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1.0 Indledning 

 

Motivationen for denne opgave udspringer fra egen personlig interesse, gennem et job i 

finanssektoren, med daglig kontakt til privatkunder, der har interesse for 

investeringsforeninger eller ønske om en bedre forrentning end på en konto, i et lavrentemiljø, 

hvor både banker og kunder kan have interesse i at placere indlån i værdipapirer.  

Bankernes hovedincitamenter opstår bl.a. ved muligheden for at tjene penge på forvaltning af 

deres kunders midler i investeringsforeningerne og samtidig som konsekvens af det negative 

rentemiljø, hvor det er en realitet at indlån er en omkostning for bankerne i form af 

renteudgifter til nationalbanken. Danske Bank havde eksempelvis i 2015 omkostninger for 2,1 

mia. som konsekvens af placering af indlån i nationalbanken til negativ rente.1 Samtidig dannes 

kundernes incitament som en konsekvens af manglende forrentning af indestående, samt en 

svagt stigende inflationsrate i Danmark som i slutningen af 2017 jf. dst.dk endte på lidt over 1 

%. 

 

Spørgsmålet ift. hvorvidt aktiv eller passiv investeringsstrategi, for danske 

investeringsforeninger, er den mest optimale, synes relevant og højaktuel og der har gennem 

en længere årrække været kritik af de aktive fonde fra bl.a. finanstilsynet, 

investeringsforeningsrådet, nu kaldt finansdanmark, flere professorer, heriblandt Ken 

Bechmann og ratingbureauet Morningstar.2 

Ifølge finansdanmark.dk var der pr. januar 2018, en samlet formue i de danske 

investeringsforeninger for mere end 2.135 mia. kroner fordelt på 799 detailfonde. Tallene har 

                                                           
1 Business.dk -> finans -> ”danske-bank-kunder-fredes-skal-ikke-betale-for-at-have-penge-i-banken” 
2 www.shareholders.dk -> ”haard-kritik-af-dyre-investeringsforeninger-og-smarte-banker” 

http://www.shareholders.dk/
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været stødt stigende siden 2012 hvor den samlede formue var på ca. 1.214 mia. kroner fordelt 

på i alt 458 fonde.  

Med fælles incitament for både kunder og banker, en stigning i inflationen og antallet af 

indlånskroner i de danske pengeinstitutter, som vist i tabellen nedenfor, samt en generelt 

positiv udvikling i afkastene i de danske investeringsforeninger, er der skabt grobund for en 

stadig større tilstrømning af midler i de danske investeringsforeninger og derfor mener jeg at 

baggrunden for opgavens problemstilling om forvaltningen af midlerne er yderst aktuel og 

relevant. 

 

Figur 1 – udvikling i indlån i danske pengeinstitutter 

 

Der er skrevet mange artikler og opgaver om netop dette emne og der synes at forekomme 

forskellige meninger og svar på hvorvidt der findes en rigtig eller optimal investeringsstrategi 

med henblik på aktiv eller passiv placering af midler i investeringsforeninger i Danmark.  
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Jeg kender reelt ikke svaret på forhånd og hensigten med denne opgave er at komme tættere 

på en afklaring af om man, som privat investor som udgangspunkt, skal foretrække en aktiv 

investeringsstrategi frem for en passiv eller vice versa.  

I metodeafsnittet i denne opgave, vil jeg nærmere beskrive hvordan problematikken angribes 

via analyse for at danne baggrund for efterfølgende besvarelse af opgavens 

problemformulering. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Bør man som privat investor, som udgangspunkt, placere sine midler i en aktiv eller passiv dansk 

investeringsforening? 

 

Underspørgsmål 

 

- I hvilken grad skaber "danske aktivt forvaltede investeringsforeninger med fokus på Europa 

Large Cap" værdi ud fra målepunkterne active share og tracking error? 

- Hvorvidt skaber "danske aktivt forvaltede investeringsforeninger med fokus på Europa Large 

Cap" et risikojusteret afkast som slår benchmark efter omkostninger? 

 

1.2 Afgrænsning 

 

Hensigten med opgaven er at undersøge danske investeringsforeninger i perioden 2007-2017 

ultimo for at have både gode og mindre gode år med i opgaven. Der udvælges fonde som 
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udelukkende investerer i aktier, således at foreningerne bedre kan sammenlignes direkte med 

hinanden og potentiel bias i form af forskellige andele af aktier og obligationer fondene 

imellem, på denne måde udelukkes. Der vil i opgaven ikke blive korrigeret for valutarisici, 

udbyttepolitik eller skatteforhold.  

Der vil i opgaven ikke blive gået i dybden med alle analyser af udvalgte passive foreninger da 

performancemål som Treynor ratio og Jensen’s Alpha ikke umiddelbart giver mening ift. 

indeksfonde. Som markedsportefølje anvendes det benchmark som de forskellige fonde hver 

især selv har valgt og derfor forudsættes benchmark at have en beta på 1.  

Denne afgrænsning noteres ift. Rolls kritik af CAPM hvor man ifølge Roll, bør foretage 

alternative performanceevalueringer med forskellige markedsporteføljer. 

 

Fondene er udvalgt med henblik på at få en homogenitet, fondene imellem, ift. kategorier 

opstillet og inddelt af Morningstar. Alle de udvalgte fonde er på forhånd inddelt i kategorien 

”Europe Equity Large Cap” og således er ”mid-” og ”small cap” kategorierne fravalgt. 

Udvælgelsen er endvidere foretaget ift. et ønske om at kunne konkludere på en population, 

hvor der i mindre grad kan stilles spørgsmålstegn ved diversiteten og dermed forsøge at 

begrænse en diskussion af opgavens konklusioner ift. hvorvidt fondenes Alpha hver især, er 

påvirket af en forskel ift. market cap, sektorer og størrelsen på virksomhederne. 

Samtidig er det et kriterie for fondene at der er data fra perioden 01.01.2017-31.12.2017 da en 

så lang periode som muligt der samtidig indeholder krisen i 2008 er med til at validere analysens 

resultater. 

Efter overvejelse omkring et ønske om at have en så stor population som muligt, samtidig med 

en kombination af ovenstående, er populationen, som en naturlig følge af disse 

udvælgelseskriterier, formindsket og er således endt på 11 aktive fonde og 5 indeksfonde. 
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1.3 Metode 

 

Overordnet inddeles opgaven i 3 hoveddele, en første del der omhandler 

investeringsforeninger, en teoretisk del og endelig en analyserende del med en efterfølgende 

konklusion. 

Den indledende teoretiske del skal danne grundlag for den resterende del af opgaven, med bl.a. 

analyse, ved at beskrive investeringsforeninger, inddrage relevant teori bag 

investeringsforeninger, performancemål, risikospredning samt risikojusterede afkast.  

Teorien som anvendes, findes via lærebøger, kilder fra internettet, tidsskrifter og artikler i 

øvrigt og vil hovedsageligt omhandle CAPM og SML da disse teorier danner baggrund for 

forståelsen af porteføljeteori og samtidig bidrager som en vigtig del af performanceanalysen 

hvor teorier som Sharpe ratio, Jensen’s Alpha og Treynor ratio indgår. 

 

Da opgaven har til hensigt at forholde sig til både aktiv og passiv forvaltning, vil teoriafsnittet, 

med henblik på baggrunden for passiv forvaltning, samtidig berøre teorien om effektive 

markeder, herunder den efficiente markedshypotese - Eugene Fama 1970, samt teori fra 

Grossmann og Stieglitz 1980 ift. berettigelsen eller nødvendigheden af aktiv investering i 

markedet. 

 

I anden del af opgaven, den analytiske del, anvendes den relevante beskrevne teori på 

indsamlet empirisk data om danske investeringsforeninger, som investerer i Europæiske Large 

Cap virksomheder, i perioden 2007-2017 fra Morningstar. Der indhentes data fra både aktivt 
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styrede fonde samt indeksfonde. Data som indhentes og anvendes, vil være månedsbaserede 

tal, både hvad angår afkast og fondenes active share værdier. 

Med udgangspunkt i teorien, hvor AS og TE anvendes hver for sig og efterfølgende kombineres, 

udarbejdes en analyse af hvorvidt fondene reelt er aktive og i hvilken grad de er det. 

 

Formålet med denne analyse er at belyse hvorvidt der er fonde som reelt er ”skabspassive” og 

i så fald ikke retfærdiggør de omkostninger der opkræves i forbindelse med at en fond fremstår 

som aktiv.  Samtidig vil resultaterne fra analysen af fondenes active share, fra nu AS og tracking 

error, fra nu TE blive sammenlignet med fondenes performance for at undersøge hvorvidt der 

er en sammenhæng herimellem. I den forbindelse inddrages Cremers og Petajistos studie fra 

2009 om sammenhængen mellem aktive fondes performance og AS. 

 

Som beskrevet ovenfor, inddrages de CAPM-baserede performanceteorier i analysen, i form af 

Sharpe ratio, Jensen’s Alpha og Treynor ratio, for at danne et billede af de enkelte fondes 

risikojusterede performance og anvendt data hertil, vil ligeledes være månedsbaseret data fra 

Morningstar. 

I analysen sammenholdes fondene herefter ift. hvor aktive de er sammenlignet med deres 

absolutte og risikojusterede afkast. 

Der oprettes efterfølgende regressionsanalyse, med henblik på at påvise hvorvidt der er en 

matematisk sammenhæng mellem resultaterne fra analysen på fondenes performance hver 

især, ift. deres benchmark.   

I denne sammenhæng opstilles en nulhypotese, som ved hjælp af regressionsanalysen kan be- 

eller afkræftes. Hypotesen vil være:  
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”De udvalgte aktive fonde slår deres benchmark på afkast i perioden 01.01.2007-31.12.2017” 

Efter analysen opsamles og konkluderes på resultaterne. 

 

2.0 Investeringsforeninger 

 

I denne del af opgaven behandles investeringsforeninger overordnet ift. hvad en 

investeringsforening er, hvorfor man, i teorien, som investor kan have interesse i at placere 

sine midler i en forening og hvordan investeringsforeninger forvaltes, her med henblik på aktiv 

og passiv forvaltning, samt teorien bag de to tilgange. 

Som en meget væsentlig faktor gennemgås omkostningerne ved at placeres midler i en fond 

kortfattet og i den sammenhæng inddrages, som en naturlig del af denne gennemgang, en kort 

redegørelse for konsekvenserne af indførelsen af MiFID II ift. omkostningsstrukturen i fondene. 

Afslutningsvis opbringes vigtigheden af benchmark og udvælgelsen heraf fondene imellem. 

 

2.1 Hvad er en investeringsforening 

 

En investeringsforening består af en samlet pulje af forskellige investorers midler, hvor der 

typisk investeres i enten aktier, obligationer eller begge dele samtidig. Foreningen består 

herudover af en række investeringsfonde som typisk har hver deres strategi ift. hvordan 

midlerne er placeret med henblik på om de er aktivt eller passivt styrede, andele af aktier og 

obligationer og forskellige geografiske områder samt sektorer.  

Alle investorer placerer midler i samme værdipapirer og får dermed samme risikospredning, 

men har, qua deres indskudte midler, forskellige andele i fonden. Tanken med foreningerne er 
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at investorerne placerer midler sammen, i samme fond for at overlade investeringsansvaret til 

professionelle forvaltere. Samtidig kan investorer undlade at skulle bruge tid på at pleje deres 

investeringer, og herudover opnå diversifikationsgevinst, risikospredning og et, i teorien, 

højere risikojusteret afkast end hvis de selv investerede.  

 

Typisk har investeringsforeningerne en samarbejdsaftale med en eller flere banker som 

rådgiver bestående og potentielle investorer om disse. Som et eksempel herpå findes 

foreningen, Danske Invest, hvor hovedparten af de indskudte midler fra private investorer 

kommer via rådgivning fra Danske Bank. Dog findes også foreninger som eksempelvis, Optimal 

Invest, der ikke har samarbejdsaftaler med banker.  

Inden og med ikrafttrædelsen af MiFID II reglerne pr. 1/7-2017, var der netop stor fokus på 

hvorvidt foreningerne havde samarbejdsaftaler med banker eller var uafhængige pga. 

omkostninger til formidlingsprovision. Senere i opgaven redegøres kortfattet ift. denne 

problemstilling. 

 

Information om hver fond kan indledningsvis findes via fondens Centrale investorinformation, 

hvoraf oplysninger om fondens strategi, historiske afkast samt omkostningerne i fonden, 

fremgår.  

 

Når man som investor ønsker at placere midler i fondene, kan dette ske på 2 måder, hvor der 

enten udstedes nye investeringsbeviser som kan handles på børsen og har deres egen 

fondskode, eller alternativt kan man købe eksisterende investeringsbeviser af en anden 

investor såfremt der er nok på markedet til at dække efterspørgslen. Når man ønsker at sælge 
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sine beviser igen, sker det efter samme princip som når man ønsker at købe, dog kan man være 

nødsaget til at indløse beviserne hvis ikke der er købere til beviserne. 

2.2 Baggrunden for placering af midler i Investeringsforeninger 

 

Der er flere grunde til at det kan være en god ide for en investor at placere midler i en forening 

og som nævnt ovenfor kan en af grundene være det tidsmæssige aspekt, dvs. at man ikke 

behøver at bruge tid på hverken at holde øje med sin investering ift. hvornår man skal købe 

eller sælge de enkelte papirer eller løbende bruge tid på at sætte sig ind i markedet.  

Når der er aftalt en risikoprofil, sørger forvalteren for at denne overholdes således at risikoen 

over tid ikke forhøjes eller formindskes udover det spænd som er aftalt fra start. 

Risikospredning og diversifikation er meget vigtige aspekter ift. valget af en forening, fordi man 

selv med relativt små midler, kan få adgang til at investere i mange forskellige lande, sektorer 

og virksomheder.    

Muligheden for stordriftsfordele og dermed lavere omkostninger er til stede ved valget af 

foreninger. Hvorvidt disse fordele reelt kommer investorerne til gode i alle sammenhænge, er 

en anden diskussion og dette område berøres senere i opgaven.  

