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2 INDLEDNING 

En af de hurtigst voksende sektorer globalt set, indenfor alternative investeringer, er hedgefond sektoren som i 

2008 havde estimeret mere end $ 1.000.000.000.000 under forvaltning, (Lo, 2008) mod i 2016 at være steget til 

det tre dobbelte (BarclayHedge.com, 2016). Hedgefond industrien er dermed stærkt voksende og er steget med 

200% i løbet af 8 år, hvilket er sket til trods for det omdømme, som hedgefonde blandt andet har i Danmark. I 

Danmark omtales hedgefonde ofte i negativ sammenhæng, hvilket også Poul Nyrup Rasmussen gjorde i sin tid, 

som prominent politikker, og associerede hedgefonde med ”dirty business”. 

En overbevisende grund til at søge investeringer i hedgefonde, er den excellente track record for at levere højere 

risikojusterede afkast, end traditionelle fonde. De traditionelle fonde, anvender typisk køb og hold strategien, se 

tabel 1. Ved første øjekast ser investering i hedgefonde meget attraktivt ud, med højere risikojusterede afkast, 

sammenlignet med aktier og obligationer. En almindelig antagelse er, at hedgefonde afdækker markedsrisikoen 

ved at tage korte og lange positioner, for at opnå en neutral markedsrisiko. Det er derfor en imponerende track 

record, der ses hos hedgefonde. Men finansielt turbulente perioder, har vist, at hedgefonde i gennemsnit ikke 

er markedsneutrale i ekstreme markedssituationer. 

Listen med hedgefonde som skulle have leveret markedsneutrale afkast, som efterfølgende er gået konkurs, 

stiger ved hver krise. Af danske fonde, kan der blandt andet nævnes ”Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obli-

gationer”, som skulle have leveret markedsneutrale afkast, men gik konkurs i 2008 under finanskrisen. På bag-

grund heraf står det klart, at de væsentligt højere risikojusterede afkast, må anses at være kompensation for 

risiko, eller en såkaldt alternativ risikopræmie, for eksponering mod risiko fra alternative kilder. Risikopræmien 

ved hedgefonde har mange navne, herunder alternativ risikopræmie, exotic beta, smart beta, hedgefond beta 

osv. 

 

Tabel 1: Sharpe ratio (2011 til 2016) 

kilde: (“AIMA/Preqin: Hedge funds beat stocks and bonds on risk-adjusted basis in 2016,” 2017) 
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Denne hovedopgave er blandt andet, inspireret af diverse forsknings papirer fra AQR som ”Is Alpha Just Beta 

waiting to be discovered?” (Crowell, Israel, Kabiler, & Berger, 2012) og ”Investing with Style” (Asness, Ilmanen, 

Israel, & Moskowitz, 2015). 

I løbet af opgaven beskrives udviklingen i alpha, samt hvordan denne udvikling spiller sammen med hedgefond 

beta og dermed alternative risikopræmier. Herefter går opgaven i dybden med netop hedgefond beta, for at 

opnå en forståelse for hvordan hedgefond beta karakteriseres og kan udnyttes som investeringsstrategi blandt 

andet på aktie- og obligationsmarkedet.  

I det efterfølgende undersøges den direkte sammenhæng mellem den enkelt fond og den underliggende ARP1 

strategi. Baseret på denne sammenhæng, forsøges at opnå information om, hvor stor en del af de aktive hedge-

fonde og hedgefond lignende investeringsforeninger, der kan forklares af en investering i en passiv ARP strategi. 

Med udgangspunkt i analysen af de enkelte fonde, holdt op mod indeks og ARP strategi, indledes en diskussion, 

med fokus på fremtiden indenfor investering i både hedgefonde og hedgefond strategier implementeret af inve-

steringsforeninger. 

  

                                                           
1 ARP = Alternativ Risiko Præmie 
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3 PROBLEMSTILLING 

3.1 PROBLEMIDENTIFIKATION 

På baggrund af personlige interesser for investeringer, herunder hedgefonde. Findes det interessant at under-

søge udviklingen i netop hedgefonde. Forsknings papirerne fra AQR har vakt interesse i forhold til, den udvikling 

man har observeret af alpha.  AQR beskriver hvordan alpha har været i gennem en konkret udviklingsproces, fra 

at afkast har været 100 %, alpha til at afkast i dag kan forklares af flere of flere typer risikopræmier. Den seneste 

der kommer fra forklaringen er hedgefond beta, som er den andel vores hovedfokus vil ligge på. 

Vores problemstilling kan deles i to, hvor af det ene går på transparens i danske hedgefonde og hedgefond lig-

nende investeringsforeninger, samt om afkast i disse kan forklares med alternative risikopræmiestrategier. Det 

andet omhandler commoditization2 af alternative risikopræmiestrategier, samt hvorvidt det er fremtiden for 

hedgefond investeringer.  

Vi vil foretage en gennemgang af en stikprøve på danske hedgefonde og hedgefond lignende investeringsfor-

eninger, for at vurdere om det er muligt analysere sig frem til den eksakte investeringsstrategi disse benytter. 

Denne investeringsstrategi benyttes i en statistisk analyse af hver fond i stikprøven, for at kunne vurdere hvor 

stor en del af investeringsstrategien, der kan forklares baseret på fondens alternative risikopræmie strategi. Al 

databehandling følger Andrew Angs originale tanker af om alternative risikopræmier, samt beskrivelsen af alter-

native risikopræmier fra AQR. 

Denne analyse vil give input i forbindelse med diskussion af commoditization af hedgefond strategier, som for 

eksempel de alternative risikopræmie strategier der arbejdes med i opgaven. Dette gøres med fokus på formid-

lingen af den enkelt hedgefond og omkostningerne tilknyttet den enkelte hedgefond. 

3.2 PROBLEMFORMULERING 

Denne hovedopgave har til formål, at opnå en forståelse for udvikling af alpha over tid i takt med forskningen, 

og dermed også hedgefond beta. I den forbindelse forsøges det at belyse brugen af ARP strategier, som udnytter 

omtalte hedgefond beta, i danske hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger. Baseret på brugen 

                                                           
2 Ved commoditization forstås den proces hvor en varer med økonomisk værdi, som er unik på grund af attributter laves 
om til en handelsvare.  
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af ARP strategier i danske fonde, vil analysen bruges til at vise, hvor stor del af afkast der kan forklares med en 

passiv ARP strategi og indeks. I denne forbindelse forventes en høj forklaringsgrad, ved de mere simple ARP 

strategier, og en væsentlig lavere forklaringsgrad ved komplekse hedgefonde. 

Med udgangspunkt i brugen af ARP strategier i danske hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforenin-

ger, foretages en diskussion omhandlende aspektet omkring formidling og gennemsigtighed i hedgefonde, samt 

perspektivering til fremtidsudsigter. Perspektiveringen vil desuden favne elementet omkring det omkostningsni-

veau der opleves i hedgefonde og hvad der kan forventes i passive investeringer i ARP strategier. 

3.2.1 Problemstilling 

- Hvorledes benyttes alternative risikopræmier i danske hedgefonde og hedgefond lignende investerings-

foreninger og hvad er deres betydning for kapitalforvaltningen nu og i fremtiden? 

3.2.2 Undersøgelsesspørgsmål 

1. Hvordan er udviklingen i forståelsen af alpha over tid og hvad forstås ved alternative risikopræmier? 

2. Hvorledes kan hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeningers investeringsstrategi fortolkes 

baseret på offentlig tilgængelig information? 

3. Hvor meget af afkast i de forskellige hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger kan for-

klares af indeks og ARP strategier og hvad skyldes den sammenhæng? 

4. Hvad betyder den manglende transparens for i danske hedgefonde og hedgefond lignende investerings-

foreninger for investor? 

5. Hvorledes er mulige fremtidsudsigter for danske hedgefonde og hedgefond lignende investeringsfor-

eninger? 

3.3 AFGRÆNSNING 

Hovedopgaven vil have et fokus på danske hedgefonde og investeringsforeninger med en hedgefond lignende 

strategi. Klassificering af hedgefondes oprindelse er baseret på managerens domicil, og der skeles ikke til om 

hedgefonde i praksis er i Danmark eller udlandet. I denne opgave omfatter analysen ikke alle hedgefonde, men 

i stedet et bredt udsnit af danske hedgefonde. Det brede udsnit af de danske hedgefonde bruges, for at sikre en 

repræsentativ pulje af forskellige forvaltere til brug for analysen. Dette giver naturligvis forskellige bias i forhold 

til udvælgelse af hedgefonde. Dette er et bevidst valg ved udformning af opgaven, da det essentielle i sig selv 

ikke er hedgefondene og resultater på den enkelte, men derimod det som kan siges generelt herom. 
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I opgaven gennemgås og benyttes desuden ARP strategier som forklarende variabel, til vores analyse af hedge-

fonde. De anvendte ARP strategier vil begrænses til følgende: 

- Value 

- Momentum 

- Carry 

- Low volatility 

- Betting against Beta 

Disse strategier, er baseret på de enkelte hedgefondes egen beskrivelse af deres investeringsstrategi. I praksis 

kan der defineres en række yderligere investeringsstrategier, som kan være relevante i forlængelse af en opgave 

som denne, som kan have interesse i industrien. Benævnte begrænsninger bliver kommenteret yderligere i for-

bindelse med gennemgang af opgaven, hvor dette er relevant. 

Dataperioden som bliver gennemgået i forbindelse med analysen i opgaven, vil være afhængig af den enkelte 

fond, dog afskåret fra år 2000. Fokus vil udelukkende være seneste perioden med nuværende investeringsstra-

tegi, i hver fond og derfor ikke analysere på fondenes eventuelle tidligere investeringsstrategier, til trods for at 

disse tillige kan være relevante for opgaven. Dataperiode bliver meget lidt konkret da denne som nævnt er indi-

viduel for hver enkel fond. Konkret dataperiode for hver enkelt fond beskrives nærmere i afsnit 6. 

3.4 KILDEKRITIK 

Til udarbejdelse af denne hovedopgave er bruge en hel del både primære og sekundære kilder, hvilke alle er 

nogle vi har forholdt os ganske kritisk overfor. En stor del af anvendte kilderne kan findes fra obligatorisk pensum 

på HD (F) studiet. Disse kilder anses som værende valide informationskilder.  

Herudover benyttes primært kilder som Andrew Ang og AQR for hele APR delen, hvilket også må anses som 

værende ganske valide, da disse i industrien anses som meget anerkendte i henhold til APR.  

Ydermere kan nævnes kilder som; Bloomberg, Morningstar samt Centralinvestor informationer der ligeledes bry-

stet af, at være anerkendte kilder eller lovpligtig information.  

Et af de steder, hvor kilder kan anfægtes er i forhold til de komplekse hedgefonde, hvor et interview med hver 

enkelt porteføljemanager ville være at foretrække for at få den mere eksakte strategi. Dette ville desuden bi-

drage med anden nyttig viden i forbindelse med indsamling af passive ARP strategier.   
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4 LITTERATUR GENNEMGANG 

Formålet med dette afsnit er konkret, at synliggøre relevant teori og litteratur der defineres som essentielt i 

arbejdet med risikopræmier og alternative risikopræmier i særdeleshed. Hele dette afsnit vil danne det teoreti-

ske grundlag, det giver bedste mulige forudsætninger for at få det optimale ud af opgaven.  

Litteratur gennemgangen vil følge udviklingeni alpha defineret af AQR, herunder introduktion af beta via en en-

faktormodellem CAPM, en tre-faktormodel Fama French og slutteligt alternativ risikopræmie strategierne som 

teoretisk bearbejdes en ad gangen. 

4.1 ALPHA 

Alpha er defineret som det gennemsnitlige merafkast set i forhold til benchmark og bruges ofte til at måle en 

porteføljemanagers evner. I praksis fortæller alpha mere om sammenhængen med det valgte benchmark, end 

porteføljemagerens evner til at slå benchmark. Det betyder i praksis at det er muligt at have et positivt alpha 

under nogle konditioner og negativt alpha under andre konditioner. Uagtet benchmark vil alpha typisk være svær 

at definere statistisk. (Ang, 2014) 

For at det er muligt at måle alpha, er det første step at definere det benchmark som alpha kan måles mod. 

Merafkast kan defineres med følgende formel: (Ang, 2014) 

𝑟𝑡
𝑒𝑥 = 𝑟𝑡 − 𝑟𝑡

𝑏𝑚𝑘 

𝑟𝑡
𝑒𝑥 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡 

𝑟𝑡 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 

𝑟𝑡
𝑏𝑚𝑘 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

På baggrund af merafkast beregnes alpha som følgende: (Ang, 2014) 

𝛼 =
1

𝑇
∑ 𝑟𝑡

𝑒𝑥

𝑇

𝑡=1

 

I praksis er det ikke kun Andrew Ang der betragter alpha som et produkt, der kan være afstedkommet af forkert 

benchmark. Denne betragtning har nogle af forskerne ved AQR tillige, hvorfor de har skrevet artiklen: ”Is alpha 

just beta waiting to be discovered?”. (Crowell et al., 2012) 
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Grunden til at benchmark fylder så meget i beskrivelsen af alpha er, at alpha er et produkt mellem afkast og 

benchmark, som beskrevet i formlen ovenfor. Hele diskussion går på om det i praksis er muligt at skabe alpha og 

i givet fald hvordan dette måles. Illustrativt vises det i artiklen af AQR, som figuren der er listet nedenfor. 

 

Kilde: ”Is alpha just beta waiting to be discovered?) af (Crowell et al., 2012) 

Af figuren ovenfor fremgår det tydeligt, at udviklingen over tid viser at vi bliver klogere på investering og samtidig 

også på risikoen ved investering. De forskellige tidspunkt i figuren kan i praksis benyttes som udgangspunkt for 

den økonomiske teori på CBS. Denne vil blive beskrevet i kommende afsnit. 

4.2 CAPM 

Af figurens i afsnit 4.1 ses det første step hvor alt afkast går fra at være alpha til at der nu findes både alpha og 

”equity beta”, som kan tolkes som markedsrisikoen på aktiver. Denne fortolkning kan i praksis føres over i CAPM, 

som er en en-faktor model for hvilken Harry Markowitz modtog en nobel pris i 1990. (Ang, 2014)  

CAPM beskriver forholdet mellem systematisk risiko og forventet afkast på aktiver. Risikoen i CAPM er delt ind i 

to overordnede kategorier, som er henholdsvis systematisk risiko og usystematisk risiko. Grundlæggende vil en 

investor ikke blive kompenseret med en risikopræmie for at påtage usystematisk risiko, da denne kan bortdiver-

sificeres. CAPM kan skrives som følgende: (Brealey, Myers, & Allen, 2014) 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓) + 𝛼𝑖 

𝑟𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 

𝛽𝑖 = 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 
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𝐸(𝑅) = 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

Som det fremgår af CAPM, skal investor kompenseres for henholdsvis tidsværdien af penge og risikoen ved den 

enkelte investering. Begge typer kompensation kan deles som følgende: Tidsværdien af penge er udtrykt som 

den risikofrie rente, hvor kompensationen for systematisk risiko er udtrykt ved 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑟𝑓). Hvis et aktiv har 

en beta lavere end 1 vil det sige, at risikoen ved at holde aktivet er lavere end markedet og vice versa.  

CAPM modellen tilsiger at afkast på et enkelt aktiv eller en portefølje skal modtage et afkast på den risikofrie 

rente og en risikopræmie. Hvis afkast derfor enten er højere eller lavere vil dette betyde at der henholdsvis 

skabes alpha eller der destrueres værdi. SML (Security Market Line) viser sammenhængen mellem risiko og afkast 

fra CAPM og dermed også hvornår afkast afviger. (Brealey et al., 2014) 

Det er blevet bevist i adskillelige empiriske studier, at risikopræmien ikke udelukkende er bestemt af beta som 

den eneste faktor. Det har banet vejen for forståelsen af aktiver, herunder risikopræmier og hvordan disse kan 

skabes. Fama French, som er en tre-faktor model, forsøger at forklare risikopræmier med flere faktorer som 

forklarende variabler. 

4.3 FAMA FRENCH 

I takt med at vi bliver klogere over tid, ændres vores forståelse af afkast sammenholdt med risiko deslige. For at 

følge strukturen i figuren i afsnit 4.1 går vi nu fra anden søjle til tredje, hvilket vil sige at der kommer et ekstra 

risikoelement i form af anden markedsrisiko. Denne risiko beskrives ved Fama French 3-faktor model, som er 

udviklet af Eugene F. Fama og Kenneth R. French.  

Fama French argumenterer for at CAPM er mangelfuld i den forstand, at det gør empirisk implementering umulig. 

Mangler i CAPM modellen skyldes hovedsageligt simplificeringen af det teoretiske fundament for CAPM, med 

antagelsen om at markedsporteføljen er alt i markedet og ikke kun dele som for eksempel S&P500. (Fama & 

French, 2004) 

I stedet for CAPM har Fama French udviklet en tre-faktor model som følgende (Fama & French, 1993): 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖,𝑀𝐾𝑇 ∗ 𝐸(𝑅𝑚 𝑡 − 𝑟𝑓) + 𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵𝐸(𝑆𝑀𝐵𝑡) + 𝛽𝑖,𝐻𝑀𝐿𝐸(𝐻𝑀𝐿𝑡) + 𝛼𝑖 

𝛽𝑖,𝑀𝐾𝑇 = 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 

𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 = 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 "Small Minus Big" − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝛽𝑖,𝑆𝑀𝐵 = 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 "High Minus Low" − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 
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Fundamentet for Fama French tre-faktor model stammer fra CAPM, hvor den ene faktor der måles på er mar-

kedsfaktoren. Udover markedsfaktoren fra CAPM benytter Fama French både virksomhedens størrelse (size eller 

SMB) og virksomhedens værdi (value eller HML). Beta er udtryk for følsomheden over for hver af de tre faktorer.  

3-faktor modellen tager altså højde for aktivers følsomhed overfor faktorer, som størrelse og værdi, samt det 

historiske forhold mellem disse faktorer i tillæg til den klassiske CAPM. Alt andet lige vil en portefølje med value 

og small cap aktier have et forventet højere afkast end en portefølje med growth og large cap aktier. Dog skal 

det samtidig nævnes, at en portefølje med small cap og value aktier også vil have en forventet højere risiko 

jævnfør Fama French. Det betyder altså at en given portefølje ikke nødvendigvis vil have samme forventede 

afkast i CAPM og Fama French. Teknisk skyldes forskellen i forventet afkast at Fama French har indført de to 

ekstra faktorer som der måles på. 

I takt med den fortsatte udvikling af teorien indenfor investering har det efterfølgende vist at Fama French fortsat 

ikke kan forklare al risiko, hvilket også indgår som en del af den forskning AQR laver. 

4.4 ALTERNATIVE RISIKOPRÆMIE STRATEGIER 

Alternative risikopræmie strategier består af en længere række strategier til at opnå et højere afkast end hvad 

der kan forventes på markedet. Det højere afkast er typisk forankret i historien, hvor blandt andre AQR har lavet 

store videnskabelige artikler, som beskriver netop det forhold i blandt andet ”Investing with Style” (Asness et al., 

2015). 

I forlængelse af beskrivelsen CAPM og Fama French er alternative risikopræmie strategier også baseret på fak-

torer, som kan handles på markedet. Disse strategier kan være følgende som er baseret på en tendens, som er 

den underliggende faktor: 

  Value  Relativt billig aktiver outperformer relativt dyre aktiver  

  

  Momentum  Aktivers seneste performance vil fortsætte I nærmeste fremtid  

  

  Carry  Aktiver med højere udbytte giver højere afkast end aktiver med lavt udbytte  

  

  Low volatility Aktiver med lav volatilitet giver højere afkast and aktiver med høj volatilitet 

  

  Betting against beta  Aktiver med lav beta giver højere afkast and aktiver med høj beta 

Kilde: (Ang, 2014; Israel & Maloney, 2014) samt egen tilvirkning 
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Med udgangspunkt i ovenstående vil vi gennemgå de enkelte strategier, samt komme ind på hvordan disse kan 

implementeres på forskellige relevante aktiver. 

