0,022 

01-11-2010 0,063 0,013 0,015 0,012 0,016 0,055 

01-12-2010 -0,020 0,006 0,030 0,049 -0,001 -0,003 

01-01-2011 0,019 0,041 -0,002 0,032 0,058 0,039 

01-02-2011 0,016 0,037 -0,018 -0,016 -0,026 -0,002 

01-03-2011 -0,028 -0,043 -0,090 0,031 -0,005 -0,058 

01-04-2011 -0,055 -0,014 -0,018 0,015 0,017 -0,034 

01-05-2011 0,010 -0,005 0,018 -0,013 -0,013 0,036 

01-06-2011 -0,046 -0,016 0,064 -0,004 -0,003 -0,064 

01-07-2011 -0,080 -0,047 -0,064 -0,029 -0,041 -0,095 

01-08-2011 -0,004 -0,010 -0,019 -0,004 -0,076 -0,067 

01-09-2011 -0,126 -0,098 -0,111 -0,094 -0,137 -0,173 

01-10-2011 -0,090 -0,046 -0,075 -0,015 -0,099 -0,064 

01-11-2011 -0,022 -0,011 -0,051 0,002 0,021 -0,024 

01-12-2011 -0,019 -0,046 -0,039 0,054 0,062 0,060 

01-01-2012 0,078 0,012 0,023 0,011 0,012 -0,014 

01-02-2012 0,039 0,057 0,074 0,017 0,079 0,102 

01-03-2012 0,010 0,072 0,072 0,067 0,010 0,040 

01-04-2012 0,010 -0,004 -0,006 0,024 -0,013 -0,051 

01-05-2012 -0,022 -0,028 -0,025 -0,023 -0,014 -0,030 

01-06-2012 -0,086 -0,054 -0,051 -0,040 -0,056 -0,212 

01-07-2012 -0,016 -0,014 -0,031 0,024 0,053 0,025 

01-08-2012 0,048 0,005 0,039 0,051 0,016 0,010 

01-09-2012 0,017 0,015 0,014 0,011 0,005 0,151 

01-10-2012 0,050 0,019 0,016 -0,010 0,014 0,015 

01-11-2012 -0,014 -0,016 -0,026 -0,013 -0,021 -0,085 

01-12-2012 -0,012 -0,045 -0,058 -0,002 -0,012 -0,027 

01-01-2013 -0,018 0,022 -0,015 0,003 -0,014 0,011 

01-02-2013 0,008 0,039 -0,038 0,080 0,045 0,084 

01-03-2013 0,024 0,001 -0,001 0,003 0,048 0,045 

01-04-2013 0,032 0,042 0,045 0,008 -0,013 0,025 

01-05-2013 0,026 -0,010 0,030 -0,026 -0,014 -0,002 

01-06-2013 0,041 0,014 -0,053 0,004 -0,023 0,130 

01-07-2013 -0,037 -0,012 -0,031 -0,024 -0,035 -0,038 

01-08-2013 0,040 0,047 0,066 0,036 0,061 0,177 

01-09-2013 0,032 0,041 0,048 -0,004 -0,005 0,023 

01-10-2013 0,028 0,027 0,058 0,016 0,005 0,106 

01-11-2013 0,015 0,042 0,056 0,025 -0,002 0,048 

01-12-2013 0,035 0,012 0,078 0,002 0,028 -0,002 
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01-01-2014 -0,010 0,013 -0,012 0,020 0,021 0,015 