 

Når mange investerer sammen i en investeringsforening, opnår investorerne en række 

muligheder som man som enkeltinvestor ikke ville kunne opnå, heriblandt muligheden for at 

kunne investere bredt for forholdsvis få midler. Normalt har man, som privat investor med en 

investerbar formue på 20.000 kroner, eksempelvis ikke mulighed for at placere midler i 

erhvervsobligationer. Gennem investeringsforeninger sikrer man dermed at alle investorer har 

adgang til markeder der normalt ikke er adgang til. 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

13 af 84 
 

 

 

 

2.3 Aktiv forvaltning 

 

I en aktivt forvaltet fond er hovedformålet at overperforme afkastet på det relevante 

benchmark efter omkostningerne. For at kunne levere et bedre afkast end sit benchmark 

udarbejdes typisk en strategi bygget på selskabsspecifikke forventninger og- eller forventninger 

til eksempelvis den økonomiske udvikling, renteudviklingen, den politiske udvikling samt 

udviklingen i forskellige sektorer, lande og regioner med mere.  

Ved aktiv forvaltning tages stilling til hvad der generelt investeres i og forvalter er forpligtet til 

at overholde gældende vedtægter og retningslinjer, herunder også foreningens Responsible 

Investments politik, fra nu RI, såfremt den findes. Eksempelvis har Danske Invest en RI-politik 

med følgende ordlyd (citat fra Danske Invest): 

 

”Formålet med Danske Invests RI-politik (Responsible Investments) er at sikre, at de penge, 

Danske Invest forvalter for investorerne, ikke placeres i virksomheder, der overtræder 

internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, våbenproduktion, 

arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption.”3 

Udover at der tages stilling til hvad der investeres i fra et RI-perspektiv, er det en meget 

krævende proces at slå sit benchmark, da forvalterne af fonden løbende skal holde øje med de 

ovenfor beskrevne faktorer og analysere både brancher og virksomheder meget detaljeret. De 

aktivt styrede fonde skal konstant holde sig opdaterede og være parate til at reagere på 

nyheder der kan påvirke markedet og virksomheder enkeltvis og handler derfor typisk 

                                                           
3 www.danskeinvest.dk -> Ansvarlige investeringer  

http://www.danskeinvest.dk/
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værdipapirer mange flere gange end passivt forvaltede fonde. Denne strategi kræver derfor 

flere ansatte og disse faktorer gør bl.a. at de aktivt styrede fonde bliver dyrere end de passivt 

styrede fonde.  

 

2.4 Passiv forvaltning 

 

Den passive forvaltningsstrategi bygger på tanken om at kapitalmarkedet er effektivt, dvs. at 

kursen på et aktiv er korrigeret ift. alle relevante informationer og at evt. nye informationer er 

tilgængelige for alle i markedet på samme tidspunkt, hvorfor kursen på et aktiv korrigeres med 

det samme.  

Dette betyder at der ifølge denne teori ikke findes under- eller overvurderede aktiver da dette 

vil være indpriset øjeblikkeligt. Det er dermed ikke muligt at skabe et afkast som overperformer 

markedsafkastet; dvs. et afkast som tilsvarer en given risiko. 

Tankegangen som beskrevet ovenfor fik for alvor sin berettigelse med teorien om den Efficiente 

markedshypotese (Eugene Fama 1970) der ligeledes tilsiger at det ikke er muligt at 

overperforme markedet. Ifølge Fama kan de efficiente markeder inddeles i 3 niveauer: 

Den svage form 

Her er al historisk information som f.eks. handelshistorik og historiske priser indregnet i kursen 

på aktiverne, hvorfor teknisk analyse i denne sammenhæng ikke kan anvendes til at skabe 

overnormal profit. Såfremt disse historiske data var anvendelige i forbindelse med en 

værdiansættelse, ville andre investorer hurtigt have anvendt disse til at prisfastsætte aktiver 

og dermed gøre teknisk analyse ligegyldig. 

 

Den Semistærke form 
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I denne form er al historisk information tilgængeligt og dermed indregnet, ligesom al offentlig 

tilgængelig information, såsom regnskaber, ordrer, patenter og virksomhedens forventninger 

ligeledes er indregnet i prisen. I den forbindelse giver det derfor ikke mening at anvende 

fundamentalanalyser. 

 

Den stærke form 

Udover de to forrige beskrevne former, er priserne i den stærke form samtidig også præget af 

insider information. Dvs. at al tænkelig information ift. en virksomhed, er tilgængeligt for 

markedet, også information som kun ansatte i en virksomhed normalt kender til; derfor er det 

ikke muligt at skabe afkast som er overnormale, selv med insiderviden. 

Den efficiente markedshypotese med de tre angivne former bygger på at priserne afspejler al 

tilgængelig information og at alle investorer har adgang til denne på samme tid. Grossmann og 

Stiglitz har i 1980 beskrevet et informationsparadoks4 da dette kræver at informationen er 

gratis, da man som investor ellers vil tøve med at indhente denne og på den måde udelukkes 

at alle informationer er indregnet i prisen.  

 

2.5 Omkostninger 

 

Omkostningerne som er forbundet ved at placere midler i en fond, er et af de mest 

omdiskuterede emner ift. investeringsforeninger i Danmark, hvorfor disse kortfattet 

gennemgås i dette afsnit.  

Omkostningerne er inddelt i følgende: 

                                                           
4 Aktieinvestering – M.C. 
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Administrationsomkostninger 

Denne omkostning dækker over selve driften af fonden og er en løbende omkostning som 

udgøres af bl.a. lønninger, husleje, løn til f.eks. eksterne konsulenter og lokale udenlandske 

investeringseksperter, revision, bestyrelseshonorarer samt omkostninger ifm. distribution af 

beviserne.  

Kurtage 

Omkostningen kurtage opstår i forbindelse med handelsomkostninger når en fond køber og 

sælger værdipapirer. Størrelsen på kurtage er afhængig af hvor der handles papirer i 

foreningerne, da investor betaler denne omkostning via banker eller andre handelssteder som 

foreningen bruger. 

Emissionstillæg og indløsningsfradrag 

Emissionstillægget og Indløsningsfradraget er en engangsomkostning der betales når der skal 

hhv. udstedes nye investeringsbeviser eller indløses eksisterende beviser. Tillægget påføres 

oveni den indre værdi når der udstedes nye beviser. Heraf anvendes en del af tillægget til at 

dække omkostninger ved køb af nye papirer, så eksisterende investorer ikke får indirekte 

omkostninger heraf. Samtidig har indløsningsfradrag til hensigt at bestående investorer ikke 

belastes når der sælges papirer i foreningen.  

De årlige omkostninger i procent, fra nu ÅOP, er et helt centralt begreb ift. at få et overblik over 

sine omkostninger som investor. ÅOP udgøres af de 4 ovenstående omkostninger og 

omkostningerne fordeles over en periode på 7 år. Køber og sælger man derfor en forening over 

en kortere periode end de 7 år vil omkostningerne naturligvis være højere end oplyst i ÅOP. 

Udover de nævnte omkostninger findes også mere skjulte omkostninger som kursspænd, der 

er forskellen mellem de købs- og salgskurser, dvs. at foreningerne reelt også tjener en margin 

på kursen når der handles. 
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TNA og ÅOP 

 

Følgende afsnit vil indeholde en sammenligning af Total net assets, fra nu TNA, og ÅOP, da det 

er interessant at se på hvorvidt investorerne generelt nyder fordel af stordriftsfordele som 

f.eks. Alm. Brand Invest fremfører i sit markedsføringsmateriale.5 

Fonde           ÅOP TNA (tkr) 

Danske Invest Europa Indeks KL     0,53% 1.469.084 

SEBinvest AKL Europa Indeks I     0,92% 66.674 

Danske Inv Europa Indeks BNP KL DKK d  0,53% 303.688 

Sparinvest INDEX Europa Growth KL   0,65% 723.170 

Sparinvest INDEX Europa Value KL   0,65% 878.186 

Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL   1,82% 425.621 

Alm. Brand Invest Europæiske Aktier   1,73% 300.471 

MMI Europa - BlackRock    1,49% 636.099 

MMI Europa - BlackRock Akk     1,46% 1.082.498 

Danske Invest Europa Fokus KL     1,63% 316.745 

Handelsinvest Europa    1,87% 324.414 

Jyske Invest Europæiske Aktier KL     1,98% 477.639 

Nordea Invest Europa    1,62% 2.606.567 

Nordea Invest Engros Europæiske Aktier   0,66% 115.746 

Danske Invest Europa KL DKK d     1,67% 594.527 

LI Aktier Europa         1,56% 105.530 

Figur 2 – Sammenligning af TNA og ÅOP - egen tilvirkning 

Af figur 2 fremgår det at der, iblandt de udvalgte fonde, ikke er nogen direkte sammenhæng 

mellem ÅOP og TNA. Heraf kan udledes at der ikke umiddelbart er omkostningsbesparelser for 

investorerne som følge af stordriftsfordele.  

Den billigste aktive fond er Nordea Engros EU Aktier med en ÅOP på 0,66 % samtidig med at 

fonden har en relativt beskeden TNA på 115.746.000 kroner, sammenlignet med de andre 

fonde. Til sammenligning er fonden ”Nordea Invest Europa” den fond med den største værdi af 

                                                           
5 www.invest.almbrand.dk -> fordele ved Alm. Brand Invest 

http://www.invest.almbrand.dk/
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TNA og samtidig langt fra den billigste. I denne fond er der, ud fra disse tal, ikke noget der tyder 

på at investorerne drager fordel af fondens størrelse.  

Endeligt er det bemærkelsesværdigt at fonden Jyske Invest EU aktier, trods sin relativt lave TNA 

koster 0,42 % mere i ÅOP end ”LI Aktier Europa” der har en markant lavere TNA. 

 

2.6 MiFID II 

 

Baggrunden for MiFID II er bl.a. at skabe større investorbeskyttelse og øget transparens ift. 

hvilke omkostninger der opkræves for investorer ved f.eks. at placere midler i en 

investeringsforening.  

 

MiFID II direktivet er langt mere vidtrækkende end de punkter, der kort berøres i dette afsnit 

ift. MiFID II direktivets påvirkning af omkostninger og qua opgavens emne, forholder afsnittet 

sig udelukkende til ændringer i omkostningsstrukturen for investeringsforeninger. 

Der har, fra bl.a. finanstilsynet, politikere, forbrugerrådet Tænk og ratingbureauer som 

Morningstar; været kritik af opkrævning af formidlingsprovision, her særligt henset til 

sammenhængen mellem pris og services eller mangel på samme.  

Kritikken har kort bestået af, at eksempelvis privatkunder, gennem provisionen, har betalt for 

både rådgivning og herudover er opkrævet et gebyr for depotpleje og dermed reelt betaler for 

samme ydelse 2 gange.6  

Samtidig har der været rettet kritik mod at man, som investor, betaler samme procentvise 

formidlingsprovision år efter år uanset om der ydes rådgivning eller ej.7 På denne måde betales 

                                                           
6 www.business.dk -> finans -> ”regeringen vil forbyde bankerne at tage formidlingsprovision” 
7 www.dr.dk ->” Finanstilsyn i skarp kritik af danskernes yndlingsopsparing” 

http://www.business.dk/
http://www.dr.dk/
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der i kroner mere og mere i provision i takt med at formuen stiger i værdi og dermed synes ikke 

at være sammenhæng mellem den ydelse der betales og den service man får som investor. 

Ved indførelsen af MiFID II pr. 1/7-2017 med ikrafttrædelse 1/1-2018 må bankerne og 

kapitalforvaltere således ikke længere opkræve formidlingsprovision i forbindelse med 

porteføljeplejeordninger, som har haft udgjort mellem 0,04 % til 0,85 % af den investerede 

formue.8 

Efter indførelsen af forbud mod opkrævning af formidlingsprovision opkræves, hos f.eks. 

Nordea Invest, i stedet et porteføljeplejegebyr på 0,5 % der betales direkte til banken.9 

I nogle tilfælde betyder indførelsen af MiFID II, at omkostningerne for investorer, i sidste ende, 

er blevet dyrere end før 1/7-2017, som konsekvens af at provisionen, der var 

fradragsberettiget, er erstattet af aftalegebyr der ikke er fradragsberettiget og som samtidig 

pålægges moms.   

10 

                                                           
8 Nordnet.dk -> priser-> ÅOP og Provision 
9 www.finanswatch.dk -> ”Bankerne holder på gebyrindtægter trods provisionsforbud” 
10 www.miranova.dk -> provisionsforbud 

http://www.finanswatch.dk/
http://www.miranova.dk/
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Slutteligt må det slås fast, at med forbuddet mod provision og synliggørelsen af bankgebyrer, 

er omkostningsstrukturen blevet mere transparent, idet investorer nu direkte kan se hvilke 

gebyrer der opkræves på deres konto.  

 

2.7 Benchmark 

 

Et benchmark kan anvendes til at måle en investeringsforenings performance og består af en 

relevant portefølje af værdipapirer der har samme egenskaber, som den fond man ønsker at 

måle på. Således vil man typisk se at såfremt en fond investerer i eksempelvis japanske aktier 

kunne benchmark eksempelvis være MSCI Japan Index TR Net. Såfremt en fond ikke kun 

investerer i f.eks. Japanske aktier, men aktier fra et andet område kan en fond godt have et 

benchmark der er delt op, dvs. at der er 2 forskellige benchmarks med hver deres vægtning. 

I sammenligningen af en fonds performance ift. benchmark, er det vigtigt at notere at der i 

benchmark eksempelvis ikke er indeholdt handelsomkostninger, hvorfor man ved at placere 

midler i en indeksfond der er forbundet med omkostninger, aldrig vil kunne slå sit benchmark. 