4.4.1 Value 

Value strategien er formentlig den mest kendte af ARP strategierne, specielt indenfor enkeltaktie investerings-

området. (Israel & Maloney, 2014) 

Fundamentalt set bygger value investering på en tanke om, at købe undervurderede aktiver for enten at sælge 

og dermed gå kort i overvurderede aktiver eller blot undlade at investere i overvurderede aktiver. Det betyder 

at der i strategien indgår 2 parametre i form af henholdsvis en markedspris og en fundamental pris. Overordnet 

kan funktion for investering ved value strategien formuleres som: (Hamdan, Pavlowsky, Roncalli, & Zheng, 2016) 

𝑉𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃�̅�

𝑃�̅�

 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠 

𝑃�̅� = 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑠 

Markedsprisen vil være angivet på et marked eller let tilgængelig på markedet. Den fundamentale pris er netop 

det parameter, som måles forskelligt fra porteføljemanager til porteføljemanager der benytter value strategien. 

Eksempler på hvordan den fundamentale pris kan måles på aktier kan være: 

- Bogført værdi til pris (B/P eller book-to-price) 

- Indtjening til pris (P/E) 

- 12-måneder fremtidig indtjening til pris (forward P/E) 

- Udbytteprocent 

- Osv. 

Generelt er der to forskellige tilgange til investering med value strategien, som nævnes i ”A primer on alternative 

risk premia” af (Hamdan et al., 2016). Disse er henholdsvis den økonomiske og den statistiske tilgang. Den øko-

nomiske tilgang bruger teoretiske modeller til at finde en fremtidig ligevægtspris. Dette kunne for eksempel være 

købekrafts pariteten (PPP) for at bestemme den fair pris på valutakurser. Den statistiske tilgang baseres på re-

præsentativ information, der benyttes til at estimere den fair ligevægtspris. For at blive omkring valutakurser 

kan det eksempelvis være 5-år spot afkast eller glidende gennemsnit. (Hamdan et al., 2016) 
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Som det gælder med de fleste ARP strategier er det muligt at implementere disse på flere typer aktiver. For aktier 

som er den mest almindelige aktivklasse at benytte strategien til, vil tilgangen være at udnytte forholdet mellem 

value og growth aktier. Forholdet kan udnyttes ved at købe value aktier og sælge growth aktier, hvilket vil sige 

at købe aktier med høj book-to-market og sælge aktier med lav book-to-market. (Ang, 2014) Denne faktor er 

desuden den faktor som indgår i Fama French 3-faktor model. 

Value strategien kan som nævnt også benyttes for andre aktivklasser herunder også obligationer. Ved en value 

investering for obligationer, vil man som udgangspunkt i stedet kigge på udtrækningerne/udbytterne herfra. For 

at få det bedst mulige afsæt, kunne de reale obligationsrenter (effektive renter) beregnes ved at sige; renten på 

en 10-årig statsobligation minus inflationsforventningen for de næste 12 måneder. Value tankegangen ville her 

være, at gå lang i obligationer med en høj real obligationsrente og kort i obligationer med en lav. Value strategien 

ville deslige kunne bruges i forhold til modificerede varigheder – alt afhængigt af, hvad man tror der skal ske med 

rentekurven. Hvis man som investor forventer stigende renter i Danmark, ville man gå lang i obligationer med 

en lav varighed, mens man ville gå kort i obligationer med en høj varighed. Forventes rentekurven faldende, ville 

scenariet blot være det modsatte. (Israel & Maloney, 2014) 

4.4.2 Momentum 

Momentum strategien for aktier er næsten lige så kendt som value strategien for aktier. Momentum strategien 

kan benyttes for flere aktivklasser, og generelt er strategien både gennemtestet og veldokumenteret af flere 

økonomer. (Israel & Maloney, 2014) 

Momentum strategien bygger på, at investorer køber aktiver der indenfor den seneste periode har outperformet 

og sælger underperformere indenfor sammen periode. Den typiske tilgang er at se på de seneste 12 måneders 

performance af aktiver, og herefter gå henholdsvis lang og kort alt efter performance. Ved både at have korte 

og lange positioner i markedet er det muligt udelukkende at have meget lille korrelation til markedet. (Israel & 

Maloney, 2014) 

Momentum strategien kan ligesom value defineres med en funktion der netop tager højde for momentum fak-

toren: (Hamdan et al., 2016) 

𝑀𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡 − 𝑃𝑖,𝑡−ℎ

𝑃�̅�

 

𝑃𝑖,𝑡 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠 

𝑃𝑖,𝑡−ℎ = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 
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Markedsprisen er i dette tilfælde til at finde for de fleste aktiver. Det interessante er derfor at hvordan momen-

tum måles. I stil med value strategierne viser teorien at momentum strategien kan implementeres ved at bruge 

flere mål for momentum, som for eksempel kan være: (Israel & Maloney, 2014) 

- Momentum i indtjening 

- Ændringer i profit margin 

- Ændringer i analytiker forecast 

- Osv. 

Momentum strategi kan også beskrives som ”trend following” eller ”trend continuation”, da man antager at 

fortidens performance er repræsentativ for fremtidig performance. (Hamdan et al., 2016) 

Strategien momentum kan implementeres indenfor en række forskellige aktivklasser. Indenfor aktier kan den 

som nævnt tidligere implementeres baseret på de seneste 12 måneders performance, hvor performance kan 

måles som en eller flere af ovenstående punkter. 

4.4.3 Carry 

Carry strategien er formentlig mest kendt blandt valutahandlere. Den underliggende tankegang ved carry inve-

stering er at være lang i valuta med en høj rente og kort i en valuta med lav rente. Carry beskrevet på en mere 

simpel måde er der det afkast en investor får såfremt priser forbliver uændret. (Israel & Maloney, 2014) 

På den mest kendte form for carry som er på valuta kan carry beskrives med følgende funktion: (Hamdan et al., 

2016) 

𝐹𝑡 =
1 + 𝑟𝑡

1 + 𝑟𝑡
∗ ∗ 𝑆𝑡 

𝐹𝑡 = 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑠 

𝑟𝑡 = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 

𝑟𝑡
∗ = 𝑈𝑑𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑘𝑢𝑟𝑠 

Ovenstående funktion er et udtryk for den dækkede rente paritet (CIP). Hvis denne ikke holder, vil det være 

muligt at tjene penge på investering med carry, såfremt der ses bort fra transaktions omkostninger. Den økono-

miske intuition bag carry er, at den er med til at balancere udbud og efterspørgsel af kapital på tværs af markeder. 

(Israel & Maloney, 2014) 
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Den overordnede tilgang til carry investering på tværs af aktivklasser er, at der udnyttes et spread mellem aktiver 

som er det der giver en gevinst. Carry tilgangen kan implementeres på flere måder indenfor de forkellige aktiv-

klasser. De relevante for denne opgave er beskrevet nedenfor: 

Carry på aktier 

Carry på aktier beskrives i ”A Primer on Alternative Risk Premia” af (Hamdan et al., 2016), hvor der beskrives to 

typer carry på aktier. Disse to typer er henholdsvis ved aktier der giver højt udbytte og den anden baseres på 

udbytte futures. Ved den første strategi, vil den typisk bliver implementeret som en ”long only” strategi, som 

indebærer stock picking af højudbytte aktier. Funktion for denne strategi kan skrives som følgende: (Hamdan et 

al., 2016) 

𝐶𝑡 =
𝐸𝑡[𝐷𝑡+1]

𝑆𝑡
− 𝑟𝑓 

𝐸𝑡[𝐷𝑡+1] = 𝐷𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑛æ𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Hvis vi antager at udbytter er konstante over tid, vil carry kunne beskrives med følgende funktion, hvor gevinsten 

ved carry er forskellen mellem udbytte og den risikofrie rente: 

𝐶𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑟𝑓 

𝑦𝑡 = 𝑢𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Når carry skal udføres på aktier ved hjælp af fremtidige udbytter, gøres det på baggrund af annoncerede udbyt-

ter. Hvis man sammenholder annoncerede udbytter med estimeret vækst, kan fremtidige udbytter estimeres og 

strategien implementeres på baggrund heraf. (Hamdan et al., 2016) 

Carry på obligationer 

På obligationer er der, i stil med aktier, flere måder at implementere en carry strategi på. Grundlæggende base-

res alle på bevægelser i rentestrukturerne, som på den baggrund udnyttes til at opnå en gevinst gennem carry. 

(Hamdan et al., 2016) 
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Vi vil ved carry arbejde med to typer for hvordan carry gevinst kan opnås som er henholdsvis baseret på forskel-

len i rentekurven mellem to aktiver og varighed. Forskellen mellem rentekurven er blandt andet oplagt at benytte 

i Danmark, hvor vi har realkreditobligationer, som er AAA ratede gældspapirer. Strategien implementeres i prak-

sis ved at gå lang i realkreditobligationer og kort i statsobligationer. Ved at foretage denne handel er det muligt, 

at opnå en markedsneutral position mellem to AAA ratede gældspapirer, hvor det er muligt at tjene på gældende 

spread i rentekurven mellem de to aktiver. 

Den anden strategi som kan benyttes er baseret på varighed mellem to eller flere obligationer. Strategien imple-

menteres ved at have en lang position i en obligation der har udløb på tidspunkt T2 og en kort position i en 

obligation der har udløb T1. Disse positioner kan herefter tilpasses, så det er muligt at have en varighedsneutral 

placering i markedet. I denne strategi ligger nogle implikationer, som gør at denne strategi ikke nødvendigvis vil 

genere positivt afkast til trods for at rentesats er stigende over tid. (Hamdan et al., 2016) 

4.4.4 Low Volatility 

Strategien hvor man investerer i aktier med lav volatilitet mod aktier med høj volatilitet, er studeret i mange 

forskellige studier over tid, hvor resultater er svingende. Den seneste information vi har haft tilgængelig indike-

rer, at lav-volatilitet anormaliteten ikke er kompensation for en systematisk risikofaktor. Beskrevet på en anden 

måde betyder dette, at prisning af karakteristika bedre kan forklare merafkast/outperformance af aktier med lav 

volatilitet. (Li, Sullivan, & Garcia-Feijóo, 2016) 

En forsimplet beskrivelse af low vol. strategien er som navnet antyder, at konstruere en portefølje med lav vola-

tilitet. For at implementere low vol. strategien købes aktier med lav volatilitet og aktier med høj volatilitet sælges. 

Funktionen som benyttes til beskrivelse af low vol. Strategien er beskrevet nedenfor: (Ang, 2014) 

𝑉𝑂𝐿𝑡+1 = 𝜎𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 ∗ (
𝑟𝐿,𝑡+1 − 𝑟𝑓

𝜎𝐿,𝑡
−

𝑟𝐻,𝑡+1 − 𝑟𝑓

𝜎𝐻,𝑡
) 

𝜎𝐿,𝑡 & 𝜎𝐻,𝑡 = 𝐹𝑜𝑟ℎå𝑛𝑑𝑠𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑟𝐿,𝑡  & 𝑟𝐻,𝑡 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑟 

𝜎𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑀å𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 
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4.4.5 Betting Against Beta 

Betting Against Beta (BAB) er en af de nyere ARP strategier, som er skabt i 2010 af Frazzini og Pedersen. Denne 

anses som et alternativ til low vol. strategien og bygger på nogle af de samme principper. Funktionen for BAB ser 

ud som følgende: (Ang, 2014) 

𝐵𝐴𝐵𝑡+1 =
𝑟𝐿,𝑡+1 − 𝑟𝑓

𝛽𝐿,𝑡
−  

𝑟𝐻,𝑡+1 − 𝑟𝑓

𝛽𝐻,𝑡
 

𝛽𝐿,𝑡 & 𝛽𝐻,𝑡 = 𝐹𝑜𝑟ℎå𝑛𝑑𝑠𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑟𝐿,𝑡 & 𝑟𝐻,𝑡 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑎𝑓 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑟 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

Tanken bag BAB er fundamentalt, at aktier med lavere beta/risiko giver et højere risikojusteret afkast end aktier 

med høj beta/risiko. Det vil ligeledes vise sig i sharpe ratio på tværs af beta, hvor denne vil være højere ved 

aktiver med lav beta og modsat ved aktiver med høj beta. 

Den mere tekniske beskrivelse af hvordan BAB implementeres i praksis er forsøgt skitseret i figuren nedenfor.  

Datalinjen viser det empiriske mønster af gennemsnitsafkast med laggede betaværdier. Den stiplede linje der 

skråner op er baseret på standard CAPM. Punkterne ”long” og ”short” opnås ved følgende: 

- Long: Gearet lav beta portefølje 

- Short: Kort position i BAB og position i det risikofrie aktiv 

 

Kilde: ”Asset Management A Systematic Approach to Factor Investing” af (Ang, 2014) 
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4.5 INFORMATION RATIO 

I opgaven vil vi desuden benytte både tracking error og information ratio til rating af hedgefonde. Tracking error 

er standardafvigelsen på merafkast, og viser hvor spredt porteføljemanagerens afkast er relativt til benchmark. 

Tracking error bruges til at sikre en porteføljemanager ikke går for meget væk fra benchmark. Jo større tracking 

error er, jo større frihed har den enkelte portefølje manager til at lave bets. Praktisk beregnes tracking error som 

følgende: (Ang, 2014) 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = �̅� = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒(𝑟𝑡
𝑒𝑥) 

På baggrund af det beregnede alpha og tracking error kan vi beregne information ratio. Information ratio viser 

alpha relativt til tracking error. Information ratio benyttes, da alpha i praksis kan skabes på mange forskellige 

måder. Alpha kan skabes ved at tage meget høj risiko. Det er netop af denne grund information ratio benyttes, 

da information ratio tager højde for risikoen og dermed returnere merafkast pr. enhed risiko. Det er ikke typisk 

at have en information ratio på mere end 1. Det finansielle krise har ligeledes haft effekt på information ratio og 

fået dem til at falde væsentligt. Nedenfor er listet formlen til beregning af information ratio: (Ang, 2014) 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐼𝑅 =
𝛼

�̅�
 

Information ratio kan også skrives som: (Ang, 2014) 

𝐼𝑅 ≈ 𝐼𝐶 ∗ √𝐵𝑅 

𝐼𝐶 = 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝐵𝑅 = 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒 (𝑚æ𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑏𝑒𝑡𝑠) 

Det vil sige at et højt information ratio skabes ved at en porteføljemanager finder muligheder i markedet. Grinold 

og Kahn (1999) siger følgende: 

”it is important to play often (red. Højt BR) and to play well (høj IC).” (Ang, 2014) 

Det betyder at, en høj information ratio kan opnås på forskellige måder, da der er to drivere heraf. Enten kan en 

aktiv porteføljemanager foretage mange aktive bets, eller opnå en høj information coefficient på få bets. 

4.6 DELKONKLUSION 
Som en konklusion på ovenstående afsnit og besvarelse af underspørgsmål 1, kan det konkluderes at alpha har 

udviklet sig over tid, i takt med forskning indenfor investering. Baseret på denne forskning har det vist sig, at 
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alpha bliver mindre og mindre i takt med at vi bliver klogere på investering og risiko. Den seneste udvikling på 

risiko er hedgefond beta, som vi i opgaven også referere til som alternative risikopræmier. Teorien for udvikling 

i alpha er baseret på faktorer, hvor CAPM og Fama French bidrager med henholdsvis 1 og 3 faktorer, mens ARP 

strategierne bidrager med endnu en faktor. 

Alternative risikopræmier er nyere teori og viser, at det er muligt at investere efter en række principper. Ideen 

med disse strategier er, at de skal udnyttes til at opnå et højere afkast end hvad der kan forventes af en investe-

ring i benchmark indekset. Dette skyldes nogle underliggende tendenser i markedet, som strategierne søger at 

udnytte til at opnå den alternative risikopræmie. De alternative risikopræmier vi arbejder med i opgaven er: 

- Value 

- Momentum 

- Carry 

- Low volatility 

- Betting Against Beta  
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5 DATA OG METODE  

Formålet med dette afsnit er at beskrive det bagved liggende for vores performanceanalyse af de udvalgte hed-

gefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger, som fremgår i afsnit 6. For at skabe fuld gennemsigtig-

hed omkring hvordan analyser i opgaven, indeholder dette afsnit en beskrivelse af hver enkel forklarende varia-

bel, samt Bloomberg ticker. Denne beskrivelse vil vi i afsnit 6 koble sammen med de forskellige hedgefonde for 

på den måde at kunne parre investeringsstrategi med de relevante variable. Derudover vil afsnittet komme ind 

på udvælgelse af hedgefonde samt databehandling af fondene. 

5.1 BESKRIVENDE VARIABLE 

I opgaven benyttes en række variable som beskrivende, som vi forsøger at forklare afkast i de forskellige hedge-

fonde med. Vi har nedenfor udarbejdet en beskrivelse af disse indeks for at lette forklaringen af sammenhængen 

til investeringsstrategien der benyttes i de forskellige hedgefonde. 

5.1.1 MSCI World Daily Total Return Gross 

Bloomberg ticker: GDDUWI 

Verdensmarkeds indekset er et bredt globalt aktieindeks designet til at måle performance på aktiemarkedet. 

Indekset består af 23 udviklede lande.  Indekset afspejler den globale økonomi målt på størrelse – dvs. hvis USA's 

økonomi fylder 40 % af verdensøkonomien, er amerikanske aktier repræsenteret med 40 % i verdensmarkedsin-

dekset.  Metodikken MSCI benytter til udarbejdelse af indekset er at udbytter reinvesteres på dagen, hvor aktien 

opgives som Ex-dividend. I denne type indeks reinvesteres udbytte svarende til det udbetalte udbytte. (MSCI, 

2015) 

5.1.2 MSCI AC World Daily TR Gross USD 

Bloomberg ticker: GDUEACWF 

I praksis er dette indeks ikke meget forskelligt fra indeks beskrevet i 5.1.1. Den stor forskel er lande som indgår i 

indekset hvor AC-indekset (all country indekset) både indeholder udviklede lande og emerging markets. Det sam-

lede antal lande i indekset er 23 ligeligt fordelt på udviklingslande og lande fra emerging markets. (MSCI, 2015) 
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5.1.3 MSCI Europe Daily Total Return Gross 

Bloomberg ticker: GDDUE15 

Et bredt aktieindeks I stil med MSCI World Daily Total Return Gross, der blot udelukkende er for Europa. Karak-

teristika omkring udbytte er de samme som det globale verdensindeks. (MSCI, 2015) 

5.1.4 MSCI Denmark 

Bloomberg ticker: GDDUDE 

Er et lande indeks, som tager alle noterede aktier på markedet i betragtning. Indekset er designet til at måle 

performance af large cap og mid cap af det danske marked. Indeks måler approksimativt 85% af det frit flydende 

marked i Danmark. (MSCI, 2017a) 

5.1.5 MSCI ACWI Momentum USD Gross Total Return USD Index 

Bloomberg ticker: M2WD000$ 

MSCI ACWI Momentum, er langt hen ad vejen en tro kopi af ovenstående MSCI AC World indeks (verdensmar-

kedsindekset) og inkluderer derfor 23 udviklede lande og 23 emerging markets. Den store forskel mellem de to 

indeks er vægtningen af de forskellige aktier. (MSCI, 2015)  

Strategien i dette momentum indeks fra MSCi er at aktier indenfor mulighedsområdet er scoret med en momen-

tum Z-score, som følger teorien indenfor alternative risikopræmier. Herefter investeres i de 500 aktier med den 

højeste positive momentum Z-score. Vægte i momentum indekset bliver normaliseret på baggrund af vægte i 

original indekset, som der måles på. (MSCI, 2013) 

5.1.6 MSCI Daily TR Gross Value World USD  

Bloomberg ticker: GDUVWI 

MSCI World value indeks er et konstrueret indeks, som der kan investeres i fra MSCI. Indekset bygger overordnet 

på samme forudsætninger som beskrevet ved 5.1.1. Det vil sige at indekset er baseret på 23 udviklede lande. 

