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1 Resume  
 

I denne undersøgelse er betydningen af kontante udbytter blevet undersøgt på det risikojusterede afkast 

for 440 aktier fra det europæiske Stoxx600 indeks. Undersøgelsesperioden var primo 2008 til ultimo 2017. 

Datasættet blev samlet i 5 porteføljer af hver 88 aktier, og porteføljerne blev segmenteret efter størrelsen 

på dividend yields. Porteføljen med det højeste dividend yield leverede bedst performance, men 

undersøgelsen kunne ikke påvise endegyldig sammenhæng mellem høje dividender og risikojusteret afkast.  

Porteføljerne med laveste dividend yields lå bedre placeret end nummer 2 og 3 i dividend yields. Analysens 

primære formål var at opstille forslag til portefølje sammensætning for konservative investorer ud fra 

problemstilling med lave renter og øget vægtning i risikofyldte aktiver. I undersøgelsen afgrænset til 

aktieandelen i kombinationsporteføljer. Med forbehold for tidsperiode og investors tilpasning til egen 

risikovillighed blev vægtning i P1 anbefalet. Yderlige forslag blev generelle med primær fokus på analyse af 

aktivspecifikke forhold, samt vægtning til risikofri rente med formål at time markedet.  
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2 Indledning 
 

Rente og tid er afgørende parametre i værdiansættelsen af aktiver. Når en pengesum fremdiskonteres med 

en fast rente over nul, stiger summen over tid, da der tilskrives renter. Jo højere rente, jo større rentes 

rente effekt, og fremtidig værdi. Omvendt falder nutidsvӕrdien af fremtidige pengestrømme, jo højere 

rente man tilbagediskonterer disse pengestrømme med. Jo nærmere renten er på nul, jo mindre bliver 

tabet som følge af tilbagediskonteringen.1 

Efter finanskrisen 2008, har disse grundregler fået relevans i en ny sammenhæng. Som modsvar til 

finanskrisen har centralbanker i verdens udviklede økonomier ført lempelig pengepolitik. Dette har 

medført historisk lavt renteniveau, i en lang periode. Et eksempel herpå er Federal Funds rate(bilag 1).  

For investorer med langsigtet investeringshorisont har udviklingen betydet, at kombinationsporteføljer, 

bestående af risikofrie aktiver og risikofyldte aktiver, har mistet afkastbidrag fra de risikofrie aktiver. Faldet 

i den risikofrie rente efterlader hermed investorer med valget om at øge vægtningen i risikofyldte aktiver, 

eller modtage historisk lave rentetilskrivninger.   

Nogle investortyper betegnes risikoaverse og foretrækker en betydelig vægtning til risikofri rente. Som ved 

ovennævnte fremdiskontering, er den årlige rentetilskrivning en form for passiv indkomst der skabes uden 

indsats fra investoren. 

Figur 12  

Den risikoaverse investors dilemma 

ved fald i passiv renteindkomst kan 

beskrives ud fra CML linjen.3 Punktet 

hvor CML linjen tangerer den 

efficiente rand4 kaldes 

markedsporteføljen. I figur 1 kan 

faldet i renten ses ved at den risikofri 

rente falder fra Rf = 6,85 % til Rf = 1,67 

%. Hældningen på CML linjen eller 

Sharpe Ratio, fortæller hvor meget 

afkast ud over risikofri rente man får 

per enhed påtaget risiko.5  

Det ses i figur 1 at hældningen stiger efter rentefaldet. Denne situation ligner det samme forløb der har 

kendetegnet aktiemarkederne siden finanskrisen, med fald i renter og stigende risikojusteret performance. 

Problemet for en risikoavers investor kan være, at han ikke tror på at hældningen kan fastholdes. I stedet 

                                                           
1
 Brealey, Meyers og Allen (2017), side 20-22 

2
 Egen tilvirkning, modellering af data ud fra Portfolio Analysis godkendelsesopgave, CBS, efteråret 2016. 

3
 Christensen (2014), side 76 

4
 Christensen (2014), side 74-76 

5
 Christensen (2014), side 155 
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frygter han potentielt at effekten fra figur 2 opstår. Rentefaldet fra CML1 til CML2 medfører at risikoen 

stiger, og afkast falder i markedsporteføljerne.  

Figur 26 

Belingske Business behandler, i artikel fra 

oktober 2016, udfordringen med vægtning 

i pensionsselskabet ATP. Artiklen påpeger 

lav vægt i renterisiko, og overvægt i 

aktierisiko i forhold til ATP´s langsigtede 

mål for risikospredning. Tidligere topchef i 

ATP, Carsten Stennevad, ser generelt ikke 

udsigt til stigende renter i Europa, og 

henviser til lave renter som ECB´s bedste 

og eneste redskab til at bekæmpe lav 

vækst.7 

Lave renter tvinger således risikoaverse 

europæiske investorer til at handle mod 

deres naturlige risikobegrænsende strategi og øge sine porteføljeandele i risikofyldte aktiver. Dette på et 

tidspunkt hvor prisen for aktier aldrig har været højere. Figur 3 viser et MSCI World aktie indeks der 

dækker over 23 udviklede lande og 24 ”Emerging Markets”.8 Det ses ultimo 2017, at indekset ligger på 

rekordniveau. 

Figur 39 

Ved at vælge offentligt handlede aktier opnår man 

som investor afkast fra kursstigninger og 

udbetaling af dividender. Dividenders betydning 

for investors afkast er relevant, da kontante 

dividender kan opfattes som en form for substitut, 

for passiv renteindkomst. Det konservative ”Pay-

Out-Party”, er i relation til udbyttepolitik, en 

investorgruppe med præferencer lignende 

risikoaverse investorer der ønsker at maksimere 

sin risikofrie passive indkomst. 

Brealey, Meyers & Allen(BMA) beskriver de konservatives præferencer for udbytter på følgende vis: 

”The right-wing payout party points to real-world imperfections that could make high payout ratios better 

than low ones.” jf. Brealey, Meyers og Allen (2017, side 421).   

                                                           
6
 Egen tilvirkning, modellering af data ud fra CBS Portfolio Analysis godkendelsesopgave, efteråret 2016. 

7
 https://www.business.dk/oekonomi/atp-boss-kigger-i-spaakuglen-lav-rente-flere-aar-frem 

8
 https://www.msci.com/acwi, tidsrække 01-01-2007 til 31-12-2017  

9
 https://www.investing.com/indices/msci-world-stock-historical-data 
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3 Problemformulering 
 

Med fokus på aktieandelen i porteføljer, og givet det eksisterende lavrentemiljø, består problemstillingen i 

at optimere det risikojusterede afkast på lang sigt. Dette kan løses gennem porteføljesammensætning. 

Undersøgelsens formål er dermed problemløsende. Til løsning af problemstillingen opstilles følgende 

problemformulering med hovedspørgsmål og undersøgelsesspørgsmål: 

 

Hvilken porteføljesammensætning, af europæiske udbytte aktier, er optimal for konservative investorer 

med langsigtet investeringshorisont? 

 

1) Hvad er sammenhængen, mellem selskabers opsparingsandel, og prisen på aktier? 

2) Hvordan påvirker graden af markedsefficiens, den konservative investorgruppes præferencer for 

høje udbytter? 

3) Hvilken påvirkning har agentomkostninger, på den konservative investorgruppes præferencer for 

høje udbytter?   

4) Hvad er afkastkravet for fem europæiske porteføljer af udbytteaktier, når der segmenteres ud fra 

gennemsnitlige dividend yields over en 10-årig periode? 

5) Hvilken af de fem aktieporteføljer leverer bedst risikojusteret afkast på lang sigt, og hvad betyder 

dette for den optimale porteføljesammensætning?    

 

Undersøgelsens problemejer er europæiske risikoaverse aktieinvestorer, med præferencer for høje 

kontante udbytter – også kaldet konservative investorer. Professionelt er porteføljeforvaltere og 

investeringsrådgivere potentielle problemejere.   

 

3.1 Afgrænsning 

 

Problemløsningen tager udgangspunkt i en langsigtet investeringshorisont på 10 år. Analyseenhederne er 

europæiske aktier, fra det europæiske blue chip indeks Stoxx600, der betaler kontante udbytter. 

Transaktioner mellem ejere og selskab, afgrænses til udbytte i form af kontante dividender. Undervejs i 

analysen betegnes disse transaktioner både som kontante udbytter, kontante dividender, udbytter eller 

dividender. Betydningen er altid kontante dividender. 

 

Der afgrænses for skatteforhold. Grundet analysens omfang, efterlades det til andre undersøgelser at 

behandle skat i relation til udbytter. 

 

Der afgrænses yderligere for kortsalg og afdækning gennem derivater.   

 

Valutakursforhold indgår i undersøgelsens kvantitative sektioner gennem omregning fra lokal valuta til 

Euro, men generelt gennemføres ikke nogen dybdegående analyse af valutakursrisiko. Grundet 

ressourcebegrænsninger overlades dette til andre undersøgelser.  
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Inflation indgår i U2 beregninger, til illustration af renteniveauets betydning for aktier. Den øvrige 

problemløsning indeholder ikke inflationsforhold.  

 

Problemejerens perspektiv behandles i denne undersøgelse både ud fra en tilgang der omhandler 

kreditrisiko, og en porteføljeteoretisk målbar tilgang, da problemfeltet indeholder begge elementer.  

 

I praksis modtager investor indbetalinger, ved kontante dividender. Dette påvirker præferencerne, men 

samtidig baserer investorer sine valg på historiske data, som omskrives til afkast og risikomål. Den 

sluttelige styring af problemløsningen bygger på porteføljeteoretisk tilgang.    

 

Der afgrænses for exit strategier og strategier for rebalancering af porteføljer. Begrebet markedstiming 

indgår i problemløsningen på det overordnede niveau. Der gennemføres ikke nogen dybdegående analyse 

af forvaltningsstrategier (aktiv/passiv)i undersøgelsen.  

 

Da fokus ligger på det risikojusterede afkast som investor kan opnå, ses der bort fra fordeling mellem 

egenkapital og fremmedkapital, i de investerede midler.  

 

Behavioral Finance (BF) teorier er ikke inkluderet i afsnittet ”Ingen efficiens”, selvom BF økonomer er 

kendte skeptikere af den efficiente markeds hypotese. Fokus her, ligger i stedet på renten, som katalysator 

for prisafvigelser, med reference til nutidens lave renteniveau.  