Når der vælges et benchmark er det afgørende at dette ikke udvælges tilfældigt, eller udvælges 

for at få fondens relative performance til at fremstå bedre og derfor har 

investeringsfondsbranchen, fra nu IFB, i 2016 udarbejdet en brancheanbefaling11, ”Anbefaling 

om valg og brug af benchmark” hvori følgende fremføres: (citat) 

 ”Et benchmark skal vælges på forhånd” 

 ”Et benchmark skal være repræsentativt og afspejle det investeringsunivers og/eller risikoprofil 

som bestyrelsen har valgt” 

 ”Et benchmark skal være investerbart” 

                                                           
11Investeringsfondsbranchen, (2016). Anbefaling om valg af benchmark. 
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 ”Et benchmark skal være konstrueret på en disciplineret og objektiv måde. Den bagvedliggende 

metode skal være anerkendt og veldokumenteret.” 

 ”Et benchmark skal være dannet på baggrund af offentligt tilgængeligt data” 

Endvidere skrives følgende om brugen af benchmark samt hvilke principper benchmark tager 

udgangspunkt i: (citat) 

 ”Hvis der er valgt et benchmark, skal dette på tilfredsstillende vis leve op til denne Politik 

(herunder brancheanbefalingen).” 

 ”For nogle investeringsfonde kan det være vanskeligt at finde et benchmark, som opfylder alle 

ovenstående formål og kriterier. Hvis bestyrelsen for en UCITS-enhed – eller for 

kapitalforeningernes vedkommende, IFS - vælger at have et benchmark, som på nogle punkter 

ikke lever op til ovenstående principper, skal der redegøres for valget af benchmark i 

prospektet/investorinformation.”  

 ”Hvis der ikke er valgt et benchmark, skal det beskrives i prospektet/investorinformation, 

hvorfor det ikke er relevant at vælge et benchmark.”  

 ”For afdelinger uden benchmark bør markedsføringsmateriale eller andre kundevendte 

publikationer ikke give indtryk af, at afdelingen har et benchmark.” 

I praksis findes fondenes benchmark let tilgængeligt på foreningernes hjemmesider. Dog synes 

det sværere at finde reel information der direkte besvarer og forholder sig til punkterne fra IFB 

og generelt står der ikke meget om baggrunden for valget af et specifikt benchmark. 

Muligheden for en interessekonflikt vil, alt andet lige, være til stede ift. valg af benchmark, da 

fondene kan have interesse i at udvælge et benchmark med et, så relativt lavt afkast så højt 

som muligt for dermed selv at have leveret et pænere sammenlignet afkast. De 16 udvalgte 

fonde har i alt 4 forskellige benchmark der varierer ift. MSCI Europe og alle aktive fonde har 

samme benchmark.  
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Fonde           Benchmark 

Danske Invest Europa Indeks KL     MSCI Europe NR USD 

SEBinvest AKL Europa Indeks I   MSCI Europe NR USD 

Danske Inv Europa Indeks BNP KL DKK d  MSCI Europe GDP Weighted NR USD 

Sparinvest INDEX Europa Growth KL  MSCI Europe Growth NR USD 

Sparinvest INDEX Europa Value KL   MSCI Europe Value NR USD 

Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL  MSCI Europe NR USD 

Alm. Brand Invest Europæiske Aktier  MSCI Europe NR USD 

MMI Europa - BlackRock    MSCI Europe NR USD 

MMI Europa - BlackRock Akk   MSCI Europe NR USD 

Danske Invest Europa Fokus KL   MSCI Europe NR USD 

Handelsinvest Europa    MSCI Europe NR USD 

Jyske Invest Europæiske Aktier KL   MSCI Europe NR USD 

Nordea Invest Europa    MSCI Europe NR USD 

Nordea Invest Engros Europæiske Aktier  MSCI Europe NR USD 

Danske Invest Europa KL DKK d MSCI Europe NR USD 

LI Aktier Europa   MSCI Europe NR USD 

Figur 3 – Fondene og deres Benchmarks – egen tilvirkning 

Et incitament til at skifte benchmark, kan være at fondens eget afkast fremadrettet fremstår 

relativt bedre, med et nyt benchmark, der historisk set har leveret lavere afkast. 
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3.0 Teori 

 

Formålet med følgende afsnit er at danne et teoretisk grundlag for den videre analyse som skal 

ende ud i et konkluderende svar på opgavens problemformulering.  

Der vil i afsnittet blive lagt vægt på udvalgte teorier, som i denne sammenhæng synes mest 

hensigtsmæssige og relevante ift. en performancemåling af de udvalgte fonde samt danne et 

validt grundlag for selve analysen.  

 

3.1 Active share 

 

Nøgletallet Active share, fra nu AS, er udviklet af Cremers og Petajisto og måler på hvor stor 

en del af en fond som afviger fra dens benchmark. På den måde anvendes nøgletallet til at 

måle i hvor høj grad fonden reelt styres aktivt eller passivt.  

AS udregnes som følger: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 = ∑
1

2

𝑛
𝑖=1 | 𝑊𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑖−𝑊𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑖| 

Her er:  

n = det totale antal aktier i enten fonden eller Benchmark. 

Er der eksempelvis 100 aktier i en fond, hvoraf 80 af disse aktier også findes i benchmark og de 20 

ikke gør og benchmark indeholder 400 aktier, hvor 320 af disse aktier ikke er i fonden; vil n være lig 

420. 

 

Wfund,i = Vægten af aktiv ”i”, i fonden. 

 

Windex,i = Vægten af aktiv ”i”, i indekset. 
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Givet ligningen, vil AS være 0 hvis en fond har samme præcis samme portefølje som dens 

benchmark og dermed ikke være aktiv, men derimod 100 % passiv. Modsatrettet vil AS med 

selvfølge være 100 hvis porteføljen afviger 100 % fra sit indeks. 

AS har dog også sine begrænsninger, idet et højt tal i nogle sammenhænge, kan være udtryk for at 

den valgte fonds benchmark ikke er helt retvisende ift. fondens valgte strategi. På den måde kan 

en fond aktivt udvælge et indeks som afviger markant fra de værdipapirer der er valgt i fonden. 

Konsekvensen af dette vil være et højt AS-nøgletal, hvor der kan herske tvivl om hvorvidt det er 

retvisende. 

Ifølge Cremers og Petajisto lever en fond op til at være aktiv såfremt AS er over 60. I denne 

opgave tages ligeledes udgangspunkt i at kravet for at en fond reelt er aktiv, er at nøgletallet 

AS er lig med 60 eller derover. 

 

3.2 Tracking error 

 

Dette udtryk er introduceret af William F. Sharpe og dækker over volatiliteten på, forskellen 

mellem en udvalgt porteføljes afkast og afkastet for det sammenlignelige benchmark. Nærmere 

beskrevet anvendes standardafvigelsen mellem de to udvalgte fonde, til at måle Tracking error, 

fra nu TE. 

Formlen for tracking error udtrykkes således: 

Tracking error = √
∑ (𝑅𝑝−𝑅𝑏)2𝑛

𝑖=1

𝑁−1
 

Her er: 

𝑅𝑝  = fondens afkast  

 

𝑅𝑏  = indeksets afkast 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

25 af 84 
 

 

N = antal perioder – det er i denne sammenhæng afgørende at perioderne defineres, da TE 

kan udregnes pr. måned, år eller over hele fondens levetid. 

 

Ved at trække fondens og indeksets afkast fra hinanden fås ”active return”, der reelt er udtryk 

for det potentielle, ekstra afkast der er ved at placere midler i den aktive fond, frem for indekset 

og således fås TE ved at udregne standardafvigelsen af active share.  

I forhold til en fond med passiv investeringsstrategi anvendes TE til at beskrive i hvor høj grad 

denne afdeling følger sit indeks. Tracking error beskriver med andre ord hvor meget en afdeling 

afviger fra sit benchmark. 

I en passiv fond vil en så lav TE som muligt være at foretrække hvorimod aktive fonde bør have 

en så høj TE som muligt. Det er i den sammenhæng vigtigt at notere at TE ikke udelukkende 

afhænger af hvilken investeringsstrategi fonden vælger, men ligeledes påvirkes af markedets 

volatilitet. I perioder med høj markedsvolatilitet vil TE også stige, alt andet lige. 

Investeringsfonde kan ved hjælp af TE indekseres efter om den udvalgte fond er passiv, 

semiaktiv eller aktiv i sin strategi. 

I praksis har Chefanalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen i morningstar.dk i 2013 oprettet en analyse 

af udvalgte danske fonde ”hvor aktiv er din aktivt forvaltede fond?”12 og her opstilles kriterier 

for TE som følger: 

TE < 1 = Passiv investeringsfond 

TE 1-2 = Semiaktiv investeringsfond 

TE > 4 = Aktiv investeringsfond 

 

                                                           
12 www.morningstar.dk -> Hvor aktiv er din aktivt forvaltede fond? 

http://www.morningstar.dk/
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I analysen fra Morningstar, forholder man sig dog ikke til værdier mellem 2-4.  

I denne opgave anvendes samme intervaller og yderligere tilføjes et interval mellem 2-4 der 

defineres som ”aktiv investeringsfond”, se figur nedenfor: 

 

Tracking Error < 1   Passiv investeringsfond 

     

Tracking Error 1-1,99  Semipassiv investeringsfond 

     

Tracking Error 2-3,99  Aktiv investeringsfond 

     

Tracking Error > 4   Meget aktiv investeringsfond 

Figur 4 viser kategorisering af investeringsfonde 

  

3.3 Kombination af Active share og Tracking error 

 

De to nøgletal AS og TE kan ikke stå alene med henblik på at danne et overblik over hvorvidt en 

investeringsstrategi er aktiv eller passiv og derfor kan man med fordel kombinere de to nøgletal 

for at få et mere nøjagtigt billede af hvordan en fond er aktiv eller passiv. 

 

I 2009 udgiver Cremers og Petajisto artiklen ”How active is your fund manager” hvor AS og TE 

kombineres og samtidig dannes figur 5, hvori AS fremgår op af Y-aksen og TE ud af X-aksen. Af 

figuren fremkommer en matrice der er inddelt i 4 typer af investeringsstrategier: 

 

 

 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

27 af 84 
 

 

13 

Figur 5 

Diversified stock picks. I denne kategori ligger man højt på AS og lavt på TE, dvs. at strategien 

der kommer til udtryk, er aktiv. Nærmere defineret udvælges aktier aktivt for at slå benchmark 

samtidig med at vægtningen af sektorer i fonden holdes inde for samme rammer som 

benchmark. På denne måde afviger fondens risiko ift. benchmark på de enkelte aktier og ikke 

på sektorbasis. Typisk ligger afkast for fonde i denne kategori tæt på benchmark, men samtidig 

er der naturligvis muligheder for at under- eller overperforme benchmark. 

Concentrated stock picks. Her er der en høj koncentration af AS og TE. Fonde i denne kategori 

vil typisk bestå af færre udvalgte aktier som afviger markant fra benchmark, både hvad angår 

aktierne i sig selv, samt sektorer og fordelingen i sektorerne. Som en naturlig konsekvens heraf, 

kan afkastet, alt andet lige, afvige iøjefaldende fra benchmark og generelt vil man som 

udgangspunkt opleve en større grad af volatilitet. 

Closet indexing. Ved Closet indexing har fonden lave værdier hvad angår både TE og AS, dvs. at 

der i fonden vil være få afvigelser fra benchmark, både ift. sektorer, vægtningen af disse og det 

generelle valg og andele af aktier. Ifald at en fond ligger i denne kategori, vil afkastet typisk 

                                                           
13http://www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2015/01/active-share-2.jpg   
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ligge meget tæt op af benchmarkets afkast, samtidig med at investorerne betaler for at have 

investeret i en aktivt forvaltet fond. 

Factor bets. Fonde som placeres i matricen under Factor bets vil have en høj TE og lav AS. 

Omformuleret vil det sige at strategien her indebærer investering i samme sektorer som i 

benchmark, dog med en anden vægtning heraf og samtidig investeres i samme aktier. 

Pure indexing. Her er der ingen TE eller AS og Indeksfonde bør ligge i denne kategori, da 

hovedformålet med strategien er at ligge så tæt op af benchmark som muligt. Der bør, i denne 

kategori, ikke med rimelighed være fonde som kalder sig aktivt forvaltede. 

 

I analysen anvendes figur 5 og her vil X-aksen, der er udtryk for TE, skille ved hhv. 2 og 4 jf. 

tidligere beskrivelse og op af Y-aksen, der er udtryk for AS, vil der være en skillelinje ved 60. 

 

3.4 CAPM 

 

Capital Asset Pricing Model, fra nu CAPM, er en prisfastsættelsesmodel udviklet til finansielle 

aktiver, hvor det er forudsat at der er ligevægt i de finansielle markeder.  

Modellen er udviklet og videreudviklet af flere forskellige personer gennem tiden, på baggrund 

af Harry Markowitz’ teori om diversifikation og moderne porteføljeteori. Udviklingen af CAPM 

siden disse teorier, er kommet på baggrund af bl.a. Jack Treynor i 1961, William Sharpe i 1964, 

John Lintner i 1965 og Jan Mossin i 1966.  

CAPM som udtrykkes matematisk nedenfor giver afkastkravet til aktiv ”i”: 

E(Ri) = Rf + βi * (E(Rm) – Rf) 

Hvor: 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

29 af 84 
 

 

E(Ri) = Det forventede afkast til aktiv ”i” 

Rf = Den risikofrie rente 

Βi = Beta på aktiv ”i” 

E(Rm) = det forventede afkast til markedsporteføljen 

Beta er kort forklaret udtryk for andelen af systematisk risiko. Udtrykt på anden vis, viser Beta 

volatiliteten på et aktiv eller en portefølje, ift. markedsporteføljen, der pr. definition har en 

beta på 1. Såfremt volatiliteten på aktiv ”i”, eller en udvalgt portefølje, er større end 

markedsporteføljen vil beta være større end 1 og vice versa. Jo lavere beta er i en fond, desto 

mindre systematisk risiko vil man samtidig påtage sig som investor. 

