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Indledning 

Dette er en afhandlingsopgave på HD(F) linien på Copenhagen Business School. Det udførte er 

arbejde er foretaget i perioden 1. februar til 1. maj 2017. 

Motivation 

Dette arbejde er selvfølgelig udført som en del af kravet om en afhandling på HD(F) studiet, 

men det er i ligeså høj grad motiveret af mine egne interesser og behov for viden på området. 

Jeg er iværksætter og har med succes drevet virksomhed med efterfølgende exit til en 

kapitalfond. Det har givet et provenu, som skal placeres fornuftigt. I løbet af de sidste 3 år har 

80% af de frie midler været placeret via professionel kapital forvaltning to forskellige steder 

(Jyske Bank + et fondsmæglerselskab), mens jeg selv har forvaltet resten. 

 I løbet af de sidste 3 år har jeg bemærket en overperformance i min egen portefølje kontra de 

professionelle forvaltere (Ved kun at sammenligne afkast på aktier). Men er det en fair 

sammenligning? Min egen portefølje indeholder både små og store selskaber, mens de 

professionelle forvaltere kun investerer i større selskaber og investeringsforeninger.  

Jeg har flere steder bemærket påstanden om, at der er et højere afkast på små selskaber, f.eks 

fra kapitalforvalteren Smallcap Danmarks hjemmeside: 

”Small Cap fokus er en konkurrencefordel - Mange small cap selskaber er underanalyserede og 

har kun perifer opmærksomhed blandt børsmæglere og institutionelle investorer. Small cap 

segmentet rummer mange attraktive investeringsmuligheder og har historisk givet et højere 

afkast end de store selskaber.” (Smallcap Danmark, 2016) 

Den umiddelbare logik er jo besnærende: Likviditeten i små selskaber er så lav, at de ikke er 

mulige investeringsobjekter for store institutionelle investorer. Derfor er interessen for de små 

selskaber lav, og dermed bliver de ikke fulgt med samme opmærksomhed. Dermed kan man 

finde ”oversete guldklumper”. Men passer det, at Small Cap segmentet har givet et højere 

afkast i Danmark ved sammenligning med store selskaber? Dette er det centrale 

omdrejningspunkt i denne opgave. 

Fortælleform 

Som læseren måske har bemærket, så skrives der i et let hverdagssprog inklusive lejlighedsvis 

brug af ”jeg-form”. Det er helt bevidst. Jeg-form bruges, når jeg mener, der er en subjektiv 
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vinkel på indholdet. Jeg vil gerne have at teksten er let-læst og fremstår vedkommende. Jeg er 

forfatter, men også slutbruger af det produkt, som dette arbejde fører til. Denne motivation 

skulle gerne skinne igennem. Det er i høj grad min situation som investor og min egen 

nysgerrighed, undren og behov for viden, der er kompas for, hvad der undersøges.  

Begreber og afklaring 

For at undgå forvirring eller manglende entydighed, er der et par begreber, der skal 

afklares/defineres. 

Størrelse: Når der snakkes om størrelse på selskaber, så menes der selskabernes markedsværdi 

på børsen (cap-værdi). Det vil sige, at det intet har med omsætning eller antal ansatte at gøre. 

Selvfølgelig er der normalt en korrelation mellem cap-værdi og selskabets størrelse opgjort ved 

omsætning. Men især videns tunge nye tech-virksomheder kan opnå store markedsværdier, da 

størstedelen af værdien er baseret på et fremtidigt potentiale. Tesla vs. General Motors er et 

godt eksempel. Tesla producerede 76.000 biler i 2016, mens GM producerede 10 millioner. 

Tesla har aldrig haft et år med overskud (2016: -773 mill USD), mens GM tjente mere end 9 

milliarder USD i 2016 (Ferris, 2017). Alligevel gik Tesla forbi GM i markedsværdi den 9. april 

2017.  

Afkast: Når der blot refereres til afkast, så menes der afkast for hele den undersøgte periode 

inklusiv udbytte. Hvis det er uden udbytte eller for en anden periode nævnes det eksplicit. 

Alpha: Afkast som er risikojusteret ved at fratrække det forventede afkast fundet via CAPM. 

Vægtning: Når der tales om vægtet afkast eller indeks generet i denne undersøgelse, så skal 

man være opmærksom på, at det er vægtning med den Cap Size den enkelte aktie har, ved den 

undersøgte periodes begyndelse. Der justeres ikke løbende. 
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Problemformulering 

I litteraturen og i medierne fremhæves det ofte, at afkastet i Small Cap segmentet er højere 

end i Large Cap segmentet, den såkaldte ”size-effect” (Banz, 1981). Professionelle investorer 

hævder at der er en mergevinst i Small Cap aktier. Men passer det? Som dansk investor er jeg 

interesseret i, om der er en størrelses-effekt på det danske marked.  

Problemstillingen (Og til dels metoden!) lader sig bedst illustrere ved en lille historie: 

***** 

To danske finansfolk sidder til en julefrokost i december 2006. Lad os kalde dem Store-Claus og Lille-
Claus. Følgende dialog udspiller sig: 

Lille-Claus: ”Hvis man bare ikke havde så mange penge at skulle placere og dermed ingen 
likviditetsbegrænsninger, så er små aktier en sikker vinder i forhold til store. Det er historisk bevist!” 

Store-Claus: ”Sludder! Størrelseseffekten har været død siden Banz’ artikel i 1981. Efter han skrev den, 
justerede markedet sig, og der har ikke været noget at komme efter siden da. Large Cap er vejen frem 
på lang sigt uanset hvor mange midler du skal placere. Det er langt mere robust og forudsigeligt.” 

Lille-Claus: ”Det lugter af et væddemål. Hvad siger du til, at jeg laver en portefølje bestående af alle 
Small Cap selskaber i Danmark, og du laver en tilsvarende for Large Cap? Vi lader porteføljen være 100% 
passiv de næste 10 år, og så ser vi hvem der har flest gysser til sidst!!” 

Store-Claus: ”Deal!” 

Lille-Claus: ”Vi skal lige have nogle spilleregler på plads. Udbytte og provenu ved afnotering bliver 
placeret risikofrit, altså ingen geninvestering. Og hvad med vægtning? Er porteføljen ligeligt vægtet eller 
er den cap-size vægtet?” 

Store-Claus: ”Jeg vinder under alle omstændigheder. Lad os lave 2 puljer hver, en ligeligt vægtet, den 
anden cap-size vægtet. Jeg vinder dem begge, ellers har du vundet væddemålet. Du må endda vælge at 
risiko justere afkastet via CAPM hvis du vil, og du må også gerne trække en sektor ud, jeg er ligeglad. Jeg 
vinder uanset hvad.” 

Lille-Claus: ”Vi får se. Det er vel OK, at jeg ikke medtager papirer, som man ved, er på vej i konkurs eller 
er åbenlyst suspekte?” 

Store-Claus: ”Jep. Men vi må ikke medtage investering og kapitalforvaltnings-selskaber. Det er jo ofte 
bare Small Cap selskaber, som holder Large Cap papirer, så det siger ikke noget om størrelses-effekt. Og 
cap-værdien for A og B aktier lægges sammen.” 

Lille-Claus: ”Det er en aftale. Vi starter ved årsskiftet og 10 år frem.” 

5 år senere i december 2011 mødes de to finansfolk igen til en julefrokost. 

Store-Claus: ”Nå, hvordan går det med vores lille væddemål?” 

Lille Claus: ”Det er snyd. Jeg havde ikke set den finanskrise komme. Det rammer de små selskaber 
hårdest” 

Store-Claus: ”Det er noget vrøvl, men lad os lave et væddemål til. Vi laver nye puljer efter samme 
princip, som kører de resterende 5 år. Jeg vinder stadig, både 5 og 10-års væddemålet.” 

Lille-Claus: ”Det er en aftale!” 

***** 
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Opgavens formål er at afgøre væddemålene mellem Store-Claus og Lille-Claus. Vinder Store-

Claus uanset omstændighederne?  

Følgende ønskes besvaret: 

 Kan der observeres en størrelses-effekt på det danske marked, som giver højere afkast i 
Small Cap segmentet sammenlignet med Large Cap i løbet af de sidste 10 år, dvs. 2007-
2016? 

 Gør det en forskel om finanskrisen er med i perioden, det vil sige at reducere perioden 
til 2012-2016? 

 Hvordan harmonerer en evt. størrelses effekt på det danske marked med andre 
undersøgelser. 

 

Afkast og rabat 

Inden vi begynder at afgøre væddemål, skal vi lave et lille sidespring angående afkast og rabat. 

Jeg har tænkt over sammenhængen mellem afkast og rabat, og jeg lavede denne lille øvelse for 

at få det på plads. Måske er det allerede logik for læseren, men så må jeg bede læseren om at 

bære lidt over med mig.  

Ofte fremføres det, at afkastet på små selskaber er højere, da der gives rabat pga øget risiko og 

manglende likviditet i aktien. Men jeg har tit undret mig over den præcise sammenhæng? Med 

mindre det pågældende aktiv har skiftet karakter/egenskaber i holding perioden, skal der jo 

også gives rabat, når det sælges igen. Kan man være sikker på et højere afkast, når man både 

køber og sælger et aktiv med rabat? Det afhænger jo helt og holdent af, hvordan rabatten er 

opgjort. Hvis rabatten er en procentdel af ”normal-prisen” vil rabatten ikke medføre et højere 

afkast. Hvis rabatten er en fast beløbs difference, vil det give et højere afkast. Se Tabel 1 

nedenfor. 

Kategori Pris start Pris slut Afkast 

Uden rabat 100 DKK 150 DKK 50% 

10 % rabat 90 DKK 135 DKK 50% 

10 DKK rabat 90 DKK 140 DKK 56% 

Tabel 1. Effekten af rabattype på afkast. 

Lad os kigge på prisfastsættelse med en simpel nutidsværdi model. Alle nutidsværdimodeller er 

baseret på en tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme. De adskiller sig fra hinanden 

ved at bruge forskellige typer af pengestrømme, og dermed måle forskellige størrelser, men det 
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grundlæggende princip er det samme. For nemheds skyld bruges her udbytte pr aktie, da det 

direkte giver prisen pr aktie (Svarer til frit cash flow til aktionærer i en virksomhed uden 

fremmedkapital, opgjort pr aktie, såfremt al indtjening udbetales som udbytte).  

Den grundlæggende formel for værdiansættelse via udbytte ser således ud: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =  ∑
𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒𝑡

(1 + 𝑟𝑒)𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒𝑛+1

(𝑟𝑒 − 𝑔)
∗  

1

(1 + 𝑟𝑒)𝑛
 

Ligning 1. Pris pr aktie fundet ved tilbagediskontering af fremtidige udbytter. 

Det første led dækker udbyttet i en specifik forecast periode, hvor hvert enkelt års udbytte 

forudsiges. Det sidste led er et terminal led baseret på Gordons Vækst model (Plenborg & 

Christian, 2012), som hviler på en antagelse af en steady-state situation, hvor udbyttet vokser 

med konstant årlig vækstfaktor, g.  

Konstanten re er det krævede afkast på egenkapitalen. Den kan findes via CAPM, hvor aktivets 

risiko indgår via beta. Dertil kan man tillægge en likviditetspræmie, hvis man vurderer at 

aktivets likviditet er så lav, at det udgør en risiko, og det vil man så kompenseres for via et 

højere afkast. Når re bruges til at tilbagediskontere udbytte, vil et tillæg til afkastkravet føre til 

en højere diskontering, og dermed en lavere pris og dermed en rabat. 

Hvis vi laver den forsimpling, at der ikke anvendes en forecast periode, det vil sige at n = 0 i 

formlen, så får vi: 

𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =  
𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1

(𝑟𝑒 − 𝑔)
 

Ligning 2. Pris pr aktie fundet uden forecastperiode. 