 

3.2 Begrebsdefinition, operationalisering og teori  

 

Undersøgelsen er overordnet delt op i 3 sektioner.  

- Sektion 1 som er beskrivende og kvalitativt forklarende analyse (U1, U2, U3). 

- Sektion 2 som er en kvantitativ explorativ analyse (U4). 

- Sektion 3 som er en kvantitativ vurderende analyse til problemløsning (U5). 

For styring af opgaven benyttes nedenstående skema af operationaliserede begreber der analyseres. 

Formål med undersøgelsesspørgsmålene, primær teori og understøttende empiri(jf. litteraturliste), er 

angivet under hvert af de respektive undersøgelsesspørgsmål. 
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Skema - Begrebsdefinition og operationalisering: 

 Begreb Begrebsdefinition Operationalisering 

U1 Opsparingsandel Den procentvise andel af 
årets overskud der 
geninvesteres i selskab og 
ikke betales som udbytte til 
aktionærerne. 

Beskrevet sammenhæng mellem  
værdiansættelsesmodellernes 
grundregler og aktiepriser.  

Formål: Beskrive teoretisk grundlag for at vælge geninvestering frem for udbetaling af udbytter. 

Teori:  Aktieinvestering, M. Christensen, Kapitel 7 – Værdiansættelse 

 Begreb Begrebsdefinition Operationalisering 

U2 Grad af 
markedsefficiens 

Markedets evne til at 
indeholde al information. 

Efficiensgradens vurderede 
påvirkning på præferencer for høje 
udbytter.  

Formål:  At forklare præferencer ud fra opfattet risiko og efficiensniveau. 

Teori:  Principles of Corporate Finance, BMA, kapitel 13 Efficient Markets and Behavioral Finance.  
Aktieinvestering, M. Christensen, Kapitel 3 – Afkast- og risikovurderinger. 
Efficient ineffecient, L. H. Pedersen 
The risk premium factor, Stephen d. Hassett, Kapitel 1, 2 og 5 - Værdiansættelse og 
risikopræmie. 

Empiri: Tidligere undersøgelser, der kvantitativt forholder sig til udbytter, afkast og risiko, gennem 
markedets prisfastsættelse af aktier.  

 Begreb Begrebsdefinition Operationalisering 

U3 Agentomkostninger Værditab som følge af at 
ledelsen prioriterer egne 
interesser over aktionærers 
mål om værdioptimering. 

Vurderet sammenhæng til 
konservative investorers præferencer 
for høje udbytter. 

Formål:  Forklare præferencer ud fra agentomkostninger  

Teori:  Principles of Corporate Finance, BMA, kapitel 12.  

Empiri: Tidligere undersøgelser der beskriver agentomkostninger samt undersøgelser der diskuterer 
udbyttepolitik og agentomkostninger i samme kontekst.  

 Begreb Begrebsdefinition Operationalisering 

U4 Afkastkrav Egenkapitalens krav til 
afkast ud over det risikofrie 
afkast.  

Procenttal for den risikofrie rente 
tillagt risikopræmien 

Formål: At finde forskellige afkastkrav på porteføljer segmenteret ud fra dividend yields. Kvantitativ 
test af hypoteser og sektion 1 analysen. Afledt findes realiserede historiske afkast til brug i 
sektion 3 besvarelsen. 

Teori: Aktieinvestering, M. Christensen, Kapitel 3,4,5 Porteføljeteori 

 Begreb Begrebsdefinition Operationalisering 

U5 Risikojusteret afkast Afkast opnået over Rf 
justeret i forhold til 
risikomål (volatilitet, 
systematisk risiko). 

Brøktal for realiseret afkast minus Rf, 
divideret med risikomål.  
+ Realiseret merafkast i procent over 
forventet afkast ved Jensens Alfa.  

Formål: At måle og vurdere porteføljernes opnåede resultater. Kontrol af kvalitative hypoteser U2 
og U3 samt kvantitativt forecast U4 og dermed besvarelse af problemformuleringens 
hovedspørgsmål. Afledt af CAPM analyse (U4) og Treynor Ratio beregnes Jensens Alfa. 

Teori: Aktieinvestering, M. Christensen, Kapitel 6 – Porteføljeteori/Performanceevaluering. 
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4 Metode 
 

I sektion 1 anvendes teoretisk tolkning hvor hensigten først er at beskrive grundlaget for selskabers 

udbyttepolitik. Samme metode benyttes til at undersøge konservative investorers præferencer for aktier 

med høje udbytter. De indsamlede sekundære datakilder er akademiske artikler fra tidligere undersøgelser 

med relevans for området samt fagteori.  

Virksomhedsperspektivet i U1 belyses ud fra fagteoretiske værdiansættelsesmodeller fra bogen 

aktieinvestering ved Michael Christensen, jf. litteraturliste. Til besvarelse af U2 benyttes fagteori ved 

Brealey Meyers og Allen, Principles of Corporate Finance, jf. litteraturliste. Specifikt anvendes teorien i 

diskussionen af efficiente markeder, aktiers fundamentale værdier og principal agentproblemstillinger. 

Kausalitet mellem renteniveau og prisen på aktier undersøges ud fra Stepehen D. Hassets teori om 

risikoprӕmie faktor, jf. litteraturliste. Denne kilde behandler både værdiansættelse ved P/E nøgletallet og 

porteføljeteori ved CAPM udledning af kapitalomkostning for egenkapitalen.       

Da teoretisk tolkning er en kvalitativ analyseform hvor dataindsamling og analyse foregår samtidig er der 

risiko for at analysen påvirkes af undersøgers personlige holdninger eller biases til emnet. Der tilsigtes at 

opnå bredde i analysen ved at inkludere følgende elementer: 

o Belysning af virksomhedsperspektivet  

o Beregninger der understøtter den kvalitative analyse af sammenhæng mellem værdi på aktier og 

valgt udbyttepolitik 

o Belysning af investorperspektivet ud fra det eksterne markedsniveau og det interne 

virksomhedsstyringsniveau, da begge niveauer antages at påvirke investors præferencer.  

o Bred anvendelse af kilder med relevans, herunder teoretiske og empiriske kilder. 

o Beregninger af rentens betydning for aktiepriser, da den lave rente er udgangspunktet for hele 

undersøgelsens problemstilling, jf. indledning. Beregningerne understøtter den kvalitative analyse 

omkring aktiekurser der potentielt afviger fra sine fundamentale værdier.       

 

4.1 Undersøgelsesdesign 

 

Sektion 2 er projektets primære undersøgelse. Der anvendes kvantitativ metode hvor der gennemføres et 

bagudrettet og talbaseret tidsrækkestudie med udgangspunkt i Stoxx600 indekset. Stoxx600 består af 600 

offentligt handlede europæiske ”blue chip” aktier. Analyseenhederne er indeksets selskaber. Hensigten 

med at anvende et stort blue chip indeks er at analysere data som er repræsentativt for aktivklassen 

europæiske aktier. Da der fokuseres på udbytteaktier er det yderligere hensigten at analysen i sektion 2 

skal kunne anvendes til forecast af optimal porteføljesammensӕtning. Forecastet er baseret på kausalitet 

mellem opstillede segmenteringskriterier og resultater.    

Segmenteringskriterierne bygger på tekniske forhold, data tilgang samt selskabernes historik for 

udbyttebetalinger. Segmenteringen har til formål at inddele datasӕttet i segmenter eller porteføljer der 

kan sammenlignes og rangordnes. Det primære segmenteringskriterie er størrelsen på gennemsnitlige 
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dividend yields betragtet over undersøgelsens periode. Der uddybes for segmentering i senere afsnit under 

besvarelsen i U4. Generelt skrives dividend yields, både som dividend yields og yields i analysen. Når ordet 

yields nævnes, er det i denne undersøgelse altid aktiers dividend yield der henvises til.  

Resultaterne i U4 udtrykkes ved afkastkravet udledt fra CAPM-modellen. For veldiversificerede porteføljer 

siger teorien omkring CAPM modellen at afkastkravet kan bestemmes alene ud fra den risikofrie rente og 

en porteføljes systematiske risiko til markedet. 

Der benyttes månedlige afkastberegninger for aktiekurser til at finde egenkapitalens afkastkrav. Foruden 

aktiekurser benyttes udbyttebetalingerne til beregning af afkast. Undersøgelsen antager at alle udbytter er 

kontante dividender. Da der er tale om observerede historiske priser og dividender fra den virkelige 

verden, er der tale om realiserede afkast. For at bestemme afkastkrav med CAPM er 

undersøgelsesmetoden designet til at kunne finde et numerisk udtryk for samvariation ved 

korrelationskoefficienten. Denne afgørende mellemregning benyttes i formel til at bestemme beta der 

udtrykker den systematiske risiko. Efter segmenteringsafsnit uddybes CAPM modellens antagelser. De 

matematiske og porteføljeteoretiske beregninger gennemgås herefter trinvist i takt med den løbende 

besvarelse af U4. 

I Sektion 3 gennemføres en ex post analyse, der ud fra forskellige performancemål vurderer niveauer for 

risikojusteret afkast. Der vurderes ligeledes på forskelle mellem porteføljerne i det risikojusterede afkast. 

Resultaterne i U5 ligger til grund for vurdering af optimal porteføljesammensӕtning. Denne diskussion og 

samlede vurdering inkluderer undersøgelsens fund fra sektion 1 og 2.   

 

4.2 Dataindsamling 

 

Kilderne til kvantitativ CAPM modellering er sekundært registerdata fra statistiske databaser. Der anvendes 

10 års historisk data i perioden 1/1-2008 til 31/12-2017. For aktiekurser og dividender, er data hentet fra 

Yahoo Finance´s database for historisk data. For beregning af den risikofrie rente benyttes Euribor renten 

der er hentet fra Bloombergs database. Fordelen ved Yahoo Finance er at man som undersøger har gratis 

adgang til stor mӕngde data som kan tilgås alle døgnets timer med internetadgang. I denne undersøgelse 

er tilgangen nødvendig grundet undersøgelsens omfang. Ulempen ved Yahoo Finance er at data kvaliteten 

er lavere end tjenester som eks. Thomson Reuters eller Bloomberg hvor der kræves betaling. 

 

4.3 Databehandling 

 

Alle datakildens dividender betragtes i undersøgelsen som kontante dividender. For alle dividender og 

kurser der ikke opgøres i Euro er lokal valuta omregnet til Euro i selve afkastberegningerne. Kilderne til 

valuta omregning er angivet i undersøgelsens litteraturliste. For databehandling og kvantitativ dataanalyse 

har undersøgelsen benyttet Excel. 
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Dividend yields er udregnet trinvist. Først på årligt basis, og derefter gennemsnitligt over perioden for hver 

aktie.  