Beta på et aktiv ”i” udregnes som følger: 

 

Her er korrelationskoefficienten: 

= σi * σM 

I opgaven vil Beta, for fondene, blive udregnet således at fondenes respektive benchmark vil 

udgøre markedsporteføljen, hvor beta forudsættes til en værdi på 1.  

Markedsrisikopræmien i CAPM-formlen er beskrevet ved ”(E(Rm) – Rf)” hvor det forventede 

afkast til markedet fratrækkes den risikofrie rente. 

CAPM kan grafisk vises ved Security Market Line, fra nu SML-kurven, hvor der er sammenhæng 

mellem systematisk risiko og forventet afkast. SML anvendes til at beregne det forventede 

afkast for enkeltaktiver ift. deres systematiske risiko, udtrykt ved beta. Alle aktiver vil ligge på 

SML-kurven, da udbud og efterspørgsel vil sørge for at investorer vil købe et aktiv, der giver et 

afkast som er højere end forventet. Hermed vil kursen på aktivet stige og det forventede afkast 
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falde ind til der er genetableret ligevægt og der samtidig er balance mellem forventet afkast og 

systematisk risiko. 

 

 

Figur 6 - SML-kurven - egen tilvirkning 

 

CAPM er baseret på følgende antagelser ift. alle investorer: 

 alle investorer er rationelle, risikoaverse og generelt har incitament til at forøge den 

forventede nytte af deres formue.  

 Der er fuldkommen konkurrence og investorerne er således pristagere, hvorfor 

individuel efterspørgsel ikke vil påvirke prisen på et aktiv. 

 Investorer har samme tidshorisont på deres investering og samtidig ensartede 

forventninger til risiko og afkast. Dette betyder at investorerne udelukkende adskiller 

sig fra hinanden ift. deres risikoaversion. 

 De aktiver der er inkluderet i antagelserne for CAPM, er alle handlebare aktiver uden 

begrænsninger og alle aktiver kan handles i alle mulige regneenheder i økonomien. 
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 Alle investorer kan til enhver tid placere eller låne midler, i ubegrænset grad, til den 

samme risikofrie rente og samtidig have mulighed for at shortsælge samtlige aktiver til 

enhver tid. 

 Der er ingen omkostninger forbundet med at købe eller sælge, ligesom der heller ikke 

er nogen skattebetaling ifm. evt. gevinster. 

 

Disse forudsætninger danner grundlaget for CAPM, hvoraf den efficiente rand udledes. Den 

efficiente rand er vist i figur 7 og går fra minimumvariansporteføljen, for enden til venstre på 

den blå linje der er den efficiente rand og som ender til højre. Forudsætningen om at der er 

ubegrænsede placerings- og lånemuligheder til den risikofrie rente til stede, betyder at der kun 

er én optimal risikofyldt portefølje og det er i punktet hvor den efficiente rand og 

kapitalmarkedslinjen tangerer hinanden. Det forudsættes samtidig at alle investorer har de 

samme forventninger og har adgang til samme låne- og placeringsmuligheder og derfor alle vil 

investere i dette punkt og derfor kaldes denne optimale portefølje for markedsporteføljen. 

14 

Figur 7 – Kapitalmarkedslinjen 

                                                           
14 www.commons.wikimedia.org -> ”capital market line” 

http://www.commons.wikimedia.org/


Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

32 af 84 
 

 

Kapitalmarkedslinjen, fra nu CML, er central for prisfastsættelsen af enkeltaktiver i CAPM og er 

den lineære sammenhæng mellem den risikofrie rente og den efficiente rand. Nærmere 

beskrevet er hældningen på CML afhængig af risikoen på den kombinerede portefølje ganget 

med risikopræmien pr. enhed risiko der også kaldes Reward-to-variability ratio. Den mest 

optimale CML, i en sammensætning af en portefølje, er der hvor hældningen er højest og dette 

vil give den højeste Reward-to-variability.  

 

CAPM med ovenstående forudsætninger har givet grobund for kritik fra bl.a. Fama og French 

(2004) og Roll (1977), hvor Fama og French bl.a. udtrykker kritik af at det er urealistisk at 

mulighederne for at shortsælge er ubegrænsede samtidig med at alle har samme muligheder 

for ubegrænsede lånemuligheder til den risikofrie rente.  

Roll fremfører sin kritik ved at markedsporteføljen, udover finansielle aktiver, indeholder alle 

reale aktiver, human kapital med mere, hvorfor ingen investorer reelt vil være i stand til at 

bestemme markedsporteføljen. Som konsekvens heraf vil man ligeledes heller ikke være i stand 

til at teste CAPM af i virkeligheden. 

En del af kritikken af CAPM, påpeger at der er konsekvenser ift. den perfomancemåling som 

tager udgangspunkt i CAPM, heriblandt ”Sharpe ratio”, ”Jensens Alpha” og ”Treynor ratio” der 

anvendes i denne opgave og Roll advokerer her for at Beta ikke kan være et klart og ensidigt 

mål for den systematiske risiko, når man vil opnå forskellige beta-niveauer alt efter hvilket 

benchmark der anvendes som markedsportefølje. Man bør derfor ifølge Roll, foretage 

alternative performanceevalueringer med forskellige markedsporteføljer. 

CAPM har, trods en række forsimplede antagelser og en del kritik, vist sig i praksis at give en 

fornuftig beskrivelse af en prisfastsættelse og anvendes derfor i stor stil i virkeligheden, hvorfor 

modellen ligeledes inddrages i denne opgave.  
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3.4.1 Risikofri rente 

 

Den risikofri rente anvendes som bekendt i CAPM og er udtryk for hvad en investor kan forvente 

at få i rente uden at påtage sig en risiko. Dog må det anerkendes at det i 2018 er en udfordring 

at finde en risikofri investering i form af en rente i praksis og i denne opgave anvendes den 

effektive rente på den 10-årige danske statsobligation.15 

Data ift. renten på den 10-årige danske statsobligation, er hentet fra dst.dk og er på 

månedsbasis. Baggrunden for valget af netop denne rente er at bl.a. SKAT samt FSR anvender 

denne rente i praksis. I opgaven omregnes de månedlige afkastdata til årlige afkast, hvorefter 

der udregnes en gennemsnitlig rente for hele perioden og denne rente anvendes som den 

risikofrie rente. I bilag 1 ses oversigt over den risikofrie rente for hvert år i perioden. 

 

Figur 8 – Udvikling i den risikofrie rente – dst.dk 

 

 

                                                           
15 Skat.dk -> 4.1.2.2. Risikofri rente 
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3.5 Performancemåling 

 

Følgende afsnit vil omhandle performancemåling hvor der som tidligere beskrevet tages 

udgangspunkt i CAPM. Performancemåling er en ex-post analyse hvor formålet er at belyse 

hvilket afkast der er realiseret og med hvilken risiko. Fondenes absolutte afkast hver især er 

således ikke det der fokuseres på, da man jf. porteføljeteori kan øge et afkast ved at tage en 

højere risiko. I stedet vil målingen koncentrere sig om det risikojusterede afkast, samt en 

sammenligning af fondenes realiserede afkast med deres benchmark hver især. 

 

3.5.1 Sharpe ratio 

 

Det første analyseværktøj som anvendes ifm. performancemålingen, er Sharpe ratio, som er 

udviklet af William Sharpe. Sharpe ratio måler det reelle merafkast for fonden ud over den 

risikofrie rente ift. den påtagede risiko og risikoen udtrykkes ved standardafvigelsen for fonden. 

Jo højere Sharpe ratio, desto bedre risikojusteret afkast har den enkelte fond leveret. Sharpe 

ratio er særligt godt ved sammenligning af forskellige fonde der på papiret har leveret samme 

afkast og her kan Sharpe ratio afsløre hvorvidt en fond har måtte påtage sig ekstra risiko, for at 

levere samme afkast som de fonde der sammenlignes med. 

Sharpe ratio =  
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎(𝑟𝑝)
 

Her er: 

𝑟𝑝 = det realiserede afkast i porteføljen 

𝑟𝑓 = den risikofrie rente 

𝜎(𝑟𝑝) = Standardafvigelsen på porteføljen 
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Sharpe ratio kan også beskrives som hældningen på CML I CAPM og er dermed ”reward to 

variability” 

 

3.5.2 Treynor ratio 

 

Denne ratio er udviklet af Jack Treynor og måler hvorvidt en fond skaber et reelt merafkast ud 

over den risikofrie rente ift. den systematiske risiko, udtrykt ved beta for fonden. Treynor ratio 

er hældningen på SML i CAPM og kaldes også for Reward-to-Volatility. 

En høj Treynor ratio er udtryk for at der er leveret et højt afkast ift. den påtagede systematiske 

risiko. Udfordringen ved Treynor ratio er at der ikke direkte tages højde for aktiv forvaltning i 

den forstand, at der ved sammenligning af forskellige fonde, der har forskellig total risiko, men 

den samme usystematiske risiko, ikke vil vise sig nogen forskel i deres Treynor ratio. 

Således vises Treynor ratio matematisk: Treynor ratio =  
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝛽𝑝
 

Her er:  

𝑟𝑝 = det realiserede afkast i porteføljen 

𝑟𝑓 = den risikofrie rente 

𝛽𝑝 = Beta på porteføljen 
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3.5.3 Jensen’s Alpha 

 

Det sidste og tredje indeks der anvendes i opgaven, er Jensen’s Alpha som forholder sig til 

hvorvidt en fond har over- eller underperformet ift. det forventede afkast der bestemmes ud 

via CAPM. 

Jensen’s Alpha = 𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 −  𝛽𝑝 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Her er: 

𝑟𝑝 = det realiserede afkast i porteføljen 

𝑟𝑓 = den risikofrie rente 

𝛽𝑝 = Beta på porteføljen 

𝑟𝑚 = markedsrenten, i opgaven er fondenes benchmark anvendt 

 

Jensen’s Alpha anvendes med fordel i veldiversificerede porteføljer, da der tages udgangspunkt 

i CAPM med markedsrenten og samtidig foretrækkes Jensen’s Alpha typisk frem for Treynor 

ratio, da Jensen’s Alpha er et procenttal p.a. der er nemmere at fortolke på frem for en tal-

værdi som fx en risikopræmie pr. risikoenhed. 

 

Fælles for alle tre beskrevne performancemål er at de forudsætter at risikoen i en portefølje vil 

være konstant, hvilket i praksis ikke vil vise sig bl.a. pga. porteføljeforvalterens mulighed for 

market timing, hvor risikoen, alt andet lige, vil ændre sig. 

 

 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

37 af 84 
 

 

4.0 Data 

 

Følgende afsnit omhandler baggrunden for og behandlingen af det, i opgaven, anvendte data.  

Der er udvalgt 16 fonde, hvor 5 fonde er indeksfonde og 11 fonde er aktivt forvaltede. 

Kriteriet for udvælgelsen er som udgangspunkt, at fondene er danske samtidig med at der 

investeres i ”Large Cap” virksomheder i Europa. Alt data kommer fra Morningstar Direct og 

Morningstar inddeler fondene i følgende kategorier: 

 ” EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity” – hvoraf 11 fonde ligger I denne kategori 

 “EAA Fund Europe Large-Cap Growth Equity” - hvoraf 3 fonde ligger I denne kategori 

 “EAA Fund Europe Large-Cap Value Equity” - hvoraf 2 fonde ligger I denne kategori 

 

4.1 Udvalgt data 

 

Udvælgelsen er foretaget under hensyntagen til et ønske om at have så mange fonde med i 

opgaven med så lang historik som muligt for at validere resultaterne. Samtidig ønskes så vidt 

muligt at begrænse diversiteten, for herved ikke at skabe grobund for en diskussion om 

hvorvidt der, fondene imellem, skabes Alpha i mindre eller højere grad som følge af at fondene 

har forskellige investeringsstrategier, investerer i forskellige sektorer eller fx ligger i meget 

forskellige market caps.  

På den baggrund er 16 fonde udvalgt, som ligger i en af de tre udvalgte Large-caps og heraf 

langt størstedelen i ” EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity”. 
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4.2 Bias 

 

I forlængelse af ovenstående afsnit om udvælgelsen af fonde til opgaven, er det uundgåeligt at 

resultaterne påvirkes af forskellige bias, herunder survivorship bias samt selection bias. I dette 

afsnit vil opgaven forholde sig til disse nævnte former for bias, samt hvorledes det kan have en 

påvirkning af opgavens resultater. 

Survivorship bias fremkommer når investeringsforeninger enten fusionerer eller lukker og 

derfor ikke tæller med i statistikken. Når foreningerne fusionerer eller lukker som følge af dårlig 

performance, påvirkes data i form af de tilbageværende og bestående fonde i positiv retning 

og data vil hermed generelt fremstå som overestimeret. Studier som Brown et al., 1992 og 

Carhart, 1994 understøtter denne tese. 

Med baggrund i survivorship bias må det noteres at der er mulighed for at de aktive fonde i 

denne opgave fremstår generelt mere positivt end hvis data fra lukkede eller fusionerede fonde 

havde indgået i analysen. Dog vil det, qua opgavens omfang og tidsperiode fra 2007-2017, ikke 

være muligt at inddrage lukkede fonde. 

Selection bias forekommer eksempelvis ved at data udvælges selektivt med henblik på at 

fremstille eller understøtte et, på forhånd, ønsket resultat. (Agresti og Franklin, 2009) 

Udfordringen ved selection bias er at der kan opstå tvivl om hvorvidt de inddragede data er 

repræsentative for populationen man ønsker at analysere og dermed i sidste ende skabe 

usikkerhed omkring en konklusion. 