Hvis vi forestiller os, at vi køber aktien i år 0, for derefter at sælge den i år 1, hvad har vores 

afkast så været? Situationen er eksemplificeret i Figur 1 nedenfor, hvor det ses, at ved år 1 får vi 

salgsprisen + en udbyttebetaling. 
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Figur 1. Illustration af pengestrømme ved investering i modelvirksomhed 

Afkastet er lig (Pris år 1) / (Pris år 0) – 1. Hvis vi bruger Ligning 2 og husker at Udbytte2 = 

Udbytte1*(1+g) får vi: 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 =  
(

𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1∗(1+𝑔)

(𝑟𝑒−𝑔)
+𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1)

𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1
(𝑟𝑒−𝑔)

− 1 = 
𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1∗(

(1+𝑔)

(𝑟𝑒−𝑔)
+1)

𝑈𝑑𝑏𝑦𝑡𝑡𝑒1
(𝑟𝑒−𝑔)

− 1 = (
(1+𝑔)

(𝑟𝑒−𝑔)
+ 1) ∗ (𝑟𝑒 − 𝑔) − 1 = 

(1 + 𝑔) + (𝑟𝑒 − 𝑔) − 1 =   𝑟𝑒 

Ligning 3. Reduktion af udtryk for afkast 

Så Ligning 3 viser os, at vi faktisk får det krævede afkast når vi bruger vores simple model 

situation. Det er som sagt måske åbenlyst logisk for læseren, at det forholder sig sådan. Men 

for mig er øvelsen vigtig. Den viser årsagen til, at rabat på små virksomheder faktisk fører til 

øget afkast ved køb og salg af deres aktier. Øvelsen er stærkt forsimplet, og selvfølgelig 

underlagt en ”alt-andet-lige” forudsætning, men det centrale argument er validt.  

Litteratur og teori 

I dette kapitel præsenteres relevant litteratur omhandlende størrelseseffekt. Men først skal 

baggrunden for Capital Asset Pricing modellen behandles. Dette er grundstenen for al 

porteføljeteori, og stort set alle undersøgelser, bliver holdt op imod CAPM. Derfor starter vi 

der. 

CAPM 

I 1960’erne blev der udviklet  en model, der kunne fastsætte en teoretisk korrekt pris for et 

værdipapir, Capital Asset Pricing Model (CAPM). Modellen blev udviklet uafhængigt af Sharpe, 
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Treynor, Lintner og Mossin (Perold, 2004). Ifølge CAPM er der en lineær sammenhæng mellem 

det forventede afkast på et aktiv, og aktivets kovarians med markedet. Modellen tilsiger at: 

𝑟 − 𝑟𝑓 =  𝛽 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Ligning 4. CAPM ligning 

r = Afkastet på aktivet 

rr = Afkastet på et risikofrit aktiv (Typisk statsobligationer eller skatkammerbeviser alt efter 

tidshorisont) 

β, beta = (Kovarians mellem aktivets afkast og afkast for en markedsportefølje / Varians for 

markedsportefølje) 

rm = Afkast fra markedsportefølje 

Markedsporteføljen er den (teoretiske) kombination af alle tilgængelige aktiver, som giver den 

højeste Sharpe ratio. Det vil sige højest mulige risikopræmie pr standardafvigelse i afkast, (r −

rf)/σ.  

β er et udtryk for samvariationen mellem det pågældende aktiv og markedsporteføljen. Som 

regel betyder det, at hvis β er over 1, så er aktivets udsving større end for markedet og modsat 

hvis β er under 1. Men ikke altid. Her er det vigtigt at forstå, at aktiver med lav β ikke 

nødvendigvis har en lav standard afvigelse i afkast, hvis udsvingene ikke er korreleret med 

markedet (Brealey, et al., 2014). Dette er illustreret i Figur 2 nedenfor. 

 

Figur 2. Illustration af β og stdafv. for 5 fiktive aktiver. 
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I figuren ses afkast for 5 forskellige fiktive aktiver ved 6 målinger. Den fede røde linie 

repræsenterer markedsporteføljen. Den gule kurve repræsenterer et risikofrit aktiv, som har β 

= 0, da der ingen kovarians er med markedet og std. afvigelsen er også 0. Den har pr. definition 

β=1 mens std. afvigelse er på 7 %. Afkastet på Aktiv 1 svinger i takt med markedsporteføljen, 

men med større udsving, derfor en β på 1,7 og std. afvigelse på 12 %. Afkastet på aktiv 2 svinger 

også i takt med markedsporteføljen, men med mindre udsving hvilket resulterer i en β på 0,4 og 

std. afvigelse på 3 %. Afkastet på aktiv 3 svinger ikke i takt med markedsporteføljen, så selv om 

std. afvigelsen er helt oppe på 9%, så er β kun 0,4. Så på trods af at aktivets afkast i sig selv 

svinger mere end markedet, opleves aktivet som mindre risikabelt. Det skyldes, at de udsving 

som svinger mod markedet, kan bort diversificeres, ved at holde mange aktiver. Den risiko, som 

kan bordiversificeres kaldes den usystematiske risiko. Fordi den kan bortdiversificeres er der 

ikke behov for at kompensere denne risiko med et afkast. Den systematiske risiko kan ikke 

bortdiversificeres, da denne risiko skyldes udsvingene i takt med markedet. Denne risiko er 

udtrykt via β, og det kompenseres af et afkast. Dette er hele grundstenen i CAPM.  

 

Figur 3. Afkast vs. β. Security Market Line 

Figur 3 viser sammenhængen mellem afkast og β. De tre aktiver fra Figur 2 er indsat som 

illustration. Linjen betegnes Security Market Line, SML. Hvis et aktiv ligger over linjen vil 

markedet opfatte aktivet som ekstraordinært attraktivt. Derfor vil efterspørgslen stige, prisen 

vil stige, og afkastet vil derfor falde indtil aktivet ligger på linjen. Samme mekanisme gælder, 

bare omvendt, hvis aktivet ligger under linjen.  
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CAPM tilsiger altså, at det eneste der bestemmer afkastet for et aktiv er beta, β. Så hvis man 

finder et aktivs samvariation med markedet, så har man også aktivets forventede afkast. Denne 

simple sammenhæng har gjort CAPM til den mest anvendte metode inden for porteføljeteori, 

og CAPM er stadig den mest udbredte metode til at prisfastsætte aktier i den finansielle verden 

(Tim Koller, 2015). 

Størrelses-effekt 

Efter CAPM’s fremkomst i 60’erne fremkom der kritik af modellen i slutningen af 70’erne og 

starten af 80’erne. 

I 1981 påvises det, at mindre firmaer giver et større risikojusteret afkast end større firmaer 

(Banz, 1981).  Afkastet på amerikanske aktier i perioden 1937-1975 undersøges, og det påvises 

at for især meget små selskaber er der en såkaldt ”størrelses-effekt”. Effekten er på 0,40 % pr. 

måned. For selskaber der er gennemsnitsstørrelse og større, er der ikke nogen nævneværdig 

effekt, så effekten er ikke lineær. Effekten bliver undersøgt i delperioder på 10 år, og det 

påvises at størrelseseffekten ikke er stabil over tid, men fluktuerer. Det konkluderes, at CAPM 

ikke er korrekt.  

Studiet understøttes af et andet uafhængigt studie samme år, som undersøger effekten af 

størrelse og P/E på 566 amerikanske aktiers afkast i perioden 1963-1977 (Reinganum, 1981). 

Her påvises det, at afkastet er afhængigt af både P/E og størrelse. Men når der justeres for P/E 

så er der en størrelseseffekt, men ikke omvendt. Så P/E er bare en proxy for størrelse, og der 

observeres altså kun en størrelseseffekt. 

Det næste afgørende skridt i debatten om størrelses-effekt, er arbejdet udført af Fama og 

French i starten af 90’erne (Fama & French, 1992). De undersøgte alle amerikanske aktier i 

perioden 1962-1989, undtaget finansielle firmaer, da de havde usædvanlig høj gearing. Her 

påviste de, at beta ikke var en tilstrækkelig stærk indikator for afkast. De udviklede en tre-

faktor model, der indeholder en størrelses-faktor (Small Minus Big, SMB), en Kurs/indre værdi 

faktor (High Minus Low, HML) og så beta. De fandt, at størrelsespræmien (Mindste segment 

mod største segment) var på 0,63% om måneden. 

Der er også lavet undersøgelser på andre markeder end det amerikanske (van Dijk, 2011). 

Resultaterne er opsummeret i Tabel 2 
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Tabel 2. Opsummering af undersøgelser af størrelseseffekt internationalt. (van Dijk, 2011) 

Der ses stor spredning, og nogle af resultaterne må betragtes som værende tvivlsomme. Det er 

svært at forestille sig et månedligt merafkast på 5,06 % (Australien), 4,16% (Mexico) eller 3,42% 

(Tyrkiet) over en længere årrække. I Australien ville det give et merafkast på over 200.000 % i 

den undersøgte periode. Det virker ikke realistisk. Stort set alle undersøgelser indikerer en 

positiv størrelseseffekt, undtagen Korea.  

Ifølge Banz (Banz, 1981) varierer størrelseseffekten meget over tid. Figur 4 illustrerer en 

undersøgelse fra det amerikanske marked. Den røde kurve viser forskellen i afkast mellem små 

og store selskaber. Når den røde kurve er stigende, så er der en positiv størrelseseffekt. Det kan 

ses, at størrelseseffekten varierer meget. I perioden 1965 til 1983 ses en størrelseseffekt, men 

fra 1983 til 1998, ses en modsat rettet størrelseseffekt (Kurven falder). Herefter er den stigende 

igen. 
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Figur 4. Udviklingen af små vs. Store selskaber siden 1926. (Brealey, et al., 2014) 

Det er nærliggende at spekulere i, at markedet har reageret på påvisningen af 

størrelseseffekten i 1981 og justeret sig, så størrelseseffekten forsvinder. Men samtidig kan 

man se, at størrelseseffekten også har varieret meget tidligere (Stort skifte i 1946 og 1968), så 

det er måske en overfortolkning. Men variationen kan forklare, hvorfor holdningen til 

eksistensen af en størrelseseffekt ikke er entydigt fastlagt. 

I de sidste 15 år er forklaringerne på aktie afkast bevæget sig i flere retninger. Der er indført 

flere faktorer som momentum, kapital-struktur (van Dijk, 2011) og andre har bevæget sig væk 

fra tanken om at man kan generalisere ud fra størrelse og kurs-indre værdi og deres effekt på  

samvariation med markedet (Daniel & Titman, 1997).  Teorierne er blevet mere diffuse og går i 

mange retninger.  

Årsager til størrelseseffekt 

Der er foreslået forskellige årsager til størrelses-effekt (van Dijk, 2011). Der er risiko, likviditet, 

investor adfærd og statistisk interferens. 

Tanken bag risiko forklaringen er, at meget små virksomheder fremstår mere risikable end 

defineret ved samvariationen med markedet. Så der kræves et ekstra afkast end det afkast 

CAPM beskriver.  
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Likviditetsrisiko betyder, at en aktie er så illikvid, at man ikke umiddelbart kan afhænde sin 

beholdning. Så enten skal man sælge sin beholdning langsomt over tid, eller også skal man 

acceptere et tab, da salget driver prisen nedad. 

Grunden til at investor adfærd kan udløse størrelseseffekt, er tanken om at investorer har en 

indbygget præference for store aktier. En voksende andel af institutionelle investorer er blevet 

foreslået som forklaring.  

Statistisk interferens betyder, at der er nogle indbyggede fejlkilder i de empiriske studier, der 

frembringer en størrelseseffekt. Den statistiske robusthed er ikke høj nok, og størrelseseffekten 

drives af enkelte Small Cap selskaber, som vokser sig store og giver et astronomisk afkast. 

Desuden kan der være bias fra afnotering af virksomheder. En anden statistisk fejlkilde, er den 

såkaldte januar effekt. Institutionelle investorer vil gerne have Small Cap selskaber i porteføljen, 

men de vil ikke kendes ved det. Så de sælger beholdningen i december og køber igen i januar. 

På den måde selskaberne ikke med i årsopgørelsen af porteføljen. Det giver en stigning i januar 

som kan forstyrre, alt efter hvordan man har struktureret sin undersøgelse. 