Alle tidsserier for kurser har gennemløbet samme beregningsmetode med henblik på at kunne beregne et 

CAPM afkastkrav, foruden det realiserede afkast som bruges til ex post analysen i sektion 3. Metoden er 

hentet fra factorpad, ved Paul Allan Davis. Davis viser metodisk i online video, hvordan månedlige afkast 

med effekten fra kontante dividender beregnes i Excel. Overordnet er metode tilgangen at daglige afkast 

beregnes ud fra daglige kurser og kontante dividender tillægges kursen på de datoer hvor dividenderne 

udbetales. Det ligger i metoden at alle afkast geninvesteres, og daglige afkast omregnes til kumulative 

afkast på dagligt niveau. Herefter beregnes månedlige afkast på aktivniveau der indeholder dividendernes 

betydning. Med dette grundlag gennemføres den videre undersøgelse på porteføljeniveau. Metoden 

uddybes som del af U4 besvarelsen.       

Yahoo Finance har ved en betydelig andel selskaber huller i data på dagligt niveau. Der er tilladt et øvre loft 

på 15 mangelfulde dagsobservationer for en aktie uden at aktien er udeladt af analysen. For at kunne 

beregne daglige afkast er seneste datoregistrerede kurs anvendt som proxy for den faktiske pris ved den 

observation hvor data mangler. Dette påvirker validiteten moderat negativt eftersom selskaber der ikke 

medtages kan være relevante for resultaterne. Validiteten falder yderligere lidt på aktivniveau for de 

selskaber der medtages med huller i data. Ved at benytte et loft på 15 observationer vurderes denne effekt 

dog som relativ marginal da Stoxx600 landenes handelskalendre gennemsnitligt indeholder 2532,7 

observationer i tidsrӕkken. Østrig er lavest med 2487 observationer og Portugal højest med 2561 

observationer. Hermed er proxyandelen af observationerne max 0,6 % af det samlede observationsantal 

for en aktie. Proxys er angivet i undersøgelsens regneark med betegnelsen ”null”. Valget af 15 

observationer som loft bygger på en afvejning mellem at begrænse bortfald af selskaber uden at 

validiteten lider unødig skade. Yderligere indgår ressourcemæssige betragtninger for tidsforbrug.  

Samme betegnelse ”null” benyttes for valutakurser hvor der mangler reference kurser fra lokal valuta til 

Euro. Det er primært datakilden for CHF og GBp hvor der er huller i data, og proxy benyttes fra seneste 

registrerede datokurs. Der er ikke benyttet loft i dagsproxy for valuta.  

Da effekten fra splits på daglige afkast er inkluderet i close priserne for Yahoo Finance, kan undersøgelsen 

gennemføres ved at tillægge dividender(når de udbetales), til Yahoo Finances daglige close kurser. For 

selskaber hvor Yahoo Finance har mangelfuldt data med kursfravӕr på mere end 15 dagsobservationer er 

det fravalgt at inkludere alternative datakilder. En årsag hertil er begrænsede tidsressourcer i relation til 

undersøgelsens omfang. Når historisk data fra selskabernes egne hjemmesider benyttes som datakilde 

forekommer der varierende information omkring split justerede kurser. Det er således fravalgt at blande 

datatyper og udelukkende benytte close kurser fra Yahoo Finance.  

3 selskaber er fjernet fra datasӕttet på baggrund af ekstreme observationer jf. afsnit om segmentering.   

For resterende anvendelse af datasӕt anvendes positivistisk tilgang hvor der antages validitet i data.    

Den risikofrie rente er omregnet fra dagligt angivet månedlig rente til prisindeks på daglig basis. 

Efterfølgende benyttes Paul Allan Davis metode til at bestemme den risikofrie rente på månedlig basis. 
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5 Sektion 1 
 

5.1 Værdiansættelse 

 

I dette afsnit gennemgås teoretisk grundlag for udbyttepolitik. Først ved to dividendemodeller: Gordons 

dividendemodel samt vækst-og opsparingsmodellen. Derefter udføres beregninger med diskussion af 

resultater. På baggrund af resultater udledes grundregler for valg af udbyttepolitik. Slutteligt identificeres 

bestemmende faktorer for værdiskabelsen udtrykt ved aktieprisen.  

 

5.1.1 Modeller  

 

Gordons dividendemodel er en model der antager konstant vækstrate i dividenderne. Da fremtidens 

faktiske dividender er ukendte, er der således tale om ex ante modellering, på samme måde som CAPM 

modellen(U2-U5) der bestemmer det forventede afkast som funktion af risikoforhold. Her bestemmes 

prisen ud fra forventede dividender.10  

 

Model 1 - Gordons dividendemodel:  P0 = d1/r-g,   

 

Dividenden fra periode 1, d1, er beregnet ud fra d0*(1+g). Afkastkravet betegnes r og g er den konstante 

vækstrate. Det ses at denne konstante vækstantagelse påvirker værdiansættelsen, da dividenderne 

fremskrives med g. Såfremt antagelsen om konstant vækstrate i dividenderne holder, kan investorer 

forvente at dividendebetalingerne stiger over tid. Omvendt fratrækkes afkastkravet med samme konstante  

vækstrate når pris bestemmes ud fra tilbagediskontering.  

 

For at se på betydningen fra opsparingsandelen kan Gordons dividendemodel omformuleres til en vækst- 

og opsparingsmodel:  

 

Model 2 - vækst- og opsparingsmodel: P0 = ((EPS0*(1+k*OP)*(1-OP))/((r)-(OP*k)) 

 

Udbyttepolitikken kommer til udtryk ud fra andelen der opspares (OP) og andelen der betales som 

dividende (OP-1). Tælleren svarer til Gordons dividendemodel, men dividenden brydes ned mere 

detaljeret. Årets overskud per aktie EPS ganges ind det som ikke opspares (1-OP), samt det som selskabet 

forrenter de opsparede midler(egenkapital) med, ved (1+k*OP). Afkastkravet udtrykkes stadig ved r, men 

den konstante vækstrate nu består af den del af overskuddet som opspares (OP), og forrentningen på den 

opsparede egenkapital ved k.11 

 

                                                           
10

 Christensen (2014), side 180 
11

 Christensen (2014), side 181-184 
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5.1.2 Vækst- og opsparingsmodel - beregninger 

 

Tabel 1 beskriver sammenhængen mellem udbyttepolitik ved opsparingsandelen, og priser på aktier. 

Udregningerne er udført ud fra formel model 2. Eks 1 og 212 viser at prisen falder når opsparingsgraden 

falder fra 0,6 til 0,3. Dette grundet at k>r. Tælleren stiger i eks 2, men da nævneren stiger forholdsvist mere 

end eks 1 relationen, ses det at prisen falder. 

 

Tabel 113 

I eks 3 og 4 ses at afkastkravet, r = 

18 %, ligger over forrentningen af 

opsparet egenkapital, k = 12 %. Her 

ses omvendte udfald at prisen stiger 

med faldende opsparingsandel fra 

eks 3 til eks 4, da k<r. 

Kapitalomkostningen er dermed 

vigtig for prisen. Her stiger nævner 

forholdsvist mindre end stigningen 

for tælleren, og prisen stiger. I øvrigt 

ses at eneste ændring er 

egenkapitalens afkastkrav r. 

 

Foruden afkastkravet har årets overskud per aktie, ved EPS, også betydning for prisniveauet. For at måle 

betydningen er EPS rettet op til 32 i eks 5-14. I eks 5 og 6 noteres samme effekt som eksempel 1 og 2 ved 

at prisen falder med faldende opsparing, og k>r. Yderligere ses at prisen er højere. Eks 7 og 8 viser samme 

trend som eks 3 og 4. Med faldende opsparing stiger prisen da k<r. Igen højere pris da EPS er vokset. 

 

Stigningen fra 25 til 32 svarer til 28 % og antages der i eks 9-12 at denne aktie udtrykker markedet kan man 

lade r stige med samme procentsats til 13 % (afrundet), da offeromkostningen stiger. I eks 9 og 10 er k 

fastholdt på 12 %, hvilket resulterer i højere pris ved faldende OP eftersom k<r. Når k følger overskuddet 

28 % op til 15 %, ses i eks 11 og 12, at effekten fra eks 2 stadig gælder da der tjenes mere på opsparet 

egenkapital (k) gennem selskabets aktiviteter end markedets afkastkrav (r). 

I eks 13 og 14 er vist situationen hvor r = k og prisen henholdsvis er 233 og 223. Opsparingsandelen er 

irrelevant, og situationen svarer til nedenstående formel: 

 

EPS1/r,  hvor EPS1 findes ved EPS0*(1+g) 

 

Til illustration er beregnet eks 15 og 16 i tabel 2: 

 

                                                           
12

 Christensen (2014), side 184  
13

 Egen tilvirkning. Modelresultater tager udgangspunkt i eks 1 og 2 som er Michael Christensen beregninger. Denne 
undersøgelse har suppleret med mellemregninger, og samme metodik (Christensen, side 184, formel 7.8) er anvendt i 
eks 3-14. Dog med egne udvalgte kombinationer af tal.  
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Tabel 214 

Da kun EPS og afkastkravet bestemmer prisen ved k = r, bliver det 

samme resultat som vist i tabel 1 for eks 13 og 14. 

 

 

5.1.3 Grundregler og prisbestemmende faktorer 

 

Følgende grundregler kan opsummeres ud fra ovenstående beregninger: 

 

 Når k>r, stiger aktieprisen ved stigende opsparingsandel 

 Når k<r, falder aktieprisen ved stigende opsparingsandel 

 Når k=r, er opsparingsandelen irrelevant og pris bestemmes udelukkende af EPS1/r15 

 

Opsparingsandelen i sig selv er ikke værdiskabende. I stedet styres opsparingsandel og udbyttepolitik af 

ovenstående grundregler, når formålet er at værdioptimere. Grundreglerne udspringer samtidig af 

konditioner hvor en given politik er optimal. For investorer er det således relevant at kende og studere de 

operationelle vӕrdidrivere der bestemmer konditionerne. I model 1 og model 2 er det konkret driften, 

samt afkastkrav og vækstraterelationen som er prisbestemmende: 

 

Driften:  

 

 selskabets evne til at lave overskud per aktie - EPS 

 selskabets evne til at tjene på opsparet egenkapital 

 

Kapitalomkostningen og vækstraterelationen: 

 

 Diskonteringsrenten (renteniveau og risikopræmie) ift. vækstraten, hvor vækstraten matematisk er 

positiv for prisen da den nedbringer diskonteringsrenten.  