I denne opgave er hovedspørgsmålet hvorvidt man som privat investor, som udgangspunkt, bør 

placere sine midler i en aktiv eller passiv dansk investeringsforening og spørgsmålet rammer 

bredt. I den forbindelse er udvælgelsen af 19 fonde på ingen måde repræsentativ for alle 

danske investeringsfonde og som tidligere beskrevet er fondene og antallet heraf, udvalgt på 

baggrund af opgavens omfang. Dog er Europa large cap et område hvori der er forholdsvis 
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mange fonde i forskellige investeringsforeninger samtidig med at fondene er forholdsvis 

sammenlignelige.  
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5.0 Analyse 

I analyseafsnittet er formålet grundlæggende at danne et solidt fundament for besvarelsen af 

problemformuleringen, samt underspørgsmål. 

Analysen opdeles i TRE dele, hvor TE og AS for de udvalgte fonde, indledningsvis analyseres ved 

Cremers og Petajistos model. Formålet med denne indledende analyse er at skabe et overblik 

over hvorvidt fondene reelt er aktive og i så fald, i hvilket omfang de er det. 

 

Anden del af analysen har til hensigt at undersøge fondenes performance ud fra de, i forvejen, 

beskrevne performancemål, Sharpe ratio, Treynor ratio og Jensen’s Alpha. Resultaterne føres 

ind i en overskuelig tabel med henblik på en sammenligning af fondenes risikojusterede 

performance sammenlignet med benchmark, samt fondene imellem.  

I samme analysedel sammenholdes fondenes afkast og ÅOP gennem de seneste 10 år, for at 

belyse hvorvidt der er en sammenhæng imellem hvad investorerne betaler og hvad de reelt har 

fået ud af deres placerede midler efter omkostninger.   

5.1 Analyse ved Tracking Error og Active share 

 

I denne analysedel er der indhentet data fra Morningstar Direct ift. Active Share. Der er grundet 

opgavens omfang valgt at disse værdier indhentes som forudberegnede værdier da udregning 

af active share er indebærer omfattende indtastning og behandling af data på månedsbasis i 

perioden 01.01.2007-31.12.2017.  

Active share 

Der er jf. nedenstående figur 9 oprettet et overblik over udviklingen af de respektive fondes AS 

i ovennævnte periode, hvor det synliggøres at størstedelen af de udvalgte fonde har en AS på 

over 60, særligt i perioden efter 30/9-2013. 
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Figur 9 – Active share - egen tilvirkning 

I hele perioden er der kun 4 fonde der har formået at holde en AS over 60 i gennemsnit, hvilket 

gælder for Danske Invest Europa fokus Akk, Danske Invest Europa Fokus, Danske Invest Europa 

samt PFA Invest Europe Value Aktier. Hertil må det nævnes at de to fonde MMI Europa 

BlackRock Akk og MMI Europa BlackRock har haft en AS over 60, undtaget i hhv. 3 og 2 ud af 

de 132 måneder fondene måles på. 

Blandt de fonde der generelt ligger lavest på AS, særligt i perioden fra 31/8-2007 og frem er 

særligt Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL. 

Fonden Handelsinvest Europa har et markant udsving i sin AS fra 42,39 pr. 30/6-2010 til en AS 

på 96,9 måneden efter, hvilket skyldes at fonden pr. primo juli 2010 har skiftet strategi fra 

indeksbaseret til en aktivt styret strategi hvor aktieantallet blev nedsat til kun 17 aktier16 hvilket 

naturligvis giver en markant højere AS. 

                                                           
16 Handelsinvest.dk -> ”Europa ændrer strategi” 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00
3

1
-0

1
-2

0
0

7

3
1

-0
5

-2
0

0
7

3
0

-0
9

-2
0

0
7

3
1

-0
1

-2
0

0
8

3
1

-0
5

-2
0

0
8

3
0

-0
9

-2
0

0
8

3
1

-0
1

-2
0

0
9

3
1

-0
5

-2
0

0
9

3
0

-0
9

-2
0

0
9

3
1

-0
1

-2
0

1
0

3
1

-0
5

-2
0

1
0

3
0

-0
9

-2
0

1
0

3
1

-0
1

-2
0

1
1

3
1

-0
5

-2
0

1
1

3
0

-0
9

-2
0

1
1

3
1

-0
1

-2
0

1
2

3
1

-0
5

-2
0

1
2

3
0

-0
9

-2
0

1
2

3
1

-0
1

-2
0

1
3

3
1

-0
5

-2
0

1
3

3
0

-0
9

-2
0

1
3

3
1

-0
1

-2
0

1
4

3
1

-0
5

-2
0

1
4

3
0

-0
9

-2
0

1
4

3
1

-0
1

-2
0

1
5

3
1

-0
5

-2
0

1
5

3
0

-0
9

-2
0

1
5

3
1

-0
1

-2
0

1
6

3
1

-0
5

-2
0

1
6

3
0

-0
9

-2
0

1
6

3
1

-0
1

-2
0

1
7

3
1

-0
5

-2
0

1
7

3
0

-0
9

-2
0

1
7
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Alm. Brand Danske Inv Europa Indeks BNP KL DKK d
Danske Invest Europa Fokus KL Danske Invest Europa Indeks KL
Danske Invest Europa KL DKK d Handelsinvest Europa
Jyske Invest Europæiske Aktier KL LI Aktier Europa
MMI Europa - BlackRock MMI Europa - BlackRock Akk
Nordea Invest Engros Europæiske Aktier Nordea Invest Europa
SEBinvest AKL Europa Indeks I Sparinvest INDEX Europa Growth KL
Sparinvest INDEX Europa Value KL Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL
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Det omvendte billede ses for SEBinvest AKL Europa Indeks I, der ind til ultimo juni 2011 har 

været en aktiv fond, for herefter at overgå til en ren indeksfond. I perioden fra 30/9-2008 til 

31/7-2011, hvor skiftet til indeksbaseret strategi sker, har fonden ligget med en gennemsnitlig 

AS på 53,1, med 42,69 som laveste AS målt på en enkelt måned i marts 2009, i denne periode. 

Gennemsnitligt ligger de udvalgte fondes AS i hele perioden på 72,04, hvilket er pænt over de 

60, der i denne opgave bl.a. er forudsat som succeskriteriet for reelt at være en aktiv fond. 

Trenden i den gennemsnitlige udvikling for de aktive fonde ses i figur 7 hvor AS gennemsnitligt 

i januar 2007 ligger på 69,24 hvorefter AS falder jævnt til lavpunktet nås i juni 2009 med en AS 

på 59,31. Herefter stiger AS igen jævnt indtil september 2016 hvor den gennemsnitlige AS 

topper med 80,79 for igen at falde jævnt til 74,22 i december 2017. 

De tre fonde der skiller sig mest ud fra de andre fonde ved at have en højere AS, er Danske 

Invest Europa fokus Akk KL, Danske Invest Europa Fokus KL, samt PFA Invest Europa Value 

aktier, der gennemsnitligt over hele perioden har en AS på hhv. 91,08, 86,81 og 78,11.  

Som beskrevet tidligere ift. Handelsinvest påvirkes AS i høj grad af antallet af aktier i porteføljen 

og da de udvalgte Benchmarks indeholder omkring 450 forskellige aktier, bør der som følge 

heraf, være en relativt høj AS i de aktive fonde der typisk har mellem 15-200 aktier, hvilket også 

viser sig at være tilfældet. Som følge af at fondene hver især ikke har samme antal aktier, vil 

det betyde at selvom der investeres i de samme aktier som i deres respektive benchmark, vil 

den enkelte aktie vægte anderledes.  

Dog er der fonde der, jf. analysen, viser sig lige akkurat at ligge over 60, eksempelvis Alm. Brand 

Invest Europæiske Aktier med en AS på 65,98, Nordea Invest Engros Europæisk aktier med 

63,33 og Jyske Invest Europæiske aktier med AS på 61,80. Det er vigtigt at notere sig, at alle de 

analyserede fonde med aktive strategier stadig lever op til kriteriet for at være en aktiv fond 

målt på AS. 
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Tracking error 

 

I figur 10 ses udviklingen i TE på årsbasis og her fremkommer en tendens til at udsving i 

fondenes afkast generelt er størst i 2008 med en gennemsnitlig årlig TE på 1,1 mod den laveste 

gennemsnitlige TE i 2017 på 0,53. Det er dog vigtigt at pointere at der ikke konkluderes på de 

årlige TE for fondene da der kun er tale om 12 observationer pr. TE og resultaterne derfor ikke 

reelt vil være repræsentative og valide nok til at kunne konkludere på, men at nedenstående 

figur er oprettet med henblik på at afsløre tendenser i TE for de udvalgte fonde. 

Generelt har Danske Invest Europa Fokus gennemsnitligt den højeste årlige TE af de udvalgte 

fonde med en TE på 1,61 efterfulgt af Handelsinvest Europa med en gennemsnitlig årlig TE på 

1,32. Den laveste gennemsnitlige årlige TE af de aktive fonde repræsenteres af Sydinvest 

Europa Ligevægt med en TE på 0,59 efterfulgt af den næstlaveste TE på 0,63 for Nordea Invest 

Engros. 

 

Figur 10 – Tracking error – egen tilvirkning 
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Ser man på TE for fondene over hele perioden for 01.01.2007-31.12.2017, ændrer værdierne 

ift. TE sig kraftigt og TE baseres nu på 132 observationer frem for 12.  

 

Figur 11 – egen tilvirkning - Tracking Error 01.01.2007-31.12.2017 

Af figur 11 fremgår det at Danske Invest Europa Fokus adskiller sig markant fra de andre fonde 

ved at have en TE på 7,11. Generelt ses at de aktive fonde udmærker sig fra indeksfondene, 

hvilket også børe være forventeligt. Som tidligere beskrevet har SEB Invest skiftet strategi fra 

aktiv til passiv forvaltning i juli 2011 og da fonden i årene fra 2007 og indtil strategiskiftet har 

haft active return på hhv. -5,84% og -6,12% i 2007 og 2008 påvirker disse resultater fondens TE 

i opadgående retning, hvor fonden alt andet lige, burde have en lavere TE under 1, som 

indeksfond.  

Handelsinvest er, som tidligere beskrevet, overgået fra en passiv strategi til aktiv strategi og har 

som følge heraf særligt i 2007 og 2008 lave TE-værdier på hhv. 0,26 og 0,91. Efterfølgende ligger 

fonden med relativt høje årlige TE-værdier og topper alle fonde i 2013 og fonden ender med 

en TE på 3,09 for hele perioden. For at resultaterne skal være så sammenlignelige som muligt 

fondene imellem, er antallet af observationer bibeholdt for alle fonde og år hvor fondene har 

haft anden strategi er dermed ikke sorteret fra. 
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Generelt ses de største udsving i TE i perioden 2008-2009 på baggrund af finanskrisen. Alle 

aktive fonde har samme benchmark, MSCI Europe, og i året 2008 har fondene således generelt 

haft et negativt afkast som har afveget ekstraordinært fra benchmark ift. de andre år. Fire fonde 

har i 2008 har formået at levere et mindre tab end benchmark på -43,75 % er LI Aktier Europa 

med et negativt afkast på 41,42 %, Alm. Brand Invest med et negativt afkast på 41,56 % samt 

Nordea Invest Engros med et negativt afkast på 42,67 % og Nordea Invest Europa med et 

negativt afkast på 42,75 %. I bilag 2 ses en oversigt over active return for alle fonde i hele 

perioden. 

Active Share og Tracking Error 

 

Figur 12 – egen tilvirkning 

Vigtigheden af at TE måles over hele perioden frem for på årsbasis fremgår af figur 12 hvor 9 

fonde har en TE over 60 samtidig med at deres AS er over 60. De 9 fonde ligger dermed i 
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kategorien ”concentraded stock picks”. Havde målingerne af TE været et gennemsnit af 

målinger på årsbasis ville alle fonde med en AS over 60 have ligget i ”Diversified stock picks”. 

Ud fra analysen af fondene ligger indeksfondene forventeligt i området for closet indexing. 

Fonden SEB AKL EU Indeks, ligger som beskrevet højere både på AS samt TE med sin baggrund 

som tidligere aktiv fond. De to indeksfonde der kommer tættest på sit benchmark ift. TE og 

dermed, ud fra kriterierne i denne analyse, opfylder kravene ift. at reelt at være en indeksfond, 

er DI Europa Indeks med en TE på 0,64 samt Sparinvest Indeks Europa Growth, ligeledes med 

en TE på 0,64. Hertil adskiller de to fonde sig dog ved at DI Europa Indeks har en AS på 9,74 

mod Sparinvest Indeks Europa Growth der har en AS på 20,37. 

Herudover har 2 af indeksfondene, Sparinvest Index EU Value og DI EU Indeks BNP en TE på 

hhv 1,14 og 1,66 og indgår dermed i analyseresultatet som semipassive fonde. 

Her er det interessant at se på hvorvidt der er en sammenhæng mellem indeksfondenes 

placering i matricen og omkostningerne for fondene hver især. Samtidig ønsker man som 

investor i en indeksfond at betale så lidt som muligt for at være så tæt på benchmark som 

muligt og den indeksfond som er tættest på ”Pure indexing”, DI EU Indeks er samtidig den 

billigste fond af de udvalgte indeksfonde med en ÅOP på 0,53 %. Indeksfondene bliver dyrere 

desto længere væk de er placeret fra ”Pure Indexing”. Det virker dermed ikke til at der er en 

sammenhæng imellem at man som investor betaler ekstra for at komme så tæt på sit 

benchmark som muligt, ved at have flere forskellige aktier i fonden. Derimod henvises til figur 

2 hvor man for fondene kan se ÅOP og TNA og her har den billigste indeksfond den største TNA 

og den dyreste fond, SEBinvest AKL EU Indeks har den laveste TNA. Omvendt synes der ikke at 

kunne konkluderes nogen sammenhæng da fonden DI EU Indeks BNP har den næstlaveste TNA 

af indeksfondene og samtidig er blandt de billigst fonde med en ÅOP på 0,53 %. 

Fonden Sydinvest Europa Ligevægt & Value er fremtrædende ved at have en AS på 58,29 

kombineret med en TE på 2,29 og dermed ligger fonden som den eneste, ud fra de opsatte 
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kriterier, i området ”factor Bets” og dermed investerer fonden i samme sektorer som sit 

benchmark, hvor vægtningen af aktierne dog er forskellig fra Benchmark. 