Generelt viser litteraturen, at størrelses-effekt er en svær størrelse. Der er usikkerhed om den 

virkelig findes, og hvis den findes er der usikkerhed om årsagen. 
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Undersøgelsesgrundlag 

I Tabel 3 ses de selskaber, som indgår i undersøgelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Small/Large Sektor 2007-16 2012-16

Lastas Small Forbrug Ja Ja

Lollands Bank Small Bank Ja Ja

Lundbeck Large Sundhed Ja Ja

Luxor Small Finansiering Ja Ja

Lån og spar bank Small Bank Ja Ja

Maconomy Small IT-software Ja Nej

Max Bank Small Bank Ja Nej

Migatronic Small Industrivarer Ja Ja

Mols linien Small Transport Nej Ja

Monberg og Thorsen Small Industrivarer Nej Ja

Mondo Small IT-software Ja Nej

Morsø bank Small Bank Ja Nej

Møns Bank Small Bank Ja Ja

Netop Solutions Small IT-software Nej Ja

NKT Holding Large Industrivarer Ja Ja

Nordea Large Bank Ja Ja

Nordfyns Bank Small Bank Ja Ja

Nordic Tankers Small Transport Nej Ja

Nordicom Small Ejendomme Nej Ja

Nordjyske Bank Small Bank Nej Ja

North Media Small Service Nej Ja

Novo Nordisk Large Sundhed Ja Ja

Novozymes Large Materialer Ja Ja

NTR Holding Small Industrivarer Ja Ja

Nuna Minerals Small Materialer Nej Ja

Nørresundby Bank Small Bank Nej Ja

Olicom Small IT-hardware Ja Nej

Pandora Large Forbrug Nej Ja

Parken Small Forbrug Nej Ja

Per aaslef Small Industrivarer Ja Nej

Pharmexa Small Sundhed Ja Nej

Prime Office Small Ejendomme Nej Ja

Rella Holding Small Service Nej Ja

Rias B Small Industrivarer Ja Ja

Roblon Small Industrivarer Ja Ja

Rockwool A Large Industrivarer Ja Ja

Rovsing Small Industrivarer Ja Ja

RTX Telecom Small IT-hardware Ja Ja

Salling bank Small Bank Ja Ja

Sanistål Small Industrivarer Nej Ja

SAS Large Transport Ja Nej

Satair Small Industrivarer Ja Nej

SBS Small Forbrug Ja Ja

SCF Technologies Small Forbrug Nej Ja

Schaumann Small Forbrug Ja Ja

SIF Small Forbrug Ja Ja

Sjælsø gruppen Small Ejendomme Nej Ja

Skaelskør Bank Small Bank Ja Nej

SKAKO Small Industrivarer Ja Ja

Skjern Bank Small Bank Ja Ja

SP Group Small Materialer Ja Ja

Sparbank Small bank Nej Ja

SparNord Large Bank Ja Nej

Spæncom Small Industrivarer Ja Nej

Svendborg Sparekasse Small Bank Ja Ja

Sydbank Large Bank Ja Ja

TDC Large Telekom Ja Ja

TK Development Small Ejendomme Nej Ja

Topdanmark Large Forsikring Ja Ja

Topotarget Small Industrivarer Nej Ja

Topsil Semi Small IT-hardware Ja Ja

Totalbanken Small Bank Ja Ja

Tower Group Small Service Ja Ja

Trifork Small IT-software Nej Ja

TrygVesta Large Forsikring Ja Ja

Tønder Bank Small Bank Ja Ja

UPAL Small Fødevarer Ja Nej

U-sea Bulk Shipping Small Transport Nej Ja

Veloxis Small Sundhed Nej Ja

Vestas Large Industrivarer Ja Ja

Vestfyns bank Small Bank Ja Ja

Vestjysk Bank Small bank Nej Ja

Viborg Håndb Small Forbrug Ja Ja

Victor Int Small Ejendomme Ja Ja

Victoria Prop Small Sundhed Ja Ja

Vinderup Bank Small Bank Ja Ja

Vordingborg bank Small Bank Ja Ja

Walls Small Finansiering Ja Nej

William Demant Large Sundhed Ja Ja

Østjysk Bank Small Bank Ja Ja

AAB Small Forbrug Ja Ja

Århus Elite Small Forbrug Ja Ja

Aasgaard development Small Finansiering Ja Nej

Navn Small/Large Sektor 2007-16 2012-16

Affitech Small Sundhed Nej Ja

ALK-Abello Large Sundhed Ja Nej

Alm Brand ptb. B Small Finansiering Ja Nej

AMBU Small Sundhed Ja Nej

Andersen Martini Small Forbrug Ja Ja

AP møller A Large Transport Ja Ja

Arkil Holding Small Industrivarer Ja Ja

Atlantic Airways Small Transport Nej Ja

Atlantic Petroleum Small Energi Ja Ja

B og O Large Forbrug Ja Nej

BIF Small Forbrug Ja Ja

Bioporto Small Sundhed Ja Ja

Bioscan Small Service Ja Nej

Blue Vision Small Ejendomme Nej Ja

Bo Concept Small Forbrug Ja Ja

Bonusbanken Small Bank Ja Nej

Brd AO Johansen Small Industrivarer Ja Ja

Brd Klee B Small Industrivarer Ja Ja

Carlsberg A Large Fødevarer Ja Ja

cBrain Small IT-software Ja Ja

Chemometec Small Sundhed Ja Ja

Chr. Hansen Large Materialer Nej Ja

Cimber Small Transport Nej Ja

Codan Large Forsikring Ja Nej

Coloplast Large Sundhed Ja Ja

Columbus IT Small IT-software Ja Ja

Comendo Small Fødevarer Ja Ja

Curalogic Small Sundhed Ja Nej

Dan ejendomme Small Ejendomme Ja Ja

Danionics Small IT-hardware Ja Ja

Danisco Large Fødevarer Ja Nej

Danske Bank Large Bank Ja Ja

Dantax Small Forbrug Ja Ja

Dantherm Small Industrivarer Ja Ja

Dan-Truck Heden Small Industrivarer Ja Nej

Danware Small IT-software Ja Ja

DIBA Small Bank Nej Ja

Dicentia Small Forbrug Ja Nej

Djurslands Bank Small Bank Ja Ja

DK Company Small Forbrug Nej Ja

DLH Small Transport Nej Ja

DS Norden Large Transport Nej Ja

DS Orion Small Transport Ja Nej

DS Torm Large Energi Ja Nej

DSV Large Transport Ja Ja

Egetæpper Small Forbrug Ja Ja

Erria Small Transport Nej Ja

Euroinvestor Small IT-software Nej Ja

Exiqon Small Sundhed Nej Ja

Expedit B Small Industrivarer Ja Ja

FE Bording Small Service Ja Ja

Firstfarms Small Fødevarer Ja Ja

FL Smidth Large Industrivarer Ja Ja

Gabriel Holding Small Forbrug Ja Ja

Genmab Large Sundhed Ja Nej

German HSP Small Ejendomme Nej Ja

Glunz og Jensen Small Industrivarer Ja Ja

GN Store Nord Large Sundhed Ja Ja

GPV Industries29-12.2006 Small Industrivarer Ja Nej

Green Wind energy Small Energi Nej Ja

Greentech E sys Small Energi Nej Ja

Griffin 3 Berlin Small Ejendomme Ja Ja

Griffin Berlin IV Small Ejendomme Nej Ja

Group 4 Securicor Large Service Ja Ja

Grønlandsbanken Small Bank Ja Ja

Gyldendal Small Forbrug Ja Ja

H+H international Small Materialer Nej Ja

Hadsten Bank Small Bank Ja Nej

HArboe Small Forbrug Nej Ja

Hartmann Small Materialer Ja Ja

Hedegaard Small Fødevarer Ja Nej

Hvetbo Small Bank Nej Ja

Hvidbjerg Bank Small Bank Ja Ja

Højgaard Small Industrivarer Nej Ja

Intermail Small Materialer Ja Ja

Jensen og Møller inv Small Ejendomme Ja Ja

Jyske Bank Large Bank Ja Ja

KBH Lufthavne Large Transport Ja Ja

Kreditbanken Small Bank Ja Ja

Land & Leisure Small Ejendomme Ja Ja
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Tabel 3. Oversigt over de undersøgte selskaber 

 

Virksomhederne udgør Large Cap og Small Cap segmentet på OMX Copenhagen børsen pr 29-

12-2006 og 30-12-2011. I alt er der 33 Large Cap selskaber og 130 Small Cap selskaber.  

I Tabel 4 ses de selskaber som ikke er taget med, og grunden herfor. Kapitalforvaltning 

medtages ikke, da de som regel indeholder Large Cap værdipapirer. Så deres performance er 

ikke indikativ for et Small Cap selskab. 

Navn Årsag 

Bodilsen Holding Forestående konkurs 

ITH Kunne ikke tracke selskabet, skifter navn ofte og 
fusioneres og afnoteres. En del af capnordic koncernen. 

Live Networks Forestående konkurs 

Alm. Brand Formue Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Formuepleje LimitTellus Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Formuepleje Merkur Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Formuepleje Optimum Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Formuepleje Pareto Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

G. Raaschou Vision Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

KapitalPleje Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Small Cap Danmark Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Spar Nord Formueinvest Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

FormueEvolution 1 og 2 Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Deltaq Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

DK Trends Invest Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

KlimaInvest Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

NewCap Holding Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Scandinavian Private Equity Investeringsselskab/Kapitalforvaltning 

Aarhus Lokalbank Forestående konkurs 
Tabel 4. Selskaber der blev fravalgt og årsagen herfor. 

I Tabel 5 ses de aktier, som er sammenlagt, for at afspejle et selskab. Dette gøres for at 

størrelses-effekten ikke bliver forstyrret af opsplitning af selskaber i aktie-klasser. Derefter 

anvendes kun tidsserien for aktien i kolonne 2. 

Selskab Lægges sammen med: 

Rockwool B Rockwool A 

Carlsberg B Carlsberg A 

Ap Møller B AP Møller A 

Gyldendal A Gyldendal B 

Spæncom A Spæncom B 

Land & Leisure B Land & Leisure A 
Tabel 5. Sammenlægning af aktier 
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Aktiepriser og udbytteinformation er hentet separat for hvert selskab via Bloomberg terminal. 

Enkelte selskaber havde mangelfuld udbytteinformation, og her er information hentet via 

Nasdaq OMX Nordics hjemmeside (Nasdaq OMX Nordic, 2017). 

Månedlige renteniveauer for den 10-årige statsobligation er hentet fra Danmarks Statistik 

(Danmarks Statistik, 2017). 

Copenhagen Benchmark er hentet via Nasdaq OMX Nordics hjemmeside (Nasdaq OMX Nordic, 

2017). 

MSCI World Index er hentet fra investing.coms hjemmeside (investing.com, 2017).  

Metode 

I dette kapitel vil jeg redegøre for hvordan data er behandlet og systematiseret. Men først lige 

et par refleksioner over brugen af indices. 

Brug af indeks 

Min første tanke, da jeg skulle afklare performance mellem Small Cap og Large Cap, var at kigge 

på de tilgængelige indeks på Nasdaq OMX Nordic. Der findes både et Large Cap og Small Cap 

indeks, og begge fås i versioner med og uden udbytte (Price Index, PI og Gross Index, GI) 

(Nasdaq OMX Nordic, 2017). Men der er flere problemer med at anvende disse indeks. Dels er 

historikken ikke lang nok på Large Cap indekset (Går kun til maj 2013). Dette kunne være 

omgået ved at anvende C20 indekset, som har længere historik, men det havde betydet færre 

større virksomheder.  

Men det største problem er den manglende transparens i basis for indekset. Index bliver 

reguleret hvert halvår, hvor der bliver skiftet ud i de virksomheder der udgør indekset. Large 

Cap udgøres af de virksomheder, der har en markedsværdi over 1 milliard Euro, mens Mid Cap 

er virksomheder med en markedsværdi over 150 milliarder euro. Der er en karantæne periode 

på 12 måneder, så virksomheder ikke ligger og flakker mellem indeks (Nasdaq Press Release, 

2010). Især for Small Cap indeks vil det betyde at de store ”vindere” vil dampe op i Mid Cap 

range i takt med at deres succes får markedsværdien til at stige. Samtidig vil der sive ”tabere” 

ned fra Mid Cap. 
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Vægtningen af virksomhederne i indeks justeres dagligt, og hvert kvartal sker der en reduktion 

af vægtningen af virksomheder, der vejer for tungt i indeks (Kaldet ”capping”). Hvis en 

virksomhed vejer mere end 10% af indeks, bliver den cappet, og hvis alle de virksomheder, som 

hver især udgør mere end 5% af indeks, tilsammen udgør mere end 40% af indeks, så skal de 

cappes (Nasdaq, 2017). 