Value investeringsstrategien er implementeret med udgangspunkt i følgende 3 forudsætninger: (MSCI, 2017c) 

 Bogført værdi til pris (B/P) 

 12-måneder fremtidig indtjening til pris (forward P/E) 

 Udbytteprocent 
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5.1.7 MSCI AC World Daily TR Value Gross USD  

Bloomberg ticker: DUVEACWF 

Indeks har same forhold som der er mellem det almindelige verdensindeks MSCI AC world. Det betyder i praksis 

at value strategien benyttes på samme måde som det fremgår af afsnit 5.1.6. (MSCI, 2017d) 

5.1.8 MSCI Europe Daily Value EUR TR Gross 

Bloomberg ticker: MSVEUNGR 

MSCI Europe Value er det tilsvarende value indeks for MSCI Europe, som indeks i 5.1.6 er for MSCI world. Indekset 

er baseret på 15 udviklede lande og investeringer bliver lavet på value karakteristika. Value karakteristika er 

defineret på samme måde som ved indeks i 5.1.6. (MSCI, 2017b) 

5.1.9 MSCI Denmark Value Total Return 

Bloomberg ticker: GDLVDE 

MSCI Denmark Value er et value indeks, som antages, I stil med de foregående i 5.1.6, 5.1.7 og 5.1.8. Strategien 

der benyttes på antages på dette indeks ligeledes at være de tre steps som nævnes i afsnit 5.1.6. 

5.1.10 S&P500 Low Volatility Total Return Index 

Bloomberg ticker: SP5LVIT 

Indekset måler performance af de 100 mindst volatile aktier I S&P 500. Indeks er et total return indeks hvilket 

også for S&P betyder at udbytte reinvesteres på dagen, hvor aktien opgives som Ex-dividend. (Jones, 2017) 

5.1.11 Konstrueret indeks baseret på danske realkreditobligationer og danske statsobligationer 

Data: CMI5 (Danske statsobligationer, konstant varighed) og MCM5Y (Danske realkreditobligationer, konstant 

varighed). Begge indeks er modtaget fra Nordea, som benytter disse som en del af deres benchmark porteføljer. 

CMI5 indekset, som består af danske statsobligationer rebalanceres hver måned, så det sikres at der konstant er 

en varighed på 5 år. Alle obligationer er inkonverterbare stående lån med fast rente, løbetid længere end et år 

og en cirkulerende mængde på mere end 1 mia. kr. (“Beskrivelse af benchmark for Private Banking 

porteføljepleje produkter,” 2017) 

MCM5Y indekser består af realkreditobligationer, som kan være konverterbare, capped floaters og ikke konver-

terbare, alle med løbetid længere end 1 år. Den samlede varighed holdes konstant på 5 år. Likviditeten i indekset 
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sikres ved, at der minimum er en cirkulerende mængde på 3 mia. kr. pr. ISIN-kode og 10 mia. kr. pr. serie. 

(“Beskrivelse af benchmark for Private Banking porteføljepleje produkter,” 2017) 

Det konstruerede indeks er baseret på ovenstående to indekse og følger den klassiske carry strategi, hvor indeks 

CMI5 shortes og der investeres langt i indeks MCM5Y. Der er ikke foretaget reguleringer til de to indeks modtaget 

fra Nordea, da begge indeks har samme varighed og derfor antages direkte sammenlignelige. På denne måde 

sikres det ligeledes at det konstruerede indeks er markedsneutralt. 

5.1.12 BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index 

Data: Merrill Lynch EMU Corporate Index er modtaget fra Nordea. 

Indeks består af hovedsageligt investment grade virksomhedsobligationer fra EUR-dominerede lande. Baseret 

på et gennemsnit fra Moodys, S&P og Fitch, skal virksomhedsobligationer som minimum have investment grade 

rating. Derudover er følgende karakteristika sikret: minimum restløbetid på 1 år, fast kupon og cirkulerende 

mængde på minimum 250 mio. EUR. (“Beskrivelse af benchmark for Private Banking porteføljepleje produkter,” 

2017) 

5.1.13 JPM GLOBAL BOND CARRY USD 

Bloomberg ticker: AIJPGBCU 

Beskrivelse af indeks har ikke vist sig at være tilgængeligt. Da dette ikke er tilfældet har vi antaget at dette indeks 

kan bruges som et repræsentativt benchmark for en carry strategi på obligation. 

5.1.14 BofA Merrill Lync Global Broad market index 

Bloomberg ticker: GBMI 

Merrill Lynch Global Broad market index er et indeks, som følger performance af investment grade offentlig gæld 

i USA og euro lande, inklusiv globale obligationer. Rating af obligationer er baseret på Moody’s og S&P. Der skal 

minimum være 1 års løbetid tilbage på obligation og et fastlagt skema for kupon udbetalinger. Re-balancering af 

indeks sker ved slutningen af måneden. (“BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index,” 2017) 

5.1.15 Bloomberg Barclays IG: Reits total return Index Value  

Bloomberg ticker: BIGRTRUU 

Indeks er brugt som bedste proxy for et value indeks på obligationer. Dette er gjort til trods for at indeks handler 

”Reits” også refereret til som ejendomme. 
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5.2 VALUTAOMREGNING 

I opgaven vil vi benytte data der hovedsageligt baseret på de store valutaer (EUR og USD), samt DKK. Dette gør 

selvfølgelig at vi skal omregne valuta for at have afkast og sammenligningsgrundlag i samme valuta. 

5.2.1 EUR USD 

Gennemgående i opgaven benyttes hedgefonde som enten måler afkast i DKK eller EUR, hvor de forklarende 

variable vi benytter typisk vil være opgjort i USD. For at kunne regulere for valutaeffekten af samspillet mellem 

EUR og USD har vi reguleret herfor i forbindelse med måling af afkast. 

Regulering i forhold til EUR USD er sket på to måder: 

- Spot - 0% hedge (Baseret på bloomberg: ”EUR” mod USD) 

- Forward - 100% hedge (Baseret på bloomberg: ”EUR1M” mod USD) 

Når der veksles spot har vi benytter information tilsvarende til det i nedenstående figur fra Bloomberg. Regule-

ringer spot er beregnet som følgende: 

𝑃𝑡

𝑆𝑡
= 𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑖 𝐸𝑈𝑅 𝑢𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒 

𝑃𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝐸𝑈𝑅 𝑜𝑔 𝑈𝑆𝐷 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

Denne beregning er desuden beskrevet i afsnit 5.4 ved step 5 som er Afkast beregnet henholdsvis med og uden 

hedge.  

Ved beregning af den regulering vi foretager når der hedges laves følgende beregning: 

𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑈𝑆𝐷

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑈𝑆𝐷
= 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑓𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑜𝑔 𝑠𝑝𝑜𝑡 𝑖 % 

Beregningen er baseret på data fra Bloomberg, der tager udgangspunkt i den bagvedliggende data for nedenstå-

ende graf fra Bloomberg. Spread mellem forward og spot i % er tillagt beregningen af kast i procent ved 100% 

hedge, som fremgår i afsnit 5.4 ved step 5 som er Afkast beregnet henholdsvis med og uden hedge. 
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5.2.2 DKK EUR 

 

Kilde: Bloomberg ticker: EURDKK1M 

Baseret på det gennemsnitlige rentedifferentiale på forward mellem DKK og EUR, er den gennemsnitlige pris pr. 

hedge af 10.000 EUR mellem EUR og DKK opgjort til 0,59 pips. Dette svarer til en pris på 0,59 DKK pr. hedge af 

10.000 EUR pr. måned.  

0,59

10.000 ∗ 7,43557
= 0,00079% 

0,00079% ∗ 12 = 0,00948% 

Den samme beregning kan laves baseret på ultimo marts tal, hvor forskellen mellem EUR og DKK er 7,91 pips. 

Dette svarer til en pris på 7,91 DKK pr. hedge af 10.000 EUR pr. måned. 

7,91

10.000 ∗ 7,43557
= 0,01064% 

0,01064% ∗ 12 = 0,12768% 

Med baggrund i ovenstående viser det sig at effekten af at medtage hedge mellem EUR og DKK er minimal og 

dermed vil effekten i praksis kun være begrænset. Desuden skal det bemærkes at det i praksis ikke er muligt at 

handle til rentedifferentialet på forwarden, som fremgår af grafen ovenfor, da der vil ligge et bid/ask spread til 

denne pris. 
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På baggrund af den forsimplede analyse vi har udarbejdet af effekten af effekten af forholdet mellem EUR og 

DKK, vil vi ikke kommentere yderligere herpå i opgaven, men blot antage at EUR og DKK i praksis er det samme. 

Såfremt Danmark fastholder fast kurs politikken mod EUR vil det heller ikke i fremtiden have den store effekt 

uden for kriser. 

Valutakurs pr. ultimo marts er baseret på information fra Nationalbanken. 

5.3 UDVÆLGELSE AF HEDGEFONDE 

Vi har udvalgt hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger som alle har residens eller lignende 

forhold til Danmark, da vores fokus er på det danske marked. Vi har ikke udvalgt alle hedgefonde som tilbydes 

på det danske marked, men derimod et udsnit. Nedenfor har vi udarbejdet en oversigt som viser hvilke fonde 

der danner grundlag for vores analyse. 

Udbyder Navn på Hedgefond 
  

Fundamental invest  Fundamental invest stock pick  

  
Sparinvest  Sparinvest Momentum Aktier Akk KL  

  
Sparinvest  Sparinvest Global Value EUR  

  
Sparinvest  Sparinvest European Value EUR R  

  
Sparinvest  Sparinvest Investment grade value bonds - All countries  

  
Danske Hedge  European Equities Absolute, EUR Sub-Class  

  
Danske Hedge  Hedge Fixed Income Relative Value Fund, DKK Sub-Class  

  
Danske Hedge  Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class  

  
Danske Hedge  Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class  

  
Asgard  ASGARD FIXED INCOME FUND  

  
Nykredit  Nykredit Alpha Kobra  

  
Nordea  Nordea Stable Return  

  
Maj Invest  Majinvest Value  

  
Syd Invest  Sydinvest Verden ligevægt Value  
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5.3.1 Selection bias 

Vores udvælgelse af hedgefonde er baseret på tilgængelighed, samt at de skulle være dansk forankret. Det be-

tyder at vi har et udsnit af danske hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger som opgavens om-

drejningspunkt. Udvælgelsen af hedgefonde er ikke komplet og dækker derfor ikke samtlige danske hedgefonde. 

Dette betyder at denne opgave ikke vil være repræsentativ for det samlede danske marked, men derimod kun 

for den udvalgte stikprøve. Ved en tilsvarende analyse med samme formål og komplet gennemgang af alle dan-

ske hedgefonde kan resultatet afvige fra det resultat der opnås i opgaven. 

5.3.2 Overlevelses bias 

Overlevelses bias beskriver det faktum at hedgefonde der ikke er succesfulde forlader industrien og enten likvi-

derer fonden eller slå selskaber sammen. Dette betyder at det udelukkende er de succesfulde hedgefonde der 

forbliver i industrien, hvilket skaber et positivt bias, altså at performance vil være bedre end faktisk. Derudover 

er det muligt for hedgefonde at undlade at rapportere hvis performance har været dårlig eller de kan vælge at 

ændre strategi. På den måde er det muligt at forklare at fonden laver noget helt nyt og historisk performance 

derfor ikke er relevant. 

Overlevelses bias kan være svær at opfange i forbindelse med denne type opgave da fokus er på de fonde der 

på nuværende tidspunkt er aktive. Det betyder at hedgefonde der er gået ned som fx ”Jyske Invest Hedge Mar-

kedsneutral Obligationer” ikke er inkluderet i mulighedsområdet. 

5.3.3 Dataperiode 

Vores udvælgelse af hedgefonde giver samtidig en naturlig grænse for hvor lange afkastserier der er tilgængelige 

for hver fond. Performance for de udvalgte fonde er ikke estimeret tilbage i tid for den periode hvor fondene 

ikke har været aktive. Det betyder at data kun er tilgængelig på fondene i den periode hvor de har været aktive. 

Dette kan have en effekt på vores resultater, da nogle strategier kan have fungeret bedre i nogle perioder. I 

praksis vil det dog have mindre effekt, da vores hedgefonde ligeledes blot vil blive sammenholdt med indeks og 

ARP strategi, som ligeledes fungere for samme periode. Sammenfald for de fleste fonde vi arbejder med i opga-

ven er at information ikke er tilgængeligt i perioden ved krisen i 2008. Det betyder derfor at vi ikke har mulighed 

for at se hvordan sammenhængen i analysen vil være ved perioder med økonomisk krise. Dataperiode er beskre-

vet som en del af beskrivelsen for hver hedgefond efterfølgende i opgaven. 
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5.4 METODE TIL DATABEHANDLING 

Ved analyse af de forskellige fonde og den forklaringsgrad vi kan se ved beregne regressioner af hedgefondene 

mod et passende indeks og en ARP strategi, har vi overordnet opdelt analysen i en række forskellige steps. Steps 

til analyse kan inddeles som følgende: 

1. Hedgefond forståelse 

2. Regulering for udbytte 

3. Valutaregulering 

4. Omkostningsregulering af forklarende variable 

5. Afkast beregnet henholdsvis med og uden hedge 

6. Regression af hedgefond mod indeks og ARP strategi hver for sig 

7. Korrelationer mellem hedgefond og forklarende variable  

8. Dobbeltsidet regression 

9. Information ratio og alpha 

Nedenfor vil vi specificere mere minutiøst hvordan data er bearbejdet i hvert step. Der kan forekomme mindre 

afvigelser i databehandling i nogle steps som følge af den enkelte hedgefond strategi eller tilsvarende. 

 

Step 1 Hedgefond forståelse 

For at skabe en overordnet forståelse for den enkelte hedge fond har vi dannet basis for vores analyse ved mi-

nutiøs gennemgang af investeringsstrategien for hver hedgefond. Hele denne analyse ligger i afsnit 6. Vores 

fremgangsmåde er, at tage udgangspunkt i central investorinformation og fakta ark for hver hedgefond, for på 

den baggrund at kunne vurdere det relevante indeks og også den tilsvarende ARP strategi, som vores opgave vil 

bygge på. Det er vigtigt at bemærke at tydeligheden af investeringsstrategien fra hver enkelt hedgefond i central 

investorinformation er svingende, hvorfor der vil være nogle af hedgefondene hvor vores indeks og ARP strategi 

ikke vil ramme spot on. Der er på nuværende tidspunkt ikke lovgivning der sikrer at det er 100% gennemskueligt 

hvad der helt konkret laves i den enkelte hedgefond. 

Indeks og ARP strategi er udelukkende baseret på central investorinformation. Begge som findes ved denne ana-

lyse vil danne grundlag for den endelige regression. 
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Step 2 Regulering for udbytte 

Fælles for nogle hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger er at de er udbyttebetalende. For at 

regulere for netop dette indhentet information om udbytte samt tidspunkt for udbetaling af udbytte. Med denne 

viden har vi reguleret for udbytte ved indgangen til den måned hvor udbytte er udbetalt. Det vil sige hvis udbytte 

er udbetalt d. 15. januar 2015, så er værdien af udbytte tillagt ultimo den foregående måned. Dette giver en lille 

effekt hvilken dog vurderes at være minimal og dermed ikke have nogen betydning for de resultater vi vil komme 

frem til i opgaven. Udbytter er tillagt på en sådan måde at der opnås afkast effekten af udbytter. 

 

Step 3 Valutaregulering 

For at sikre den mest retvisende sammenhæng mellem hedgefond afkast og de forklarende variable som typisk 

er i USD bør valutaregulering ske. Praktisk betyder det at vi ved hver fond skal kunne identificere om hedgefonde 

er eksponeret overfor den valuta, som der investeres i eller om valuta afdækkes, samt i hvilket omfang valuta 

afdækkes. Denne øvelse har vi delt i to, hvor vi arbejder med hjørneløsninger med henholdsvis 0% afdækning af 

valuta og 100% afdækning. Denne model har vi valgt at bruge hele vejen igennem opgaven. Baggrunden for dette 

er, at nogle af fondene ikke er tydelige med deres holdning til afdækning, hvorfor vi har valgt at helgardere os 

via hjørneløsningerne. Det betyder dermed ikke at den enkelte hedgefonde i praksis ikke kan foretage delvis 

valuta afdækning. 

For de hedgefonde hvor der ikke sker valuta afdækning har vi behandlet de forklarende indeks ved at veksle 

valuta spot mellem EUR og USD. Til dette benytter vi EUR-USD spot rater fra Bloomberg (ticker: ”EUR” mod USD). 

For de hedgefonde hvor valuta afdækkes 100% er denne valuta afdækning sket ved brug af forward rater mellem 

EUR og USD. Vi benytter forward rater fra Bloomberg (Ticker: ”EUR1M” mod USD). 

Som tidligere nævnt antager vi, at der ikke er forskel mellem EUR og DKK, da denne forskel er minimal, se afsnit 

5.2.2. Beregninger vises nærmere under step 5. Vi antager udelukkende de to scenarier, hvor det ene tager ud-

gangspunkt i at der afdækkes for valutaudsving 100% og det andet hvor der ikke afdækkes. 
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Step 4 Omkostningsregulering af forklarende variable 

I vores databehandling har vi desuden reguleret for omkostninger ved investering i henholdsvis det passive in-

deks, samt også den passive ARP strategi der tilbydes. For at det skal være muligt at investere i dem på retvisende 

basis har vi lagt en antagelse ind om, at der på årsbasis er en omkostning 60 basispunkter ved investering i indeks 

eller ARP strategien. Denne antagelse er l baseret på de generelle omkostninger der findes på diverse passive 

indeks på markedet. Der vil i praksis være forskel hvor nogle passive indeks vil have en omkostning der er større 

end 60 basispunkter og nogle vil have en mindre omkostning. På månedsbasis er den faktiske omkostning vi 

regner med opgjort til 5 basispunkter. 

I opgaven tages der ikke hensyn til omkostninger til gearing og til at veksle valuta. Det betyder at der vil være en 

forskel til en eksakt analyse hvor disse omkostninger medtages. Ved valuta skyldes dette blandt andet, at hedge 

i praksis ikke er muligt at gøre til forward raten, men at der vil være et spread på denne forward rate. Omkost-

ninger ved gearing vil være låneomkostninger til den bank der tilbyder gearingen. I praksis betyder det at der 

desuden her vil være en tracking fejl, da det i praksis ikke er muligt at geare investering uden at skulle betale for 

finansiering af denne gearing. Beregning hvor omkostninger er tillagt forklarende variable er placeret i step 5. 