Kun 2 fonde, Alm. Brand Invest og Nordea Invest Engros ligger i ”Diversified stock picks”, med 

en TE på hhv. 1,5 og 1,83 samtidig med at de har en AS på hhv. 65,98 og 63,33. De 2 fonde er 

dermed kendetegnet ved en strategi om at udvælge aktier aktivt for at slå benchmark hvor 

vægtningen af sektorer i fonden dog samtidig holdes inde for samme rammer som benchmark.  

 

 

Delkonklusion Active share og Tracking Error 
 

Ud fra analysen er der ingen aktive fonde der ligger i området ”Closet Indexing” og fondene er 

dermed aktivt forvaltede. 8 ud af de 11 Aktive fonde ligger i kategorien ”Concentraded stock 

picks”, 2 af fondene ligger i kategorien ”Diversified stock picks” og en enkelt fond kan 

kategoriseres som værende i ”Factor bets”. Gennemsnitligt ligger de aktive fondes AS, for hele 

perioden, på 69,76 og deres TE ligger på 3,65, hvorfor fondene, ift. kriterierne i analysen, synes 

til fulde at leve op til at være aktive. 

Ift. indeksfondene er 3 ud af de 5 fonde semipassive ved at have en TE større end 1. Blot 2 

fonde lever op til at være passive. 

 

Performanceanalyse 
 

I dette afsnit analyseres fondenes performance ift. deres afkast, active return samt de tidligere 

CAPM-baserede risikojusterede afkast i form af Sharpe ratio, Treynor ratio samt Jensen’s Alpha. 

I analysen vil alle fondes afkast blive sammenligne på tværs af hinanden for at danne yderligere 
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overblik over evt. sammenhæng mellem fondenes aktive investeringsstrategi og performance 

samt om de aktive fonde formår at overgå indeksfondene set over hele perioden. 

I figur 13 ses et overblik over årlige og akkumulerede afkast for de udvalgte fonde samt deres 

benchmark. Samtidig er fondenes afkast ift. deres benchmark inddraget og yderst i tabellen til 

højre fremgår fondenes respektive ÅOP. 

 

Jf. tabellen er der stor spredning ift. hvilket afkast fondene har leveret med MMI BlackRock som 

den ringeste fond med et afkast på 10,60 % over hele perioden, til fonden LI aktier Europa der 

har leveret et afkast på 63,17 %. Indeksfondenes afkast spænder ligeledes bredt hvor SEB AKL 

EU Indeks over hele perioden har leveret det dårligste akkumulerede afkast på 11,02 %. Her 

skal det igen understreges at fonden undervejs i perioden har skiftet strategi og derfor bl.a. i 

2008 har et afkast som afviger markant fra benchmark hvilket præger fondens afkast negativt 

i den resterende periode. Fonden ender med at have underperformet med 31,71% ift. sit 

benchmark. De 4 andre indeksfonde har gennemsnitligt et afkast der ligger -0,79 % under deres 

benchmark. Her er det særligt DI Europa Indeks BNP der trækker indeksfondenes 

gennemsnitlige afkast ift. benchmark op, ved at have leveret et afkast som er 4,28 % højere 

end benchmark. Fonden er samtidig den indeksfond som afviger mest på TE med en værdi på 

1,66 og er dermed tættest på kategorien ”Factor Bets” hvor vægtningen af sektorer er 

anderledes end vægtningen i benchmarket. 

Gennemsnitligt har de aktive fonde leveret et afkast på 31,01 % med en gennemsnitlig ÅOP på 

1,59 %. De aktive fonde har i perioden haft en Active return på -11,73 % ift. benchmark samt et 

negativt active return på 32,13 % hvor indeksfondene til sammenligning i samme periode inkl. 

SEBinvest har leveret et afkast som er 6,98 % under deres benchmark. Uanset om man tager 

SEBinvest med i sammenligningen eller ej leverer indeksfondene således et bedre afkast ift. 

deres benchmark end de aktive fonde. 
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Figur 13 – egen tilvirkning 

Ser man på omkostningerne fondene imellem har de aktive fonde en gennemsnitlig ÅOP på 

1,59 % mod 0,66 % for indeksfondene. Der synes ikke at være en sammenhæng mellem ÅOP 

og det realiserede afkast i fondene, der kan forsvare at fondene tager en højere omkostning 

fordi de til gengæld leverer et tilsvarende højere afkast. Den dyreste fond ift. ÅOP, Jyske Invest, 

har leveret et afkast lige under gennemsnittet for de aktive fonde og har samtidig en ÅOP på 

1,98 %. Samme scenarie gør sig gældende for de næstedyreste fonde, Handelsinvest og 

Sydinvest, der har en ÅOP på hhv. 1,87 % og 1,82 % samtidig med at de begge har leveret at 

afkast under gennemsnittet. Derimod har to af de tre fonde der har slået deres benchmark den 

laveste ÅOP blandt de aktive fonde. 

Sydinvest Europa Ligevægt & Value KL, Jyske Invest Europæiske Aktier KL blev tidligere 

fremhævet i afsnittet omkring AS, da disse to fonde har den gennemsnitligt laveste AS blandt 

de aktive fonde. Netop disse to fonde er samtidig imellem de 3 fonde med de største 

omkostninger ift. ÅOP, med hhv. 1,82 % og 1,98 % mod gennemsnittet på 1,59 % for de aktive 

fonde. Det faktum at disse to fonde er blandt de tre dyreste, betyder at investorer, trods en 

mindre AS, reelt betaler mere for en fond der ligner deres benchmark mere end de andre fonde. 
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Dermed kan man konstatere at investorer i disse fonde, ikke får ekstra aktiv forvaltning for de 

ekstra omkostninger der betales. 

Af de 11 aktive fonde har kun 3 fonde, Nordea Invest Engros EU Aktier, DI Europa og LI Aktier 

Europa, slået deres benchmark i perioden fra 01.01.2007-31.12.2017. Her må LI Aktier Europa 

fremhæves som topscoreren med et akkumuleret afkast på 63,17 %. 

Tidligere i opgaven er vigtigheden af benchmark og baggrunden for valget af dette gennemgået 

og alle udvalgte aktive fonde har samme benchmark, hvilket i sammenhæng med active return, 

gør en sammenligning af dette tal imellem fondene, mere valid. 

De 5 indeksfonde har 4 forskellige benchmarks og alle passive fonde udover SEBinvest ligger 

forventeligt inden for 4,28 % fra deres benchmarks afkast. 

 

Sammenholdes fondenes afkast med deres AS, synes der, i denne analyse, ikke at være en 

direkte sammenhæng, som Cremers og Petajisto fandt i deres analyse hvor fonde med en AS 

over 80 slog deres benchmark med 1,13 % efter omkostninger. Den eneste fond i analysen med 

en AS over 80 er DI Europa Fokus og denne fond har en Active return på -30,03 % over hele 

perioden. Den eneste fond som har en AS under 60, Sydinvest, har en Active return på -15,39, 

hvilket er markant bedre end DI Europa Fokus. Derimod har LI Aktier Europa, den fond som har 

det største active return, den 7. højeste AS ud af de 11 aktive fonde. 

Ud fra analysens resultater synes der dermed ikke umiddelbart at være en sammenhæng 

mellem AS og fondenes afkast ift. benchmark, som Cremers og Petajisto fandt i deres 

undersøgelse. Samtidig bemærkes det at der i deres undersøgelse blev indhentet resultater for 

1678 fonde i perioden fra 1990-2003, mod 11 aktive udvalgte fonde i opgavens analyse, hvorfor 

resultaterne ikke er direkte sammenlignelige pga. forskellen i antallet af observationer. 

 



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

51 af 84 
 

 

Problematikken ved kun at måle på absolut afkast på fondene over en periode, er at der ikke 

tages hensyn til den risiko man som investor har påtaget sig ved at placere midler i den 

pågældende investeringsforening. Derfor vil følgende analyseafsnit omhandle de 

risikojusterede afkast i form af Sharpe Ratio, Treynor Ratio og Jensen’s Alpha. 

 

Sharpe Ratio 
 

Sharpe ratio måler kort beskrevet merafkastet ud over den risikofrie rente ift. 

standardafvigelsen for fonden. Med andre ord kan Sharpe måle det risikojusterede afkast ift. 

standardafvigelsen og viser samtidig i hvilket omfang de enkelte fondmanagere er i stand til at 

bortdiversificere den usystematiske risiko. Som tidligere beskrevet udregnes Sharpe ratio 

således: 

Sharpe ratio =  
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝜎(𝑟𝑝)
 

hvor afkastet for fonden fratrækkes den risikofrie rente og herefter divideres med 

standardafvigelsen for fonden. Der er anvendt en gennemsnitlig risikofri rente på 2,86 % jf. 

gennemsnittet af de årlige renteniveauer for den 10-årige statsobligation i den udvalgte 

periode. I opgaven er bilag 1 vedhæftet med oversigt over det udregnede renteniveau i 

perioden på årsbasis. 
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Figur 14 – egen tilvirkning 

Af figur 14 fremgår det at den klare topscorer af alle fonde, i dette tilfælde er Sparinvest Index 

EU Growth, med en Sharpe ratio på 0,2956 som efterfølges af LI aktier EU og DI Europa med en 

Sharpe ratio på hhv. 0,2605 og 0,2342. Samtidig bemærkes den gennemsnitlige ratio at være 

0,1208 og at fonden LI aktier EU, som den eneste aktive fond har over dobbelt så høj ratio som 

gennemsnittet. Dette relativt pæne niveau er samtidig konsekvensen af at fondens relativt 

pæne afkast samt en standardafvigelse ligger under den gennemsnitlige standardafvigelse for 

alle fondene på 15,3077. Sammenligner man fondenes ratio med deres benchmark er det 

bemærkelsesværdigt at kun 3 ud af 11 aktive fonde slår deres benchmark på Sharpe ratio. Det 

er de samme tre fonde der slår sit benchmark på Sharpe ratio, som også gennem perioden har 

været i stand til at skabe et positivt active return. Generelt er de tre fondes placering ift. Sharpe 

ratio ikke kun båret op af en standardafvigelse der er under gennemsnittet for fondene, men 

samtidig at de har leveret et afkast som er højere end deres benchmark. 

Anderledes viser det sig at de to fonde, DI EU Fokus samt Nordea Invest EU skiller sig ud ved at 

have de højeste standardafvigelser af de aktive fonde og samtidig et afkast der ikke tilsvarer 
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den øgede risiko herfor, hvorfor de to fonde ligger i bunden med en ratio på hhv. 0,0227 og 

0,0626. Endelig fremgår det at MMI BlackRock, som følge af et knap så imponerende afkast og 

gennemsnitlig standardafvigelse, ligeledes lægger sig i bunden med den laveste ratio af alle 

fonde på 0,0218. 

Den gennemsnitlige Sharpe ratio for alle fonde ligger som beskrevet på 0,1208 hvilket ikke 

synes imponerende. Dog må det nævnes at valget af risikofri rente, samt den periode fondene 

måles i, har stor betydning for hvilke Sharpe ratio værdier man vil få for fondene hver især. 

Perioden fra 01.01.2007-31.12.2017 synes at være repræsentativ da perioden indeholder både 

finanskrisen i 2008 samt efterfølgende opsving. Det noteres samtidig at den gennemsnitlige 

Sharpe ratio for fondene er lavere end hvis 2008 ikke var medtaget i perioden som følge af den 

større volatilitet krisen medbragte.  

 

Treynor ratio 

 

Hvor Sharpe ratio måler det risikojusterede afkast ift. standardafvigelsen, måler Treynor ratio, 

hvorvidt en fond skaber et reelt merafkast ud over den risikofrie rente, ift. den systematiske 

risiko, udtrykt ved beta for fonden. Som tidligere beskrevet udtrykkes Treynor ratio matematisk 

således: 

Treynor ratio =  
𝑟𝑝−𝑟𝑓

𝛽𝑝
 

Ligesom med Sharpe ratio anvendes månedlige afkastdata for både fondene samt månedlige 

data om den risikofrie rente, hvorefter data på basis heraf, omregnes til årlige værdier. Endeligt 

udregnes gennemsnitlige værdier til anvendelse for udregning af risikopræmien i tælleren. Beta 

for fondene er som beskrevet udregnet via regressionsværktøj i Excel. 
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Figur 15 – Egen tilvirkning 

I figur 15 ses Treynor ratio for de udvalgte aktive fonde. Indeksfondene er udeladt i denne 

sammenhæng, da det ikke synes relevant at måle på fondenes justerede afkast ift. den 

systematiske risiko. 

Tendensen med fondenes placering ift. hinanden er lig tidligere resultater og LI Aktier EU 

lægger sig i toppen med en Treynor ratio på 3,9701 efterfulgt af DI Europa og Nordea Invest 

Engros med en ratio på hhv. 3,2945 og 2,5504. Det er ligeledes kun disse tre fonde som adskiller 

sig ved at have en højere Treynor ratio end deres benchmark der har en ratio på 2,4768.  

LI Aktier EU adskiller sig markant fra de andre fonde ved at have den laveste Beta af alle fonde. 

Danske Invest EU og Nordea Invest Engros adskiller sig fra LI Aktier ved begge at have en beta 

over gennemsnittet på 1,0092 for alle fondene. Det er således igen fondenes afkast som 

trækker dem op i denne sammenhæng. Ser man på den anden ende af resultaterne viser DI 

Europa Fokus sig, i denne sammenhæng, at blive straffet af at fonden har den højeste beta af 

alle fonde på 1,0707 samtidig med at det gennemsnitlige afkast for hele perioden fratrukket 

den risikofrie rente, blot er på 0,3851 %.  