 

Ud fra et investorperspektiv ses det, at de prisbestemmende faktorer kan opdeles i en intern 

selskabsrelateret del, og en ekstern del der omhandler omverdensfaktorer som rente og vækst. Begge 

niveauer har potentiale til at påvirke konservative investorers præferencer.  

 

  

                                                           
14

 Egen tilvirkning  
15

 Christensen (2014), side 184-185 
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5.2 Definitioner: præferencer, konservative investorer og reservationspriser 

 

Præferencer betyder i økonomisk forstand at køber tillægger større værdi til en vare eller gode over en 

anden vare eller gode.16 I denne undersøgelse betragtes større udbytter i forhold til mindre udbytter som 

en forskel i egenskab. Forskelle i egenskab leder til forskellige fordele og udbytter forbundet med købet. 

Dette kan komme til udtryk gennem forskelle i tilbagebetalt likvid, risikojusteret afkast, tilbagebetalingstid 

og opfattet risiko.  

 

En konservativ investor er en investor der foretrækker investeringer med lav risiko. Det primære fokus for 

investortypen er at opnå et afkast kombineret med at tab på hovedstol undgås. En stor vægt på 

tabsbegrænsning kan relateres til det porteføljeteoretiske begreb risikoaversion. Investors opfattelse af 

nytte benyttes ofte til at forklare risikoaversion. Figur 4 viser nyttebegrebet gennem 3 forskellige 

indifferenskurver hvor risiko ses ud af den vandrette akse ved standardafvigelsen. Afkastet ses lodret. En 

indifferenskurve betyder at investor opfatter sig ligegodt stillet når man på kurven bevæger langs de 

niveaumæssige afkast-og risiko kombinationer. 

      

Figur 4 - Indifferenskurver17 

For en stærk konservativ og risikoavers 

investorprofil vil indifferenskurverne ofte 

udvise en mere stejl hældning. Der 

kræves således mere kompensation for 

små mængder af ekstra påtaget risiko. 

Kompensationen udtrykkes ved at 

afkastet ved givne risikoniveauer skal 

være højere end hos mindre risikoaverse 

investorer. Ved en risiko på 1,0 ses det af 

figur 4 at kurven U’’ ligger på 24. 

Niveauet er her højere end kurverne U 

og U’ med 18 og 12 i afkast. Dette på 

trods af at risikoen er den samme. 

 

 

 

 

 

I et online klassifikationsskema grupperer Wealth Management firmaet Stifel investorer ud fra forskellige 

risikotolerancer.18 De formulerer to typer af konservative investorer: 

 

                                                           
16

 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Forbrug/pr%C3%A6ferencer 
17

 http://www.economicsdiscussion.net/essays/economics/risk-return-trade-off-and-choice-of-a-portfolio-
explained/1350 
18

 https://access.investor.stifel.com/PDF/RiskClassificationDefinitions.pdf 
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o En klassik konservativ investorgruppe som vil acceptere mindre afkast i et trade off for sikkerhed 

og mere stabilitet. Ifølge Stifel er det primære for gruppen at undgå tab på hovedstol. 

o En moderat konservativ gruppe der værdsætter det at bevare og fastholde hovedstolen, men 

samtidig kan acceptere en lav grad af risiko og volatilitet. Hensigten hermed er at opnå et vist 

niveau i formuestigning. I disse bestræbelser foretrækker gruppen dog at minimere risikoen og er 

villige til at acceptere lave afkast.19 

 

Undersøgelsen betragter konservative europæiske investorer lidt bredere, bestående af Stifels to 

ovenstående klassificeringer i en samlet gruppe. Lav risiko er vigtig kombineret med bevarelse af 

investeringssum eller hovedstol. Grundet markedsbetingelserne med lave risikofrie afkast er 

investorgruppen nødsaget til at øge porteføljevægten i risikofyldte aktiver. Det vurderes, at der under 

kontrol er villighed til dette.  I praksis sker dermed et skifte med lavere vægt af den stærke konservative 

profil og mere vægt i retning mod moderate gruppe.              

 

Som konsekvens antages der villighed i den samlede gruppe til at kombinere sikre investeringer som 

obligationer (IG) og renteprodukter med øget vægtning i stabile udbyttebetalende aktier. I lighed med 

komponenterne fra Stoxx600 indekset benævnes denne aktietype som store ”blue chip aktier”.  

 

I forlængelse af præference begrebet er det relevant inkludere det mikroøkonomiske begreb 

reservationspriser i samme kontekst. Begrebet forbinder præferencer til handlinger ved transaktion, og der 

gøres løbende referencer til begrebet i denne undersøgelse.  

 

Undersøgelsen tager udgangspunkt i at aktiemarkeder opererer under fra konkurrenceformen 

fuldkommen konkurrence. Sælger og køber er pristagere og kan ikke influere prisen. Afsætningskurven for 

det enkelte firma er flad men for markedet er afsætningskurven aftagende i det at investorer er villige at 

købe flere enheder når prisen falder.20 Denne faldende afsætningskurve for markedet er summen af alle 

investorers tilpasning af købt mængde til pris. 

 

På investorniveau er man nødsaget til at acceptere den pris som markedet har sat, men dette forudsætter 

at man skal købe aktien. Investorer kan vælge at afstå fra at købe, og dette valg hænger sammen med 

investors maksimale betalingsvillighed også kaldet reservationsprisen for en given aktie21. Ligger prisen for 

aktien over reservationsprisen afstår køber. Hvis prisen omvendt ligger på niveau eller under 

reservationsprisen købes aktien. 

 

Muligheden for at en køber kan gøre sig dette valg afhænger i høj grad af varetypen som betragtes. Er der 

tale om et nødvendighedsgode som dieselolie til en dieseldrevet bil er det svært at afstå ved forskellige 

prisniveauer så længe man skal køre bilen. Helt overordnet er en aktie som købsobjekt et værdipapir som 

er koblet til et underliggende selskab. Nominelt payoff afhænger af om aktien stiger eller der modtages 

dividende. Der således ikke nogen umiddelbar presserende tvang involveret. For professionelle 

                                                           
19

 https://access.investor.stifel.com/PDF/RiskClassificationDefinitions.pdf - Jf. Punkt 1) konservative investorer og 
punkt 2) moderat konservative investorer. 
20

 Frank og Bernanke (2013), side 156-157 
21

 Frank og Bernanke (2013), side 66 
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problemejere, der skal investere på vejene af andre investorer, betegnes de kun i undersøgelsen som 

konservative investorer, når de praktiserer valg og rådgivning i linje med den ovenfor definerede 

konservative investorprofil. 

 

5.3 Indbetalingskilder og modelgrundlag 

 

Afsnit 4.1 tog udgangspunkt i et kapitalmarkedsperspektiv hvorfra en aktie aldrig sælges. Offentligt 

handlede aktier har ikke faste løbetider, som eksempelvis obligationer. Dette afsnit behandler grundlaget 

for investors præferencer, og da investeringshorisonten i denne undersøgelse er 10 år, indgår 

salgshændelsen i analysen.  

 

Brealey, Meyers og Allen udleder prisen på en aktie, med udløb efter 1 periode, ud fra følgende model:22 

 

Model 3 – Fundamentalværdimodel: P0 = DIV1 + P1/(1+r) 

 

I en investeringsmodel for aktier med afgrænset horisont, kommer investors indbetalinger således fra 2 

kilder:  

 

1) transaktioner mellem selskab og ejere - her kontante dividender jævnfør afgrænsning. 

2) salg af aktier. 

 

Indbetalingerne er ligeledes afhængige af forhold på 2 niveauer: 

 

1) Hvad underliggende selskab selv gør internt for at skabe udbyttegrundlag, herunder selskabets 

relationer til aktionærerne der udtrykkes ved udbyttepolitikken. 

2) Hvad markedet gør, i den daglige eksterne prisfastsættelse af aktien. 

 

Denne opdeling styrer de resterende afsnit i sektion I, til analyse af de konservative investorers 

præferencer for høje udbytter. Først betragtes det eksterne markedsniveau. 

 

5.4 Markedsskabte præferencer 

 

Risikoaverse investorers skepsis imod at øge vægtningen i aktier, hænger sammen med frygten for at indgå 

i tabsgivende spil og dermed ”fejltime” sine køb. Uanset mængden og kvaliteten af investors forarbejde, 

eksisterer der altid risiko for fejltiming ved aktieinvestering. I købssituationen er investors ”værktøjskasse” 

det beslutningsgrundlag eller informationsniveau der rådes over inden købet. Informationsniveauet 

udtrykkes ved efficiens der betyder markedets evne til at indeholde al information i aktiepriserne.   

 

                                                           
22

Brealey, Meyers og Allen (2017), side 81 og side 98. Denne model er en ligevægtsmodel hvor NPV0 antages at være: 
-Io + P0 = 0.  
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Nedenstående liste beskriver trinvist baggrunden for præferencer, skabt ud fra investors opfattelse af 

markedsefficiens og risikobillede. 

 

1. Investor har købsmulighed under markedsformen fuldkommen konkurrence hvor køber og sælger 

begge er pristagere. Udfaldet er et binært nulsumsspil uanset tidsperiode. Mukunda omtaler, 

hvordan aktier afviger fra andre industrier som på transaktionsniveau har positiv sum23. Efter en 

given tidsperiode vil begge parter på vare og eller service markeder med sandsynlighed have 

vundet, da der modtages repræsentant for værdi begge veje gennem varer og eller serviceydelse 

for penge. For aktier vil enten køber eller sælger være dårligere stillet efter en periode. Falder pris 

fra start til slut er køber dårligere stillet. Stiger prisen fra start til slut er sælger dårligere stillet. 

2. Frygt for ”fejltiming” opstår hos investorer – og stærkest for risikoaverse investorer. 

3. Investor undersøger og vurderer ”værktøjskassen” som er beslutningsgrundlaget, 

informationsniveauet og efficiensgraden. 

4. Investor danner holdning til validiteten af informationsniveauet og efficiensgraden. 

5. Disse holdninger varierer mellem forskellige investorer. Forskellige præferencer dannes. 

6. Investor supplerer med holdninger til eksistens af yderligere forhold der forstyrrer 

ligevægtsdannelsen, jf. model 3. 