 

Step 5 Afkast beregnet henholdsvis med og uden hedge 

For at kunne sammenligne de udvalgte hedgefonde med både det tilhørende indeks og den passende ARP stra-

tegi har vi beregnet afkast i % som et step på vejen hertil. Når vi beregner afkast i % i situationen hvor der ikke 

hedges gøres det ved følgende formel: 

𝑃𝑡/𝑆𝑡

𝑃𝑡−1/𝑆𝑡−1
− 1 − 𝑜𝑚𝑘 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖 % 𝑢𝑑𝑒𝑛 ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑓 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 

𝑃𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑝𝑜𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝐸𝑈𝑅 𝑜𝑔 𝑈𝑆𝐷 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑜𝑚𝑘 = 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

Tilsvarende første formel til at beregne afkast i % ved 0% hedge er nedenstående beregning af afkast i % i situa-

tionen med 100% hedge af valuta: 

𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
− 1 − 𝐻𝑡 − 𝑜𝑚𝑘 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖 % 𝑚𝑒𝑑 100% ℎ𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑓 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎 
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𝑃𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝐻𝑡 = 𝐻𝑒𝑑𝑔𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝐸𝑈𝑅 𝑜𝑔 𝑈𝑆𝐷 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑜𝑚𝑘 = 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

Derudover er der nogle af hedgefondene mulighed for at bruge gearing. Dette har vi ligeledes adresseret ved at 

antage en fast gearing på 600% uagtet hvor meget fonden har mulighed for at geare, da nogle af hedgefondene 

betyder en mulig gearing op til 15.000%. Gearingen er fastlagt på 600% som default. Ved gearing større end 600% 

rammer vi for nogle af hedgefondene i en situation hvor hedgefonden går konkurs grundet gearingen og afkast 

den enkelte måned. I de tilfælde hvor der er mulighed for gearing hos hedgefondene, er alle i de tilfælde hvor vi 

har konstrueret et indeks af statsobligationer og realkredit obligationer, hvilket betyder at afkast som udgangs-

punkt er præsenteret i DKK. Beregning af afkast i % ser derfor ud som følgende: 

(
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
− 1) ∗ 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑜𝑚𝑘 = 𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑖 % 𝑚𝑒𝑑 600% 𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝑃𝑡 = 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑔𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 600% 

𝑜𝑚𝑘 = 𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 

For alle hedgefonde hvor det er muligt at bruge gearing har vi udelukkende gearet det konstruerede indeks, og 

dermed ikke ARP strategien. Grunden til at vi ikke har gearet ARP strategien er baseret på risiko, hvor vores tese 

er, at de investeringer som hedgefondene laver alt andet lige vil være dem med en lavere risiko når det geares, 

som eksemplet er med statsobligationer og realkreditobligationer mod hinanden. I det tilfælde er det to AAA 

ratede gælds papirer, som pares for at skabe afkast, hvor risiko alt andet lige må antages at være begrænset. 

 

Step 6 Regression af hedgefond mod indeks og ARP strategi hver for sig 

Baseret på databehandling fra tidligere steps er vi nu i stand til at foretage en regression mellem henholdsvis 

hedgefond og indeks, samt hedgefond og ARP strategi. Denne regression vil vi benytte til at vise samvariationen 

mellem de to afkast række som der måles på i de forskellige regressioner. Med udgangspunkt i disse regressioner 

kan vi se hvor stor en del af variationen i hedgefondens afkast, som kan forudsiges baseret på den forklarende 

variabel som i dette tilfælde er det mest repræsentative indeks eller ARP strategi. Det vil sige at vi baseret på R 

kvadreret eller R2 forsøger at udtale os om hvor god indekset eller ARP strategien er til at forudsige afkast for 

hedgefonden. 
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De steder hvor det har været relevant i databehandling har vi foretaget yderligere regressioner, dog med uæn-

dret bagvedliggende koncept. 

 

Step 7 Korrelationer mellem hedgefond og forklarende variable  

For hver hedgefond har vi i tillæg til regressioner foretaget to typer regressioner, som er henholdsvis Pearson 

korrelations koefficient og Spearman rank korrelations koefficient. Pearson korrelations koefficient er et mål for 

den lineære sammenhæng mellem to sæt variable. (“Pearson Product-Moment Correlation,” 2017) Da denne 

korrelation kan være sensitiv overfor outliers benytter vi desuden Spearman rank korrelations koefficient. I prak-

sis fungerer den korrelation ved at alle output rangeres efter størrelse fra 1 og opefter. Baseret på rangeringen 

foretages en korrelation. (Zaiontz, 2017) 

Baggrunden for at lave netop disse regressioner er for at vi kan være i stand til at vurdere om en lavere forkla-

ringsgrad kan skyldes outliers og det netop er derfor, der ikke opnås en større forklaringsgrad ved R kvadreret. 

 

Step 8 Dobbeltsidet regression 

For at kunne beregne både information ratio, samt finde alpha for den enkelte fond foretager vi en dobbeltsidet 

regression, hvor vi benytter både indeks og ARP strategi som forklarende variable. Baggrunden for netop denne 

tilgang til benchmark i denne regression er, at vi dermed forventer at få højere forklaringsgrad og desuden med-

tager risiko for hedgefond beta og markeds beta. Til trods for at vi benytter begge variable som forklarende 

betyder det ikke at vi har det rigtige benchmark og dermed, at det er det korrekte/bedst mulige alpha. Denne 

problemstilling er desuden berørt i afsnit 4.1. 

 

Step 9 Information ratio og alpha 

Baseret på residualer fra regressionen i step 8 findes standardafvigelsen, som er udtryk for tracking error. Resul-

tatet heraf viser hvor spredt afkast på hedgefonden er relativt til resterende variable i regressionen, som er 

henholdsvis indeks og ARP strategi. Fra ovenstående regressionen findes desuden alpha, som vi skal benytte til 

at beregne information ratio. Information ratio beregnes med følgende formel:  𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝐼𝑅 =
𝛼

�̅�
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6 HEDGEFONDES INVESTERINGSMANDAT 

Formålet med dette afsnit er foretage en disciplineret gennemgang baseret på data behandling step et i foregå-

ende afsnit 5.4. Denne gennemgang vil tage udgangspunkt i den definerede stikprøve på fonde beskrevet tidli-

gere i opgaven. 

Ideen med netop denne gennemgang af fondene er at informationen senere i opgaven skal benyttes til en per-

formanceanalyse af hedgefonde mod deres respektive indeks og ARP strategi. 

Der er placeret en samlet oversigt der viser resultatet af analysen umiddelbart efter den sidste fond i stikprøven 

på side 54. 

6.1 FUNDAMENTAL INVEST STOCK PICK 

ISIN ticker: DK0016272602 

Investeringsstrategi fra morningstar er beskrevet som:  

”Foreningens rådgiver Fundamental Fondsmæglerselskab A/S håndplukker danske børsnoterede selska-

ber og har spidskompetence indenfor small- og midcap segmentet. Det er foreningens målsætning at 

man gennem rådgiverens egne og dennes netværks kompetencer, at præstere et tilfredsstillende afkast 

for foreningens medlemmer gennem aktiv forvaltning. Der fokuseres på selskaber med lav prisfastsæt-

telse (value-aktier), selskaber i turn-around proces, samt selskaber med en ledende markedsposition 

indenfor en særlig branche. Foreningens rådgiver tager ikke hensyn til de enkelte selskabers vægtning i 

hverken C20-indeks eller andre indeks, men fokuserer alene på selskabets kurspotentiale. 

(“Fundamental Invest Stock Pick (morningstar),” 2017) 

Det betyder i praksis at fundamental invest ikke er en hedgefond men derimod en aktivt forvaltet investerings-

forening, som benytter en af de klassiske hedgefond strategier (value). Denne value tilgang som Fundamental 

Invest benytter er ikke i den klassiske forstand hvor der handles på nøgletal. Når denne strategi sammenholdes 

med måden hvorpå MSCI fastsætter deres passive value indeks viser det sig at tilgangen er forskellig. Det kan 

blandt andet ses i den nuværende beholdning fra Fundamental invest, hvor aktier som Bavarian Nordic og Gen-

mab indgår med op til 20% af den samlede fond til trods for at de vil score lavt på alle 3 parametre som MSCI 

måler på (B/P, Forward PE og udbytteprocent). (“Fundamental Invest Stock Pick (morningstar),” 2017) 
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Valutaafdækning er ikke relevant for fundamental invest, da der udelukkende handles I Danske aktier jævnfør 

investeringsstrategien, som er beskrevet ovenfor. 

Dataperiode som behandles I opgaven er med udgangspunkt fra primo 2011 (januar 2011) til trods for at fonden 

blev startet i 2004. (Fundamental Invest, 2017) Dette skyldes at fonden på dette tidspunkt skiftede fra tidligere 

at have handlet med både danske og udenlandske aktier til nu kun at se på danske aktier. 

Forklarende variable for fundamental invest har vi baseret på fundamental invests eget benchmark som er MSCI 

Denmark. (“Fundamental Invest Stock Pick (morningstar),” 2017) For at vi har mulighed for at undersøge forkla-

ringsgraden af både indeks og ARP strategi i form af value har vi derfor brugt MSCI Denmark som benchmark 

indeks og MSCI Denmark Value. Komplet fondsnavn ses i den opsummerende konklusion på dette afsnit. 

6.2 SPARINVEST MOMENTUM AKTIER AKK KL 

ISIN ticker: DK0060012896 

Investeringsstrategi fra central investorinformation er beskrevet som:  

”Afdelingen investerer i aktier globalt, bl.a. i Europa, USA og de nye vækstlande. Aktierne udvælges på 

baggrund af en matematisk model efter momentumstrategien. Det vil sige, at der på baggrund af kurs-

udvikling og indtjeningstal investeres i selskaber, der de seneste 12 måneder har haft et afkast, der er 

højere end afkastet i benchmark-indekset.” (Sparinvest, 2017) 

Baseret på ovenstående beskrivelse af investeringsstrategien i Sparinvest momentum er det tydeligt at hedge-

fonden benytter ARP strategien: momentum. Momentum strategien implementeres aktivt på det globale aktie-

marked og medtager også vækstlande. I hedgefonden beskrives det ikke hvordan momentum strategien imple-

menteres. 

Valutaafdækning foretages ikke af hedgefonden. (Sparinvest, 2017)  Det betyder at der kan opleves både positiv 

og negativ effekt af valutaudsving i valuta som der investeres i. Det fremgår af Morningstar at hedgefonden på 

nuværende tidspunkt (14.04.2017) har en eksponering overfor USA på 65,23%. (“Sparinvest momentum aktier 

Akk. KL (Morningstar),” 2017) 

Dataperiode som behandles i opgaven er med udgangspunkt fra maj 2011 til trods for at fonden blev startet i 

2005. (Sparinvest, 2017) Dette skyldes at fonden på dette tidspunkt skiftede strategi i et sådan omfang at afkast 
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for perioden før ikke er repræsentative for afkast med momentum strategien som benyttes på nuværende tids-

punkt. 

Forklarende variable for Sparinvest momentum har vi baseret på hedgefondens eget indeks, som er MSCI world. 

(Sparinvest, 2017) Ved vores analyse af hedgefonden har vi derfor baseret vores forklarende variable på strate-

gien der er udarbejdet for indekset og benytter derfor MSCI world AC som markedsindeks og MSCI ACWI mo-

mentum som ARP strategi.  

6.3 SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR 

ISIN ticker: LU0138501191 

Investeringsstrategi fra Morningstar er beskrevet som:  

”Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske 

aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi 

der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen 

og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt 

materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal 

være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort- og langt sigt i bestræbelserne 

på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke af-

dækket”. (“Sparinvest Global Value EUR R (Morningstar),” 2017) 

Sparinvest Global Value er en Luxembourg fond, der sælges og promoveres i Danmark. Fonden er aktivt forvaltet 

og investere tydeligvis efter APR strategien value. Eksponering i fonden pr. 20.04.2017 udgør 97% mod aktier og 

den resterende andel er kontante placeringer. (“Sparinvest Global Value EUR R (Morningstar),” 2017)  

Sparinvest investerer som nævnt globalt hvor der hovedsageligt investeres i i-lande, hvilket vil sige a u-lande 

undervægtes i hedgefonde. (Sparinvest, 2017) 

Valutaafdækning foretages ikke af hedgefonden jævnfør ovenstående strategi.  

”Landerisiko: investeringer er udenlandske aktier fra i-lande indebærer en anden valutaeksponering end 

lokale aktier. Det kan indebære større eller mindre valutaeksponering målt i EUR”. (Sparinvest, 2017)  



Afsluttende hovedopgave HD(F) 2017  Mikkel Søby Hansen & Jesper Boyer Trempenau 

Side 38 af 82 
 

Fonden er EUR baseret og hedger ikke eksponering mod anden valuta. (Sparinvest, 2017) Det betyder, at fonden 

kan opleve både positive og negative effekter af de underliggende aktiver som ikke er købt i EUR. Det fremgår af 

Morningstar at hedgefonden har en eksponering overfor USA på 55,04 % pr 20.04.2017. (“Sparinvest Global 

Value EUR R (Morningstar),” 2017) 

Dataperiode for hedgefonden er siden opstart i december 2001, hvor denne blev oprettet. Der er i perioden ikke 

ændret strategi som vil have effekt på afkast af væsentlig karakter, hvorfor vores analyse vil tage udgangspunkt 

i data fra december 2001 til ultimo feb 2017. (Sparinvest, 2017) 

Forklarende variable for Sparinvest defineres som MSCI World, hvilket også er det benchmark som både Sparin-

vest og Morningstar benytter sig af. (Sparinvest, 2017; “Sparinvest Global Value EUR R (Morningstar),” 2017) Ved 

nærmere undersøgelse af forklaringsgraden for både indeks og ARP strategi benyttes henholdsvis MSCI World 

(EUR omregnet) som forklarende variabel for indeks, mens MSCI World value benyttes som forklarende variable 

for ARP strategien. 

6.4 SPARINVEST EUROPEAN VALUE EUR  

ISIN ticker: LU0264920413 

Investeringsstrategi er jævnfør central investorinformation beskrevet som:  

”Fonden investerer mindst 3/4 af sine samlede aktiver i aktier fra selskaber med hovedkontor eller som 

udfører størstedelen af sine aktiviteter i Europa baseret på valuemetoden. Metoden er at investere i 

undervurderede aktier med tilfredsstillende langsigtet afkastpotentiale i løbet af 3-5 år. Der er ingen 

begrænsninger i forhold til industri og sektor. Aktierne handles hovedsageligt på aktiemarkeder eller 

regulerede markeder i EU-medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz”. (Sparinvest, 2017)  

Akkurat som sin ovenstående globale fond, er denne fond en aktivt forvaltet Luxembourg fond, der sælges og 

promoveres i Danmark. Sparinvest fonden benytter ligeledes value strategien som underliggende styring i for-

hold til allokering i fonden. Det er ikke nærmere beskrevet hvordan hedgefonden i praksis benytter value strate-

gien. 

Den nuværende eksponering (20.04.2017) i fonden er 98% aktier og den resterende andel er kontant beholdning. 

Af de 98% er eksponering hovedsageligt mod Europa, hvor kun 1,4% er investeret i USA. Derudover investeres 

46,8% i ikke-euro lande. (“Sparinvest European Value EUR R (Morningstar),” 2017) 
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Valutaafdækning sker ligeledes ikke i denne Sparinvest fond. Fonden investerer primært i Europæiske aktier, og 

benytter EUR som hovedvaluta til investeringerne. De 1,4% som investeres i amerikanske aktier afdækkes ikke. 

Dette betyder, at dollarkursen også her vil kunne resultere i både bedre og dårligere afkast for de 1,4% som 

investeres i USA. Ydermere kommer 46,8% af de europæiske investeringer fra ikke Euro-lande. Dette betyder, at 

næsten halvdelen af fondens investeringer sker i ikke EUR baserede aktier, hvorfor valutaeffekten kan have be-

tydning for afkast. (“Sparinvest European Value EUR R (Morningstar),” 2017) 

Dataperiode for hedgefonden er perioden fra ultimo maj 2010 til ultimo februar 2017. Fonden har eksisteret 

siden november 2006, men det har ikke være muligt at finde information for afkast tilbage fra før maj 2010. 

Sparinvest har ikke kunne give os en længere dataperiode end den fra 2010. Data begrænsning kan være begrun-

det i mange ting. Vi kan blandt andet af Morningstar se, at der er kommet ny manager på fonden midt februar 

2010. Med udgangspunkt i dette managerskifte vil vi derfor blot benytte data som fuldstændigt. (“Sparinvest 

European Value EUR R (Morningstar),” 2017) 

Forklarende variable for denne Sparinvest fond defineres som MSCI Europe EUR – hvilket ligeledes er det bench-

mark som Morningstar og Sparinvest selv angiver. (Sparinvest, 2017; “Sparinvest European Value EUR R 

(Morningstar),” 2017) 

For bedst muligt at vurdere forklaringsgraden af Sparinvest fondens afkast, benyttes MSCI Europe daily TR (USD) 

som forklarende variable til indeks. Da vi ikke har data på MSCI Europe opgivet i EUR, har vi måtte benytte MSCI 

Europe (USD) og omregne dette til EUR. Vi har benyttet MSCI Europe daily value EUR som forklarende proxy for 

ARP strategien. 

6.5 SPARINVEST INVESTMENT GRADE VALUE BONDS - ALL COUNTRIES (DKK) 

ISIN ticker: DK0060444255 

Investeringsstrategi for Sparinvest Investment Grade value bonds beskrives i central investorinformationen som:  

“Afdelingen investerer i rentebærende globale noterede virksomhedsobligationer udstedt af børsnote-

rede og private selskaber. Virksomhedsobligationerne vil til enhver tid have en rating på investment 

grade (Baa3/BBB-) fra et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til den til enhver tid gæl-

dende forordning om kreditvurderingsbureauer. Afdelingen kan have op til 5 % af sin formue placeret i 

virksomhedsobligationer som efter investeringstidspunktet har en rating lavere end investment grade, 

som følge af en nedgradering af den pågældende”. (Sparinvest, 2017) 
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Denne Sparinvest fond er en aktivt forvaltet obligationsfond, der udelukkende investerer i højt ratede virksom-

heds obligationer ved hjælp af value strategien. Der er ikke information om hvordan value strategien er imple-

menteret i praksis. 96,8% af fondens samlede midler allokeres direkte mod obligationer, mens den resterende 

andel investeres via kontanter eller andet. (“Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (Morningstar),” 

2017) 

Valutaafdækning sker aktivt i denne fond. Fonden afdækker langt størstedelen af al valutarisiko med DKK. 

(Sparinvest, 2017) Dette betyder, at fonden ikke eksponeres for andre risici end DKK. Omvendt har fonden ikke 

mulighed for at tjene yderligere afkast via valutaudviklingen der f.eks. har været på USD for nogle af fondens 

store beholdninger af amerikanske obligationer.    

Dataperiode for Sparinvest Investment Grade value bonds er ganske begrænset, da fonden er ret ung og har kun 

eksisteret siden oktober 2012. I vores analyse af hedgefonden benytter vi data fra ultimo oktober 2012 til ultimo 

februar 2017. 

Forklarende variable for denne hedgefonds vedkommende defineres en smule forskelligt. Sparinvest selv defi-

nerer fondens Benchmark som: Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (DKK hedged). Morningstar 

vurderer at Bloomberg Barclays Global aggregate corporate bond total retun index (EUR), som et bedre bench-

mark for fonden. I vores analyse af fonden har vi benyttet: BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index – Total Return 

Index. Baggrunden for at benytte et helt tredje indeks er at finde i tilgængeligheden af information. Vi antager 

dog at vores forklarende indeks er repræsentativt for afkast der opnås i hedgefonden. Som forklarende variabel 

på ARP strategien har vi benyttet Bloomberg Barclays IG value index som proxy, da denne har en sammenhæng 

med strategien i fonden. 