Som ved de hidtidige performancemålinger ligger BlackRock også i bunden med de laveste 

værdier for Treynor ratio. Dette skyldes ligesom ved Sharpe ratio ikke at nævneren i formlen er 

specielt høj, tværtimod har begge BlackRock fonde en beta under gennemsnittet og det er 
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således fondenes relativt lave afkast der ligger til grund for de lave værdier ift. Treynor ratio. 

Nordea Invest EU ligger som fjerde dårligste fond med en ratio på 0,9521 hvilket både skyldes 

en beta der er 0,029 over gennemsnittet, samt et gennemsnitligt afkast, fratrukket den 

risikofrie rente, på 0,9884 %. 

 

Jensens Alpha 
 

Dette performancemål forholder sig til hvorvidt en fond har over- eller underperformet ift. det 

forventede afkast der bestemmes via CAPM og udtrykkes: 

Jensen’s Alpha = 𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 −  𝛽𝑝 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Udregningen ift. dette performancemål er, som med det to andre nøgletal, baseret på 

månedlige afkastdata der efterfølgende er omregnet til årlige afkast hvoraf der efterfølgende 

er taget et gennemsnit af disse afkast. 

I formlen for Jensen’s Alpha udregnes risikopræmien og således stiger afkastkravet i takt med 

størrelsen på benchmarkets afkast og beta for den udvalgte fond. Dette betyder at såfremt 

fondene ikke har leveret et risikojusteret afkast der svarer til den påtagede systematiske risiko 

samt afkastet ift. deres benchmark, vil fondene ikke præstere positivt ift. Jensen’s Alpha. 

I de to forrige performancemål er fondene sammenlignet med både benchmark og de 

gennemsnitlige værdier for fondene, for både at analysere på fondene ift. deres eget 

sammenligningsgrundlag, samt hvorledes fondene placerer sig ift. hinanden og deres 

gennemsnitlige niveau. 

Da alle de aktive fonde har samme benchmark, er resultaterne for fondene ift. Jensen’s Alpha 

direkte sammenlignelige og i denne analyse er der således ingen bias i form af forskellige Alpha 

værdier som følge af valg af forskellige benchmarks, fondene imellem. 
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I analysen af fondenes Jensen’s Alpha inddrages indeksfondene ikke, ligesom de aktive fonde 

ikke sammenlignes med deres benchmark. I ligningen for Jensen’s Alpha indgår fondenes 

benchmark hver især på forhånd, hvor risikopræmien udregnes og dermed indeholder analysen 

på forhånd en sammenligning af fondenes afkast med benchmark. I stedet holdes udvalgte 

fondes Alpha op imod den gennemsnitlige Alpha for de aktive fonde. 

 

 

Figur 16 – egen tilvirkning 

Jf. figur 16 fremgår de aktive fondes Jensen’s Alpha og 8 af de 11 aktive fonde har en negativ 

Alpha med et gennemsnitligt niveau på -0,7464. I analysen fremtræder DI EU Fokus som den 

fond med den laveste Alpha på -2,2668. Dette synes naturligt som følge af at denne fond ikke 

har performet specielt godt ift. sit benchmark samtidig med at fonden har den højeste beta, 

hvorfor DI EU Fokus får en endnu lavere Alpha jf. det negative led i formlen for Jensen’s Alpha, 

hvor beta indgår. I den forbindelse synes størstedelen af fondene dog at have en negativ Alpha 

som følge af en generel underperformance ift. deres respektive benchmark og den negative 

Alpha er i mindre grad afgørende påvirket af hvorvidt deres beta er over eller under 1.  

Som med både Sharpe- og Treynor ratio, ligger begge BlackRock fonde i bunden og det 

bemærkes samtidig, at på trods af at BlackRock Akk har en højere beta på 1,0022 mod 
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BlackRocks 0,9958, har BlackRock stadig den laveste Alpha af de to, på trods af en højere 

risikopræmie. Dette skyldes primært underperformance fra BlackRock på afkast. 

Ligesom ved de to foregående performancemålinger ligger LI Aktier EU i toppen med en Alpha 

på 1,4241 efterfulgt af DI Europa og Nordea Invest Engros med en Alpha på hhv. 0,8463 og 

0,0752. LI Aktier ligger i toppen som følge af at have den laveste beta kombineret med det 

højeste afkast af alle fonde, hvor både DI Europa og Nordea Invest Engros, begge har en beta 

over gennemsnittet kombineret med afkast der overperformer deres benchmark.  

 

Delkonklusion på performanceanalyse 

 

Der kan foreløbig som følge af performanceanalysen konkluderes at der ikke umiddelbart er en 

sammenhæng mellem fondenes afkast og ÅOP, idet den bedst performende aktive fond på alle 

områder, LI Aktier EU, har en ÅOP på 1,56 % og dermed ligger under den gennemsnitlige ÅOP 

for de aktive fonde på 1,59 %. De aktive fonde har i hele perioden et gennemsnitligt 

akkumuleret afkast på 31,01 % og i forlængelse heraf har Indeksfondene har en gennemsnitlig 

ÅOP på 0,66 % og et gennemsnitligt akkumuleret afkast i perioden på 33,9 %. Udelades SEB 

Invest i denne sammenhæng, grundet en periode som aktiv fond, er gennemsnitlig ÅOP for de 

4 resterende fonde 0,59 % og det gennemsnitlige afkast for indeksfondene er 39,62 %. Det er i 

denne sammenhæng meget vigtigt at bemærke at sammenligningsgrundlaget er anderledes 

end for de aktive fonde da 3 af de 5 indeksfonde har andre benchmarks. Dog er baggrunden for 

udvælgelsen af fondene beskrevet og begrundet indledningsvist i afgrænsningsafsnittet i 

opgaven.   

Herudover synes der ligeledes ikke at være en sammenhæng imellem de dårligst performende 

fonde og deres omkostninger. Dette synspunkt fremkommer ved at fondene, alt andet lige, 

burde være billigere, idet fonde som Jyske Invest EU Aktier og Handelsinvest ikke leverer et 
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afkast som slår deres benchmark eller et positivt risikojusteret afkast på hverken, Sharpe ratio, 

Treynor ratio eller Jensen’s Alpha.  

Ift. fondenes AS og TE er der ud fra analysens resultater ikke en direkte sammenhæng mellem 

fondenes AS, TE og afkast som Cremers og Petajistos undersøgelse viste. I denne analyse 

underpræsterer den mest aktive fond, DI Europa Fokus, på alle performancemål og lægger sig 

en smule over gennemsnittet ift. den gennemsnitlige ÅOP for de aktive fonde. De tre bedst 

performende fonde ligger sig dog alle med en AS over 60 og særligt LI Aktier og DI Europa skiller 

sig ud ved at have høje værdier på AS på hhv. 69,24 og 74,54 samt TE over 4 for begge fonde.  

Analysen på fondenes Sharpe ratio viste et generelt lavt niveau hvor kun tre, ud af de 11 aktive 

fonde, havde en højere ratio en deres benchmark. Sharpe ratio for de aktive fonde ligger 

imellem 0,0218 og 0,2605. For indeksfondene ser det en smule anderledes ud da 3 uf af de 5 

fonde har en højere ratio end deres respektive benchmark. 

Værdierne for fondenes Treynor ratio, der er udregnet i analysen, viser samme tendens som 

ved de foregående analyser, hvor de samme tre fonde overperformer deres benchmark og 

resten af de 11 aktive fonde underperformer. Analysen viste at fondenes beta som en selvfølge 

har indflydelse på deres ratio og topscoreren LI Aktier EU, med den laveste beta og højeste 

afkast af alle fondene, har den højeste ratio på 3,9701. 

For det tilbageværende performancemål Jensen’s Alpha viser det sig på samme måde, som med 

Treynor ratio, at beta har indflydelse på hvor godt fondene performer hver især. Dog viser 

analysen at afkastet for fonden stadig er mest afgørende ift. hvordan de aktive fonde placerer 

sig ift. hinanden og deres benchmark. Analysen viser at spændet ift. Alpha for fondene går fra 

-2,2668 til 1,4241.  

8 ud af de 11 aktive fonde har, på alle performancemålinger, ikke præsteret bedre end deres 

benchmark og afkastene for fondene ligger fra 10,6% og op til 63,17 %. Indeksfondene har som 
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forventet ligget tæt på deres benchmark og en enkelt fond har reelt overperformet sit 

benchmark samtidig med at fonden har været den billigste indeksfond. 

Til trods for at de aktive fonde generelt har underperformet viser analysen at der findes fonde, 

der kontinuerligt overperformer deres benchmark over en periode på 11 år. 

 

Regressionsanalyse 

 

I dette afsnit er hensigten at afprøve resultaterne fra analysen, ift. hvorvidt der, fra en statistisk 

synsvinkel, er en sammenhæng mellem fondenes månedlige afkast holdt op imod deres 

benchmark. Dette udføres via regressionsværktøj i Excel. Der oprettes en Anavatest på hver 

fond, hvor månedlige afkastdata holdes op imod fondenes respektive benchmark. Da der i 

opgaven analyseres på 11 aktive fonde, kommenteres ikke på alle testresultater ift. 

regressionsanalysen og der fokuseres i stedet på resultater for fonde, som gennem resultaterne 

fra performanceanalysen, synes relevante at sammenligne ift. deres evt. forskellige 

performance. 

Ved regressionsanalysen opnås en række resultater baseret på afkastdata, som efterfølgende 

anvendes til en statistisk be- eller afkræftelse af resultaterne. Herunder gennemgås hvilke 

resultater der vil blive anvendt i opgaven. 

Forklaringsgraden som i opgavens bilag betegnes ”R-kvadreret”, kaldes også 

korrelationskoefficienten og er udtryk for, i hvor høj grad der er lineær sammenhæng mellem 

de 132 indsamlede afkastobservationer for hver fond og deres Benchmark. Jo større 

sammenhæng der er mellem observationerne, desto tættere vil Korrelationskoefficienten være 

på 1. Korrelationskoefficienten vil ligge mellem 0-1 og såfremt der fås en koefficient på 1 vil alle 

observationer ligge på tendenslinjen. Omvendt betyder dette at jo tættere koefficienten er på 

0, desto mere spredt er observationerne fra linjen og dermed vil der, alt andet lige, statistisk 
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set være mindre sammenhæng mellem fondenes og deres benchmarks afkast. 

Korrelationskoefficienten fremstilles grafisk for hver fond ligeledes som vedhæftet bilag. 

Beta for fondene er ligeledes udregnet via regressionsanalysen og er fremstillet i bilag 

vedhæftet bagerst i opgaven. 

Koefficienten eller alphakoefficienten er udtryk for hvorvidt fondens afkast statistisk, har over- 

eller underperformet ift. afkastet på benchmark. 

Konfidensintervallet er inddelt ift. et øvre og nedre interval på 95 % sandsynlighed og i opgaven 

anvendes intervallet til, med 95 % sandsynlighed, at kunne be- eller afkræfte nulhypotesen om 

hvorvidt Alphakoefficienten er signifikant forskellig fra 0. Såfremt Alpha er signifikant, vil den 

ligge uden for de 95 % og således vil nulhypotesen kunne bekræftes. 

T-stat 

Denne værdi anvendes til at vise om der er signifikans ift. de resultater der fremkommer ved 

analysen. Kravet for hvorvidt der er signifikans eller ej skiller ved en T-stat på 2 og er værdien 

under 2 er der således ikke signifikans, hvorfor nulhypotesen dermed ikke vil kunne bekræftes. 

 

Nulhypotesen der fremføres i opgaven, lyder som følger: 

 

”De udvalgte aktive fonde slår deres benchmark på afkast i perioden 01.01.2007-31.12.2017” 

 

Efter udregning af regressionsanalyse på hver fond ift. sit benchmark viser resultaterne at ingen 

af de fonde som har overperformet på afkast ift. deres benchmark, hverken har en 

forklaringsgrad mindre end 0,9418 eller en t-stat større end 1,3476. Da 

korrelationskoefficienten altid vil ligge mellem 0-1, betyder resultaterne at der, i relativt høj 
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grad, er lineær sammenhæng mellem de 132 indsamlede afkastobservationer for hver fond og 

deres benchmark. Den fond som afviger mest fra benchmark i denne sammenhæng er DI 

Europa Fokus med en forklaringsgrad på 0,8738. Dette er i øvrigt i tråd med analysen af TE og 

AS hvor netop denne fond ligeledes afveg fra de andre fonde, med højere værdier for både AS 

og TE. 

De bedst performende fonde har ikke de laveste forklaringsgrader og afviger dermed ikke mest 

fra deres benchmark i afkastobservationerne ift. benchmark, hvilket underbygger tidligere 

resultater fra performanceanalysen, om at det ikke umiddelbart er de mest aktive fonde der 

leverer det højeste afkast. Gennemsnitligt har de aktive fonde en forklaringsgrad på 0,9429 og 

til sammenligning har DI Europa og Nordea Invest Engros eksempelvis en forklaringsgrad på 

hhv. 0,9418 og 0,9776, hvorimod fonde som Handelsinvest og Nordea Invest EU begge scorer 

højt på AS, men samtidig ikke formår at levere et imponerende afkast og begge bliver slået af 

deres benchmark på afkast over hele perioden.  

 

Der tegner sig et billede af at de tre fonde som har slået deres benchmark har en positiv Alpha, 

hvor topscoreren ikke uventet, er LI Aktier EU med en Alpha på 0,1151. Modsatrettet er fonden 

med den laveste Alpha, MMI EU BlackRock, med en negativ Alpha på -0,1873 og DI Europa 

Fokus med den tredje laveste Alpha på -0,1746. 

Fra et statistisk synspunkt kan nulhypotesen, om at de aktive fonde slår deres benchmark, 

afkræftes, da alle fondes konfidensinterval indeholder 0 og ligeledes afviger ingen af de aktive 

fondes afkast signifikant fra deres benchmark, da ingen af fondene har en t-stat over 2. Det kan 

således ikke med 95 % sandsynlighed, fra et statistisk synspunkt, bekræftes at nogle af de aktive 

fonde har slået deres benchmark, uden at det gennem perioden er sket ved tilfældighed. 
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Konklusion 

 

I opgaven er der udført en række analyser der viser at 72 % af de udvalgte aktive fonde, ikke 

leverer et afkast som retfærdiggør de omkostninger man som investor betaler for at placere 

sine midler i en aktivt forvaltet fond.  