7. Hvis invester tror på eksistens af forstyrrende forhold er spørgsmålet om investor opfatter ekstra 

risiko givet efficiensniveau. 

 

De forskellige efficiensgrader beskrives i næste afsnit, efterfulgt af et afsnit der forholder sig kritisk til den 

efficiente markedshypotese. Derefter vurderes i hvilket omfang konservative investorer opfatter potentiel 

ekstra risiko, ud fra efficiensgraden. Forklaret ud fra årsager som ”fat tails” og renteforhold undersøges 

hvorvidt konservative investorer har belæg for at antage mindre risiko når udbytterne er høje. Slutteligt ses 

på 2 empiriske undersøgelser der vurderer sammenhæng mellem risiko og udbytter. 

 

5.4.1 Efficiensgrader  

 

Stærk efficiens: Den efficiente markedshypotese EMH, foreskriver at såfremt et marked er 

stærkt efficient vil al information være indeholdt i de kendte aktiekurser.24 

Herunder al offentlig og privat information. I denne situation, antages også at 

alle investorer er rationelle. Her menes at investorer altid ønsker at 

afkastmaksimere for en given risiko, eller risikominimere ved et givent afkast. 

Ved denne efficiensgrad kan ingen slå markedet, som er mest veldiversificeret 

på aktiv specifik risiko. 

 

 

Semistærk efficiens: I denne situation forekommer der asymmetrisk information, ved at insidere i 

aktieselskaberne har bedre kendskab til selskabets fremtidige forhold end 

outsidere. Herunder driftsmæssige og finansielle forhold, samt fremtidige 

                                                           
23

 Mukunda (2014), side 75.  
24

 Brealey, Meyers og Allen (2017), side 332 
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tiltag. Priserne indeholder således al offentlig information, fra regnskaber og 

historiske priser25. 

 

Svag form for efficiens: I den svage form er al information indeholdt i de historiske priser.26 

Aktiekursers bevægelser sammenlignes ofte med en random walk, hvor 

dagens kurs Yt er en funktion af prisen i går, plus en uafhængig tilfældighed. 

 

Model 4 – Random walk27: Yt = Yt-1 + εt   

 

Fejltermen εt er tilfældig støj eller ”white noise”. Som investor har man 

dermed ikke yderligere information at gå ud fra, end den kendte pris. Aktive 

strategier er irrelevante.  

 

5.4.2 Ingen efficiens 

 

Aktive forvaltere stiller spørgsmål ved hele grundlaget for den efficiente markedshypotese. Hedge fond 

forvalter Lasse Heje Pedersen har skrevet bogen Efficiently inefficient. Han begrunder overordnet sin 

mistro til efficiente markeder med at efterspørgselspres og friktioner, ofte skubber aktivpriser væk fra sine 

fundamentale værdier28. Brealey, Meyers og Allen giver en lignende betegnelse. Ifølge BMA vil afkastet kun 

afspejle offeromkostninger i en efficient situation29, som svarer til kapitalomkostningen. Prisen er summen 

af tilbagediskonterede termins nettobetalinger hvor kapitalomkostningen er diskonteringsrente. Ifølge 

BMA kan investorer slå denne kapitalomkostning når prisen er forskellig fra sin fundamentale værdi ved at 

købe lavt og sælge dyrt. Ifølge BMA er et test af CAPM modellen også et test for efficiens30. 

 

5.4.3 Efficiens og konservative investorer 

 

Konservative investorer blev indledningsvist betegnet som en ekstra risikoavers gruppe der betragter 

udbytter som passiv indkomst. Udbytterne bliver således en løbende form for tilbagebetaling for den NPV- 

og fejltimingsrisiko alle aktieinvestorer påtager sig. Det indgår i undersøgelsens hypotese, at konservative 

investorer antager faldende risiko jo højere udbyttebetalingerne er. Heri ligger, at markedet straffer 

selskaber med høje udbytter mindre ved generelle prisfald end selskaber med lavere udbytter. 

 

I tillæg til ovenstående antagelse vurderes at konservative investorer har en grundlæggende mistro til 

EMH. Særligt i tilfælde hvor investering i udbytteaktier substituerer risikofrit afkast. Tvungen ekstra 

vægtning i risikofyldte aktiver medfører usikkerhed for konservative investorer. ”Forsikringer” om at prisen 

i det risikofyldte aktiv skal betragtes korrekt, da al information er indeholdt i prisen, nedbringer ikke den 

opfattede risiko for konservative investorer. 
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29

 Brealey, Meyers og Allen (2017), side 336 
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I figur 4 ses den stærke grad af efficiens øverst til venstre. I teorien er denne form mindst risikofyldt. Der er 

ikke mere risiko at opfatte, da al risiko teoretisk set er indeholdt i priserne. I praksis vurderes at 

konservative investorer ikke betragter at priserne indeholder al information. Således er relevansen 

begrænset for investorgruppen.  

 

I den semistærke form stiger den opfattede sandsynlighed (ssh) for ekstra risiko grundet asymmetrisk 

information. Erkendes forekomsten af forskelligt informationsniveau mellem insidere og outsidere, 

erkendes ligeledes at ny tilkommen information kan tolkes forskelligt af forskellige markedsaktører. 

Risikobilledet for kursen bliver mere uklart, da der nu tillægges tolkninger i markedet på ny information, 

der kan afvige fra egen eksisterende værdiansættelse.  

 

I den svage form for efficiens udbygges problematikken omkring asymmetrisk information med skepsis for 

validitet af historisk data. På den ene side siger random walk teorien at bedste og eneste indikator for 

korrekt pris, er prisen fra i går. Men over længere tidsforløb kan det observeres at aktiekurser har sine 

egne liv gennem periodiske trends. Kritikere af random walk teorien har således tillagt model 4 med en 

drift komponent der kan være positiv eller negativ. I følgende formel er tillagt en positiv driftkomponent, 

ved c som er en konstant: 

 

Model 5 – Random walk, positiv drift31:  Yt = Yt-1 + c + εt   

 

Driftkomponenten kan eksempelvis udtrykke påvirkning fra inflation, renteniveau eller økonomisk vækst. 

Ud fra EMH kritikeres synsvinkel vurderes det, at uklarheden stiger i den svage form, da driftkomponten 

skabes i et dynamisk system. Hvad er driftkomponenternes styrke, og hvilke driftkomponenter har størst 

styrke på et givent tidspunkt? Er trenden positiv eller negativ? Disse spørgsmål er svære at bedømme for 

investorer når antallet af parametre til genstand for analyse stiger. Hermed stiger også den opfattede 

sandsynlighed for ekstra risiko.   
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Figur 432   

Med udgangspunkt i figur 4 

vurderes at konservative 

investorer vægter 

efficiensgraden ”ingen efficiens” 

højt i den generelle opfattelse af 

markedet. Ved ”ingen efficiens” 

er informationsbehovet højt 

grundet mange parametre. Den 

opfattede sandsynlighed for 

ekstra risiko er høj. Hermed 

opstår et kompensationsbehov 

der kan afdækkes gennem høje 

udbytter, hvilket igen er 

grundlaget for præferencerne.  

 

 

 

Det opsummeres hermed at kompensationsbehovet for høje udbytter stiger gradvist fra venstre til højre, 

da antallet af parametre til genstand for analyse stiger. I stedet for at indsamle ekstra information når 

informationsbehovet stiger, vælger konservative at lade sig kompensere gennem høje udbytter for den 

ekstra opfattede risiko. En risiko der skal opfattes som ekstra, ud fra det som kendte historiske tidsrækker 

har udvist gennem aktiepriserne. Heri ligger at konservative investorer har mistillid til at informationen 

udtrykt ved priser indeholder et fyldestgørende risikobillede.   

 

5.4.4 Fat Tails 

 

Ifølge Nasdaq artikel af Trevir Nath, bygger efficiente markeder på antagelsen om normalfordelte afkast.  

Ved at betragte standardafvigelsen og det forventede afkast kan efficiente porteføljer findes.  

Nath udbygger antagelsen, med at en meget lav andel på 0,3 % af observationerne, vil ligge mere end +/- 3 

standardafvigelser fra fra middelværdien eller det forventede afkast. Dette forudsætter et 99 procent 

konfidensinterval.33 Kritikere af EMH vil argumentere for at fordelingen af aktiekurser i realiteten ofte 

indeholder flere ekstreme og moderat ekstreme observationer. Figur 5 viser grafisk dette fænomen, kaldes 

                                                           
32

 Egen tilvirkning, konservative investorers opfattelse af sandsynlighed(ssh) for ekstra risiko, ved forskellige grader af 
efficiens. Den opfattede validitet af efficiensniveau stiger, jo større informationsbehovet er for at undersøge 
risikoparametre. Det ses at cirklen for efficiensgraden ”ingen efficiens” ikke ligger helt nede på den vandrette akse. 
Dette hænger godt sammen med synspunktet at markeder periodisk kan udvise elementer af efficiens, efterfulgt af 
perioder med divergerende priser fra fundamentale prisniveau.  
33

 +/- 3 standardafvigelser er definitionen på en outlier bestemt ud fra standartafvigelse. Dette svarer til ekstreme 
observationer. URL:  
https://www.nasdaq.com/article/fat-tail-risk-what-it-means-and-why-you-should-be-aware-of-it-cm537614 
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”fat tails”, ved den tykt markerede fordelingskurve liggende oven på klokkeformet normalfordelingskurve. 

De tykke haler indikerer forekomst af en markant andel ekstreme, og moderat ekstreme observationer.   

Turbulente perioder på aktiemarkederne skaber disse ”fat tail” fordelinger. Tiden efter finanskrisen 2008 

er et eksempel på en turbulent periode. 

Figur 534 

Som langsigtet investor udsætter 

man sig derfor for øget volatilitet, når 

man øger andelen i risikofyldte 

aktiver som aktier. Argumentet for at 

foretrække høje udbytter, er således, 

at der er sammenhæng på lang sigt 

mellem mængden af volatilitet og 

udbytter. Specifikt antages at den 

relative andel af fat tails falder når 

udbytterne er høje. 

 

 

5.4.5 Renteforhold 

 

Med udgangspunkt i det amerikanske S&P500 indeks, behandler Stephen d. Hassett (2011) 

sammenhængen mellem renteniveau og priser for aktier. Analyseperioden er Q3-2002 til Q3-2008. Han 

anvender en konstant vækstmodel afledt af DCF modellen. I stedet for cash flows i tælleren benyttes 

operationelle overskud. Der antages konstant vækst ud fra basis år O, og der antages konstant 

kapitalomkostning. Modellen er en her og nu PV betragtning ud fra disse antagelser, modsat DCF modellen, 

hvor hvert år tilbagediskonteres separat. 