01-02-2014 0,017 0,054 0,022 0,057 -0,017 -0,019 

01-03-2014 0,021 0,016 0,028 0,042 0,006 0,063 

01-04-2014 0,043 0,019 0,024 -0,019 0,042 0,009 

01-05-2014 0,029 -0,002 0,042 0,007 -0,015 -0,016 

01-06-2014 0,026 0,044 0,018 0,001 0,063 0,053 

01-07-2014 0,025 -0,016 -0,036 0,013 -0,022 -0,013 

01-08-2014 -0,044 -0,017 0,083 -0,025 -0,054 -0,048 

01-09-2014 -0,019 -0,032 -0,034 -0,002 -0,054 0,031 

01-10-2014 -0,046 -0,057 -0,042 0,000 -0,015 -0,007 

01-11-2014 -0,011 -0,042 -0,028 0,009 -0,020 -0,010 

01-12-2014 -0,004 -0,025 0,002 0,009 0,001 -0,048 

01-01-2015 -0,016 -0,004 -0,030 0,027 -0,005 -0,020 

01-02-2015 0,044 0,049 -0,001 0,111 0,070 0,026 

01-03-2015 0,063 0,047 0,042 0,049 0,056 0,077 

01-04-2015 0,095 0,064 0,040 0,056 0,001 0,000 

01-05-2015 0,001 -0,009 0,044 0,005 -0,022 -0,013 

01-06-2015 0,062 0,006 0,004 0,026 0,001 0,009 

01-07-2015 -0,029 -0,010 0,004 -0,060 -0,029 -0,044 

01-08-2015 0,024 0,030 0,033 0,081 0,042 0,017 

01-09-2015 -0,018 -0,041 -0,032 -0,124 -0,056 -0,074 

01-10-2015 -0,016 -0,002 0,001 0,001 -0,013 -0,033 

01-11-2015 0,010 -0,006 -0,007 0,039 0,055 -0,036 

01-12-2015 0,049 0,069 -0,005 0,159 0,069 0,041 

01-01-2016 -0,008 -0,001 -0,014 -0,015 -0,010 -0,080 

01-02-2016 -0,022 -0,044 -0,039 -0,062 -0,067 -0,039 

01-03-2016 -0,021 -0,004 -0,020 -0,019 0,040 0,015 

01-04-2016 -0,016 0,008 0,008 -0,008 -0,007 -0,031 

01-05-2016 -0,009 0,005 -0,020 0,012 -0,011 -0,004 

01-06-2016 0,012 0,006 0,016 0,062 0,060 -0,007 

01-07-2016 -0,032 0,010 -0,011 -0,005 -0,053 -0,021 

01-08-2016 0,062 0,044 0,044 0,006 0,034 0,018 

01-09-2016 -0,012 0,044 0,027 -0,067 0,058 0,083 

01-10-2016 -0,010 -0,011 0,040 -0,014 -0,032 -0,028 

01-11-2016 -0,052 -0,001 0,022 -0,063 -0,059 0,008 

01-12-2016 -0,054 0,022 -0,015 -0,021 -0,031 -0,022 

 

�̂�𝒕-værdier, Fama French 3-faktor model 

 Lambda_hat_t:SMB Lambda_hat_t:HML Lambda_hat_t:MKT 

01-02-2001 -0,072 -0,049 0,245 
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01-03-2001 0,033 -0,006 -0,153 

01-04-2001 0,068 0,052 -0,246 

01-05-2001 -0,034 -0,045 0,138 

01-06-2001 -0,024 -0,067 0,151 

01-07-2001 0,022 -0,005 -0,131 

01-08-2001 0,012 0,007 -0,035 

01-09-2001 0,068 0,039 -0,278 

01-10-2001 0,052 0,069 -0,378 

01-11-2001 -0,076 -0,055 0,114 

01-12-2001 -0,007 -0,035 0,032 

01-01-2002 -0,007 0,027 -0,011 

01-02-2002 0,013 0,062 0,087 

01-03-2002 0,006 -0,036 0,076 

01-04-2002 -0,006 -0,060 0,151 

01-05-2002 0,027 0,033 -0,010 

01-06-2002 -0,012 -0,001 0,014 

01-07-2002 0,007 0,035 -0,193 

01-08-2002 0,080 0,087 -0,229 

01-09-2002 -0,027 0,010 -0,083 

01-10-2002 0,078 0,050 -0,347 

01-11-2002 -0,016 -0,033 0,105 

01-12-2002 0,017 -0,011 0,014 

01-01-2003 -0,010 0,052 -0,073 

01-02-2003 0,041 0,041 -0,105 

01-03-2003 0,043 -0,004 -0,090 

01-04-2003 -0,035 -0,007 0,054 

01-05-2003 -0,047 0,005 0,223 

01-06-2003 -0,027 0,052 0,185 

01-07-2003 0,008 0,010 0,124 

01-08-2003 0,023 -0,036 0,265 

01-09-2003 -0,062 0,019 0,267 

01-10-2003 0,016 0,004 0,025 

01-11-2003 -0,032 0,035 0,177 

01-12-2003 0,023 0,009 -0,098 

01-01-2004 -0,024 0,000 0,102 

01-02-2004 -0,008 -0,033 0,492 

01-03-2004 -0,047 -0,005 0,103 

01-04-2004 0,005 -0,033 -0,085 

01-05-2004 -0,022 -0,014 -0,032 

01-06-2004 -0,006 -0,022 -0,013 

01-07-2004 -0,019 0,001 0,156 



Side 94 af 97 

 