6.6 DANSKE HEDGE PCC LIMITED EUROPEAN EQUITIES ABSOLUTE (EUR)  

ISIN ticker: GB00B0JFBJ16 

Investeringsstrategi beskrives i væsentlig investorinformationen som:  

”Den alternative investeringsfond investerer i europæiske aktier - både lange og korte positioner bl.a. 

gennem brug afledte finansielle instrumenter. Den alternative investeringsfond forventes at have en 

bruttoeksponering på 150%-200% og kan have nogen retningsbestemt eksponering, som vil have indfly-

delse på fondens afkast. Risikoen, målt ved volatilitet på afkastet, forventes at være mindre end det 
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europæiske aktiemarkeds volatilitet. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være mar-

kante afvigelser i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning”. (Danskehedge, 

2017a) 

Målet med fonden er beskrevet som følgende: ”Målet er at skabe et absolut årligt afkast på 6-8 %-point over 

EURIBOR, samtidig med at der fokuseres på at beskytte kapitalen mod kurstab. Den alternative investeringsfond 

er akkumulerende”. (Danskehedge, 2017a) 

Denne fond er tydeligt en hedgefond, hvilket fonden ikke selv ligger skjul på. Baseret på beskrivelsen ligger der 

flere underliggende hedgefond strategier i fonden. Hedgefonden er aktivt forvaltet og har mulighed for at be-

nytte flere hedgefond værktøjer som eksempelvis gearing og at gå kort i aktiver. Fonden forvaltes fra Guernsey 

men ejes, distribueres og promoveres i Danmark. Fonden antages at investere efter ARP strategien som satser 

på lav volatilitet, da her er tale om en aktiefond med forventet lavere volatilitet end det europæiske aktiemar-

keds. Ydermere kan der være andre underliggende strategier inde over fonden i kortere og længere perioder. 

Valutaafdækning er ikke klart beskrevet i informationen om fonden. Vores analyse vil derfor tage udgangspunk-

ter i hjørne løsninger omkring hedging, hvor hedgefonden enten foretager 100% valuta hedge eller 0% hedge. 

Baseret på analyse vil vi vurdere hvor den højeste forklaringsgrad opnås, som vi derfor vil benytte til at beskrive 

fonden.  

Dataperiode for Danske Hedge er i dette tilfælde komplet siden hedgefondens start. Dvs. at vi har afkast data 

der er repræsentativt for hele fondens levetid. Fonden er oprettet pr. 10-12-2007 hvor vi har første afkast ob-

servationer. Vores data strækker sig til ultimo februar 2017. Fonden har for nylig (pr. 03-04-2017) skiftet porte-

følje manager. (“European Equities Absolute, EUR Sub-Class (Morningstar),” 2017) 

Forklarende variable er for hedgefonden ikke tydeligt beskrevet, da fonden ikke har defineret benchmark hver-

ken fra Central investorinformation eller Morningstar. Da fonden forventer at slå det europæiske aktiemarked, 

har vi valgt at definere MSCI Europe TR (USD) som forklarende variabel for indekset, da dette alt andet lige må 

være udgangspunktet for investering i hedgefonden. Som ARP strategi benytter vi S&P500 Low Volatility Total 

Return Index til trods for at dette indeks er på amerikanske aktier. Baggrunden for valg af netop dette indeks er, 

at vi ikke har været i stand til at få adgang til et tilsvarende indeks for Europa. 

Hedgefonden forventer at have en bruttoeksponering på mellem 150 og 200 %. Vi regner derfor med en fast 

bruttoeksponering på 175 %. 
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6.7 DANSKE HEDGE FIXED INCOME RELATIVE VALUE FUND, DKK SUB-CLASS 

ISIN ticker: GB00B0JF6306 

Investeringsstrategi for Danske Hedge Fixed income Ralative value fund, beskrives via væsentlig investorinfor-

mation som:  

”Den alternative investeringsfond investerer primært i lange og korte positioner i obligationer og andre 

gældsinstrumenter, der er optaget til eller handles på et anerkendt marked og er udstedt af kreditinsti-

tutter og regeringer i et OECD-land. Den alternative investeringsfond anvender i høj grad afledte finan-

sielle instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge eller afdække porteføljen. Bruttoekspo-

neringen er maksimeret til 150 gange formuens værdi.” (Danskehedge, 2017b) 

Målet for fonden er:  

”Målet er at skabe et absolut, positivt afkast. Den alternative investeringsfond er akkumulerende.” 

(Danskehedge, 2017b) 

Denne hedgefond fra Danske Hedge er ligeledes Guernsey baseret på samme vilkår som den foregående i afsnit 

6.6. Fonden er aktivt forvaltet og investerer udelukkende i obligationer af forskellige typer, men primært fra 

OECD lande. Baseret på væsentlig investorinformationen antages det at hedgefonden benytter en carry strategi 

til at opnå afkast der er større end markedet jævnfør målet.  

Relative value som fremgår af hedgefondens navn indikerer, at hedgefonden benytter carry strategien, hvor ak-

tiver handles mod hinanden i par eller som flere aktiver, som er højt korreleret. Dette kan gøres i flere typer 

aktiver, og blandt andet, som det forventes i denne, på realkreditobligationer og statsobligationer. Formålet med 

denne strategi er at finde muligheder i markedet for at arbitrere på ”pris fejl”. For denne hedgefond vil vores 

antagelse være, at fokus er handel med danske realkredit obligationer og danske statsobligationer. Hedgefonden 

forsøger formentlig at arbitrere på det spread der er mellem de to typer obligationer, hvor statsobligation sælges 

kort og realkreditobligation holdes langt. Når hedgefonden sikre en aggregeret varighed på 0 betyder det derfor, 

at hedgefonden har en varighed på 0 og er markedsneutral. Hedgefonde kan herudover investere i andre gælds-

instrumenter, som vi ikke vil berøre yderligere i den opgave. Dette kan dog være som en carry strategi på kredit 

eller lignende. Da denne hedgefond ikke er repræsenteret via Morningstar har vi ikke mulighed for at skabe 

yderligere komfort omkring strategien. 
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Valutaafdækning er som hedgefonden i afsnit 6.6 ikke klart defineret i væsentlig investorinformation. Da det 

ikke er tydeligt om der hedges arbejder vi igen med hjørneløsninger, hvor udgangspunktet er enten 0% hedge af 

valuta eller 100% hedge af valuta. 

Fonden er en DKK fond, som blandt andet investerer i realkredit obligationer (som ikke findes mange andre ste-

der end DK). Dvs. når fonden køber statsobligationer fra andre OECD-lande, så hedges disse positioner i DKK. 

Denne hedge skaber ikke nogen nævneværdig værdi eller tab ved EUR landene (da DKK som tidligere nævnt 

ligger i fastkurssystem mod EUR). Der hvor det kan have værdi at hedge valuta er ved køb af obligationer i USA 

og andre ikke EUR-lande. I forhold til disse lande, kan effekten af at hedge DKK have både en positiv og negativ 

effekt på afkast. 

Dataperiode som benyttes i forbindelse med vores analyse er fra hedgefonden start september 2012 til ultimo 

februar 2017. I væsentlig investorinformation skriver hedgefonden følgende: ”På grund af væsentlige ændringer 

i investeringspolitikken blev resultaterne frem til 2013 opnået under omstændigheder, der ikke længere gør sig 

gældende.” (Danskehedge, 2017b) Det betyder i praksis at vi ikke kender hedgefondens fulde levetid og dermed 

kun den levetid hvor den nuværende strategi har fungeret. At vi ikke kender til afkast før strategi ændringen vil 

ikke have effekt på analysen. 

Forklarende variable er for denne hedgefond ikke lige til at definere, da fonden ikke har et officielt benchmark 

jævnfør væsentlig investorinformation. Ejeren af fonden (Danske Invest PCC) skriver i væsentlig investorinforma-

tion at målet med hedgefonden er at skabe et absolut afkast, hvilket vil sige at afkast ikke skal være bedre relativt 

til noget andet, men blot skabe positivt afkast. 

Baseret på den investeringsstrategi som er beskrevet i væsentlig investorinformation antager vi at hedgefonden 

investerer i et spread, som herefter geares for at opnå et afkast af en acceptabel størrelsesorden. Som første 

forklarende variabel har vi derfor benyttet data fra Nordea Asset Management, hvor vores indeks som benyttes 

som forklarende variable er baseret på en varighed på 5. Udarbejdelsen af indekset er beskrevet i afsnit 5.1. Som 

forklarende variabel for APR strategien benytter vi J.P. Morgan global bond Carry.  

Hedgefonden kan som udgangspunkt have en bruttoeksponering op til 150 gange formuens værdi. Vi har valgt 

at regne med en fast bruttoeksponering på 600 % til, at replikere den svingende gearingseffekt fra hedgefonden. 

Denne gearingseffekt benyttes både ved den forklarende variabel ved indekset og ARP strategien. 
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6.8 DANSKE HEDGE FIXED INCOME STRATEGIES FUND, OBLIGATIONER SUB-CLASS 

ISIN ticker: GB00B0XNFJ97 

Investeringsstrategi beskrives via væsentlig investorinformation som:  

”Den alternative investeringsfond investerer i lange og korte positioner i obligations- og rentemarke-

derne i primært Skandinavien, men også Euroland, UK og USA. Den alternative investeringsfond søger at 

udnytte uligevægte i markederne gennem såvel traditionel investering i stats- og realkreditobligationer 

som i afledte finansielle instrumenter. Investeringerne søges beskyttet bedst muligt ved at afdække ren-

terisikoen helt eller delvist, samt ved at placere investeringerne i en række forskellige strategier. Brutto-

eksponeringen er maksimeret til 150 gange formuens værdi.” (Danskehedge, 2017c) 

Målet for fonden defineres som: ”Målet er at skabe et absolut, positivt afkast. Den alternative investeringsfond 

er akkumulerende.” (Danskehedge, 2017c) 

Hedgefonden har sammen oprindelse, udsteder og så videre som hedgefonden i afsnit 6.7. Baseret på investe-

ringsstrategien fra væsentlig investorinformation har denne hedgefonde elementer der til dels minder om inve-

steringsstrategien i hedgefonden beskrevet i afsnit 6.7. En af de elementer der gælder helt særligt for netop 

denne hedgefond er at der benyttes en række forskellige investeringsstrategi, som alle udelukkende er på obli-

gationer. Baseret på beskrivelsen af investeringsstrategien vil vores udgangspunkt blandt andet være at hedge-

fonden benytter carry på obligation som en af de strategier der benyttes. Derudover kan der være elementer af 

investering i kredit, som vi ikke vil evaluere nærmere i denne opgave. Vores tilgang til investeringsstrategien vil 

udelukkende være baseret på antagelser, der beskrivelsen i væsentlig investorinformation ikke giver et klart bil-

lede heraf. 

Valutaafdækning er i stil med de resterende fonde fra Danskehedge ikke beskrevet i væsentlig investorinforma-

tion. I analysen vil vores udgangspunkt være det samme som benyttes i resterende fonde fra Danskehedge, hvor 

det er hjørneløsninger med henholdsvis fuld afdækning eller ingen afdækning.  

Dataperiode er for hedgefonden brugbart fra fondens opstart november 2006 til ultimo februar 2017. Baseret 

på væsentlig investorinformation har vi ikke kendskab til ændringer i investeringsstrategi og/eller portefølje ma-

nager i perioden hvor hedgefonde har være aktiv. 

Forklarende variable er ikke lige til at definere for hedgefonden, da der benyttes en række forskellige hedgefond 

strategier. Baseret på strategien i hedgefonden benytter vi de samme indeks til at forklare afkast som benyttes i 
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afsnit 6.7, hvilket vil sige det indeks vi selv har konstrueret på baggrund af information fra Nordea Asset Mana-

gement, samt J.P. Morgan global bond Carry. 

Hedgefonden tillader gearing og kan have en bruttoeksponering på op til 150 gange. I vores analyse vil vi blot 

benytte gearing svarende till 600%, som en konstant til trods for at gearing formentlig vil variere over tid. 

6.9 DANSKE HEDGE MORTGAGE ARBITRAGE FUND, DKK SUB-CLASS 

ISIN ticker: GG00BSTLDW24 

Investeringsstrategi for denne hedgefond beskrives i væsentlig investorinformation som:  

”Den alternative investeringsfond investerer hovedsagligt i danske realkreditobligationer. Herudover kan 

der anvendes afledte finansielle instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge, reducere/af-

dække eksponeringen. Markedsrisikoen vil blive afdækket helt eller delvist. Bruttoeksponeringen er 

maksimeret til 20 gange formuens værdi.” (Danskehedge, 2017d) 

Fondens mål defineres som følger:  

”Målet er at skabe et positivt, absolut afkast. Den alternative investeringsfond er akkumulerende.” 

(Danskehedge, 2017d) 

Denne hedgefond har som de andre Danske Invest PCC oprindelse og tilhører på Guernsey, men distribueres og 

promoveres i Danmark. Hedgefonden investerer jævnfør investeringsstrategien hovedsageligt i danske realkre-

ditobligationer, hvor denne forsøger at skabe værdi. Modsat tidligere fonde som blandt andet forsøger at skabe 

afkast ved at udnytte det spread der er mellem statsobligation og realkreditobligationer, benytter denne hedge-

fond varigheden på realkreditobligationer. Det vil sige at hedgefonden investerer realkreditobligationer og ud-

nytter varigheden for igen at skabe et spread, som kan geares. Dette er derfor en carry strategi som benyttes på 

hedgefonden. 

Valutaafdækning er i stil med de resterende fonde fra Danske Hedge, ikke beskrevet i væsentlig investorinfor-

mation. Vores udgangspunkt er derfor ligeledes det amme som benyttes i resterende fonde fra Danske Hedge, 

hvor det er hjørneløsninger med henholdsvis fuld afdækning eller inden afdækning benyttes. 
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Dataperiode som analyseres går tilbage til fondens oprettelse i ultimo december 2003 og frem til ultimo februar 

2017. I væsentlig investorinformation skriver fonden følgende: ”Resultaterne frem til 2014 er opnået under om-

stændigheder, som ikke længere gør sig gældende, da den alternative investeringsfond hørte under Danske In-

vest Leveraged (KYG2655P1019).” (Danskehedge, 2017d) 

Baseret på information omkring afkast før 2014 kan vi ikke tyde om det skyldes at fonden tidligere har været en 

underliggende fond/strategi i Danske Invest Leveraged, som nu er blevet en selvstændig fond. Uagtet denne 

oplysning benytter vi data tilbage fra fondens opstart. Dette kan have en uhensigtsmæssig effekt på analysen, 

hvilket dog kræver fuld gennemsigtighed for at gennemskue. 

Forklarende variable for Danske hedge mortgage arbitrage fund er ikke let at definere baseret på hedgefondens 

investeringsstrategi. Dog er udgangspunktet at det er carry på varighed på danske realkreditobligationer. Da vi 

ikke har været i stand til at konstruere et sådan indeks har vi benyttet det konstruerede indeks af statsobligatio-

ner og realkreditobligation, som bedste proxy for et indeks. Derudover benytter vi J.P. Morgen global bond carry 

som forklarende variabel for ARP strategien. 

6.10 ASGARD FIXED INCOME FUND  

ISIN ticker: KYG059941016 

Investeringsstrategi for Asgard fonden beskrives via faktaark som:  

“The investment strategy focuses on relative value fixed income investment opportunities in European 

fixed income markets with a Scandinavian bias. The fund trades and invests long and short in govern-

ment, mortgage, covered and index-linked bonds with a minimum credit rating of Aa3 or equivalent and 

both listed and OTC fixed income derivatives. The objective is to generate a consistent long-term high 

risk-adjusted return.” (Asgard, 2017) 

Asgard fonden har hjemsted på Cayman Island og er listet på den Irske børs, hvorfor strategien også skrives på 

engelsk. Da fonden har hjemsted udenfor EU, er der ikke samme krav ift. Central investorinformation/KIID som 

de andre undersøgte fonde har. Dette betyder, at informationerne omkring fonden er mere begrænsede. Af 

investeringsstrategien fra faktaarket er vores antagelse at fonden benytter carry strategien på obligationer, hvor 

hedgefonden forsøger at arbitrere på spreaded. Af investeringsstrategien indgår ”Relative value”, som antyder 

at hedgefonden investerer ved at udnytte pairs trading. Formålet med strategien er at finde muligheder i mar-
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kedet og arbitrere på ”pris fejl”.  Fonden investerer både realer, stater, SDO’er og inflations regulerende indeks-

obligationer. Afkast for Asgard fonden skabes tilsvarende ved at være lang i en type obligation og gå kort i en 

anden. Baseret på strategien antager vi at der skabes en markedsneutral portefølje. 

Valutaafdækning antages ikke at ske i denne fond. Asgard skriver ikke deres tilgang til valutaafdækning direkte i 

fakta arket, hvorfor vores vurdering alene er en antagelse på baggrund af fakta ark. Det geografiske investerings-

område er Europa, med en betydelig overvægt af Danmark, hvilket alt andet lige vil betyde, at effekten af evt. 

valutaafdækning er minimal. Men da vi ikke er sikre, har vi for fonden her ligeledes valgt, at regne med vores 

hjørneløsning (100 % hedge og 0 % hedge). 

Dataperiode for Asgard fonden udgøres tilbage fra hedgefondens opstart i juli 2003 og frem til sidste observation 

i februar 2017. I vores analyse benytter vi dog udelukkende data fra perioden efter 2007, hvilket vil sige at vi 

benytter afkastdata fra perioden fra januar 2008 til februar 2017. Baggrunden for at vi ikke benytter data tilbage 

fra fondens start er at strategien radikalt blev ændret fra tidligere investering i global makro med underliggende 

strategier indenfor: volatility trading, rentekurve og event-drevne investeringer. (Eurohedge, 2013) 

Forklarende variable for Asgard fonden antaget at vores konstruerede indeks med statsobligationer og realkre-

ditobligationer er repræsentativt for strategien. Dette skyldes at denne strategi godt kan passe ind under den 

nuværende investeringsstrategi, som er dækket er begrebet ”relative value”, hvor to aktiver pares og der på den 

måde skabes et spread. Som en ekstra forklarende variabel benytter vi J.P. Morgan global bond carry som for-

klarende variabel for ARP strategien.  

Hedgefonden skriver i faktaarket at de kan geare op til 10 gange. (Asgard, 2017) For at moderere gearingen i 

vores analyse benytter vi en konstant gearing på 600%. 

6.11 NYKREDIT ALPHA KOBRA   

ISIN ticker: DK0060455889 

Investeringsstrategi for hedgefonden beskrives i væsentlig investorinformation som:  

”Målet med afdelingen er at investere i korte og mellemlange obligationer på en sådan måde, at der 

skabes et positivt afkast. Investeringsstrategien i afdelingen søger at udnytte diverse renteforskelle mel-

lem stats- og realkreditobligationer og renteafdækningsinstrumenter. Samtidig søges renterisikoen på 

obligationsbeholdningen nedbragt, så afkastudviklingen ikke påvirkes af udviklingen i renteniveauet. For 
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at opnå et attraktivt afkast anvendes en høj gearing, hvor der investeres for lånte midler eller via afledte 

finansielle instrumenter. Afdelingen investerer primært i danske stats- og realkreditobligationer og kan 

desuden investere i europæiske stats- og realkreditobligationer. Obligationerne har en maksimal løbetid 

på fem år.” (Nykredit, 2017) 

Nykredit alpha kobra er en dansk hedgefond med hjemsted i København. Det fremgår af investeringsstrategien 

at hedgefonden forsøger at skabe et positivt afkast ved benytte en carry strategi på obligationer. Investerings-

strategien ligger op til at afkast opnås på 2 måder ved denne carry strategi, som er henholdsvis at udnytte det 

rente spread der er mellem realkreditobligationer og statsobligationer, samt ved varighed. Hedgefonden har 

mulighed for at benytte høj gearing til at skabe et afkast der er på niveau med hvad der kan forventes med risiko 

og investeringstype taget i betragtning. 

Valutaafdækning antages for denne hedgefond ikke at være af væsentlig karakter, da Nykredit Alpha Kobra pri-

mært investerer i danske stats- og realkreditobligationer og ligeledes i europæiske stats- og realkreditobligatio-

ner. Hedgefondens valuta eksponering overfor valuta som enten ikke er DKK eller EUR er derfor begrænset. Uag-

tet den begrænsede valutaeksponering vil vi foretage analysen både ved 100% hedge og 0% hedge. 