 

Model 6 - Hassetts vækstmodel:  P = E/C-G 

 

PV er omskrevet til P 

E er operationelt overskud 

C er kapitalomkostningen 

G er den konstante vækstrate 

 

Af modellen udledes yderligere P/E relationen:  

 

Model 7 – Hassetts P/E relation35:  P/E= 1/C-G 

 

                                                           
34

 Fordelingskurve med leptokurtosis(”Fat tails”), og normalfordelingskurve, URL: 
http://www.financepractitioner.com/asset-management-best-practice/risk-management-revisited?page=2 
35

 Hassett (2011), på side 6 beskrives model 6 og 7. 
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Dette nøgletal viser hvor meget det betales per overskudskrone.36 Med P/E som respons variabel beviser 

Hassett hvordan forskellige niveauer for den risikofrie rente påvirker værdiansættelsen af aktiemarkedet. 

Han finder kapitalomkostningen C ud fra CAPM modellen ved: Rf + Beta*ERP, hvor ERP er lig med 

risikopræmien som investor forventer af markedet ud over det risikofrie afkast. Som risikofri rente, Rf, 

benyttes renten på 10-årige amerikanske statsobligationer. Da aktiemarkedets beta er lig med 1, bliver 

kapitalomkostningen for egenkapitalen C = Rf + ERP.37 Til at finde risikopræmien ERP, benytter Hassett en 

risikopræmiefaktor på 1,48 %. Denne faktor udleder han empirisk med ”best fit” metode ud fra lineær 

regression af S&P500 indekset. Metoden resulterer i en forklaringsgrad, R2 på 99,8 %.38 Matematisk ganges 

denne RPF faktor på Rf for at udlede ERP.    

 

Vækstraten G finder Hassett ved formlen: Real GDP + Forventet inflation på lang sigt.   

 

P/E relationen findes herefter ved indsætning i formel matematisk. På baggrund af resultaterne 

konkluderer Hassett: 

 

“It is well understood that interest rates impact cost of capital, but the RPF Model suggests that rate impact 

on cost of capital and by extension, valuation, is much greater than generally believed.” jf. Hassett (2011, 

side 58).     

 

Figur 6 viser RPF modellens resultater. Det ses at P/E er faldende når renten stiger. Beregningerne (bilag 2) 

til figur 6 bygger på Hassets metode. Da bogen arbejder med renter fra +4 % har denne undersøgelse tilført 

3 % niveau for Rf, for illustrativt at vise hvordan høj værdiansættelse af aktier hænger sammen med lavt 

renteniveau. Der er ligeledes tilført beregning af P/E ved 13 % risikofri rente, og der er beregnet P/E tal 

med 1 % interval for Rf. Eftersom Hassett afrunder C og G i tabel 5.2 er der gennemført mellemregninger 

med 2 decimaler, hvilket resulterer i samme P/E tal, jf. tabel RPF i bilag 2. 
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37

 Hassett (2011), side 11 
38

 Hassett (2011), side 26 
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Figur 639 

 

        

5.4.6 Værdiansættelse i lavrentemiljø 

 

Siden 2009 har trenden været konstant stigende for aktiemarkeder verden over, jf. figur 3. Ovenstående 

P/E beregninger viser at denne trend kan være inputdrevet gennem lave renter. Når lave renter betragtes 

som input gør 5 forhold sig gældende:  

 

1. I første omgang har det reduceret mængden af alternativer til aktier, hvilket kan udlægges som 

efterspørgselspres væk fra fundamentale værdier jf. Lasse Heje Pedersen, afsnit 4.3.2. Konkret 

øger investorer vægtningen i aktier da det risikofrie afkast er for lavt. 

2. Grundet punkt 1 bliver offeromkostningen ved at holde alternativet til aktier højere. Relativt mister 

investorer lagt mere implicit alternativt afkast i aktier, end det aktiv man holder. Eksempelvist den 

risikofrie indlånsrente. Punkt 1 bliver dermed selvforstærkende.  

3. Lav risikofri rente presser afkastkravet ned, både i Rf komponenten og risikopræmien. Den 

risikofrie rente bliver således afgørende faktor for hele kapitalomkostningen. 

4. Som følge af punkt 3 divideres med lavere nævner hvilket matematisk skubber prisen og P/E 

relationen op. For diskonteringsmodeller med flere terminer stiger tilbagediskonterede termins 

nettobetalinger også når renten falder. Her er igen tale om matematisk skabt priseffekt.  

                                                           
39

 Hassett (2011), Figur 6, beregninger tager udgangspunkt i Hassett side 58-59, tabel 5.1 og 5.2. Da Hassett afrunder 
C og G i tabel 5.2 er der gennemført mellemregninger med 2 decimaler, hvilket resulterer i samme P/E tal, jf. tabel 
RPF i bilag 2. 
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5. Lettere for selskaber at skabe vækst i tælleren, EPS, gennem lånefinansierede driftsaktiviteter. 

Dette udtrykkes ved positive spreads (ROIC-r), hvor ROIC er afkastet på investeret kapital og r er 

lånerenten.40  

 

For investorer der opfatter renteniveauet kunstigt lavt udtrykker renteniveauet en ikke efficient situation. 

De lave renter opfattes som medvirkende til afvigende aktiekurser, der markant ligger over de 

fundamentale værdier. Dette resulterer i et ekstra kompensationsbehov for NPV og fejltimingsrisiko. For 

konservative investorer er lavrentemiljøet således i sig selv, præferenceskabende for høje udbytter.  

 

I forlængelse har det relevans at understrege problematikken med at forudsige fremtidige niveauer 

baseret på historik. For holdninger til fremtidige renteniveauer gælder samme betingelser som for andre 

økonomiske tidsrækker. Ingen kan forudsige den eksakte fremtid. Risikoen for fremtidigt højere 

renteniveauer kan derfor ikke afvises uanset den førte pengepolitik eller innovationen i de pengepolitiske 

redskaber.  

 

I en verden uden afdækning bidrager faren for opadgående renteskift til det samlede risikobillede. 

Uventede skift i renteniveau tilhører kategorien for systematisk markedsrisiko, og i undersøgelsens 

kontekst bidrager dette til behovet for kompensation. For at opnå denne kompensation vælger 

konservative investorer aktier der betaler høje kontante udbytter. 

  

5.4.7 Empirisk grundlag 

 

Det empiriske grundlag for kausalitet mellem udbytter og risiko består af 3 undersøgelser.  

 

Gombola og Liu undersøger afkastet for 1080 amerikanske selskaber over en 15 årig periode, givet 

stabilitet i dividender og størrelse på dividend yields. Undersøgelsesperioden forløber fra 1969-1984. 

Hovedkonklusionen er, at porteføljer med høje yields og stabilt høje dividender har lavere beta end 

porteføljer med lavere og mindre stabile yields.41 Markedets daglige prisfastsættelse bekræfter i denne 

undersøgelse at de konservative investorer har belæg for sine præferencer. Da systematisk risiko, ved beta, 

udledes fra historiske priser, ses det i denne undersøgelse at markedet straffer aktier med høje udbytter 

mindre ved generelle prisfald.  

 

Kuo Phillip og Zhang undersøger faktorer der påvirker skift i propensiteten til at betale udbytte. 

Undersøgelsesperioden forløber fra 1989-2011. Der gennemføres logistisk regressions test på 

aktieselskaber fordelt på flere regioner globalt, og forklaret ud fra flere forskellige faktorer. Herunder 

livscyklus, likviditet, og risiko. Når mange faktorer inkluderes i faktor modellerne, er systematisk risiko, og 

især idiosynkratisk risiko de mest signifikante til at forklare hvorvidt der betales udbytte.42 Markedets 

daglige prisfastsættelse af risikoforhold, styrer ud fra denne undersøgelse udbyttepolitikken. Kausalitet 
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mellem udbytter og kursrisiko bekræftes i undersøgelsen, hvilket antages at påvirke konservative 

investorers præferencer for høje udbytter.  

 

Fischer Black og Myron Scholes bringer en tredje og modsatrettet vinkel gennem undersøgelse af 

dividenders betydning for priser og afkast. De benytter en undersøgelsesperiode på 40 år fra perioden 

1926-1966. I deres analyse skabes 25 porteføljer baseret på amerikanske aktieselskaber. De anvender 

CAPM som analyse model, tillagt et led der tester for betydning af udbyttepolitik på afkast. Deres 

konklusion er at dette led ikke bidrager med nogen signifikant effekt på aktiers afkast i perioden. Antages 

undersøgelsen som retvisende afkræfter dette at konservative investorer har belæg for antagelsen om at 

høje udbytter er synonymt med højere afkast. I lighed med førstnævnte empiriske grundlag samt denne 

undersøgelse, er dividend yields det styrende test kriterie i undersøgelsen af udbytters betydning for 

afkast. 

 

Det samlede indtryk af empirien viser tendens til bekræftelse af hypotesen i to af undersøgelserne og en 

der forkaster hypotesen om lav risiko og bedre afkast når udbytter er høje. Eftersom design og perioder 

varierer, bidrager empirien hovedsageligt med at vise at problemstillingen er en matrix af mange faktorer, 

der over tid kan variere. Også i undersøgelsesresultater.  
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5.5 Præferencer baseret på drift- og virksomhedsstyring 

 

Foruden markedsskabte præferencer for høje udbytter, skabes der præferencer i relationen mellem 

aktionærer og det enkelte selskab, der indgår i konservative investorers porteføljer. Som del af 

virksomhedsstyringen indgår de politikker selskabsledelsen inkorporerer i de driftsmæssige og strategiske 

beslutninger. Herunder hvilken udbyttepolitik der føres. 

 

Fra investors synspunkt kan udbytter afhjælpe imperfektioner som opstår ved at selskabets ledelse har 

bedre kendskab til det enkelte selskab end aktionærerne. Også kaldet asymmetrisk information.  