Man bør derfor som privat investor, som udgangspunkt, placere sine midler i en passiv dansk 

investeringsforening når det gælder fonde med fokus på Europa Large cap. Samtidig er det 

vigtigt at have med i sine overvejelser at der, ud fra analysernes resultater, stadig findes aktive 

fonde som leverer et positivt active return og som samtidig formår at give deres investorer et 

positivt risikojusteret afkast, både ift. den usystematiske, såvel som den systematiske risiko. 

Dog må det samtidig konkluderes at det ikke er nemt, som privatkunde i en bank eksempelvis, 

at udvælge hvilken investeringsforening man bør foretrække frem for andre og hvad man skal 

kigge efter. 

8 ud af 11 aktive fonde viste sig at levere et dårligere absolut akkumuleret afkast end deres 

benchmark og samtidig synes der ikke at være sammenhæng med Investeringsforeningernes 

risikojusterede afkast og de omkostninger de hver især tager for at forvalte investorernes 

midler. Herudover virker det heller ikke til, ud fra en sammenligning af TNA og ÅOP, at de 

omtalte stordriftsfordele kommer investorerne til gode når man sammenligner fondenes TNA 

med deres ÅOP.  

 

- I hvilken grad skaber "danske aktivt forvaltede investeringsforeninger med fokus på ”Europa 

Large cap" værdi ud fra målepunkterne active share og tracking error? 
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Performanceanalysen på AS og TE viser at der ikke umiddelbart er en sammenhæng imellem 

hvor aktive fondene er, målt på de to værdier, og deres akkumulerede afkast over perioden fra 

2007 til og med 2017. Det kan dog konkluderes, at to ud af de tre de fonde, som gennemgående 

lå med relativt høje værdier, ift. gennemsnittet af fondene, på både AS og TE, ligeledes har 

performet bedre end deres benchmark. Dog må det samtidig konkluderes at der som nævnt, 

ikke er en entydig sammenhæng mellem høje værdier på TE og AS og et højt afkast, da flere 

fonde med de højeste værdier enten på AS eller TE har klaret sig dårligere end gennemsnittet 

for de aktive fonde målt på akkumuleret afkast. 

 

- Hvorvidt skaber "danske aktivt forvaltede investeringsforeninger" et risikojusteret afkast som 

slår benchmark efter omkostninger? 

 

Performanceanalysen af alle fondene viste, at de samme 3 ud af 11 aktive fonde 

overperformede både gennemsnittet af fondene og deres benchmark ift. den usystematiske 

risiko. Samme billede viser sig for de tre fonde ift. den systematiske risiko ved Treynor ratio og 

Jensen’s Alpha. Således har man, ved at investere i hhv. LI Aktier Europa, DI Europa og Nordea 

Engros EU Aktier, fået et risikojusteret afkast som har slået fondenes benchmark efter 

omkostninger. 

Analysen viste at 8 ud af de 11 aktive fonde reelt ikke overperformede deres benchmark på 

deres 3 risikojusterede afkast efter omkostninger og at en enkelt aktiv forvaltet fond 

underperformede sit benchmark med -32,13 % over hele perioden. Den dårligste reelle 

indeksfond over hele perioden har, til sammenligning, kun underperformet sit benchmark med 

-3,43 %. Hertil kommer at den gennemsnitlige Sharpe ratio er højere for indeksfondene end de 

aktive fonde og at ÅOP i gennemsnit er 0,93 % billigere end de aktive fonde. Man bør bl.a. 

derfor som investor, som udgangspunkt, placere sine midler i en Indeksfond. Dog skal man her, 
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som investor, være opmærksom på ÅOP i Indeksfondene, da der også er forskel på ÅOP, 

ligesom der er forskel på hvor tæt disse fonde er på at være ”Pure Indexing” ift. AS og TE. Dette 

er relevant, da overvejelserne som investor i en indeksfond, som udgangspunkt, er baseret på 

ideen om at ligge så tæt på benchmark som muligt og samtidig ønsker at holde omkostningerne 

så lave som muligt.  

 

Perspektivering 

 

Opgaven har forholdt sig til hvorvidt man som investor bør placere sine midler i en aktiv eller 

passiv forvaltet investeringsforening. Det kunne være interessant at undersøge hvorfor der ikke 

er flere midler i de aktive fonde, som gennemgående har klaret sig bedre end deres benchmark.  

Eksempelvis har den fond der gennemgående har klaret sig bedst på alle performancemålinger, 

LI aktier EU, næstfærrest midler investeret ud af de udvalgte fonde og gennemgående virker 

det ikke til at hverken performance eller omkostninger har indvirkning på hvor meget der 

placeres i de enkelte fonde, hvor MMI EU - BlackRock Akk er den fond som har tredje flest 

midler og som samtidig performer markant under de andre fonde på de analyserede 

performancemål.  
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Bilag 1 – Risikofri rente på 10-årig statsobligation: 

 

 

Bilag 2 
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Bilag ift. regressionsanalyser for hver fond: 

 

Jyske Invest Europæiske Aktier 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,975457        
R-kvadreret 0,951517        
Justeret R-
kvadreret 0,951144        
Standardfejl 0,975578        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2428,259 2428,259 2551,358 2,62E-87    
Residual 130 123,7277 0,951752      

I alt 131 2551,986          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,06374 0,085217 -0,74798 0,455821 -0,23233 0,104851 -0,23233 0,104851 

X-variabel 1 1,001878 0,019835 50,51097 2,62E-87 0,962637 1,041119 0,962637 1,041119 
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DI Europa Fokus 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,934771        
R-kvadreret 0,873796        
Justeret R-
kvadreret 0,872825        
Standardfejl 1,755354        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2773,387 2773,387 900,0799 2,77E-60    
Residual 130 400,5648 3,081268      

I alt 131 3173,952          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,17462 0,153331 -1,13887 0,256851 -0,47797 0,128723 -0,47797 0,128723 

X-variabel 1 1,070712 0,035689 30,00133 2,77E-60 1,000106 1,141318 1,000106 1,141318 
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Alm Brand Invest EU Aktier 

 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,975007        
R-kvadreret 0,950638        
Justeret R-
kvadreret 0,950258        
Standardfejl 0,967118        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2341,65 2341,65 2503,591 8,43E-87    
Residual 130 121,5912 0,935317      

I alt 131 2463,242          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,01787 0,084478 -0,21151 0,832821 -0,185 0,149262 -0,185 0,149262 

X-variabel 1 0,983849 0,019663 50,03589 8,43E-87 0,944949 1,02275 0,944949 1,02275 
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Danske Invest Europa 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,970476        
R-kvadreret 0,941824        
Justeret R-
kvadreret 0,941376        
Standardfejl 1,109594        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2591,156 2591,156 2104,581 3,68E-82    
Residual 130 160,0558 1,231198      

I alt 131 2751,212          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,037468 0,096924 0,386574 0,699704 -0,15428 0,22922 -0,15428 0,22922 

X-variabel 1 1,034938 0,02256 45,87571 3,68E-82 0,990306 1,079569 0,990306 1,079569 
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Nordea Invest Europa 

 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,974384        
R-kvadreret 0,949423        
Justeret R-
kvadreret 0,949034        
Standardfejl 1,033589        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2607,052 2607,052 2440,359 4,09E-86    
Residual 130 138,8799 1,068307      

I alt 131 2745,932          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,11674 0,090285 -1,29298 0,198311 -0,29535 0,061881 -0,29535 0,061881 

X-variabel 1 1,038108 0,021014 49,39999 4,09E-86 0,996533 1,079682 0,996533 1,079682 
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DI Europa Indeks 

 

 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,999509        
R-kvadreret 0,999018        
Justeret R-
kvadreret 0,99901        
Standardfejl 0,132729        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2329,966 2329,966 132257 2,1E-197    
Residual 130 2,290204 0,017617      

I alt 131 2332,256          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,00548 0,011594 -0,47248 0,637373 -0,02842 0,017459 -0,02842 0,017459 

X-variabel 1 0,981392 0,002699 363,6716 2,1E-197 0,976053 0,98673 0,976053 0,98673 
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Sparinvest Indeks Growth 

 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,998579        
R-kvadreret 0,997161        
Justeret R-
kvadreret 0,997139        
Standardfejl 0,208824        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 1990,851 1990,851 45653,75 2E-167    
Residual 130 5,668989 0,043608      

I alt 131 1996,52          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,01109 0,018323 -0,60536 0,545995 -0,04734 0,025158 -0,04734 0,025158 

X-variabel 1 0,988783 0,004628 213,6674 2E-167 0,979628 0,997939 0,979628 0,997939 
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 njkb        

         
Sparinvest Indeks EU Value 

 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,99891        
R-kvadreret 0,99782        
Justeret R-
kvadreret 0,997803        
Standardfejl 0,228141        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 3097,417 3097,417 59510,24 6,9E-175    
Residual 130 6,766301 0,052048      

I alt 131 3104,184          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,01581 0,019878 -0,79526 0,427909 -0,05513 0,023518 -0,05513 0,023518 

X-variabel 1 0,987412 0,004048 243,9472 6,9E-175 0,979404 0,99542 0,979404 0,99542 
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SydinvestEU Ligevægt & Value 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,985885        
R-kvadreret 0,97197        
Justeret R-
kvadreret 0,971754        
Standardfejl 0,749214        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2530,373 2530,373 4507,886 8,8E-103    
Residual 130 72,97178 0,561321      

I alt 131 2603,345          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,08708 0,065444 -1,33062 0,185642 -0,21656 0,042392 -0,21656 0,042392 

X-variabel 1 1,022727 0,015233 67,14079 8,8E-103 0,992591 1,052863 0,992591 1,052863 
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DI EU Indeks BNP 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,998484        
R-kvadreret 0,99697        
Justeret R-
kvadreret 0,996946        
Standardfejl 0,258187        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2851,081 2851,081 42770,06 1,4E-165    
Residual 130 8,665887 0,066661      

I alt 131 2859,747          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,026299 0,022521 1,167736 0,24505 -0,01826 0,070854 -0,01826 0,070854 

X-variabel 1 0,984218 0,004759 206,8092 1,4E-165 0,974803 0,993633 0,974803 0,993633 

 

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 

 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

-20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

Danske Inv Europa Indeks BNP



Kenneth Larsen   HD 2. del Finansiering 

78 af 84 
 

 

 

Handelsinvest EU 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,945666        
R-kvadreret 0,894284        
Justeret R-
kvadreret 0,893471        
Standardfejl 1,447238        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2303,344 2303,344 1099,712 2,74E-65    
Residual 130 272,2848 2,094498      

I alt 131 2575,629          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,0533 0,126417 -0,42163 0,67399 -0,3034 0,1968 -0,3034 0,1968 

X-variabel 1 0,975769 0,029424 33,1619 2,74E-65 0,917556 1,033981 0,917556 1,033981 
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Nordea Invest Engros EU Aktier 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,988774        
R-kvadreret 0,977674        
Justeret R-
kvadreret 0,977502        
Standardfejl 0,666208        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2526,666 2526,666 5692,838 3,3E-109    
Residual 130 57,69822 0,443832      

I alt 131 2584,365          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,010004 0,058194 0,171913 0,863774 -0,10513 0,125133 -0,10513 0,125133 

X-variabel 1 1,021978 0,013545 75,4509 3,3E-109 0,995181 1,048775 0,995181 1,048775 
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SEBinvest AKL Europa Indeks I 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,986511        
R-kvadreret 0,973203        
Justeret R-
kvadreret 0,972997        
Standardfejl 0,740648        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2589,925 2589,925 4721,317 4,7E-104    
Residual 130 71,31277 0,54856      

I alt 131 2661,238          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,19288 0,064696 -2,98133 0,003427 -0,32087 -0,06489 -0,32087 -0,06489 

X-variabel 1 1,034692 0,015058 68,71184 4,7E-104 1,004901 1,064483 1,004901 1,064483 
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MMI EU – BlackRock Akk 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,977567        
R-kvadreret 0,955637        
Justeret R-
kvadreret 0,955296        
Standardfejl 0,931534        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2430,053 2430,053 2800,39 8,13E-90    
Residual 130 112,8082 0,867755      

I alt 131 2542,861          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,18296 0,08137 -2,24849 0,026228 -0,34394 -0,02198 -0,34394 -0,02198 

X-variabel 1 1,002248 0,018939 52,91871 8,13E-90 0,964779 1,039718 0,964779 1,039718 
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LI Aktier EU 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,972906        
R-kvadreret 0,946546        
Justeret R-
kvadreret 0,946135        
Standardfejl 0,97759        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2199,987 2199,987 2302,006 1,49E-84    
Residual 130 124,2387 0,955683      

I alt 131 2324,226          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring 0,115073 0,085393 1,347572 0,18014 -0,05387 0,284014 -0,05387 0,284014 

X-variabel 1 0,953625 0,019876 47,97922 1,49E-84 0,914303 0,992947 0,914303 0,992947 
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MMI EU – BlackRock 

 

Regressionsstatistik        

Multipel R 0,976909        
R-kvadreret 0,954352        
Justeret R-
kvadreret 0,954001        
Standardfejl 0,93945        

Observationer 132        

         

ANAVA         

  fg SK MK F 
Signifikans 

F    

Regression 1 2398,699 2398,699 2717,865 5,21E-89    
Residual 130 114,7337 0,882567      

I alt 131 2513,432          

         

  Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi 
Nedre 
95% 

Øvre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Øvre 
95,0% 

Skæring -0,18728 0,082062 -2,28222 0,024101 -0,34963 -0,02493 -0,34963 -0,02493 

X-variabel 1 0,995762 0,0191 52,13315 5,21E-89 0,957974 1,033549 0,957974 1,033549 
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