Dataperiode for fonden defineres fra ultimo april 2013 til ultimo februar 2017. Fonden blev stiftet i 2012, men 

ikke igangsat før 2013. Fonden har løbende skiftet manager og nuværende manager har siddet som PM’er siden 

09-03-2015. Der er ingen information om ændring af strategi siden fondens igangsættelse. (“Nykredit Alpha 

Kobra (Morningstar),” 2017) 

Forklarende variable for Nykredit Alpha Kobra er i stil med Asgard og flere hedgefonde fra Danskehedge, hvilket 

vil sige det konstruerede indeks af stats- og realkreditobligationer, som er modtaget fra Nordea Asset Manage-

ment, og J.P. Morgen global bond carry for ARP strategi. 

Hedgefonden har mulighed for at geare investeringer og denne gearing kan svinge fra måned til måned. I bereg-

ninger i opgaven benytter vi en fast gearing på 600%, for at afspejle gearing. Dette giver selvsagt en tracking fejl 

i vores analyse, hvilken vi dog vil antage er begrænset. 

6.12 NORDEA STABLE RETURN    

ISIN ticker: LU0351545230 

Investeringsstrategi for Nordea Stable Return beskrives i central investorinformation som:  
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”Afdelingens mål er at bevare investorernes kapital og sikre dem stabil vækst. Der investeres i globale 

aktier, obligationer (herunder obligationer, der kan konverteres til aktier) og pengemarkedsinstrumen-

ter, der er denomineret i forskellige valutaer, i forventningen om stigninger og fald. Afdelingen vil typisk 

bestå af aktierelaterede værdipapirer og gældspapirer. Afdelingen kan blive eksponeret for andre valu-

taer end basisvalutaen via investeringer og/eller kontantbeholdninger. Afdelingen bruger valutaekspo-

neringen aktivt i investeringsstrategien. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter med 

henblik på at reducere risiko og/eller oparbejde yderligere kapital eller indtjening. Et afledt finansielt 

instrument er et finansielt instrument, der får sin værdi fra værdien af et underliggende aktiv. Brugen af 

afledte finansielle instrumenter er ikke omkostnings- eller risikofri. Afdelingen kan være højt gearet, hvil-

ket betyder, at eksponeringen for underliggende markeder og/eller værdipapirer, der genereres af in-

strumenterne i afdelingens portefølje, kan være meget højere end 100 %.” (Nordea, 2017) 

Nordea Stable return er en Luxembourg fond distribueret og solgt i Danmark. Fonden klassificeres officielt ikke 

som en hedgefond, men underliggende strategier og værktøjer gør, at vi sammenligner fonden på lige fod med 

andre hedgefonde. Nordea Stabile return er som den eneste af vores udvalgte fonde en del af kategorien; balan-

ceret. (“Nordea 1 - Stable Return BI-EUR (Morningstar),” 2017) 

Fonden fra Nordea er en blanding af flere typer strategier, som i praksis bør kunne splittes i flere fonde for at 

give mere overskuelighed for den enkelte investor. Overordnet vil det sige at der investeres i aktier, obligationer 

og et diskretionært mandat på toppen, hvor der også kan handles andre aktiver, som eksempelvis valuta. Inve-

steringer på obligationer indeholder også investering i konvertible obligationer, som kan være i form af en carry 

strategi, hvor de benyttes. Det er dog ikke information der er offentligt tilgængeligt. 

På aktiedelen er strategien ligeledes ikke klart defineret baseret på information i central investorinformation. 

Vores udgangspunkt vil være at fonden benytter sig af en strategi der satser på lav volatilitet i aktier, altså en 

såkaldt low vol. strategi. (“Nordea 1 – Stable Return Fund surpasses 1 billion EUR assets under management,” 

2017) 

Valutaafdækning er ikke beskrevet i central investorinformation for Nordea Stable Return, dog beskrives det at 

valuta benyttes som en aktiv del af investeringsuniverset for fonden. Vi har i opgaven foretaget analyse af fonden 

både med og uden valutaafdækning for at vurdere hvad der er mest repræsentativt. Alt andet lige vil det korrekte 

svar dog formentlig ligge et sted mellem 0% og 100% hedge. Fonden har et diskretionært mandat, hvor valuta 
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spekulation indgår som en mulighed. Tidligere har fonden eksempelvis bettet på at GBP skulle devaluere omkring 

brexit. (Walsgard, 2017) 

Dataperiode i vores analyse af Nordea Stable return går fra ultimo november 2005 til ultimo februar 2017. Der 

har ikke været ændringer til strategien i perioden hvor fonden har eksisteret, hvor den fulde periode benyttes til 

analyse. Fonden administreres som flere forskellige med samme underliggende strategi. 

Forklarende variable for Nordea Stable Return er ikke lige til at definere grundet de flere strategier, som benyttes 

og kombineres. Morningstar definerer et benchmark til fonden, som dækker 50% globale obligationer og 50% 

globale aktier. (“Nordea Stable Return Fund BI EUR (Morningstar),” 2017). 

I vores analyse har vi grundet de mange strategier benytter flere forskellige indeks og strategier for at imøde-

komme at flere strategier benyttes. Dette betyder dog ikke at alle typer investeringer i fonden er afdækket grun-

det det diskretionære mandat. Vi benytter Merril Lync Global broad market index som forklarende variabel for 

obligation, MSCI Worlds som et forkalrende indeks for almindelige aktier og en S&P500 Low vol for ARP strate-

gien. 

Foden har mulighed for at foretage gearing, så eksponering langt overstiger 100% af samlede aktiver under for-

valtning. Da gearing er så usikkert som det er i fonden har vi fortaget analyse unde gearing. 

6.13 MAJINVEST VALUE     

ISIN ticker: DK0060005338 

Investeringsstrategi beskrives via central investorinformation som:  

”Målet med denne afdeling er at opnå et afkast, som mindst svarer til den generelle udvikling for globale 

aktier. Afdelingen kan investere i danske og udenlandske børsnoterede aktier udvalgt ud fra en værdi-

baseret tilgang og en vurdering af selskabets markedsposition. Investeringsstrategien er aktiv, og afde-

lingen investerer ud fra den grundlæggende filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere 

i selskaber, der vurderes at være prismæssigt undervurderede. Denne tankegang stammer fra den ame-

rikanske value-filosofi, heraf navnet Maj Invest Value Aktier. Afdelingen har ikke et branche- eller lande-

mæssigt fokus, og det betyder, at den kan investere i alle lande, i alle sektorer og i små såvel som store 

selskaber.” (MajInvest, 2017) 
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Majinvest Value er en dansk investeringsforening hjemmehørende og noteret i Danmark. Fonden er en investe-

ringsforening (ikke en hedgefond), som benytter value strategien som driver på sine aktieinvesteringer. Fonden 

har sin egen definition af value strategien. Denne går på, at man ikke blindt køber alle undervurderede aktier, 

men man køber undervurderede kvalitetsaktier som passer ind i den eksisterende allokeringsramme.  Fonden 

har ingen restriktioner i forhold til hvor den må og kan investere. 

Valutaafdækning beskrives ikke i central investorinformation for fonden. Da valutaafdækning ikke er beskrevet 

arbejder vi igen med hjørneløsninger og vil derfor foretage beregning både med 100% afdækning af valuta og 

0% afdækning. Det fremgår af Morningstar pr. 22.04.2017, at fonden har en eksponering mod USA på 61,47%. 

Valuta positioner kan derfor have en væsentlig effekt på afkast i fonde. (“Majinvest Value Aktier (Morningstar),” 

2017) 

Dataperiode for fonden går fra opstart af denne ultimo december 2005 til ultimo februar 2017. I perioden hvor 

fonden har eksisteret har porteføljemanager, Kurt Kara, siddet hele perioden. Der har i samme periode heller 

ikke været ændringer til den strategi, som følges. (“Majinvest Value Aktier (Morningstar),” 2017) 

Forklarende variable for Majinvest Value er ganske entydigt jævnfør både Morningstar og Majinvest selv. Begge 

definere fondens benchmark som MSCI World total return. Vi har derfor valgt at benytte samme indeks som 

forklarende variabel for indekset. Baseret på beskrivelsen af marked og strategi i central investorinformation 

benytter vi derfor MCSI World som indeks. Som ARP strategi benytter Majinvest value hvorfor vi benytter det 

tilsvarende value indeks til MSCI World.  

6.14 SYDINVEST VERDEN LIGEVÆGT VALUE  

ISIN ticker: DK0010101740 

Investeringsstrategi for Sydinvest verden ligevægt value beskrives som:  

”Målet med denne investering (også kaldet andelsklasse) er at opnå et afkast, som svarer til eller over-

stiger afkastet på de globale aktiemarkeder under hensyntagen til andelsklassens rammer for risiko. An-

delsklassen investerer globalt i aktier. Investeringerne er spredt på forskellige lande og brancher. Andels-

klassens største investeringer ligger i USA og Europa. Andelsklassen følger en ligevægtet valuestrategi. 

Tanken bag ligevægt er, at alle aktieinvesteringer i andelsklassen indgår med nogenlunde samme andel. 
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Har andelsklassen fx investeret i 200 aktier, vil hver aktie udgøre ca. 0,5 % i andelsklassen. Når vi inve-

sterer efter en valuestrategi, udvælger vi selskaber, der er billigt prisfastsat ud fra en række regnskabs-

mæssige nøgletal i forhold til selskabernes aktiekurs.” (Sydinvest, 2017) 

Sydinvest verden ligevægt value, er en dansk noteret og forvaltet investeringsforening. Det vil sige, at det i praksis 

ikke er en hedgefond, dog benyttes ARP strategien value baseret på investeringsstrategien, som i praksis er en 

hedgefond strategi. Value strategien implementeres i investeringsforeningen ved at investere i undervurderede 

globale aktier indenfor forhåndsbestemte rammer. Porteføljen i investeringsforeningen indgår med ligevægt, 

hvilket vil sige at alle positioner har nogenlunde samme vægt. Der er altså ikke mulighed for at overvægte aktier 

som investeringsforeningen tror ekstra på. 

Valutaafdækning er ikke beskrevet i central investorinformation, andet end ved følgende  

”Andelsklassen påtager sig valutarisici, som kan påvirke afkastet positivt eller negativt.” (Sydinvest, 2017)  

Det vil sige at investeringsforeningen påtager noget valutarisici. Da vi ikke kender til omfanget af afdækning af 

benytter vi igen hjørneløsninger, hvor vi laver en analyse hvor forklarende variable hedges henholdsvis 100% og 

0% overfor valutaeksponering. 

Dataperiode for investeringsforeningen, som benyttes i forbindelse med analyse er fra ultimo oktober 2000 og 

frem til ultimo februar 2017. Fonden er oprindeligt stiftet pr. 16.11.1987, der er dog ikke data tilgængeligt tilbage 

til dette tidspunkt. Som udgangspunkt er der ikke information tilgængeligt omkring at fonden skulle have ændret 

strategi eller andre ting som kunne have effekt på afkast i analyseperioden. Dog er porteføljemanager skiftet 

primo september 2013, som kan have givet udslag. (“Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK (Morningstar),” 

2017) 

Forklarende variable defineres lidt forskelligt af hhv. Sydinvest og Morningstar. Sydinvest selv definerede deres 

benchmark som MSCI World AC TR, mens Morningstar definere benchmark til MSCI World NR. (Sydinvest, 2017; 

“Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK (Morningstar),” 2017) 

I vores analyse har vi baseret benchmark på samme som Sydinvest selv definere deres benchmark, da dette giver 

mening i forhold til investeringsstrategi. Det vil sige at den forklarende variabel vi benytter som indeks er MSCI 

World AC TR. Som ARP strategi benytter vi en tilsvarende value implementeret af MSCI i form af MSCI World AC 

Daily TR Value gross index som proxy. 
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6.15 DELKONKLUSION 

Som konklusion ovenstående afsnit og undersøgelsesspørgsmål 2, kan det konkluderes at det er muligt at få en 

indikation på hvordan den enkelte fonds tilgang til investering er. Det vil sige, at det i et vist omfang er muligt at 

gennemskue, hvad den underliggende hedgefond strategi er, og dermed hvordan investeringsforeningen eller 

hedgefonden forsøger at skabe værdi af det aktive mandat.  

I praksis er det derfor muligt med viden om forskellige ARP strategier at gå ind og vurdere hver enkelt investe-

ringsforening og hedgefond for hvilken strategi der benyttes. Til trods for at den overordnede strategi kan iden-

tificeres baseret på investeringsstrategien er det dog ikke muligt at se hvordan denne strategi implementeres i 

praksis. Det kan for eksempel være i tilfælde den overordnede ARP strategi er Value, som i praksis kan imple-

menteres på flere måder, heriblandt kan den implementeres som en markedsneutral position eller en position 

der indeholder markedsrisikoen. Derudover er der også flere indgangsvinkler til at implementere en value stra-

tegi, hvilket heller ikke er beskrevet i detaljer på den pågældende investeringsforening eller hedgefond. 

Når det ikke er muligt at kende den underliggende strategi i detaljer er det ligeledes besværligt at regne risiko 

både som enkelt investering, men også i porteføljesammenhæng. Risikoen bliver mere kompleks, for ikke at sige 

umulig, at beregne når der tilføjes gearing i nogle hedgefond. Denne gearing kan for enkelte hedgefonde være 

helt op til 150 gange det investerede beløb. 

Alle resultater af analysen er præsenteret skematisk på den efterfølgende side.
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Kilde: Egen tilvirkning baseret på analyse I foregående afsnit.  
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7 PERFORMANCEANALYSE 

Formålet med dette afsnit er, at foretage en performanceanalyse af den udvalgte stikprøve af hedgefonde og 

hedgefond lignende investeringsforeninger. Denne performanceanalyse skal anvendes til at se på sammenhæn-

gen mellem en de udvalgte fonde, med henblik på at vise eventuel sammenhæng til henholdsvis indeks og ARP 

strategier. Baseret på vores bearbejdning af stikprøven af hedgefonde vil vi alt andet lige forvente større sam-

menhæng mellem ARP strategi og fond end indeks og fond. 

Performanceanalyse vil tage udgangspunkt i resultater præsenteret i skemaform på foregående side. Databe-

handling der er foretaget forud for denne analyse er beskrevet i detaljer i afsnit 5, hvor også de enkelte indeks 

er beskrevet med karakteristika. 

En vigtig parameter at holde for øje i performanceanalysen, er måden hvorpå vi foretager denne. Det skyldes at 

vi benytter lineær regression, som CAPM til at forklare afkast i fonden baseret på indeks og ARP strategi. I nogle 

af fondene har porteføljemanager mulighed for at benytte optioner og andre finansielle instrumenter, der kan 

spille ind på afkast. Det betyder derfor, at vi med en lineær model, ikke har mulighed for at fange eksponentielle 

afkastdata fra finansielle instrumenter og optioner. Disse typer aktiver vil derfor blot spille ind som en lavere 

forklaringsgrad i performanceanalysen. 

Hvis analysen udføres hvor tid ikke er en faktor, vil det være muligt at udvide modellen for analysen både i form 

af dynamisk gearing, dynamisk valutaafdækning og flere ARP strategier. Benyttes flere ARP strategier indenfor 

samme kategori, er det muligt at finde en ARP strategi for de underliggende parametre, der alt andet lige vil ligge 

tættere på den faktiske strategi. Med baggrund heri er vores forventning, at det er muligt at foretage en analyse 

der bedre forklare afkast og dermed hvad der sker underliggende i den enkelte hedgefond eller hedgefond lig-

nende investeringsforening. 

7.1 RESULTAT AF PERFORMANCE ANALYSE 

Et samlet overblik over resultater fra regressioner er præsenteret skematisk, henholdsvis to og tre sider fremme 

i afsnittet, alt efter om fonden vurderes på baggrund af afkast mod forklarende variable samt om der er valuta-

afdækning eller ej. 
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Den overordnede konklusion på performanceanalyse er, at der er en generel tendens til at indeks har en højere 

forklaringsgrad af afkast i fonden end ARP strategien har. Dette kan skyldes mange forskellige grunde. En af de 

altovervejende grunde til netop dette resultat, skal formentlig findes i de ARP strategier vi benytter i opgaven, 

samt fondenes tolkning heraf. ARP strategier kan i praksis udformes på mange forskellige måde baseret på for-

skellige karakteristika. Det vil sige at en value strategi ikke er simpel, men kan udformes og implementeres på 

mange forskellige måder. Med udgangspunkt i ARP strategien ”Value” kan det derfor betyde, at fonden benytter 

en stockpicking tilgang på baggrund af flere kvalitative parametre. I de value indeks der benyttes fra MSCI, er de 

alle baseret på regnskabstal som: 

- Book-to-price 

- Forward P/E 

- Udbytteprocent 

Det betyder derfor, at fonden kan have vidt forskellige aktier i porteføljen sammenholdt med vores benchmark 

for ARP strategi, til trods for at begge benytter value tilgangen. Der kan desuden implicit ligge et bias ved anven-

delse af book-to-price som parameter, da der historisk er nogle sektorer som har højere book-to-price og om-

vendt. 

Resultat af performanceanalysen viser at alpha svinger over fondene fra lidt over 2% pr. måned til svagt negativ 

pr. måned. Det er specielt Fundamental Invest der springer i øjnene med den høje alpha, som er statistisk signi-

fikant. Til alpha skal det generelt bemærkes at alpha er væsentligt influeret af det valgte benchmark, hvilket også 

betyder, at det forkerte benchmark vil give alpha der er forkert. 

For gennemgående at kunne vurdere R kvadreret på hver af fondene, har vi i tillæg til vores regressioner sam-

menholdt korrelationer. Til dette formål benyttes Pearson korrelations koefficient og Spearman rank korrelations 

koefficient. De to korrelationer viser for alle stikprøver, at der ikke er tendens til at Spearman rank korrelations 

koefficient er højere. Det betyder at resultaterne af regressioner mellem fond og forklarende variable ikke er 

væsentligt influeret af outliers i afkastdata. 

Resultater af analysen er præsenteret skematisk på efterfølgende to sider for henholdsvis analyse med 100% 

valutaafdækning (100% hedge) og ingen valutaafdækning (0% hedge). Data er præsenteret i samme rækkefølge, 

som fremgår af oversigten i konklusion på afsnit 6. Disse vil derfor kunne stilles ved siden af hinanden for at få 

en let overskuelig oversigt over resultaterne.
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Kilde: Egen tilvirkning af data baseret på performance analyse beskrevet i afsnit 5 (* indikerer at henholdsvis alpha værdi/beta værdi er signifikant) 
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Kilde: Egen tilvirkning af data baseret på performance analyse beskrevet i afsnit 5 (* indikerer at henholdsvis alpha værdi/beta værdi er signifikant) 
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Baseret på de resultater fra foregående sider, vil resultater bliver præsenteret pr fond eller grupperet for fonde 

der indeholder fælles karakteristika i fonden og analyse heraf. 

Fundamental Invest fonden har en forklaringsgrad både ved indeks og ARP strategi som er begrænset til få %. 

Analysen viser at ARP strategien har en forklaringsgrad på 8% af afkast i fonden. 

Fundamental Invest er en af de fonde, som er bedre til at informere omverdenen om hvordan afkast opnås. Om 

end det højere informationsniveau er på et billigt grundlag, grundet den lave kompleksitet i investeringen. Dette 

gør at det er muligt, at analysere endnu dybere i hvorfor der ikke er en større sammenhæng mellem fonden og 

ARP strategien. 

Problemet er kort beskrevet som intro til dette afsnit. I analysen benyttes MSCI Denmark Value som forklarende 

variabel. Denne ARP strategi har 3 kvantitative parametre der måles på, for at skabe en portefølje af aktier. 