01-08-2004 0,024 0,013 0,007 

01-09-2004 0,012 0,003 0,011 

01-10-2004 0,010 0,016 0,171 

01-11-2004 0,032 0,003 0,054 

01-12-2004 0,009 -0,002 0,234 

01-01-2005 0,037 -0,049 0,364 

01-02-2005 0,049 -0,008 0,338 

01-03-2005 -0,015 0,000 0,134 

01-04-2005 -0,005 0,006 0,063 

01-05-2005 0,003 0,019 -0,108 

01-06-2005 -0,009 -0,025 0,312 

01-07-2005 0,095 0,022 0,484 

01-08-2005 0,020 0,018 0,186 

01-09-2005 -0,029 -0,009 0,047 

01-10-2005 0,010 0,002 0,145 

01-11-2005 0,001 -0,032 -0,119 

01-12-2005 0,004 0,022 0,133 

01-01-2006 0,026 -0,031 0,416 

01-02-2006 0,046 -0,007 0,292 

01-03-2006 0,010 -0,019 0,195 

01-04-2006 -0,035 -0,015 0,171 

01-05-2006 0,051 0,007 0,157 

01-06-2006 0,019 0,006 -0,232 

01-07-2006 -0,034 -0,010 -0,080 

01-08-2006 0,013 -0,001 0,068 

01-09-2006 0,008 0,045 0,128 

01-10-2006 0,002 -0,014 0,220 

01-11-2006 -0,025 0,011 0,084 

01-12-2006 -0,006 0,039 0,092 

01-01-2007 -0,015 -0,050 0,252 

01-02-2007 -0,010 -0,013 0,180 

01-03-2007 0,009 0,020 -0,099 

01-04-2007 0,007 -0,054 0,209 

01-05-2007 -0,018 -0,045 0,200 

01-06-2007 -0,023 -0,002 0,172 

01-07-2007 0,005 -0,005 -0,045 

01-08-2007 -0,036 0,038 -0,050 

01-09-2007 -0,031 -0,010 -0,065 

01-10-2007 -0,013 -0,009 -0,029 

01-11-2007 0,031 -0,019 0,109 

01-12-2007 0,015 -0,001 -0,328 



Side 95 af 97 

 