Så hvad betyder det, hvis man siger at f.eks. Small Cap indeks er steget 10 % de sidste 2 år? Ville 

jeg så have fået 10 % i afkast hvis jeg havde investeret i Small Cap aktier for 2 år siden? Måske, 

men det er ikke sikkert. Hvis man skulle være sikker på at opnå de 10% i afkast, skulle man 

100% replicere sammensætningen af og vægtningen i indeks. Og med daglige justeringer i 

vægtning, kvartalsmæssig cappning, og halvårlige udskiftning af medlemmerne, så er det ikke 

nogen helt nem opgave. Derfor mener jeg ikke indeks er egnet til at vurdere afkastet på et 

størrelses-segment over lange perioder, og derfor ikke egnet til at afgøre væddemålet mellem 

Lille-Claus og Store-Claus.  

Derimod anvendes der indeks til at afgøre de enkelte aktiers Beta, så der kan risiko-justeres via 

CAPM. Her anvendes både Copenhagen Benchmark Aktieindeks og MSCI World aktieindeks. 

Begge indeks er aktiebaserede, så det er ikke den ægte markedsportefølje (Jf. Rolls kritik, (Roll, 

1977)). De er begge med for at vurdere forskellen af kun at bruge samvariationen med det 

danske marked mod samvariationen med det globale aktiemarked. Beta er estimeret som 

middelværdien af de to metoder. 

Dataindsamling 

De aktier, som ikke har en tidsserie, der varer hele perioden ud, er blevet undersøgt i forhold 

til, om det var en afnotering med fuld provenu til aktionærerne, en kontrolleret likvidering med 

delvis provenu til aktionærerne eller en konkurs hvor alle aktionærernes penge går tabt.  

Fusioner, hvor den pågældende aktie afnoteres, betragtes som en reel afnotering. Det vil sige at 

provenuet ikke kanaliseres over i en ny aktie. Hele tankegangen bag denne undersøgelse (Og 

dermed væddemålet mellem Lille-Claus og Store-Claus) er, at man lægger nogle penge, og så 

vender man 100% ryggen til, og så ser man hvad der er tilbage, når perioden er udløbet. 

Geninvestering eller overførsel af midler til en ny enhed ved fusion, betragter jeg som aktive 

handlinger. Udbytte og provenu forrentes månedligt med en rente svarende til 2% p.a. 
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Strukturering i MS Excel 

Hver tidsserie lægges i et separat ark. Ved hjælp af VBA kode (Visual Basic for Applications er 

Microsofts kodeværktøj, som ligger bag alle Office applikationer) hentes den enkelte tidsserie 

ind, bearbejdes, og placeres derefter i en samlet data tabel. Processen er illustreret i Figur 5. 

 

 

Figur 5. Illustration af datastruktur og funktionalitet i excel. 

Hele denne lidt omstændelige øvelse i MS Excel har et formål. Det sikrer, at data kan 

kombineres hurtigt og dynamisk. Dette gør, at man kan ”lege” med data, og sammenligne 

aktier og sektorer med få klik. Dermed lettes overgangen fra information til viden.  

***** 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

Tidsserie 

Pris og 

udbytte 

VBA 

Alignment af udbytte datoer med ultimo månedsdatoer. Udregning og generering af følgende 

tidsserier: 

Pris, udbytte, pris + udbytte, Pris indeks, Pris+udbytte indeks, Pris indeks Cap vægtet, pris+udbytte  

indeks Cap vægtet. Alle udbytter og provenu forrentes. Samles i en tabel, hvor tidsserier er påhæftet 

cap size og sektor. 

Tabel med 

sector, Cap size 

og Cap size 

indeks for hver 

aktie 

 

Samlet Tabel 

Data er ordnet, så der kan laves opslag i tidsserier til 4 variable. For hver variabel kan der trækkes en  

summeret tidsserie fra, så man f.eks kan sige Small Cap uden transport sektoren. Variablene vælges 

på dashboardet. CAPM justering udregnes, og markedspræmie kan justeres. 

. 

Dashboard med 

parameter valg 

 

Visuelt output 

Flere grafiske præsentationer af data alt efter præference. Flyder dynamisk i forhold til valg truffet 

på dashboard 
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Det skal bemærkes, at MS Excel er et analyseværktøj og ikke en database. Så hvis strukturen 

skulle udvides og anvendes af flere brugere, ville data skulle ligge i f.eks. en SQL database, der 

kunne indeholde den relevante ”business logic”. Det ville desuden muliggøre en webbaseret 

brugerflade. 

Parametervalg 

I Figur 6 ses det ”dashboard”, hvor man vælger parametre jf. illustration i Figur 5.  

 

Figur 6. Dashboard i Excel værktøj 

Der er mulighed for 4 variable, som kan plottes i en graf som en tidsserie. Til hver variabel kan 

vælges et specifikt selskab direkte (Hvert felt har drop-down menuer), eller man kan 

segmentere efter Large Cap/Small Cap, Sektor eller angive et interval på markedsstørrelse 

opgjort i millioner DKK. Under disse valg, kan man fratrække en delmængde af de valg man har 

truffet ovenfor. Det vil sige, at man kan trække en sektor ud, eller et selskab. Det skal 

understreges at denne funktion kun giver mening, hvis det man fratrækker en delmængde, af 

det man har valgt øverst. Man kan f.eks. vælge alle Large Cap selskaber, og så fratrække alle 

Large Cap selskaber i bank sektoren. 

  

Dashboard
Selskaber

Variabel 1 Variabel 2 Variabel 3 Variabel 4

Selskab Alle Alle Alle Alle

Variabel Pris+UdbytteIndeks Pris+UdbytteIndeks Pris+UdbytteIndeksCapStartVægtet Pris+UdbytteIndeksCapStartVægtet

Large/Small Small Small Small Small

Sektor Alle Alle Alle Alle

Cap Size Max (Mill DKK) 500.000 500.000 500.000 500.000

Cap Size Min (Mill DKK)

Fratrukket (Skal være en delmængde af det øverste valg)

Selskab Ingen Alle Ingen Alle

Large/Small Small Small Alle Small

Sektor Alle Bank Alle Bank

Cap Size Max (Mill DKK) 500.000 500.000 500.000 500.000

Cap Size Min (Mill DKK)

Afkast 2007-2016 -6,8% 9,5% 0,9% 27,3%

CAPM 

Markedspræmie 5,4%

Beta Copenhagen 0,50 0,52 0,55 0,59

Beta World 0,42 0,44 0,43 0,48

Beta Middel 0,46 0,48 0,49 0,54

Afkast Beta Copenhagen 62,5% 64,3% 66,1% 69,9%

Afkast Beta World 55,6% 57,2% 56,9% 60,8%

Afkast Beta Middel 59,0% 60,7% 61,4% 65,3%
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I Tabel 6 ses en forklaring af de værdier man kan vælge: 

Navn Kommentar 

Pris Bruges til at plotte prisen for den enkelte aktie. Aktieprisen er korrigeret bagud i tid for aktie 

splits af Bloomberg, så den ikke ”hopper”. Variablen giver ikke mening for segmenter eller med 

fratræk funktionen. 

Udbytte Bruges til at plotte udbyttet for den enkelte aktie. Udbyttebeløbet er korrigeret bagud i tid for 

aktie splits af Bloomberg, så udbyttet passer relativt til aktie-prisen. Variablen giver ikke mening 

for segmenter eller med fratræk funktionen. 

Pris + Udbytte En sum af de to ovenstående, samme begrænsninger 

Pris indeks Pris variablen indekseret til 100. Kan godt bruges for segmenter, hvert selskab vægtes ligeligt, 

og fratræk funktionen kan også anvendes. 

Pris + Udbytte indeks Pris + Udbytte variablen indekseret til 100. Kan godt bruges for segmenter, hvert selskab 

vægtes ligeligt, og fratræk funktionen kan også anvendes. 

Pris indeks Cap start vægtet Pris variablen indekseret efter Cap size ved start af perioden. Kan godt bruges for segmenter, 

og fratræk funktionen kan også anvendes. 

Pris + udbytte Cap start vægtet Pris + udbytte variablen indekseret efter Cap size ved start af perioden. Kan godt bruges for 

segmenter, og fratræk funktionen kan også anvendes. 

Tabel 6. Mulige variable der kan plottes. 

Som eksempel kan man kigge i Figur 6. Her er der valgt Small Cap med og uden bank sektoren, 

både for PrisUdbytteIndeks og PrisUdbytteIndes Cap vægtet. Følgende kan konkluderes: 

Small Cap klarer sig bedre med vægtning, det vil sige at de store Small Cap selskaber har klaret 

sig bedre end de små. Bank sektoren har klaret sig dårligere end gennemsnittet for Small Cap 

virksomheder, da afkastet forbedres når Bank sektoren trækkes ud.  

Brug af CAPM 

Som det ses nederst i Figur 6 regnes der beta ud for hver variabel. Den findes via 

samvariationen mellem variablens tidsserie og dels Copenhagen Benchmark og MSCI World 

aktie indeks. Beta for begge metoder er angivet, samt en middel værdi.  Der er både for og 

imod at bruge et hjemligt indeks. Det, der taler for er, at det er det danske marked vi kigger på, 

så derfor er risiko bidraget til en dansk portefølje relevant. Det der taler imod er, at Large Cap 

vejer meget i det hjemlige indeks, så især de store Large Cap aktier vil alt andet lige have en 

større samvariation med indeks end de små aktier. Derfor kan man risikere at afkastkravet til de 

store aktier bliver for højt. Jeg har dog vurderet at løsningen med at bruge en midlet værdi 

tilgodeser disse udfordringer. 
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En anden udfordring i forhold til beta er, at vi finder beta i samme periode, som er grundlag for 

CAPM afkast. Normalt anvender man historiske data til at finde beta, for derefter at udregne et 

forventet afkast fremadrettet. 

Til illustration er der i Figur 7 plottet afkastet for aktien Carlsberg A. Samtidig er der plottet beta 

world og beta CPH, udregnet månedsvis baseret på samvariationen de 2 foregående år. Det er 

derfor, de to stiplede kurver først starter 2 år inde. Konstant middel beta for alle 10 år er 0,9 

(Vandrette stiplede kurve, som er lagt ind) og den er brugt til at danne den grå CAPM afkast 

kurve. Den blå stiplede CAPM afkast kurve anvender middelværdien af de variable betaer, som 

skifter hver måned. Alligevel ligger den blå og den grå kurve oven i hinanden. Det har altså ikke 

gjort nogen forskel at anvende fast beta for hele perioden, eller 2 års historisk beta, som 

varierer fra måned til måned. Så denne problemstilling har ikke betydning (Samme gælder hvis 

andre aktier end Carlsberg A anvendes). 

 

Figur 7. CAPM afkast med variabel og fast beta. 
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Det er muligt at variere markedspræmien i CAPM modellen. I Tabel 7 ses forskellige værdier fra 

forskellige kilder. 

Kilde Værdi for markedspræmie 

Valuation fagbog fra McKinsey (Tim Koller, 

2015) 

5% 

Ole Sørensen, Værdiansættelse og 

Regnskabsanalyse (Sørensen, 2011) 

5,6% 

Undersøgelse fra 1900 til 2011 (Brealey, et al., 

2014) 

7,1% 

PWC rundspørge på det danske marked i 2011 

(PWC, 2016) 

5,4% 

Tabel 7. Angivelser af markedspræmie i CAPM modellen 

Jeg anvender 5,4% da kilden virker mest relevant for dette arbejde (Danske marked, midt i 

perioden), og samtidig er værdien også midt i feltet. Undersøgelsen fra 1900 til 2011 tillægges 

ikke så meget betydning, da perioden er væsentlig forskudt i forhold til perioden i dette 

arbejde. 

For hver måned udregnes et CAPM afkast ved at anvende ovennævnte beta, den fastsatte 

markedspræmie. Som risikofri rente anvendes renten på den 10-årige statsobligation i netop 

den måned. De månedlige afkast regnes sammen til et afkast for hele perioden. Hvis ikke andet 

er nævnt, så er CAPM afkastet udregnet ved brug af middel Beta. 

Vi definerer papirets alpha som det realiserede afkast – afkastet forudsagt af CAPM. 
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Figur 8. Afkast for AP Møller A og Roblon, både realiseret og CAPM 

For at illustrere betydningen af alpha ses i Figur 8 afkastet for aktierne AP Møller A og Roblon. 

Den røde kurve er det realiserede afkast for AP Møller A og den grønne for Roblon. Den gule 

kurve er CAPM afkastet for AP Møller A og den blå for Roblon. Bemærk at CAPM afkast 

kurverne krummer lidt. Det skyldes at der anvendes måned til måned risikofri rente, og da 

renteniveauet falder gennem perioden, falder afkastkravet også. 