Michael Voss og Fundamental Invest benytter i stedet 6 forskellige parametre som både er af kvantitativ, men 

også karakter, men også af kvalitativ karakter. Det betyder altså at Micheal Voss’s anvender en tilgang til value, 

som for os ikke er mulig at replikere. Den portefølje som Michael Voss har pr. ultimo juni indeholder store posi-

tioner i selskaber som Bavarian Nordic og Genmab, der som bekendt er biotek og derfor en sektor med en lav 

book-to-price. Det betyder at MSCI formentlig vil rangere disse aktier helt anderledes en Fundamental Invest gør 

det. (“Fundamental Invest - Investeringsfilosofi,” 2017, “Fundamental Invest Stock Pick (morningstar),” 2017) 

Derudover benytter Michael Voss desuden mulighed for at engagere sig som aktiv ejer af en virksomhed og der-

med i forsøger at få medbestemmelse, hvor han mener at kunne skabe værdi. 

Samlet viser det sig at den lave forklaringsgrad af afkast i fonden, giver god mening med udgangspunkt i den 

konkrete investeringsfilosofi. 

Sparinvest Momentum viser en forklaringsgrad i den højere ende, både ved brug af indeks og ARP strategi som 

forklarende variabel. Det viser sig at indeks har en højere samvariation med fonden, end hvad der er tilfældet 

for ARP strategien. Som udgangspunkt er dette resultat overraskende, da momentum strategien alt andet lige 

implementeres på baggrund af en tendens i markedet. 

Forklaringen til den lavere forklaringsgrad kan dog formentlig findes i den eksakte momentum strategi, samt 

implementering af denne. Til trods for at denne strategi virker mere defineret, er der en lang række mulige vari-

ationer af ARP strategien. Helt grundlæggende kan vægtningen af aktiver i fonden være forskellige for vægtning 

af aktiver i ARP. Vægtningen kan blandt andet ske baseret på volatilitet eller en helt anden faktor. Det betyder i 
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praksis, at to fonde der begge benytter momentum strategien på det samme indeks kan have forskellige porte-

føljer. Dette giver uden tvivl udslag på performance af den enkelte fond. 

Resultat af analysen for Sparinvest Momentum viser derfor en større korrelation med indeks end den underlig-

gende ARP strategi. Det kan tolkes som den faktiske momentum strategi i fonden, har en mindre tracking error 

til indeks end en tilsvarende strategi. 

Interessant ved Sparinvest momentum er det desuden, at fonden ikke er i stand til at skabe positivt afkast af det 

aktive mandat, til trods for at fonden vurderes uden omkostninger. Fonden har løbende omkostninger på 2%, 

hvilket det negative alpha på årsbasis overstiger. (Sparinvest, 2017) 

Fondens eksponering overfor marked beta, uagtet om der anvendes indeks eller ARP strategi, er over en. Hvilket 

vil sige, at fonden tager mere risiko for at opnå et højere afkast. Dette er paradoksalt når det viser sig, at fonden 

ikke skaber et positivt alpha til trods for, at den anskues uden omkostninger. 

Sparinvest Global Value viser I vores regression en forklaringsgrad på cirka 69% både ved indeks og ARP strategi. 

Sammenhængen mellem ARP strategi og indeks viser en R kvadreret på 96%, hvilket betyder at ARP strategi på 

MSCI World er meget tæt på det faktiske indeks. 

Forklaringen til den højere forklaringsgrad, som dog ikke slår indeks, skal formentlig findes i nogle af de samme 

parametre som præsenteres i både gennemgangen af Fundamental Invest og Sparinvest Momentum. Dette vil 

sige, at der ligeledes her ligger noget implicit i strategien eller implementeringen af denne, som vi ikke har kunnet 

gennemskue baseret på central investorinformation. 

Resultat af analysen for Sparinvest global value giver derfor ikke nogen indikation på den eksakte ARP strategi i 

fonden. 

Sparinvest European Value opnår tilsvarende den globale fond, en forklaringsgrad I den højere ende på cirka 

53% ved indeks som forklarende variable. Ved denne fond viser det sig i stil med tidligere fonde, at ARP strategien 

kan forklare en væsentlig lavere %del af afkast i fonden, sammenlignet med indeks. Begrundelsen for den lavere 

forklaringsgrad skal formentlig findes i den faktiske investeringsstrategi og/eller implementering af denne. Se 

begrundelse ved Fundamental Invest, som tillige kan benyttes på Sparinvest European value. 

Sparinvest IG Value bonds har I vores analyse en relativt lav forklaringsgrad ved indeks, samt en endnu lavere 

forklaringsgrad ved ARP strategi. Dette kan blandt andet skyldes, at den ARP strategi vi forsøger at benytte som 

forklarende variabel, kun har begrænset sammenhæng til faktiske strategi i fonden. 
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Baseret på regressionen viser det sig, at fonden skaber et negativt alpha på - 0,12% om måneden. Dette betyder 

at fonden ikke er i stand til at skabe afkast af det aktive mandat, da negativ alpha overstiger løbende omkostnin-

ger på 1,18% pr. år. (Sparinvest, 2017) 

Resultat af vores analyse viser derfor, at det ikke har været muligt at identificere en ARP strategi som direkte kan 

substituere den ydelse fonden tilbyder. Det skal dog bemærkes, at fonden ikke er i stand til at skabe positivt 

alpha baseret på indeks. 

Dansk Hedge European Equity viser en lav forklaringsgrad tilsvarende med de resterende fonde fra Danske 

Hedge. R kvadreret er højest ved indeks som forklarende variabel både ved porteføljen der valutaafdækkes, samt 

porteføljen der ikke valutaafdækkes. Dette indikerer at low vol. strategien, som benyttes som forklarende varia-

bel ikke er baseret på samme tilgang til investering som fonden benytter.  

Danske Hedge European Equity har jævnfør væsentlig investorinformation relativt vide muligheder for, at fore-

tage investeringer der afviger fra low vol. strategien. Fonden kan benytte afledte finansielle instrumenter, som 

kan have en eksponentiel påvirkning på afkast, hvilket den lineære regression ikke vil fange. Derudover kan fon-

den foretage en retningsbestemt eksponering, hvilket betyder at den i praksis kan gå kort i indeks og dermed 

udelukkende investerer som smart beta3. Ved siden af de muligheder som fonden har for at regulere på strate-

gien ved det diskretionære mandat, kan der ligeledes være forskel i den eksakte ARP strategi samt implemente-

ring af denne. 

Alpha for fonden viser i analysen en værdi på cirka 6% om året. Dette er næsten på niveau med det gennemsnit-

lige afkast i fondens levetid. Sammenhængen hertil kan skyldes at fonden ikke selv har et defineret benchmark 

og dermed er alt afkast over den risikofrie rente er alpha. 

Samlet kan der for fonden konkluderes, at de mange muligheder for at regulere strategien, gør at det praktisk 

ikke lade sig gøre, at opnå en høj samvariation med ARP strategien low vol. Det er altså ikke muligt at gennem-

skue den præcise investering, som Danske Hedge foretager sig, baseret på offentlig tilgængelig information. 

  

                                                           
3 Ved smart beta forstås implementering af en af de i opgaven tidligere beskrevne ARP strategier uden eksponering mod 
markedet. Kan implementeres som en lang position i ARP strategi og en kort position i markedet. 
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Samlet gruppe af fixed income fonde viser en generel lav R kvadreret på tværs af disse fonde. Følgende indgår i 

den samlede konklusion på disse fonde: 

- Danske Hedge Fixed Income Relative Value 

- Danske Hedge Fixed Income Strategies Fund 

- Danske Hedge Mortgage Arbitrage  

- Asgard 

- Nykredit Alpha Kobra 

Ovenstående fem fonde har alle nogle af de samme karakteristika, hvorfor det er relevant at konkludere på disse 

samlet.  

Alpha i fondene svinger fra 0,30% pr. måned til 1,43% pr. måned. Alpha vurderes dog begrænset relevant i denne 

sammenhæng, med henvisning til beskrivelsen af vigtigheden af benchmark i afsnit 4.1. Ved alle nævnte fixed 

income fonde, beregnes forklaringsgrader der er meget begrænsede, både med og uden valutaafdækning. Det 

viser, at til trods for en gennemgribende gennemgang af investeringsstrategien vil det være svært, hvis ikke umu-

ligt, at gennemskue den eksakte strategi. Alle fonde i gruppen har en beskrivelse af investeringsstrategien, som 

i sig selv er relativt sparsom på information. 

Overordnet er det meget begrænset med restriktioner på, hvad fondene kan investere i, hvorfor der er en række 

parametre som kan have effekt på forklaringsgraden. Disse inkludere følgende: 

- Likviditetsrisiko, hvilken fondene påtager eksempelvis ved at tage en lang position i realkreditobligatio-

ner og en kort position i statsobligationer 

- Kreditrisiko, hvilken fondene påtager hvis denne for eksempel tager en lang position i en AA rated obli-

gation i stedet for AAA, som ved eksemplet ved likviditetsrisiko 

- Renterisiko, hvilken fondene påtager eksempelvis ved at udnytte rentekurven, for dermed at tage en 

kort position i den korte ende og en lang position modsat 

- Valutarisiko kan forekomme ved at strategier udnyttes, så disse går på tværs af landegrænser med for-

skellig valuta 

Ovenstående risici er blot nogle af mange forskellige risici, som disse fixed income fonde har mulighed for at 

påtage sig, qua typen af fond. Ved hedgefonde med et fixed income mandat er det desuden værd at bemærke, 

at fixed income fonde har mulighed for at udnytte lande specifikke produkter, hvor realkreditobligationer er 
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særligt dansk. Der kan derfor tilsvarende være specielle obligationer med særlige karakteristika, som kan udnyt-

tes i andre lande. Dermed opnås en eksponering overfor en type obligationer der er svær at replikere, hvis den 

eksakte strategi ikke kendes på netop denne type obligation. 

Derudover kan det ligeledes nævnes, at det er muligt for fondene at sælge out-of-the-money put eller call opti-

oner. Dermed får fonden en gevinst ved at sælge i indeværende periode. Så længe fonden investere i en periode, 

hvor disse optioner ikke kommer in-the-money vil der være penge at tjene. Hvis markedskonditionerne ændrer 

sig kan det ske at denne type optioner kommer in-the-money og nogle fixed income fonde taber mange penge 

herpå. 

Baseret på ovenstående gennemgang giver det god mening at R kvadreret på alle fonde er relativt begrænset. 

Derudover viser det også med al tydelighed, hvorfor alpha skal tages med et gran salt når den eksakte investe-

ringsstrategi ikke kendes. Uden at kende den eksakte strategi i fondene, kan vi heller ikke vurdere om nogle af 

dem ved en eventuel fremtidig krise vil ende som ”Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer”, som er 

beskrevet i afsnit 2. 

Når disse fixed income fonde skaber afkast som bredt vurderes som gode, kan de overordnet skabes på to måder: 

- God investeringsstrategi som skaber alpha 

- Mere risiko 

Ud fra tilgængelig information om fondene kan det ikke vurderes, om afkast skyldes den ene eller anden grund. 

I særdeleshed ikke når alle fixed income fondene har vide grænser for brutto eksponering og investeringsværk-

tøjer. 

Konklusionen på analysen for disse fem fixed income fonde er derfor, at vi med den information der er tilgæn-

gelig kun har begrænset mulighed for, at gennemskue investeringen. Der er mange parametre som vi uden in-

terview med fondsmanager ikke kan afdækkes. 

Nordea Stable Return forsøges i analysen forklaret på to måder: en naiv sammensætning af MSCI World og vores 

konstruerede obligations ARP, samt Low vol. Strategien. Low vol. Viser en højere R kvadreret end det naive 

benchmark. Det betyder, at vi er tættere på den faktiske investeringsstrategi ved at benytte ARP strategi, hvorfor 

det må antages at strategien er implementeret på en måde, der har nogle fællestræk med den passive ARP stra-

tegi. 
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Den resterende del af afkast, som ARP strategien ikke kan forklare, kommer fra andre typer investeringer såsom 

obligationer, eller det diskretionære mandat som fonden har på toppen af de to andre underliggende investe-

ringer.  

Samlet konklusion på fonden er derfor, at det er muligt at gennemskue en del afkast i fonden baseret på ARP 

strategien. I tillæg til ARP strategien ligger der obligationer og et diskretionært mandat, der gør at fonden ikke 

er let at gennemskue både i form af risiko, samt investeringsstrategi.  

Majinvest Value har en forklaringsgrad på indeks der overstiger forklaringsgraden på ARP strategien. Resultat af 

analysen viser i grove træk samme resultat som Sparinvest Global Value. 

Sydinvest Verden ligevægt value er en af de få fonde, der baseret på vores analyse ikke er i stand til skabe et 

positivt alpha. Alpha er desuden negativt i sådan et omfang, at til trods for at fonden ses uden løbende omkost-

ninger, er den fortsat ikke i stand til at skabe et positivt alpha. 

Fonden har en forklaringsgrad der lig fonden fra Maj Invest, kan forklares i samme omfang som Sparinvest Global 

Value. Det er alt andet lige de samme bagvedliggende drivere, der gør sig gældende for netop størrelsen på 

denne R kvadreret. 

7.2 DELKONKLUSION 

Som konklusion på ovenstående afsnit, samt besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 3, kan det konkluderes, at 

forklaringsgraden på afkast for stikprøven på fonde er begrænset. Som initialt beskrevet i dette afsnit viser vores 

resultater, at det trods en struktureret gennemgang af hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforenin-

ger ikke har været muligt at finde eksakte ARP strategier der matcher fondene 100%. Det kan skyldes en lang 

række parametre som er forskellige fra fond til fond. Baggrunden for denne lavere forklaringsgrad kan koges ned 

til følgende bullets: 

- Investeringsstrategi er beskrevet i et begrænset omfang, hvilket betyder, at det ikke er muligt at gen-

nemskue den præcise investeringsstrategi. 

- Implementering af den enkelte ARP strategi kan være baseret på en række parametre, som kan have 

væsentlig betydning for fondens afkast. 

- Mulighed for at benytte optioner i investering giver ikke lineære afkast. Dermed er optioner med til skabe 

mindre transparens i fondens investeringer. 
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- Diskretionære mandater anvendes i et ukendt omfang på investeringer med ukendt risiko og ekspone-

ring. 

Samlet giver ovenstående en indikation på hvorfor den enkelte fond er besværlig at gennemskue for den almene 

investor. Med udgangspunkt heri, vil vi i det efterfølgende afsnit diskutere netop transparens indenfor investe-

ringer i fonde. 
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8 FORMIDLING AF HEDGEFONDE OG HEDGEFOND LIGNENDE INVESTE-

RINGSFORENINGER 

Dette afsnit har til hensigt, at diskutere den generelle formidling af hedgefonde og hedgefond lignende investe-

ringsforeninger. Formålet med denne diskussion af formidlingen er, at vi skal være i stand til at vurdere hvad den 

manglende regulering betyder for investeringsindustrien og investeringsområdet for hedgefonde. 

I de foregående afsnit har vi gennemgået og analyseret en række danske hedgefonde og hedgefond lignende 

investeringsforeninger. Information fra disse afsnit vil blive inddraget i en diskussion omkring transparens i for-

hold til investeringsstrategien. 

Transparens vil ligeledes være omdrejningspunkt for den overordnede diskussion i afsnittet, da transparens ikke 

udelukkende er et problem i forbindelse med investeringsstrategien. I den sammenhæng kan desuden nævnes 

det ry som hedgefonde har i Danmark. Hedgefonde er ofte refereret til som ”dirty business”. Der kan være mange 

grunde til, at hedgefonde er refereret til på denne måde, hvor blandt andet George Soros’ short salg af pundet i 

1992 vakte meget harme blandt den almene befolkning. I dag anses tidspunktet for short salget af pundet, som 

dagen hvor George Soros ”Broke the bank of England”. Dette er herefter blevet et anerkendt billede på hvad en 

hedgefond er. (Beattie, 2017) 

I årene efter 1992 var Poul Nyrup Rasmussen den største modstander af hedgefond i dansk politik. Både politisk 

og retorisk har han gentagne gange forholdt sig kritisk til hedgefonde. Som en prominent person i dansk politik 

kan dette have haft effekt på den generelle danskers holdning til industrien for alternativer. (Schrøder, 2017) 

Da den generelle holdning i Danmark er kritisk overfor hedgefonde, kan udbydere af fonde have en aversion 

mod, at kalde fonden en hedgefond. Det leder ud i definitionen af en hedgefond, som er forskellig alt efter hvil-

ken informationskilde der benyttes. Vi definerer en hedgefond, som en fond der handler aktivt i markedet, samt 

kan investere på en anden måde end long only. 

Baseret på ovenstående definition af en hedgefond, vil mange aktivt forvaltede fonde kunne placeres i denne 

kategori. De fleste aktivt forvaltede fonde kan splittes op i henholdsvis en passiv investering i markedet, samt et 

aktivt mandat på toppen. Man kan med andre ord tage de aktive afkast, gå kort i indekset og herved skabes en 

hedgefond. Dette betyder altså, at mange danske investeringsforeninger reelt er hedgefonde, men kalder sig 



Afsluttende hovedopgave HD(F) 2017  Mikkel Søby Hansen & Jesper Boyer Trempenau 

Side 67 af 82 
 

investeringsforeninger. Rationelt giver denne tilgang god mening set fra udbydere af fonde. Det giver dog ikke 

et retvisende billede af investeringsuniverset for investor. I dette afsnit vil vi tage fat i konkrete fonde, som lige 

så vel kan kategoriseres som hedgefonde. 

8.1 LUKNING AF FONDE 

Lukning af fonde eller survival bias er et af de problemer indenfor hedgefonde og investeringsforeninger der 

hyppigt diskuteres. Dette er et område hvor mange fagfolk er enige om, at det er et reelt problem at investe-

ringsforeningerne har mulighed for at lukke eller fusionere dårlige fonde ind i andre, og på den måde slette 

gammel information om afkast. 

”Hele grundproblemet er, at når fondene lukker, så er det enormt svært for investor at se, hvordan aktive 

investeringsforeninger klarer sig i forhold til markedet. Det betyder, at man kommer til at undervurdere, 

hvor dårligt det egentligt går” udtaler Rune Wagenitz fra Miranova (Bach, 2017) 

Om samme problemstilling udtaler administrerende direktør for investeringsforeningsbranchen, Anders Klinkby, 

følgende: 

”Set fra opsparerens perspektiv, så burde der ske det, at når en fond bliver lukket, så bliver man tilbudt 

en anden fond, som er bedre Det betyder forhåbentligt at afkastet bliver bedre. Alt andet lige må det 

være bedre end at holde live i en dårligt performende fond” (Bach, 2017) 

Grundlæggende er det ikke et problem at fonde lukker, hvis de klarer sig dårligt. Dette faktum kan ingen være 

uenige i. Fonde kan i praksis sammenlignes med et produkt, inden for en hvilken som helst branche. Her lader 

man heller ikke produkter leve for at vise, hvor ofte denne type produkt er en succes. Et godt eksempel er mar-

kedet for mobiltelefoner. De modeller som ikke bliver en succes fjernes fra markedet, mens de modeller der 

bliver en succes forbliver på markedet, samt bliver opdateret løbende. 