01-01-2008 -0,009 -0,012 -0,128 

01-02-2008 -0,003 -0,005 -0,473 

01-03-2008 -0,012 0,011 -0,035 

01-04-2008 -0,028 0,018 -0,075 

01-05-2008 -0,014 -0,058 0,060 

01-06-2008 -0,050 -0,011 -0,017 

01-07-2008 0,023 -0,013 -0,400 

01-08-2008 -0,039 -0,091 0,000 

01-09-2008 -0,066 0,025 -0,155 

01-10-2008 0,014 0,028 -0,615 

01-11-2008 0,010 -0,122 -0,589 

01-12-2008 -0,011 -0,065 -0,666 

01-01-2009 -0,087 -0,044 -0,319 

01-02-2009 0,024 0,001 0,183 

01-03-2009 -0,001 -0,018 -0,368 

01-04-2009 -0,096 0,118 -0,252 

01-05-2009 0,009 0,057 0,714 

01-06-2009 0,061 0,142 0,351 

01-07-2009 -0,042 0,020 -0,196 

01-08-2009 -0,073 0,009 0,168 

01-09-2009 0,070 0,074 0,235 

01-10-2009 -0,025 -0,046 0,066 

01-11-2009 -0,009 -0,001 -0,156 

01-12-2009 -0,053 0,009 -0,112 

01-01-2010 -0,010 0,008 0,125 

01-02-2010 -0,051 -0,029 0,206 

01-03-2010 -0,003 -0,039 0,002 

01-04-2010 0,005 -0,008 0,225 

01-05-2010 -0,062 0,038 0,024 

01-06-2010 -0,030 -0,036 -0,311 

01-07-2010 -0,002 -0,036 -0,109 

01-08-2010 -0,071 0,002 0,177 

01-09-2010 -0,022 -0,025 -0,193 

01-10-2010 0,006 -0,035 0,128 

01-11-2010 -0,006 0,001 0,154 

01-12-2010 -0,008 -0,014 0,067 

01-01-2011 -0,027 -0,011 0,143 

01-02-2011 0,016 -0,006 0,057 

01-03-2011 -0,045 -0,079 -0,076 

01-04-2011 -0,025 -0,019 -0,054 

01-05-2011 -0,002 0,028 0,019 



Side 96 af 97 

 

01-06-2011 0,034 0,005 0,013 

01-07-2011 -0,008 -0,033 -0,201 

01-08-2011 0,031 -0,042 -0,009 

01-09-2011 0,021 -0,036 -0,434 

01-10-2011 -0,018 -0,021 -0,260 

01-11-2011 -0,029 -0,032 -0,031 

01-12-2011 -0,093 -0,013 -0,033 

01-01-2012 0,030 -0,040 0,217 

01-02-2012 -0,011 0,054 0,217 

01-03-2012 0,010 0,005 0,217 

01-04-2012 0,012 -0,052 0,080 

01-05-2012 -0,005 -0,008 -0,066 

01-06-2012 0,048 -0,085 -0,166 

01-07-2012 -0,055 -0,012 0,000 

01-08-2012 0,003 -0,032 0,194 

01-09-2012 -0,054 0,075 0,020 

01-10-2012 0,016 -0,002 0,140 

01-11-2012 0,021 -0,048 -0,007 

01-12-2012 -0,029 -0,036 -0,075 

01-01-2013 -0,010 0,003 0,001 

01-02-2013 -0,075 -0,021 0,102 

01-03-2013 -0,027 0,008 0,077 

01-04-2013 0,026 0,013 0,150 

01-05-2013 0,026 0,012 0,061 

01-06-2013 -0,058 0,033 0,001 

01-07-2013 0,002 -0,008 -0,086 

01-08-2013 -0,049 0,083 0,170 

01-09-2013 0,030 0,019 0,148 

01-10-2013 -0,013 0,059 0,111 

01-11-2013 0,009 0,026 0,137 

01-12-2013 0,035 0,010 0,179 

01-01-2014 -0,024 -0,008 0,039 

01-02-2014 0,019 -0,043 0,181 

01-03-2014 -0,021 0,010 0,111 

01-04-2014 0,016 0,003 0,144 

01-05-2014 0,029 -0,011 0,118 

01-06-2014 -0,013 0,020 0,141 

01-07-2014 -0,010 -0,041 0,036 

01-08-2014 0,055 0,035 -0,022 

01-09-2014 -0,030 0,011 -0,107 

01-10-2014 -0,043 -0,007 -0,143 
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01-11-2014 -0,024 -0,021 -0,051 

01-12-2014 0,006 -0,034 0,034 

01-01-2015 -0,021 -0,036 0,007 

01-02-2015 -0,040 -0,074 0,274 

01-03-2015 -0,015 0,001 0,250 

01-04-2015 0,039 -0,056 0,339 

01-05-2015 0,021 0,003 0,057 

01-06-2015 0,005 -0,036 0,165 

01-07-2015 0,031 0,020 -0,069 

01-08-2015 -0,017 -0,040 0,210 

01-09-2015 0,049 0,023 -0,162 

01-10-2015 0,008 -0,016 0,013 

01-11-2015 -0,016 -0,057 0,117 

01-12-2015 -0,055 -0,096 0,331 

01-01-2016 0,028 -0,042 0,029 

01-02-2016 0,013 0,007 -0,148 

01-03-2016 -0,028 0,014 -0,027 

01-04-2016 0,015 -0,007 0,024 

01-05-2016 -0,012 -0,016 0,012 

01-06-2016 -0,023 -0,045 0,156 

01-07-2016 0,009 -0,002 -0,043 

01-08-2016 0,026 -0,005 0,230 

01-09-2016 -0,009 0,095 0,008 

01-10-2016 0,031 0,009 0,019 

01-11-2016 0,022 0,069 -0,131 

01-12-2016 0,005 0,013 -0,073 

 