 

5.5.1 Principal agent problemstilling 

 

Problemet med forskellen i informationsniveau, medfører at selskabets ledelse og aktionærerne har 

divergerende interesser. Aktionærerne ønsker at optimere det risikojusterede afkast og investeringens 

nutidsværdi. Ledelsen, som er ansat, ønsker at optimere det samlede udbytte af ansættelsen. Udbyttet 

består både af eksplicitte pengebeløb, og ikke-økonomiske værdier, som ledelsen personligt erhverver 

under ansættelsesbeløbet. Aktionæren, kaldet principalen, kan ikke vide hvornår, og i hvilket omfang 

ledelsen tilgodeser principalens interesser. Lederen, kaldet agenten kan potentielt vælge at varetage alle 

sine egne interesser først og dermed optimere sin nytteværdi. Dette er baggrunden for principal-agent 

problemstillingen. 

 

 

5.5.2 Principal agent problemtyper 

 

Under antagelse om at ledelsen kun er fastlønnet uden bonus og lignende, beskriver Brealey, Meyers og 

Allen 4 sammenhænge, hvor lederen med stor sandsynlighed vælger at varetage egne interesser frem for 

aktionærens.43 

 

1. Nedsætter arbejdsindsatsen:  

Jagten på nye investeringscases, med undersøgelsesfaser, intro/implementeringsfaser, vækstfaser 

og kontrolfaser er krævende processer44. Da sådanne projekter kan tænkes at pågå sideløbende 

med eksisterende arbejdsbyrde, er det let at finde argumenter for at nedprioritere og udskyde 

processerne. Kan man præstere med eksisterende kerneforretning er det nærliggende at levere en 

mindre arbejdsindsats. Især hvis det personlige udbytte er begrænset til fast løn.  

 

2. Ikke økonomiske nyttegoder:  

Når eksplicitte muligheder for belønning er udtømte, søger agenten automatisk til andre 

belønningssystemer med henblik på at nytteoptimere allokeret tid. Diverse repræsentationsudlæg, 
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 Brealey, Meyers og Allen (2017), side 303 
44
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eksterne mødefaciliteter og brug af træningsfaciliteter er eksempler på goder som kan dækkes af 

selskab.  

 

3. Imperieopbygning:  

Når man har nået toppen, kan det at blive på toppen potentielt være mål i sig selv. Desuden 

foretrækker ledere ofte at lede store virksomheder. Mangelfuld operationel due diligence inde i 

virksomhederne resulterer i dårlige NPV projekter frem for gode. Men det accepteres, bare 

selskabet vokser. Misvilje til at frasælge tabsgivende enheder er en anden negativ side af 

imperieopbygningen. For lederen kan aktivmassen eller medarbejderantallet være vigtigere 

størrelser, end det driftsskabte udbyttegrundlag.45 

 

4. Entrenchment – ”Graver grøfter frem for stier”:  

Igangsætter aktiviteter tilpasset kompetencerne hos eksisterende ledelse frem for at tilpasse til 

selskabets behov46. Således bliver de eksisterende ledere vigtige og forankrer deres position. Det 

positive NPV aspekt, som er aktionærernes førsteprioritering, tilsidesættes. 

 

Brealey, Meyers og Allen betegner punkt 3 og 4 som del af samme kategori: overinvestering. Afledt af 

disse problemtyper skabes et værditab for virksomheden. Dette tab kaldes agentomkostninger.47 

 

5.5.3 Agentomkostninger 

 

Meckling og Jensen (1976)beskriver 3 former for agentomkostninger der afholdes i forbindelse med 

førnævnte økonomiske tab.48 

 

1. Monitoring:  

Denne del afholdes af virksomheden. Hvor virksomheden bruger midler på at overvåge, tilpasse 

eller nudge agentens adfærd i hensigtsmæssig retning. Regelværk og budgetrammer er eksempler 

på monitoring omkostninger, men også kompensations proprogrammer eller såkaldte 

incitamentsprogrammer hører under denne gruppe.  

 

2. Bonding:  

Ved denne form for agentomkostning binder agenten sig kontraktligt, til at acceptere vilkår og 

afholde sig fra virksomhedsskadelig adfærd. Kontraktlig forpligtelse til revision, og kontraktlige 

begrænsninger på lederens beslutningsmæssige beføjelser er eksempler. Specifikt kan udgiftsloft 

på eksterne mødefaciliteter være en bonding omkostning. Med invers budgetlinje for 

virksomhedsværdi ud fra forbrugte ikke økonomiske goder, viser Meckling og Jensen hvorledes det 

er relevant at begrænse agentens beføjelser49. Da hældningen er negativ -1 falder 
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virksomhedsværdien når forbruget øges. Lederens underskrift på ikke at udøve 

virksomhedsskadelige handlinger er også en eksplicit form for agentomkostning som lederen 

påtager sig. 

 

3. Residual tab:  

Efter tilpasning gennem monitoring og bonding vil der stadig forblive et element af divergens som 

kaldes residualomkostning. Principalen vil opleve beløbsmæssigt tab som konsekvens og dette 

betegnes residualtab. Havde der ikke været mulighed for at gennemføre bonding og monitoring vil 

residualtabet have været betydelig større og udgjort hele massen af agentomkostninger.50  

 

Meckling og Jensen undersøger ændringer i aktieselskabers værdi givet agentomkostninger. Specifikt tager 

de udgangspunkt i niveauet af en ejers forbrugte mængde ikke-økonomiske goder. De betragter yderligere 

den ideelle størrelse på et selskab og virksomheders vækst i relation til agentomkostninger.51 

 

Når et selskab er 100 % ejet af lederen er forbruget af ikke økonomiske goder mindre. Når lederen 

begynder at frasælge ejerandel ønsker lederen, der nu kun er medejer, at forbruge flere ikke økonomiske 

goder. Men markedet gennemskuer lederens intentioner om at skifte adfærd og prissætter aktierne lavere. 

Den eksternt tilførte kapital gennemfører således en form for ”monitoring”. Faldet fra den 100 % ejede 

situation til den reducerede ejerandel er et residual tab. For ejeren er det en cost-bennefit problemstilling, 

hvor salgssummen som kan bruges til andre formål skal være større i værdi for ejeren end aktierne der 

sælges. 

  

Når monitoring er mulig skabes beskriver arbejdspapiret en ny ligevægt, hvor alle parter er bedre stillede, 

da omkostningen for monitoring er lavere end selve agentomkostningen. Ejeren kompenseres ved højere 

værdi på sin ejerandel der kun kan opnås grundet aftale om monitoring. 

 

Arbejdspapiret behandler det forhold at alle aktieselskaber har brug for at igangsætte nye positive NPV 

projekter for at skabe vækst i virksomhedsværdien. For den enkelte ejer (v/Meckling og Jensen), og andre 

selskaber generelt, opstår behov for ekstern finansiering når intern finansiering ikke længere er 

tilstrækkelig. Den teoretiske ekspansionsvej til højere værdi er mindre konkav, når lederen har 100 % 

ejerskab. Med fuld ejerandel har lederen ikke mistet interesseandel i sit selskab og der forbruges mindre 

mængde af ikke-økonomiske goder. Hermed vokser værdien af selskabet hurtigere. Men i realiteten har 

lederen, og mange andre selskaber behov for ekstern kapital for at kunne finansiere væksten langs 

ekspansionsvejen. 

 

Agentomkostninger er således et indbygget finansieringsproblem som ledelser, bestyrelser og aktionærer 

må forholde sig til uanset ståsted og interesser.    
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5.5.4 Agentomkostninger og konservative investorer 

 

Flere undersøgelser har betragtet udbyttebetalinger som et kompliment til de konventionelle monitoring 

og bonding strategier.  

Ved at betale udbytter, er grundhypotesen at principal-agent problemtyperne kan begrænses. Udbytter 

reducerer størrelsen på pengestrømme som ledelsen potentielt vil anvende til overinvesteringer i negative 

NPV projekter.  

 

Forekomsten af store pengestrømme fra driften uden attraktive projekter kan relateres til grundreglen fra 

U1, der siger, at opsparingsandelen bør mindskes når forrentningen på opsparet egenkapital k ligger under 

afkastkravet r. Givet at aktionærerne kan modtage bedre afkast i markedet ønsker alle investorer at 

udbyttet i denne situation maksimeres, da prisen på aktien samtidig stiger i værdi. Konservative investorer 

vurderes som tilhængere af at bruge udbytter til at begrænse agentomkostninger. Foruden værditab 

repræsenterer agentomkostninger de imperfektioner som Brealey, Meyers og Allen relaterer til 

præferencer, jf. indledning.  

DeAngelo, DeAngelo og Stulz (2004) konkluderer at selskaber bevidst betaler udbytte for at begrænse 

negative effekter fra agentomkostninger der før eller senere vil opstå som følge af lave gӕldsgrader og 

store disponible pengesummer.52 

Jensen (1986) tager ligeledes udgangspunkt i at udbytter kan begrænse agentomkostninger. Han fremfører 

yderligere argumentet for at bruge gæld til at præge ledelser i en retning der tilgodeser aktionærerne. 

Ifølge Jensen vil gæld, der efterfølgende udbetales til aktionærer som udbytte, binde ledelsers løfter om 

fremtidige dividender på en effektiv måde. Ligeledes vil gæld øge motivationen for at drive virksomheden 

lønsomt da servicering af gæld øger presset på ledelsen.53 

Konservative investorer blev tidligere defineret som modstandere af risiko der bringer hovedstolen i fare. 

Investorgruppen vurderes ikke som modstandere af moderat gældstagning der kan bidrage til at nedbringe 

agentomkostninger. Dog vil gældstagning med stor serviceringsbyrde kunne risikere at mindske råderum 

for at indgå i nye positive NPV projekter. Meckling og Jensen omtaler dette fænomen når ledelsens 

råderum begrænses gennem bonding54. Ud fra hensynet til finansiel risiko og forretningsmæssig risiko 

vurderes det, at konservative investorer foretrækker et håndterbart gældsniveau  

Præferencegrundlaget på det interne niveau handler ligesom markedsskabte præferencer om de opfattede 

egenskaber, der sikrer investorernes indbetalinger i form af løbende udbytter og salgsværdi. Generelt 

betegnes agentomkostninger som et problem for konservative investorer, da de leder til værditab og 

udvander udbyttegrundlaget. Virksomheder med historik for at betale høje udbytter kan betegnes som 

mere effektive til at håndtere forekomsten af agentomkostninger. Foruden konventionel håndtering 

gennem monitoring og bonding, hjælper høje udbytter med at begrænse overinvestering i negative NPV 
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 DeAngelo, DeAngelo og Stulz (2004), side 23 
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 Jensen (1986), side 3-4 
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 Meckling og Jensen (1976), side 325 
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projekter. Høje udbytter indikerer vilje til at begrænse investorernes værditab fra agentomkostninger. Når 

aktieinvestorernes interesser varetages gennem drift og virksomhedsstyring, skabes grundlag for 

præferencer. 