Det ses at AP Møller A giver et realiseret afkast lavere end CAPM-afkastet, da den røde kurve 

ligger under den gule ved udløb af perioden. AP Møller A aktien ligger i indeks 142, mens 

CAPM-afkastet for aktien ligger i indeks 198. Da det er indeksbaseret, kan vi trække de to tal 

direkte fra hinanden og får alpha for perioden til -56 %.  

Modsat giver Roblon et positivt alpha for perioden (20 %) da den grønne kurve slutter over den 

blå. 
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Resultater 

Undersøgelsen er delt op i 2 perioder jf. Store-Claus og Lille-Claus væddemål (Se 

problemformulering). Perioderne er 2007-2016 (10 år) og 2012-2016 (5 år). Først gennemgås 

resultater for 10 års perioden, derefter 5 års perioden. 

Resultater for 2007-2016 undersøgelsen 

Resultaterne gennemgås i følgende rækkefølge: 

 På selskabsniveau 

 På sektor-niveau 

 Large Cap / Small Cap niveau 
 

Ind imellem vil Store-Claus og Lille-Claus kommentere på resultaterne i forhold til deres 

væddemål. Deres dialog er adskilt med *****. 

Afkast for de enkelte aktier 

I Figur 9 ses afkast plottet mod Cap Size. Der er anvendt logaritmisk akse på grund af den store 

forskel i Cap Size. Der er lagt en lineær trend linie ind (ln(x) pga logaritmisk skala). Den positive 

hældning indikerer, at Large Cap har klaret sig bedst. R2 er dog meget lav, så forklaringsgraden 

er ikke særlig høj. 
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Figur 9 Afkast plottet mod Cap Size i perioden 2007-2016. Den stiplede kasse markerer Small Cap aktier. 

 

De to højeste Small Cap afkast er AMBU med 967 % og cBrain med 794% i afkast. De to højeste 

Large Cap er Novo med 512 % og Coloplast med 432%. Afkast for alle aktier kan ses i Bilag 1.  

For at teste, om der er signifikant forskel på afkastet mellem Small Cap og Large Cap 

gennemføres først en F-test for at se om der er forskel i varians i de to segmenter, og derefter 

en t-test, for at afgøre om der er signifikant forskel i middelværdi. Resultatet ses i Tabel 8.  

 

Tabel 8. Statistisk test af Hypotesen: Middel Afkast Large Cap = Middel Afkast Small Cap 

F-test viser, at variansen i de to datasæt ikke er signifikant forskellig (1,37<1,72). den tilhørende 

t-test viser at hypotesen ”Middel Afkast Large Cap Aktier = Middel Afkast Small Cap Aktier” må 

F-Test Two-Sample for Variances t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Small Cap Large Cap Small Cap Large Cap

Mean -6,8% 79,9% Mean -6,8% 79,9%

Variance 2,59 1,89 Variance 2,59 1,89

Observations 90 30 Observations 90 30

df 89 29 Pooled Variance 2,42

F 1,37 Hypothesized Mean Difference 0,00

P(F<=f) one-tail 0,17 df 118

F Critical one-tail 1,72 t Stat -2,65

P(T<=t) one-tail 0,00

t Critical one-tail 1,66

P(T<=t) two-tail 0,01

t Critical two-tail 1,98
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forkastes, da -2,65 < -1,98. Så afkastet på Large Cap er højere end Small Cap, når de enkelte 

selskaber vægtes ligeligt. Det ses at afkastet på Large Cap er 79,9%, mens afkastet på Small Cap 

er -6,8%. 

***** 

Store-Claus: ”Det ser godt ud. Hvis vi havde placeret 1 million hver ligeligt fordelt mellem selskaberne i 
hvert vores segment, så havde jeg tjent 800.000 og du havde tabt 68.000!.” 

Lille-Claus: ”Jeg har kun et ord at sige: Finanskrise! Men lad os lige prøve at risikojustere, så ser det 
måske anderledes ud” 

***** 

I Figur 10 ses alpha afkast plottet mod Cap Size. Der ses stadig en positiv korrelation mellem 

afkast og Cap Size, men stadig lav forklaringsgrad på trendlinien. 

 

Figur 10 Alpha afkast plottet mod Cap Size I perioden 2007-2016. Den stiplede kasse markerer Small Cap aktier. 

Vi tester statistisk på samme måde, og denne gang er forskellen mellem Small Cap og Large Cap 

ikke signifikant. Så vi kan ikke afvise hypotesen om, at middelværdien for alpha er ens for de to 

segmenter. Der er for få selskaber i Large Cap segmentet i forhold til den høje varians, til at 

man kan opnå signifikans. Men hvis de to middelværdier ikke er ens, så forekommer det 

usandsynligt, at det er Small Cap der skulle være højest. 

***** 

Lille-Claus: ”Se, du var bare heldig. Forskellen er ikke signifikant når der justeres for risiko.” 
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Store-Claus: ”Pjat med dig, der er 50 procentpoint i forskel. Jeg vinder også her.” 

***** 

Så selv om forskellen udjævnes lidt ved risikojustering, så er der stadig en stor forskel, hvor det 

risikojusteret afkast for Small Cap er -61,4%, mens det for Large Cap er -9,5%. 

Banz (Banz, 1981) påviste at størrelseseffekten var størst for de mindste aktier. Derefter 

fladede effekten ud. Vi har set en omvendt størrelseseffekt, hvor afkastet stiger med størrelsen. 

Men lad os prøve at isolere de mindste aktier, for at se hvordan det forholder sig her. For at 

teste om det er gældende her er aktierne med en Cap size under 500 millioner DKK plottet i 

Figur 11. 

 

Figur 11. Afkast for aktier med en Cap size under 500 millioner DKK 

Bemærk at aksen nu er lineær, da variationen i cap size nu er mindre. Det ses, at det stigende 

afkast med stigende cap size nu er væk, og afkastet virker snarere uafhængigt af cap size. Men 

forklaringsgraden er utrolig lav, så det er begrænset hvad man kan tolke ud af plottet. Men der 

er i hvert fald ikke en signifikant stigende tendens. 
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Figur 12. Alpha for aktier med en Cap size under 500 millioner DKK 

I Figur 12 ses alpha plottet mod cap size. Her ses faktisk en faldende tendens i afkast med cap 

size, så her kan teorien om størst afkast for de mindste aktier ikke afvises. Man kunne 

spekulere i, at siden Danmark er et lille marked med små virksomheder sammenlignet med 

USA, så vil man kun kunne se størrelseseffekten for meget små virksomheder. 

Afkast på sektor niveau 

I Figur 13 ses afkastet opdelt i sektorer. For hver sektor er der 4 afkast: 

 Large, ikke vægtet 

 Large, vægtet efter Cap Size 

 Small, ikke vægtet 

 Small, vægtet efter Cap Size 
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Figur 13. Afkast fordelt på sektorer i perioden 2007 - 2016 

Som det ses, er der stor forskel på performance i sektorerne. Vægtningen betyder meget i de 

sektorer, hvor der er en stor aktør. I Sundhed vejer Novos høje afkast tungt, så der er stor 

forskel mellem vægtet og ikke-vægtet afkast. I Transport er det AP Møller der trækker vægtet 

afkast ned. 

Tilsvarende kan vi illustrere alpha for sektorerne, både med ikke vægtet og vægtet indeks. Det 

ses i Figur 14. 
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Figur 14 Alpha for sektorer i perioden 2007-2016 

4 sektorer har leveret positiv alpha: Forsikring, IT-Software, Materialer og Sundhed. Transport i 

Large Cap kan levere positiv alpha hvis afkast ikke er vægtet. Resten er negativt. 

***** 

Lille-Claus:  ”Jeg havde regnet med større forskel i performance i bank sektoren. Faktisk klarer Large Cap 
bankerne sig dårligere, når man risikojusterer. Men hvis vi trækker Sundhed, Energi eller Transport ud, 
så tror jeg måske Small Cap kan vinde med et risikojusteret afkast” 

Store-Claus: ”Du drømmer, det er allerede afgjort” 

***** 

Afkast-sammenligning Small Cap vs. Large Cap 

Vi ved allerede fra sammenligningen for enkelte selskaber, at Large Cap klarer sig bedre end 

Small Cap når der ikke vægtes efter Cap Size. Performance gennem perioden kan ses i Figur 15. 

Det ses at Large Cap opnår et risikojusteret afkast på 0 %, da den røde kurve når op til den gule. 

Large Cap leverer et negativt risikojusteret afkast på -65 %. Bemærk værdierne er lidt 

forskellige fra udregningen på enkelt selskab. Det skyldes, at vi før fandt det risikojusterede 

afkast på aktie (Beta for hver aktie) og tog gennemsnittet. Her finder vi det risikojusterede 
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afkast for hele porteføljen (Beta for hele porteføljen). Det giver et lidt andet resultat, men det 

er sammenligneligt. 

 

Figur 15 Ikke vægtet afkast for Large Cap og Small Cap gennem 2007-2016. 

Lad os se hvad der sker når vi bruger vægtet afkast. Det kan ses i Figur 16.  
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Figur 16 Vægtet afkast for Large Cap og Small Cap gennem 2007-2016. 

Stort set samme billede tegner sig, kurverne er rykket en anelse. Large Cap og Small Cap 

reagerer nogenlunde ens på krisen, men hvor Large Cap påbegynder en momentan recovery, så 

bruger Small Cap længere tid på at komme tilbage. Det er værd at bemærke, at det på intet 

tidspunkt er bedre at være i Small Cap segmentet. Hverken under krisen eller i det 

efterfølgende opsving. 

Med vægtet indeks, så leverer Large Cap et positivt risikojusteret afkast (Rød kurve over gul). 

Det er især Novo, som slår igennem, når der anvendes vægtet indeks. Når der anvendes vægtet 

indeks, så slår store aktier, som samtidig er ekstreme vindere eller tabere, tungt igennem. Prøv 

at se samme graf hvor Novo er trukket ud af Large Cap og AMBU er trukket ud af Small Cap. 

Den kan ses i Figur 17. Large Cap leverer alpha på -45 % og Small Cap -86%. Så man skal være 

opmærksom på følsomheden overfor de tunge aktier. Det er derfor man har indført capping i 

de anvendte indeks på aktiemarkedet. 
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Figur 17 Som Figur 16 men Novo og AMBU er fratrukket 

***** 

Store-Claus: ”Nå, er du ved at have indset, at du har tabt væddemålet for 10 års perioden” 

Lille Claus: ”Hov. Vi mangler lige at trække nogle sektorer ud, for at se om det gør en forskel. Det var 
Sundhed, Energi og Transport. Men jeg må indrømme at håbet svinder ind.” 

***** 

 

Tabel 9 Variation i afkast ved fratræk af sektor. 

Fra trukket sektor: Afkast Alpha Afkast Alpha

Ingen -6,8% -65,8% 0,9% -60,5%

Energi -5,8% -63,6% 2,4% -57,3%

Transport -6,4% -65,4% 1,1% -60,4%

Sundhed -16,6% -75,4% -15,3% -77,8%

Ingen 79,9% 0,4% 94,8% 9,2%

Energi 85,1% 5,5% 96,5% 10,8%

Transport 74,7% -3,1% 103,8% 21,1%

Sundhed 46,1% -39,7% 38,8% -59,3%

Difference Ingen 86,7% 66,2% 93,9% 69,7%

Large-Small Energi 90,9% 69,1% 94,1% 68,1%

Transport 81,1% 62,3% 102,7% 81,5%

Sundhed 62,7% 35,7% 54,1% 18,5%

Small

Large

Uden vægtning Med vægtning
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I Tabel 9 ses de forskellige afkast ved fratræk af sektorer. Nederst ses differencen mellem Large 

Cap og Small Cap. Alle tal er positive, hvilket vil sige, at Large Cap i alle tilfælde har et højere 

afkast end Small Cap. Det tætteste de to sektorer kommer på hinanden er alpha ved fratræk af 

Sundhed. Her er afkastet på Large Cap 18,5 procent point højere ned for Small Cap. 