Det som Anders Klinkby udtaler sig om, er ikke sagens kerne og grundlæggende problem som Rune Wagenitz 

beskriver det. Når Rune nævner problemet med lukning af fonde, er problemet at afkastdata ikke opretholdes 

for disse fonde. Det skaber et glansbillede af aktivt forvaltede fonde, hvor det ser ud som om disse skaber et 

større afkast end hvad de faktisk gør, fordi data ikke er tilgængeligt længere. Carsten Tanggaard udtaler, at det 

er et velkendt problem at fonde der har klaret sig dårligt i en periode, forsøger at slette dårlig afkast historik. Han 

mener at effekten på sektoren svarer til et par % i årligt afkast (Bach, 2017). Når man som Rune er tilhænger af 

passiv forvaltning qua hans job, skal han også være kritisk overfor lige netop dette område, da glansbilledet for 
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aktivt forvaltede fonde besværliggøre hans arbejde. Til trods herfor ændrer det ikke på, at Rune her arbejder for 

større transparens og information til den enkelte investor, hvilket vi er positive overfor. 

I forbindelse med udvælgelse af fonde til analyse i denne opgave ser vi desuden, at der kun er meget begrænset 

med afkastdata fra finanskrisen i 2008. En af de få fonde der viser data fra denne periode er Asgard, som er et 

glimrende eksempel på manipuleret afkastdata. Asgard vælger lige efter finanskrisen at skifte investeringsstra-

tegi, hvorfor det fremgår af afkastdata at de kun har lidt minimale tab. Disse tab står i skarp kontrast til det 

resterende marked og andre fonde med et stort obligationsmandat. Hvorfor skifter en fond som Asgard strategi, 

når de i praksis har mandat til at gøre alt med den tidligere investeringsstrategi? Et svar til dette kan være, at det 

er en måde at slette dårligt afkastdata på. Dette er dog udelukkende spekulation, men viser i praksis informati-

onsniveauet der er tilgængeligt om hedgefonde. 

Rune kommenterer yderligere at han ikke vil beskylde branchen for at manipulere data, men beskriver at han er 

i gang med at oprette en database, der kan huske de døde fonde. Med denne database vil han forsøge, at skabe 

større gennemsigtighed og give investorer det rette grundlag for at vurdere investeringen. Til vurdering af den 

enkelte investering kan det give mening, at denne database oprettes, for på den måde bedre at kunne vurdere 

performance. Dertil kommer at benchmark tillige er en vigtig faktor, for at kunne vurdere den enkelte fond. 

8.2 BENCHMARK OG PERFORMANCE 

I Investeringsfondsbranchen blev en brancheanbefaling vedtaget i juni 2016 om at danske fonde skal have et 

retvisende benchmark. Baggrunden for brancheanbefalingen kommer af en intern undersøgelse, der viser at 46 

ud af 91 obligationsfonde fortsat benytter et obligationsindeks udelukkende bestående at statsobligationer som 

benchmark, til trods for at fondene hovedsagelig investere i realkreditobligationer. Resultaterne er fra en opgø-

relse fra Morningstar. (Johannesson, 2017) 

Med denne opgørelse rammer Morningstar et af de problemer, der ligger implicit i hele området omkring trans-

parens i for hedgefonde. Investor vil i mange tilfælde benytte benchmark indekset til at vurdere både typen af 

investering, samt risikoen der ligger i investering. Det vil sige, at en investering i et fond med statsobligationer 

som benchmark vil antages at have minimal risiko. Derudover benyttes Dette benchmark til at beregne både 

alpha og Sharpe ratio. Benchmark er derfor af væsentlig betydning for vurdering af en fond. 
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”Det giver ikke mening at vurdere resultaterne op mod det her benchmark, fordi det ikke er repræsen-

tativt for strategien. Det er æbler og pærer.” udtaler Nikolaj Holdt Mikkelsen fra Morningstar 

(Johannesson, 2017) 

Morningstar har i tillæg til foregående opgørelse foretaget en analyse der viser, at en markant lavere andel af 

obligationsfonde vil slå benchmark såfremt et mere repræsentativt anvendes (Johannesson, 2017). Det er pro-

blematisk for investor, at den information der ligger tilgængeligt om en fond i mange tilfælde er mangelfuld og i 

værste fald ikke er repræsentativ. 

I analysen som fremgår af afsnit 6 oplever vi blandt andre hedgefonde fra Asgard og Danske Hedge, som ikke har 

et defineret benchmark. Uden et benchmark er det svært, at måle på om afkast relativt er godt eller dårligt. Af 

denne grund benytter mange af disse fonde et mål om at skabe et absolut positivt afkast. Hvis målet udelukkende 

er at skabe et absolut positivt afkast, må det alt andet betyde, at der ikke er en risiko ved investering. Det er dog 

utænkeligt, at der ikke skulle være en risiko ved investering i disse fonde. Sammenholdt med den begrænsede 

information om hedgefondenes investeringsstrategi, som vi vil behandle nærmere i afsnit 8.3, er det umuligt for 

investor, at vurdere denne investering. Hertil kan den enkelte investor stille sig selvspørgsmålet om, hvad for-

valtning af kapital i den enkelte fond er værd? 

På Morningstar er det muligt at finde indeks med høj rangering, der ikke har et repræsentativt indeks. Her kan 

blandt andet nævnes Jyske Invest Lange Obligationer KL. Denne fond anvender et statsobligationsindeks med 

kort varighed som benchmark. Hvis man dykker ned i de ti største beholdninger, ligger alt i realkreditobligationer 

og typisk med længere varighed end benchmark (“Jyske Invest Lange Obligationer KL (Morningstar),” 2017). 

8.3 STRATEGI 

I forlængelse af foregående afsnit om lukning af fonde og benchmark tegner der sig et tydeligt billede af mang-

lende transparens blandt hedgefonde, samt fonde generelt. Hertil kan investeringsstrategien tillige nævnes som 

er forsøgt analyseret i afsnit 6. Det viser sig på baggrund af vores analyse, at til trods for en disciplineret gen-

nemgang af hedgefond og hedgefond lignende investeringsforeninger er det ikke muligt at gennemskue den 

eksakte investeringsstrategi. Dette er til trods for, at Investeringsforeningsbranchen har udarbejdet en guide til 

central investorinformation, hvor i der står beskrevet, at investorer skal være i stand til at gennemskue helt præ-

cist hvad der investeres i, baseret på netop fondenes personlige central investorinformation (InvesteringsFor-

eningsRådet, 2017). 
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For at tage et eksempel fra analysen i opgaven, kan nævnes Stable Return fonden fra Nordea. Fonden har under-

liggende 3 strategier, som henholdsvis er på aktier, obligationer og et diskretionært mandat. Baseret på central 

investorinformation er det muligt at komme frem til, at fonden benytter en low vol. strategi på aktier. Det er ikke 

muligt på baggrund af central investorinformation at gennemskue strategien på obligationer og det diskretio-

nære mandat er i sin natur ikke defineret yderligere. Da fonden fra Nordea inkluderer obligationer i porteføljen, 

men bliver anset som en aktieinvestering, betyder det, at der opnås en diversifikationsgevinst i fonden. Det be-

tyder at fonden opnår en Sharpe ratio der alt andet lige er højere end sammenlignelige aktiefonde. 

I praksis kan man diskutere om en fond som Stable Return, burde opdeles i flere fonde og hver underliggende 

strategi dermed ligger i sin egen fond. Ved at lave denne opdeling af fonden, risikerer man dog at porteføljema-

nageren bliver begrænset i sin investering, da det nu ikke er muligt at flytte penge mellem de forskellige investe-

ringsstrategier. 

8.4 DELKONKLUSION 

Som konklusion på ovenstående afsnit og besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 4, kan det konkluderes at den 

manglende transparens indenfor investering i fonde er negativt for investor. Til netop denne transparens – eller 

mangel på samme, knytter sig en række elementer der er negative for den enkelte investor, som blandt andet 

går på lukning af fonde. Som regulering af industrien er i dag, er lukning af fonde noget der sker og afkast histo-

rikken forsvinder dermed. Det gør at investeringer fremadrettet bliver vurderet på et grundlag der ikke er repræ-

sentativt for den hidtidige performance. 

I tillæg til det grundlæggende problem omkring lukning af fonde, er ligeledes de enkelte fondes valg af bench-

mark. Dette er grundlæggende, da benchmark danner grundlag for at vurdere den enkelte fond, samt dennes 

afkast. Baseret på analyse fra Morningstar har det vist sig, at en lang række obligationsfonde har et benchmark 

bestående af statsobligationer til trods for, at denne type obligation kun indgår med en minimal andel i fondene. 

Hvis man i stedet anvender et mere repræsentativt indeks viser det sig, at andelen der slår benchmark falder 

markant. Når fonde sminker afkast på denne måde, er det for den enkelte fond lettere at fremstå attraktiv for 

investorer. 

Investeringsstrategien er ligeledes en af de områder hvor fonde og i særdeleshed hedgefonde, er relativt spar-

sommelige med information. Det betyder, at mange investorer foretager en blind investering i fonde uden at 
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kende til hverken strategi eller den reelle risiko. Investor har ligeledes ikke mulighed for at vurdere om den om-

kostning der ligger i den enkelte fond, er passende i forhold til den potentielle værdi den enkelte fond er i stand 

til at skabe. 

Samlet viser det derfor at transparensen indenfor industrien gør, at investor har svært ved at navigere mellem 

investeringer på et oplyst grundlag. Dette vil lede over i kommende afsnit omkring mulige fremtidsudsigter in-

denfor branchen.  
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9 FREMTIDSUDSIGTER FOR HEDGEFONDE OG HEDGEFOND LIGNENDE IN-

VESTERINGSFORENINGER 

Formålet med dette afsnit er at perspektivere over fremtidsudsigterne for hedgefonde og hedgefond lignende 

investeringsforeninger. Udgangspunktet, som vi vil inddrage i denne perspektivering er problemstillingen om-

kring transparens. Denne problemstilling er præsenteret i flere af de foregående afsnit med supporterende 

data. 

I forbindelse med at fremtidsudsigter belyses, samt der perspektiveres over dette er aktiv/passiv forvaltning en 

uundgåelig del af diskussionen. Dette ville blive berørt i det kommende afsnit. 

9.1 AKTIV VERSUS PASSIV FORVALTNING 

Aktiv versus passiv forvaltning er en evigt tilbagevendende diskussion der kan frembringe resultater, der taler 

både for og imod begge muligheder. Om netop dette emne udtaler den administrerende direktør af investe-

ringsforeningsbranchen, Ander Klinkby følgende: 

”Der er ikke nogen tvivl om, at både passiv og aktiv forvaltning har deres plads på markedet. Vælger 

man en passiv strategi, skal man som investor også lige tænke over, hvad det koster at have nogle til at 

rådgive om, hvilke fonde man skal vælge” (Johannesson, 2017) 

Vi deler samme tankesæt, som Anders Klinkby om netop denne diskussion. Dermed mener vi også, at der i 

fremtiden vil være plads til begge typer af investering. 

Baseret på forrige afsnit omkring formidling af hedgefonde, viser der sig et generelt problem omkring transpa-

rens og herunder lukning af fonde. På baggrund heraf forventer vi ikke en komplet ændring i typer af investe-

ring, men derimod en øget transparens og simplificering. I forhold til netop disse punkter, er der på nuværende 

tidspunkt flere tendenser der gør sig gældende, som kan have effekt på fremtidsudsigterne. Heriblandt kan 

nævnes den nye investeringsplatform fra Danske Bank ”June” og den generelle tilgang til oplyst investering fra 

AQR. 
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9.2 DANSKE BANK ”JUNE” 

I forbindelse med udviklingen indenfor investering skrider frem, er Danske Bank så småt på vej til at lancere 

June. Tankerne med June er, at det skal være en overskuelig digital investeringsplatform for alle danskere. Hele 

idéen med June er, at flere af danskernes sparepenge skal aktiveres frem for at stå på kontante indlåns konti til 

0% i rente. June bygges op omkring fem investeringsprofiler, hvorfra alle underliggende investeringer sker via 

passive ETF’er. Der vil udelukkende være disse fem investeringsprofiler for at holde omkostningsniveauet nede. 

Lancering af et tiltag som June tyder på, at danskerne i større grad er klar til at benytte de passivt forvaltede 

ETF’er. Som udviklingen og teknologien skrider frem, bliver der større og større gennemsigtighed og forståelse 

for hvad vi reelt investere i samt betaler for dette. (Moses, 2017) 

Til trods for, at June ikke er investering i hedgefond strategier som udgangspunkt, kan dette være et godt bud 

på hvordan fremtiden kan komme til at se ud. Dette går mod simple passive investering med fuld gennemsig-

tighed overfor investor. Det kan være netop denne sammensætning af features, der gør at June er blevet så 

kendt indenfor investering allerede forud for lancering. 

Nordea har desuden meldt ud at de vil tage kampen op mod June (Duelund, 2016). Dette kan tyde på at den 

generelle tendens til simplificering er startet. 

9.3 COMMODITIZATION – AQR 

AQR er en stor amerikansk kapitalforvalter, der tidligere har brystet sig under forvaltere kategorien hedge-

fonde. AQR fungerede tidligere som en aktivt forvaltet hedgefond forvalter frem til efter finanskrisen, hvor 

man fik læsterlige økonomiske klø af krisen (Vardi, n.d.). Herefter gjorde Cliff Asness sig nogle ganske innova-

tive tanker omkring underliggende investeringsstrategier, som i dag er skyld i at AQR kan kendetegnes som en 

supersværvægter som kapitalforvalter.  

Det som AQR gør, er at tilbyde investorer muligheden for at investere i passive ARP strategier, der giver inve-

stor mulighed for at forstå den underliggende strategi der investeres i. Det vil sige modsat klassiske hedge-

fonde, ses en investering i en fond fra AQR ikke som en investering i noget ukendt. 

Hele tilgangen til commoditization slår på nogle hovedpunkter, herunder følgende: 
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- Transparens i investeringsstrategien. Det betyder samtidig at investering bliver et mere homogent pro-

dukt, hvor de forskellige fonde ikke kan være signifikant forskellige. Det er begrænset hvor mange, der 

kan have en specialiseret fond på samme måde som Michael Voss har med Fundamental Invest. 

- Simplificering af investeringsstrategi. Dette sker i takt med et øget informationsniveau, som AQR også 

bidrager til ved forskning. Det er derfor muligt at læse deres forskning inden investering i fonde udbudt 

af AQR. 

Der kan argumenteres for, om effekten af udviklingen indenfor investering og hele denne commoditization, vil 

give pres på priserne. Dette kan komme i takt med at produkterne bliver mere homogene. 

Slår man op i ATPs holdings fra 2016 vil man ligeledes kunne se AQR investeringer for ikke mindre end DKK 

9.107 mio. (“Specifikation af unoterede udenlandske aktier, hvor ATP Koncernens andel af aktiekapitalen 

overstiger 5 pct. ved halvåret 2016,” 2017) Personligt er vi ganske sikre på, at AQR har fat i noget af det rigtige i 

henhold til commoditization.  

9.4 DELKONKLUSION 

Som konklusion på ovenstående afsnit og besvarelse på undersøgelsesspørgsmål 5, kan vi konkludere at fremti-

den for investeringer i hedgefonde og hedgefond lignende investeringsforeninger ikke går i en entydig retning. 

Baseret på tidligere afsnit i opgaven er der en tydelig tendens til, at den manglende transparens er et problem 

for industrien for både hedgefonde, hedgefond lignende investeringsforeninger samt for investorerne. 

For at løse hele problemet med transparens er der sket en re-tænkning af hele investeringskonceptet, hvor der 

er flere spillere der kommer med deres bud på fremtiden. En af de mere prominente er AQR, som arbejder 

med commoditization af hedgefond strategier. Det nye som AQR bringer til investeringsverdenen er, at disse 

strategier ikke pakkes ind i en komplekse beskrivelser, så den almene investor bedre kan forstå investeringen. 

En anden tilgang til fremtidens investering kan ses hos Danske Banks June, som er en investeringsplatform til 

passiv investering. Fælles for både Danske Banks og AQRs tilgang til fremtiden inden for investering, er åbenhed 

og transparens.  
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10 KONKLUSION 

I takt med at der forskes indenfor investering, udvikles vores forståelse af investering ligeledes. Af samme grund 

har forståelse for alpha udviklet sig over tid, hvor CAPM of Fama French har bidraget med henholdsvis en og 

yderligere to risikopræmier. Senest til denne forskning kommer hedgefond beta, som kan sidestilles med alter-

native risikopræmier, som er behandlet i denne hovedopgave. 

Alternative risikopræmier er strategier der udnytter tendenser i markedet, til at opnå et afkast der er større end 

hvad der kan forventes udelukkende ved at påtage markedsrisiko. I denne kategori ligger blandt andre strategier 

som: 

- Value 

- Momentum 

- Carry 

- Low vol. 

- Betting against beta 

De alternative risikopræmie strategier benyttes bredt blandt danske hedgefonde og hedgefond lignende inve-

steringsforeninger, som aktive strategier. Baseret på fondens egen beskrivelse af investeringsstrategien kan man 

som investor med disciplineret gennemgang, gennemskue den overordnede investeringsstrategi. I Performan-

ceanalysen, der er udført i opgaven viser det sig, at en række underliggende faktorer gør, at vi til trods for den 

overordnede forståelse, typisk ikke er i stand til at opnå højere forståelse end indeks. Denne konklusion på for-

ståelsen af investeringsstrategien skyldes som nævnt, en række underliggende faktorer. De faktorer der blandt 

andet kan nævnes i denne sammenhæng er den specifikke strategi, implementering af strategien og eventuelle 

andre muligheder for investering i fonden (optioner og diskretionære mandater). I praksis betyder dette, at vi 

ikke kan forklare ligeså store dele af afkast, som vi havde forventet. Manglende transparens gør altså, at det ikke 

er muligt at replikere fondenes investeringsstrategi 100 %, hvorfor private investorer ej heller kan gennemskue 

deres investeringer i fondene 100%, og dermed heller ikke er i stand til at vurdere pris og performance af disse 

på et oplyst grundlag- 

Dette kan ledes over i transparens, som antages at være et generelt problem i dag i forhold til hedgefonde og 

hedgefond lignende investeringsforeninger. Denne transparens anskues både på investeringsstrategien, men 
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også i forbindelse med hele formidlingen af fonde. Hertil er fondene relativt sparsommelige med tilgængelig 

information i central investorinformation, som derfor ikke giver investor det totale billede af investeringen. 

Implicit i hele formidlingen ligger problemer som opstår, i forbindelse med at mange fonde lukkes og information 

fra fonden forsvinder sammen med fonden. Dette skaber et billede af, at hedgefonde og hedgefond lignende 

investeringsforeninger klarer sig bedre end hvad der faktisk er tilfældet. Under formidling ligger desuden bench-

mark for den enkelte fond, hvilken typisk giver en række problematikker i forbindelse med at skulle vurdere en 

fond. Det forkerte benchmark kan resultere i at fonden vurderes bedre end den faktisk er, da den sammenholdes 

med et aktiv med mindre risiko. 

For fremtiden ses en række tendenser indenfor netop kapitalforvaltning, hvor Danske Bank og AQR har hver 

deres fortolkning af hvordan fremtiden kommer til at se ud. Fælles for denne fortolkning for begge er dog, at den 

peger i retning af øget transparens indenfor investering. Det vil sige at både den retning som AQR og Danske 

Bank tager til investering, giver investor mulighed for større indsigt i investering hvilket tendenserne lige nu tyder 

på er fremtiden.  
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11.1 DATA TIL ANALYSE 

Data til analyser I opgaven er alle placeret på USB og vedlagt den fysiske opgave besvarelse. 

Input til analyse er baseret på information listet i følgende afsnit: 

- Forklarende variable er baseret på ticker beskrevet i afsnit 5.1. 

- Data på valuta baseret på ticker beskrevet i afsnit 5.2.1. 

- Data på hedgefonde baseret på ticker beskrevet i afsnit 6. 

- Information om udbytter er modtaget direkte fra den enkelte udbyder og præsenteret i oversigten 

med data vedlagt opgaven. Data vedrørende udbytter er inkluderet i følgende fonde: 

o Fundamental Invest 

o Maj invest 

o Syd Invest 

 