***** 

Store-Claus: ”Det var dødsstødet! Der er ikke mere at komme efter. Jeg vandt, stort endda. Hvis vi havde 
lagt en million hver i hvert vores segment vægtet efter Cap size, så havde jeg tjent 948.000 DKK og du 
havde tjent 9.000. ” 

Lille Claus: ”Ja, det må jeg indrømme. Finanskrisen ødelagde det hele. Vent og se, når vi skifter til 5 års 
perioden!” 

***** 

Inden vi bevæger os videre til den næste periode, skal vi lige teste Small Cap performance op 

imod Small Cap GI indekset fra OMX Nasdaq Copenhagen. Tidligere nævnte jeg, at indeks er 

problematisk at anvende, da det hele tiden bliver justeret, og derfor ikke kan afgøre udviklingen 

på en 100% passiv forvaltet portefølje. Men hvor stor er forskellen egentlig? 

 

Figur 18 SmalLCap vs OMX  SmallCap GI Index 

I Figur 18 ses OMX Small Cap  index plottet sammen med Small Cap segmentet fra denne 

undersøgelse. De to kurver følges ad frem til ca. 2011, hvor kurven fra denne undersøgelse 

stiger mere end indeks. Hvad kan det skyldes? 
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Forklaringen er, at hvis de største selskaber i Small Cap gruppen har succes, så ville de ryge op i 

Mid Cap segmentet. Dermed ville de falde ud af indeks. Samtidig vil dårlige Mid Cap selskaber 

sive ned i Small Cap segmentet i takt med at deres værdi falder. Det vil sige, at virksomheder 

med positivt momentum har en større tendens til at forlade segmentet, mens virksomheder 

med negativt momentum tilslutter sig indekset. Denne effekt bygger sig op over tid, som det 

ses af kurverne. 

Men i denne undersøgelse har jeg besluttet at fastholde den gruppe af virksomheder perioden 

starter med, for at illudere 100 % passiv investering. AMBU er den virksomhed, som har haft 

størst succes i Small Cap segmentet. Hvis vi trækker den ud af gruppen, kan vi se hvordan 

grafen ændrer sig. Af Figur 19 ses det, at de to kurver ligger væsentligt tættere, men man kan 

stadig se, at de fjerner sig fra hinanden over tid på grund af den ændrede sammensætning og 

vægtning. 

 

Figur 19. Samme som Figur 18, men med AMBU fratrukket 
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Resultater for 2012-2016 undersøgelsen 

Vi bruger samme struktur som for 2007-2016 undersøgelsen 

Afkast for de enkelte aktier 

I Figur 20 ses afkast plottet mod Cap Size. Figuren viser samme mønster som for 10 års 

perioden. Der er igen anvendt logaritmisk akse på grund af den store forskel i Cap Size. Der er 

lagt en lineær trend linie ind (ln(x) pga logaritmisk skala), som er meget lig trendlinien for 10-års 

perioden. Den positive hældning indikerer, at Large Cap har klaret sig bedst. R2 er stadig meget 

lav, så forklaringsgraden er ikke særlig høj. 

 

Figur 20. Afkast plottet mod Cap Size i perioden 2011-2016. Den stiplede kasse markerer Small Cap aktier 

 

De to højeste Small Cap afkast er cBrain med 1.314% og RTX Telecom med 1.089% i afkast. De 

to højeste Large Cap er Pandora med 1.546% og Vestas med 658%. Afkast for alle aktier kan ses 

i .  

Statistisk test viser ikke signifikant forskel på afkastet mellem Small Cap og Large Cap og 

hypotesen ”Middel Afkast Large Cap Aktier = Middel Afkast Small Cap Aktier” kan ikke 
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forkastes. Så selvom afkastet på Large Cap er over dobbelt så højt (200%) som Small Cap 

(98,5%), når de enkelte selskaber vægtes ligeligt, er variansen så voldsom, at det statistisk set 

ikke er signifikant. Den eneste måde at opnå signifikans på, ville være at inkludere flere store 

selskaber fra Mid Cap segmentet. Men intet tyder på, at Small Cap skulle levere et højere 

afkast. 

***** 

Store-Claus: ”Nu må du snart kaste håndklædet i ringen. Det er jo det samme som med 10 års 
væddemålet. Hvis vi havde lagt en million ligeligt fordelt mellem selskaberne i hvert vores segment, så 
havde jeg tjent 2 millioner, mens du kan havde tjent 1 million” 

Lille-Claus: ”Det ser ikke godt ud. Men lad os lige komme helt til bunds i det.” 

***** 

I Figur 10 ses alpha afkast plottet mod Cap Size. Der ses stadig en positiv korrelation mellem 

afkast og Cap Size, men stadig lav forklaringsgrad på trendlinien. Men den positive korrelation 

mellem afkast og Cap Size forekommer endnu stærkere her. 

 

Figur 21 Alpha afkast plottet mod Cap Size I perioden 2011-2016. Den stiplede kasse markerer Small Cap aktier. 

Vi tester igen for at se om forskellen er signifikant mellem Small Cap og Large Cap, og forskellen 

er heller ikke her signifikant. Det risikojusterede afkast for Small Cap er 66,6%, mens det for 
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Large Cap er 156,9%. Det er en endnu større forskel mellem de to segmenter, end for 10 års 

perioden.  

Ligesom for 10-års perioden undersøges det, om der kan detekteres en størrelseseffekt for de 

helt små selskaber med en Cap Size under 500 millioner DKK. Det kan ses i Figur 22.  

 

Figur 22. Afkast for aktier med en Cap size under 500 millioner DKK 

Igen, ligesom for 10 års perioden, ses der ikke en stigende tendens med Cap Size, når man kun 

observerer de helt små selskaber. I Figur 23 ses alpha plottet mod Cap Size for selskaber med 

en Cap Size under 500 millioner DKK. Her ses ingen korrelation med Cap Size og afkast.  
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Figur 23. Alpha for aktier med en Cap size under 500 millioner DKK 
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Afkast på sektor niveau 

I Figur 24 ses afkastet opdelt i sektorer. Den høje søjle er Pandora, som slår igennem som den 

eneste forbrugsaktie Large Cap segmentet. 

 

Figur 24. Afkast fordelt på sektorer i perioden 2011 - 2016 

Tilsvarende kan vi illustrere alpha for sektorerne, både med ikke vægtet og vægtet indeks. Det 

ses i Figur 25. I modsætning til 10 års perioden, så har de fleste sektorer leveret et positivt 

risikojusteret afkast. 
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Figur 25 Alpha for sektorer i perioden 2007-2016 

***** 

Lille-Claus:  ”Jeg er ved at miste troen på det. Large Cap klarer sig bedre i de fleste sektorer, så jeg tror 
ikke jeg kan redde det ved at trække en sektor ud. Men jeg vil gerne prøve de samme sektorer som for 
10 års perioden, Energi, Sundhed og Transport. Og så må vi hellere tage Forbrug med.” 

Store-Claus: ”Helt OK, men jeg er ikke nervøs.” 

***** 

Afkast-sammenligning Small Cap vs. Large Cap 

Nedenfor i Figur 26 og Figur 27 ses afkastforløbet i perioden, for både ikke vægtet og vægtet 

indeks. Det ses at Large Cap leverer positiv alpha hele perioden, mens Small Cap først leverer 

signifikant positiv alpha efter ca. 1,5 år. Det ses også at vægtet afkast, bringer Small Cap og 

Large Cap væsentlig tættere på hinanden. Det får begge kurver til at falde, men effekten er 

størst for Large Cap segmentet. Så de tunge virksomheder i Large Cap segmentet har klaret sig 

forholdsvis dårligere end de lette og denne effekt er større end i Small Cap segmentet. 
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Figur 26 Ikke vægtet afkast for Large Cap og Small Cap gennem 2011-2016. 

 

 

Figur 27 Vægtet afkast for Large Cap og Small Cap gennem 2007-2016. 
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***** 

Lille-Claus: ”Hov, der er måske et lille håb! Hvis vi bruger vægtet afkast og så trækker en sektor ud, så 
kan det være jeg kan snige mig foran. Jeg skal bare vinde på en kombination, det var aftalen.” 

Store-Claus: ”Det kommer ikke til at ske, men lad os se på det.” 

***** 

I Tabel 10 ses alpha når der bruges vægtede afkast og der fratrækkes en sektor. I sidste kolonne 

er alpha for Large Cap fratrukket Small Cap. Her ses det, at alle er positive, på nær Energi. Det 

vil sige, at hvis man trækker Energi sektoren ud, så leverer Small Cap segmentet et større risiko 

justeret afkast end Large Cap segmentet. 

 

Tabel 10. Alpha for Large Cap og Small Cap vægtet indeks fratrukket en enkelt sektor. 

***** 

Store-Claus: ”Det er simpelthen løgn! Så finder du et obskurt hjørne, hvor du lige kan snige dig foran. ” 

Lille Claus: ”Regler er regler. Så jeg vinder væddemålet for 5-års perioden. Så er vi kvit.” 

Store-Claus: ”Nyt væddemål….” 

***** 

Hvordan kan det være, at Small Cap pludselig kan snige sig foran? Det skyldes virksomheden 

Greentech E Sys, som er i Energi sektoren. Det er samtidig den største Small Cap virksomhed, 

og den leverer et afkast på -63% i perioden.  

Large Small Large - Small

Bank 76% 57% 19%

Ejendomme 73% 56% 17%

Energi 73% 75% -3%

Finansiering 73% 58% 15%

Forbrug 64% 58% 6%

Forsikring 72% 58% 14%

Fødevarer 76% 58% 18%

Industrivarer 68% 56% 12%

IT-hardware 73% 55% 18%

IT-software 73% 51% 21%

Materialer 74% 49% 25%

Service 77% 56% 21%

Sundhed 70% 61% 10%

Telekom 76% 58% 19%

Transport 75% 61% 13%
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Lad os plotte alpha for perioden, for de to segmenter, med og uden Energi Sektoren. Det kan 

ses i Figur 28. Bemærk at Large Cap ikke har selskaber i Energi Sektoren, og der er derfor kun 1 

kurve for Large Cap. 

 

Figur 28. Alpha for Large Cap og for Small Cap med og uden Energi sektor i perioden 2011-2016 

Det ses at det kun lige akkurat er til sidst, at Small Cap uden Energi når at passere Large Cap.  

Large Cap er især blevet tynget af nedjusteringen af Novo i 2016 samt AP møllers nedjustering i 

perioden 2015-2016. 

Månedlige afkast sammenlignet med andre undersøgelser 

For at kunne sammenligne med resultater angivet i litteraturen, er det gennemsnitlige 

månedlige afkast (bemærk, at der her anvendes det aritmetiske gennemsnit) udregnet. 

Derefter er der regnet en size-premium ud (Small-Large). Det kan ses i Tabel 11. 
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Tabel 11. Oversigt over gennemsnitlige månedlige afkast for begge perioder 

Hvis man sammenligner med data i Tabel 2 ses det, at en negativ størrelses-effekt er ret 

usædvanligt. De fleste resultater ligger tæt på 0,5%. Det er kun Korea, der også har en negativ 

størrelses-effekt. Det skal dog igen understreges, at følsomheden er ret voldsom grundet de 

relativt få aktier på det danske marked. Hvis f.eks. den tidligere nævnte aktie Greentech E Sys 

ikke var med i undersøgelsen, så ville der opnås en positiv risikojusteret size premium på 0,01% 

for Small Cap i 5 års perioden.  

  

Small Cap Large Cap

Direkte 0,10% 0,68% -0,58%

Risikojusteret -0,30% 0,16% -0,46%

Direkte 1,08% 1,39% -0,31%

Risikojusteret 0,65% 0,76% -0,11%

Afkast er Cap Size vægtet
Gns månedlige afkast

2007-2016

2011-2016

Size premium (Small-Large)
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Konklusion 

Størrelseseffekt på det danske aktiemarked er undersøgt i 10-års perioden 2007-2016 og 5-års 

perioden 2011-2016. Undersøgelsen er udført ved at lave 2 fastlåste porteføljer bestående af 

henholdsvis alle Large Cap og Small Cap aktier ved periodens start. Undersøgelsen er både lavet 

med vægtning af selskaber i porteføljen efter Cap Size og uden vægtning. Afkastet er både 

udregnet som direkte afkast for hele perioden, samt risikojusteret afkast fundet ved at 

fratrække det forventede afkast fra CAPM. Resultaterne er: 

 

Der kan ikke observeres nogen størrelseseffekt der tilgodeser Small Cap segmentet uanset 

kombination af parametre. Tværtimod så leverer Large Cap segmentet et væsentligt højere 

afkast i begge perioder. Finanskrisen har ikke spillet en rolle vedr. størrelseseffekt, da 

konklusionen er den samme for begge perioder. 

Den aritmetisk gennemsnitlige størrelseseffekt (Risikojusteret Small Cap – Risikojusteret Large 

Cap) pr måned er -0,58% for 10 årsperioden og -0,31% for 5 års perioden. Dette er væsentlig 

lavere end for tilsvarende undersøgelser på andre markeder. Her ligger størrelseseffekten 

typisk på ca. 0,5%. 

Det kan konkluderes, at der ikke har været er en størrelseseffekt der tilgodeser Small Cap 

selskaber på det danske marked de sidste 10 år. 

  

Small Cap Large Cap Small Cap Large Cap

Direkte 1% 95% -7% 80%

Risikojusteret -61% 9% -66% 0%

Direkte 87% 119% 98% 200%

Risikojusteret 58% 73% 69% 157%

Ingen vægtningCap Size vægtet

2007-2016

2011-2016
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Bilag 

 

Bilag 1. Oversigt over afkast for alle selskaber i undersøgelsen 2007-2016 

Selskab CapSize, Millioner DKK Sektor Afkast Afkast CAPM Alpha 10 år Pris afkast

Viborg Håndb 10,70                                                 Forbrug -96,1% 81,2% -177,4% -96,1%

SIF 26,50                                                 Forbrug -27,8% 50,9% -78,7% -27,8%

Olicom 62,50                                                 IT-hardware -100,0% 21,3% -121,3% -100,0%

Schaumann 66,90                                                 Forbrug -100,0% -13,4% -86,6% -100,0%

Land & Leisure 69,30                                                 Ejendomme 209,9% 62,3% 147,6% 155,6%

Dantax 70,50                                                 Forbrug -15,6% 63,0% -78,6% -31,9%

Brd Klee B 78,60                                                 Industrivarer 65,9% 57,7% 8,2% 15,6%

UPAL 82,10                                                 Fødevarer -39,5% 29,4% -68,9% -39,5%

Victor Int 91,00                                                 Ejendomme 26,7% 63,4% -36,7% 26,7%

Bioporto 95,90                                                 Sundhed -29,4% 73,2% -102,6% -29,4%

Dan-Truck Heden 109,30                                              Industrivarer -100,0% -20,6% -79,4% -100,0%

AAB 110,90                                              Forbrug -91,1% 60,3% -151,4% -91,1%

Bioscan 122,00                                              Service -100,0% 27,9% -127,9% -100,0%

Expedit B 122,30                                              Industrivarer -6,0% 35,7% -41,7% -10,0%

cBrain 125,00                                              IT-software 793,6% 57,8% 735,8% 788,0%

Vinderup Bank 132,30                                              Bank -59,1% 52,6% -111,7% -61,1%

Rias B 132,80                                              Industrivarer -17,4% 54,2% -71,7% -36,5%

Hvidbjerg Bank 133,40                                              Bank -53,4% 64,3% -117,6% -55,3%

Dicentia 135,70                                              Forbrug -100,0% -44,9% -55,1% -100,0%

Alm Brand ptb. B 136,00                                              Finansiering -88,4% 31,3% -119,7% -88,4%

DS Orion 140,00                                              Transport -43,4% 63,5% -107,0% -43,4%

NTR Holding 144,80                                              Industrivarer -29,3% 44,4% -73,7% -58,2%

Mondo 158,50                                              IT-software -100,0% -8,0% -92,0% -100,0%

Migatronic 159,80                                              Industrivarer -14,7% 74,2% -88,9% -22,1%

Intermail 161,50                                              Materialer -87,7% 76,0% -163,7% -93,6%

Glunz og Jensen 161,70                                              Industrivarer -46,3% 59,5% -105,8% -48,8%

Andersen Martini 168,00                                              Forbrug -44,6% 65,0% -109,5% -44,6%

Tower Group 187,70                                              Service -100,0% 60,9% -160,9% -100,0%

Spæncom 187,90                                              Industrivarer 1,0% 43,3% -42,3% 1,0%

Comendo 202,50                                              Fødevarer -84,2% 61,1% -145,3% -99,3%

Jensen og Møller inv 224,80                                              Ejendomme -36,0% 43,1% -79,2% -48,5%

FE Bording 231,80                                              Service 19,1% 20,4% -1,4% 2,5%

BIF 236,30                                              Forbrug -95,4% 88,9% -184,3% -95,4%

Århus Elite 245,80                                              Forbrug -94,8% 62,2% -157,0% -94,8%

Chemometec 277,50                                              Sundhed 112,3% 67,7% 44,6% 112,3%

Rovsing 280,20                                              Industrivarer -98,4% 59,5% -157,9% -98,4%

Nordfyns Bank 280,50                                              Bank -22,2% 58,0% -80,2% -30,5%

Salling bank 282,00                                              Bank -60,0% 48,6% -108,6% -65,0%

Maconomy 294,00                                              IT-software 56,2% 64,7% -8,5% 56,2%

Vordingborg bank 297,00                                              Bank -88,7% 27,7% -116,3% -88,7%

Roblon 298,30                                              Industrivarer 70,2% 49,9% 20,3% 14,5%

SP Group 314,00                                              Materialer 336,1% 102,6% 233,5% 329,3%

Vestfyns bank 320,00                                              Bank -25,3% 43,7% -69,1% -31,1%

Møns Bank 354,00                                              Bank -32,9% 44,0% -76,9% -39,0%

GPV Industries29-12.2006 363,90                                              Industrivarer -100,0% -42,2% -57,8% -100,0%

Gabriel Holding 382,20                                              Forbrug 180,8% 60,5% 120,3% 155,2%

Danionics 391,50                                              IT-hardware -95,9% 89,8% -185,8% -95,9%

Aasgaard development 396,00                                              Finansiering -72,6% 43,9% -116,5% -76,7%

Arkil Holding 399,70                                              Industrivarer 6,0% 64,4% -58,4% -5,9%

Hadsten Bank 413,80                                              Bank -93,8% 43,3% -137,2% -95,6%

Lollands Bank 443,80                                              Bank -32,2% 60,7% -92,8% -38,4%

Egetæpper 450,80                                              Forbrug 52,6% 74,7% -22,1% 25,9%

Danware 452,40                                              IT-software -88,4% 36,9% -125,3% -90,9%

Hedegaard 464,60                                              Fødevarer 21,9% 25,0% -3,2% 21,9%

Tønder Bank 466,50                                              Bank -94,9% 33,7% -128,6% -100,0%

Firstfarms 485,40                                              Fødevarer -53,5% 70,4% -123,9% -53,5%

Dan ejendomme 508,50                                              Ejendomme 42,8% 41,5% 1,3% 10,4%

Gyldendal 526,40                                              Forbrug -24,4% 38,5% -62,9% -44,7%

Totalbanken 534,80                                              Bank -83,9% 98,6% -182,5% -86,5%

Skaelskør Bank 545,30                                              Bank -100,0% -1,3% -98,7% -100,0%

Topsil Semi 550,40                                              IT-hardware -74,7% 109,2% -183,9% -74,7%

Morsø bank 569,30                                              Bank -75,4% 42,8% -118,2% -77,0%

Curalogic 582,90                                              Sundhed -65,5% 46,5% -112,0% -65,5%

Lastas 595,10                                              Forbrug -100,0% 43,7% -143,7% -100,0%

Griffin 3 Berlin 603,80                                              Ejendomme -16,1% 68,5% -84,6% -18,7%

Columbus IT 608,70                                              IT-software 44,2% 81,3% -37,1% 39,2%

RTX Telecom 641,50                                              IT-hardware 113,3% 91,6% 21,7% 108,1%

Atlantic Petroleum 641,70                                              Energi -96,7% 150,4% -247,2% -96,7%

Pharmexa 659,60                                              Sundhed -100,0% 14,5% -114,5% -100,0%

Kreditbanken 695,00                                              Bank -34,4% 50,8% -85,2% -39,2%

Hartmann 699,40                                              Materialer 126,8% 61,3% 65,5% 95,9%

SKAKO 750,40                                              Industrivarer -61,9% 36,3% -98,2% -72,0%

Dantherm 751,40                                              Industrivarer -97,0% 82,1% -179,1% -98,7%

Østjysk Bank 759,00                                              Bank -97,0% 79,0% -176,0% -99,5%

Skjern Bank 817,80                                              Bank -82,7% 85,5% -168,2% -84,2%

Svendborg Sparekasse 852,00                                              Bank -57,2% 42,2% -99,3% -57,2%

Brd AO Johansen 852,60                                              Industrivarer 106,2% 75,0% 31,2% 102,8%

Bo Concept 885,00                                              Forbrug 33,4% 111,3% -77,9% 29,1%

SBS 929,10                                              Forbrug -92,0% 108,9% -200,8% -92,0%

Djurslands Bank 987,00                                              Bank -26,8% 51,5% -78,2% -34,0%

Walls 1.050,00                                         Finansiering -97,7% 67,9% -165,6% -100,0%

Per aaslef 1.075,70                                         Industrivarer 268,1% 91,4% 176,7% 248,5%

Satair 1.080,50                                         Industrivarer 183,9% 72,2% 111,7% 152,1%

AMBU 1.097,70                                         Sundhed 966,8% 40,3% 926,5% 940,4%

Max Bank 1.169,60                                         Bank -98,7% 116,8% -215,5% -100,0%

Luxor 1.179,80                                         Finansiering -66,7% 107,6% -174,3% -75,5%

Lån og spar bank 1.227,60                                         Bank 13,3% 33,1% -19,8% 0,4%

Grønlandsbanken 1.281,60                                         Bank 43,3% 71,2% -28,0% -13,8%

Bonusbanken 1.584,00                                         Bank -100,0% -54,1% -45,9% -100,0%

Victoria Prop 3.770,60                                         Sundhed -99,4% 64,7% -164,1% -99,4%

SparNord 7.789,90                                         Bank -2,9% 79,8% -82,7% -16,1%

B og O 8.249,00                                         Forbrug -73,8% 112,7% -186,6% -77,6%

NKT Holding 11.738,30                                      Industrivarer 10,1% 140,8% -130,7% -0,1%

ALK-Abello 12.982,70                                      Sundhed -28,8% 69,1% -97,9% -34,8%

DS Torm 13.468,00                                      Energi -70,1% 65,8% -135,9% -100,0%

Genmab 15.066,40                                      Sundhed 208,7% 87,0% 121,7% 208,7%

KBH Lufthavne 15.068,30                                      Transport 295,3% 59,7% 235,6% 222,9%

SAS 15.709,80                                      Transport -94,6% 131,3% -225,9% -94,6%

GN Store Nord 17.849,20                                      Sundhed 79,8% 138,7% -59,0% 75,2%

Topdanmark 18.267,80                                      Forsikring 92,0% 63,3% 28,7% 92,0%

Sydbank 18.900,00                                      Bank -9,0% 126,8% -135,8% -18,8%

FL Smidth 19.098,80                                      Industrivarer 0,8% 136,4% -135,5% -18,4%

Rockwool A 19.480,70                                      Industrivarer 45,8% 98,8% -53,0% 32,8%

DSV 20.794,80                                      Transport 212,9% 126,7% 86,2% 204,5%

Coloplast 22.688,40                                      Sundhed 432,0% 35,8% 396,2% 366,0%

Danisco 23.534,00                                      Fødevarer 72,1% 63,3% 8,8% 62,6%

Jyske Bank 24.862,00                                      Bank -8,2% 125,3% -133,6% -9,6%

Novozymes 26.366,10                                      Materialer 171,2% 68,5% 102,6% 150,5%

Group 4 Securicor 26.444,10                                      Service -0,8% 50,1% -50,8% -2,4%

Codan 28.421,00                                      Forsikring 32,0% 26,4% 5,6% 30,6%

William Demant 29.002,00                                      Sundhed 34,1% 72,4% -38,4% 34,1%

TrygVesta 29.342,00                                      Forsikring 113,4% 43,3% 70,2% 48,0%

Lundbeck 33.043,20                                      Sundhed 100,0% 48,6% 51,4% 84,5%

Carlsberg A 41.410,50                                      Fødevarer 59,9% 99,0% -39,1% 44,7%

TDC 42.253,90                                      Telekom 50,8% 56,1% -5,2% -14,9%

Vestas 44.217,50                                      Industrivarer 96,8% 156,3% -59,5% 92,3%

Novo Nordisk 133.253,30                                   Sundhed 512,4% 46,6% 465,8% 441,3%

Danske Bank 175.399,90                                   Bank 6,6% 126,7% -120,0% -7,8%

AP møller A 229.230,60                                   Transport 41,6% 98,1% -56,5% 4,4%
Nordea 238.157,90                                   Bank 18,5% 129,6% -111,1% 12,6%



Størrelseseffekt på det danske aktiemarked i perioden 2007-2016  

 

Side | 51 
 

 

Bilag 2. Afkast for selskaber i undersøgelsen 2011-2016 

Selskab CapSize, Millioner DKK Sektor Afkast Afkast CAPM Alpha 10 år Pris afkast

Viborg Håndb 10,70                                                 Forbrug -96,1% 81,2% -177,4% -96,1%

SIF 26,50                                                 Forbrug -27,8% 50,9% -78,7% -27,8%

Olicom 62,50                                                 IT-hardware -100,0% 21,3% -121,3% -100,0%

Schaumann 66,90                                                 Forbrug -100,0% -13,4% -86,6% -100,0%

Land & Leisure 69,30                                                 Ejendomme 209,9% 62,3% 147,6% 155,6%

Dantax 70,50                                                 Forbrug -15,6% 63,0% -78,6% -31,9%

Brd Klee B 78,60                                                 Industrivarer 65,9% 57,7% 8,2% 15,6%

UPAL 82,10                                                 Fødevarer -39,5% 29,4% -68,9% -39,5%

Victor Int 91,00                                                 Ejendomme 26,7% 63,4% -36,7% 26,7%

Bioporto 95,90                                                 Sundhed -29,4% 73,2% -102,6% -29,4%

Dan-Truck Heden 109,30                                              Industrivarer -100,0% -20,6% -79,4% -100,0%

AAB 110,90                                              Forbrug -91,1% 60,3% -151,4% -91,1%

Bioscan 122,00                                              Service -100,0% 27,9% -127,9% -100,0%

Expedit B 122,30                                              Industrivarer -6,0% 35,7% -41,7% -10,0%

cBrain 125,00                                              IT-software 793,6% 57,8% 735,8% 788,0%

Vinderup Bank 132,30                                              Bank -59,1% 52,6% -111,7% -61,1%

Rias B 132,80                                              Industrivarer -17,4% 54,2% -71,7% -36,5%

Hvidbjerg Bank 133,40                                              Bank -53,4% 64,3% -117,6% -55,3%

Dicentia 135,70                                              Forbrug -100,0% -44,9% -55,1% -100,0%

Alm Brand ptb. B 136,00                                              Finansiering -88,4% 31,3% -119,7% -88,4%

DS Orion 140,00                                              Transport -43,4% 63,5% -107,0% -43,4%

NTR Holding 144,80                                              Industrivarer -29,3% 44,4% -73,7% -58,2%

Mondo 158,50                                              IT-software -100,0% -8,0% -92,0% -100,0%

Migatronic 159,80                                              Industrivarer -14,7% 74,2% -88,9% -22,1%

Intermail 161,50                                              Materialer -87,7% 76,0% -163,7% -93,6%

Glunz og Jensen 161,70                                              Industrivarer -46,3% 59,5% -105,8% -48,8%

Andersen Martini 168,00                                              Forbrug -44,6% 65,0% -109,5% -44,6%

Tower Group 187,70                                              Service -100,0% 60,9% -160,9% -100,0%

Spæncom 187,90                                              Industrivarer 1,0% 43,3% -42,3% 1,0%

Comendo 202,50                                              Fødevarer -84,2% 61,1% -145,3% -99,3%

Jensen og Møller inv 224,80                                              Ejendomme -36,0% 43,1% -79,2% -48,5%

FE Bording 231,80                                              Service 19,1% 20,4% -1,4% 2,5%

BIF 236,30                                              Forbrug -95,4% 88,9% -184,3% -95,4%

Århus Elite 245,80                                              Forbrug -94,8% 62,2% -157,0% -94,8%

Chemometec 277,50                                              Sundhed 112,3% 67,7% 44,6% 112,3%

Rovsing 280,20                                              Industrivarer -98,4% 59,5% -157,9% -98,4%

Nordfyns Bank 280,50                                              Bank -22,2% 58,0% -80,2% -30,5%

Salling bank 282,00                                              Bank -60,0% 48,6% -108,6% -65,0%

Maconomy 294,00                                              IT-software 56,2% 64,7% -8,5% 56,2%

Vordingborg bank 297,00                                              Bank -88,7% 27,7% -116,3% -88,7%

Roblon 298,30                                              Industrivarer 70,2% 49,9% 20,3% 14,5%

SP Group 314,00                                              Materialer 336,1% 102,6% 233,5% 329,3%

Vestfyns bank 320,00                                              Bank -25,3% 43,7% -69,1% -31,1%

Møns Bank 354,00                                              Bank -32,9% 44,0% -76,9% -39,0%

GPV Industries29-12.2006 363,90                                              Industrivarer -100,0% -42,2% -57,8% -100,0%

Gabriel Holding 382,20                                              Forbrug 180,8% 60,5% 120,3% 155,2%

Danionics 391,50                                              IT-hardware -95,9% 89,8% -185,8% -95,9%

Aasgaard development 396,00                                              Finansiering -72,6% 43,9% -116,5% -76,7%

Arkil Holding 399,70                                              Industrivarer 6,0% 64,4% -58,4% -5,9%

Hadsten Bank 413,80                                              Bank -93,8% 43,3% -137,2% -95,6%

Lollands Bank 443,80                                              Bank -32,2% 60,7% -92,8% -38,4%

Egetæpper 450,80                                              Forbrug 52,6% 74,7% -22,1% 25,9%

Danware 452,40                                              IT-software -88,4% 36,9% -125,3% -90,9%

Hedegaard 464,60                                              Fødevarer 21,9% 25,0% -3,2% 21,9%

Tønder Bank 466,50                                              Bank -94,9% 33,7% -128,6% -100,0%

Firstfarms 485,40                                              Fødevarer -53,5% 70,4% -123,9% -53,5%

Dan ejendomme 508,50                                              Ejendomme 42,8% 41,5% 1,3% 10,4%

Gyldendal 526,40                                              Forbrug -24,4% 38,5% -62,9% -44,7%

Totalbanken 534,80                                              Bank -83,9% 98,6% -182,5% -86,5%

Skaelskør Bank 545,30                                              Bank -100,0% -1,3% -98,7% -100,0%

Topsil Semi 550,40                                              IT-hardware -74,7% 109,2% -183,9% -74,7%

Morsø bank 569,30                                              Bank -75,4% 42,8% -118,2% -77,0%

Curalogic 582,90                                              Sundhed -65,5% 46,5% -112,0% -65,5%

Lastas 595,10                                              Forbrug -100,0% 43,7% -143,7% -100,0%

Griffin 3 Berlin 603,80                                              Ejendomme -16,1% 68,5% -84,6% -18,7%

Columbus IT 608,70                                              IT-software 44,2% 81,3% -37,1% 39,2%

RTX Telecom 641,50                                              IT-hardware 113,3% 91,6% 21,7% 108,1%

Atlantic Petroleum 641,70                                              Energi -96,7% 150,4% -247,2% -96,7%

Pharmexa 659,60                                              Sundhed -100,0% 14,5% -114,5% -100,0%

Kreditbanken 695,00                                              Bank -34,4% 50,8% -85,2% -39,2%

Hartmann 699,40                                              Materialer 126,8% 61,3% 65,5% 95,9%

SKAKO 750,40                                              Industrivarer -61,9% 36,3% -98,2% -72,0%

Dantherm 751,40                                              Industrivarer -97,0% 82,1% -179,1% -98,7%

Østjysk Bank 759,00                                              Bank -97,0% 79,0% -176,0% -99,5%

Skjern Bank 817,80                                              Bank -82,7% 85,5% -168,2% -84,2%

Svendborg Sparekasse 852,00                                              Bank -57,2% 42,2% -99,3% -57,2%

Brd AO Johansen 852,60                                              Industrivarer 106,2% 75,0% 31,2% 102,8%

Bo Concept 885,00                                              Forbrug 33,4% 111,3% -77,9% 29,1%

SBS 929,10                                              Forbrug -92,0% 108,9% -200,8% -92,0%

Djurslands Bank 987,00                                              Bank -26,8% 51,5% -78,2% -34,0%

Walls 1.050,00                                         Finansiering -97,7% 67,9% -165,6% -100,0%

Per aaslef 1.075,70                                         Industrivarer 268,1% 91,4% 176,7% 248,5%

Satair 1.080,50                                         Industrivarer 183,9% 72,2% 111,7% 152,1%

AMBU 1.097,70                                         Sundhed 966,8% 40,3% 926,5% 940,4%

Max Bank 1.169,60                                         Bank -98,7% 116,8% -215,5% -100,0%

Luxor 1.179,80                                         Finansiering -66,7% 107,6% -174,3% -75,5%

Lån og spar bank 1.227,60                                         Bank 13,3% 33,1% -19,8% 0,4%

Grønlandsbanken 1.281,60                                         Bank 43,3% 71,2% -28,0% -13,8%

Bonusbanken 1.584,00                                         Bank -100,0% -54,1% -45,9% -100,0%

Victoria Prop 3.770,60                                         Sundhed -99,4% 64,7% -164,1% -99,4%

SparNord 7.789,90                                         Bank -2,9% 79,8% -82,7% -16,1%

B og O 8.249,00                                         Forbrug -73,8% 112,7% -186,6% -77,6%

NKT Holding 11.738,30                                      Industrivarer 10,1% 140,8% -130,7% -0,1%

ALK-Abello 12.982,70                                      Sundhed -28,8% 69,1% -97,9% -34,8%

DS Torm 13.468,00                                      Energi -70,1% 65,8% -135,9% -100,0%

Genmab 15.066,40                                      Sundhed 208,7% 87,0% 121,7% 208,7%

KBH Lufthavne 15.068,30                                      Transport 295,3% 59,7% 235,6% 222,9%

SAS 15.709,80                                      Transport -94,6% 131,3% -225,9% -94,6%

GN Store Nord 17.849,20                                      Sundhed 79,8% 138,7% -59,0% 75,2%

Topdanmark 18.267,80                                      Forsikring 92,0% 63,3% 28,7% 92,0%

Sydbank 18.900,00                                      Bank -9,0% 126,8% -135,8% -18,8%

FL Smidth 19.098,80                                      Industrivarer 0,8% 136,4% -135,5% -18,4%

Rockwool A 19.480,70                                      Industrivarer 45,8% 98,8% -53,0% 32,8%

DSV 20.794,80                                      Transport 212,9% 126,7% 86,2% 204,5%

Coloplast 22.688,40                                      Sundhed 432,0% 35,8% 396,2% 366,0%

Danisco 23.534,00                                      Fødevarer 72,1% 63,3% 8,8% 62,6%

Jyske Bank 24.862,00                                      Bank -8,2% 125,3% -133,6% -9,6%

Novozymes 26.366,10                                      Materialer 171,2% 68,5% 102,6% 150,5%

Group 4 Securicor 26.444,10                                      Service -0,8% 50,1% -50,8% -2,4%

Codan 28.421,00                                      Forsikring 32,0% 26,4% 5,6% 30,6%

William Demant 29.002,00                                      Sundhed 34,1% 72,4% -38,4% 34,1%

TrygVesta 29.342,00                                      Forsikring 113,4% 43,3% 70,2% 48,0%

Lundbeck 33.043,20                                      Sundhed 100,0% 48,6% 51,4% 84,5%

Carlsberg A 41.410,50                                      Fødevarer 59,9% 99,0% -39,1% 44,7%

TDC 42.253,90                                      Telekom 50,8% 56,1% -5,2% -14,9%

Vestas 44.217,50                                      Industrivarer 96,8% 156,3% -59,5% 92,3%

Novo Nordisk 133.253,30                                   Sundhed 512,4% 46,6% 465,8% 441,3%

Danske Bank 175.399,90                                   Bank 6,6% 126,7% -120,0% -7,8%

AP møller A 229.230,60                                   Transport 41,6% 98,1% -56,5% 4,4%
Nordea 238.157,90                                   Bank 18,5% 129,6% -111,1% 12,6%