       

5.6 Delkonklusion    

 

Undersøgelsens afsnit for værdiansættelse viste at sammenhængen mellem opsparingsandel og pris styres 

af forskellige grundregler. Når målsætningen er værdioptimering skal udbyttepolitikken tilpasses disse 

grundregler. Forholdet mellem kapitalomkostningen (r) og forrentningen af opsparet egenkapital (k) afgør 

hvorvidt opsparing eller udbetaling af udbytter er mest værdiskabende for aktieprisen. 

Bag grundreglerne ligger bestemmende faktorer som driftsresultater, kapitalomkostning og samfundets 

vækst. Disse faktorers niveau påvirker forholdet mellem r og k. I forhold til det enkelte aktieselskab kan 

faktorerne opdeles i en ekstern og en intern del som hvert i sær har potentiale til at påvirke konservative 

investorers præferencer. 

U2 analysen var den naturlige forlængelse af problemstillingen med lave renter og vægtning af risikofyldte 

aktier i en kombinationsportefølje.  Efter præcisering af problemejer ved den konservative investorprofil 

blev investorperspektivet konkretiseret ud fra den fundamentalværdimodelen og modellens kilder til 

indbetaling. Da modellen indeholder salgshændelsen kunne modellen anvendes som udgangspunkt for 

analysen af de markedsskabte præferencer. Disse præferencer bygger grundlæggende på risikoaversion 

mod tab på hovedstol, og modellens salgshændelse kan således kontrollere for dette potentielle tab. 

Gennemgangen af forskellige efficiensgrader resulterede i en kvalitativ vurdering af konservative 

investorers syn på efficiens og sandsynligheden for ekstra opfattet risiko, jf. figur 4. Investorgruppen blev 

betegnet skeptiske og primær tilhænger af kategorien ingen efficiens. Som konsekvens af denne 

kategorisering vurderede undersøgelsen at konservative investorer anvender høje udbytter som 

kompensation for denne opfattede sandsynlighed for ekstra risiko.  

Analysen af renteforhold viste at renten kan påvirke prisen udtrykt gennem Hassets P/E relation. 

Undersøgelsen frembragte lave renter som eksempel på efterspørgselspres der kan fjerne aktiepriser fra 

sine fundamentale værdier. Eksemplet blev yderlige relateret til konservative investorers skepsis for 

kendte aktiepriser og risikoaversion for systematisk markedsrisiko.  

U2 besvarelsen blev afrundet med at betragte tre empiriske undersøgelser inden for samme område. To 

undersøgelser af tre indikerer sammenhæng mellem udbytter og risiko. Hypotesen om mindre risiko når 

udbytter er høje kan delvist accepteres, ud fra de to undersøgelser, men undersøgelserne er samtidig 

forskellige i design og perioder. Empirien kan primært benyttes til at påvise at varierende resultater kan 

forekomme i et dynamisk system der ændrer sig over tid.   

De interne præferenceskabende faktorer blev analyseret i U3. Som følge af asymmetrisk information 

opstår principal agent problemstillingen der skaber agentomkostninger. Disse agentomkostninger 

medfører værditab for investorer. Meckling og Jensens undersøgelse viste i denne analysen hvordan ny 
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ligevægt kan skabes ved at finde løsninger i tilgangen til disse værditab. Meckling og Jensen viste at alle 

selskaber der vil ekspandere har brug for tilført kapital for at igangsætte NPV projekter der kan skabe 

vækst og værdi. For at nedbringe agentomkostningerne kan monitoring og bonding aktiviteter 

introduceres. Dette stiller både principalen og agenten bedre end alternativet ved acceptere værditab i 

form af agentomkostninger. 

Undersøgelsen viste gennem yderligere empiri at udbyttebetalinger også benyttes som værn mod 

problemtypen overinvestering. Overinvestering i negative NPV projekter er agentomkostninger der 

medfører tab for investorer. Det blev udledt i U3 at konservative investorer ser positivt på 

udbyttebetalinger for at begrænse overinvestering. 

I det omfang at kontante udbytter finansieres med gæld konkluderer analysen at konservative investorer 

foretrækker at gældstagningen forbliver moderat og hverken påvirker finansiel eller forretningsmæssig 

risiko.  

Generelt kan det opsummeres at høje udbytter signalerer vilje til at varetage investorers interesser og 

dermed begrænse agent omkostninger fra overinvestering. 
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6 Sektion 2 
 

Sektion 1 bestod primært af kvalitative vurderinger på baggrund af teori og empiri. I denne sektion 2 

gennemføres en kvantitativ undersøgelse der belyser fordelinger mellem porteføljer udtrykt ved afkast og 

afkastkrav. Sektion 2 vil dermed teste for sammenhæng mellem vurderinger og faktiske resultater ud fra 

undersøgelsens tidsperiode. På baggrund af problemstilling med lave renter og vægtning er det særligt 

interessant er at se hvordan tidsperioden påvirker resultaterne. Specifikt om afkastkravene er lavest i 

porteføljen hvor udbytterne er høje eller om risikoen og afkastkrav er lavere i andre porteføljer. 

 

 

6.1 Segmentering I 

 

For at måle forskelle er der gennemført segmentering af undersøgelsens datasæt der består af de 600 

aktieselskaber fra det europæiske indeks Stoxx600. Det antages at stikprøven er repræsentant for en total 

population af alle udbyttebetalende aktier i udviklede europæiske lande. Segmenteringen består af 

forskellige faser hvor undersøgelsens stikprøve testes ud fra forskellige egenskaber, også kaldet 

segmenteringskriterier.  

 

Fase 1. Grundlæggende Segmenteringskriterier: 

 

o Aktieselskabet skal ultimo 2017 være del af Stoxx600 indekset for europæiske blue chip aktier.55 

o Aktieselskabet skal være børsnoteret i hele undersøgelsens tidsperiode 01/01 2008 til 31/12 2017. 

 

Fase 2. Segmenteringskriterier betinget af datatilgang: 

 

o Forekomst af fulde dataserier dækkende for undersøgelsens tidsperiode 01/01 2008 til 31/12 2017 

på Yahoo Finance - undersøgelsens primære datakilde. 

 

Fase 3. Segmenteringskriterier ud fra udbyttehistorik: 

 

o Udbytter skal være udbetalt af selskab mindst et år i løbet af undersøgelsens tidsperiode. 

o Som indikator for høje udbytter er størrelsen på årlige dividend yields benyttet. Dette ved at måle 

det årlige gennemsnit over den 10-årige periode fra primo 2008 til ultimo 2017.  

 

I modsætning til denne analyse skal det nævnes at Stoxx600 indeksets selskaber har ulige vægte. Hvert 

selskab i denne analyse har en vægtet andel i porteføljen svarende til 1/N porteføljeselskaber.  
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 https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP 
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6.1.1 Dividend yields som styrende segmenteringskriterie  

 

I Fase 3 igangsættes undersøgelsens databehandling og kvantitative beregningsdel. Formålet med at 

anvende dividend yields bygger på hypotesen om at konservative investorer opfatter dividender som 

erstatning for passiv indkomst ved risikofri rente. I nuværende lavrentemiljø er ovenstående hypotese 

grundstenen for undersøgelsens problemopbygning, problemstilling og valg af hovedspørgsmålet i 

problemformuleringen.  

 

U2 undersøgelsen for markedsskabte præferencer viste at udbytter anvendes som kompensation for NPV 

og timingsrisiko. Disse bygger på mistro til oprigtigheden i prisniveauet, jf. fundamentalværdimodellen. 

Uanset denne mistro må konservative investorer forholde sig til det marked de har til rådighed for at 

investere. Når investeringerne skal tilpasses risikovilligheden er det risikojusterede afkast den bedste 

målbare indikator som konservative investorer kan anvende. Til beregning af sådan indikator i 

undersøgelsens kontekst er yield nøgletallet en afgørende mellemstation. De driftsbetingede præferencer 

viste at høje udbytter foretrækkes ud fra ønsket om at nedbringe agentomkostningerne ved 

overinvesteringer. 

 

Yields har den egenskab at de udtrykker et selskabs betalingsevne i et givent kalenderår i forhold til det 

som en investor skal betale for at erhverve aktien. Nedenstående formel viser beregningsmetoden for 

yields: 

 

Model 8 - Dividend Yields56:  DY procent = (Dividende udbetalt i kalenderår/ 

Pris for aktien ultimo kalenderår)*100 

 

Foruden selskabets betalingsevne indikerer relationen hvor meget passiv indkomst man får som investor 

for prisen der betales. Jævnfør afsnit om agentomkostninger kan yields indikere i hvilken grad selskaber 

varetager aktionærernes interesser. Da kontante udbytter bidrager til totalafkastet kan yields yderligere 

levere brugbar information omkring porteføljeteoretisk risiko og investeringsrisiko. Begge er relevante for 

konservative investorer.      

 

Med de positive informative egenskaber får eksisterende investorer gennem yields et historisk 

sammenligningsgrundlag når der geninvesteres i samme aktie. Nye investorer kan ud fra en marginal 

betragtning evaluere dividend yields, eller aktiens ”kuponrente” til at sammenligne hvor meget dividende 

man får for prisen der betales. Aktier kan benchmarkes til lignende købsalternativer inden for samme 

branche.  

 

                                                           
56

 http://www.dividend.com/dividend-investing-101/dividend-yield/. Linket viser brøken og anfører efterfølgende at 
resultat kan angives i procent. I ovenstående tillægges denne i formelopsætningen ved *100.      
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Høje udbytter kan ligeledes medføre at markedet danner betalingsvillighed til at honorere selskaber ved at 

betale præmie for en stærk udbyttebetaler. Dette påvirker afkast og risikojusteret afkast positivt i henhold 

til antagelsen om mindre volatilitet for aktier med høje udbytter. Som indikator rummer yields mange 

relevante forhold for konservative investorer. 

 

I købssituationer afvejer konservative investorer aktiepriser til egne reservationspriser hvormed der sker 

en evaluering af timings og NPV risiko. Denne risiko afvejes i forhold til antagelse om markedets fremtidige 

villighed til at betale præmie for gode udbyttebetalende selskaber. Paradoksalt kan denne 

betalingsvillighed risikere at nedbringe yields på trods af en positiv hændelse med stigning i aktiekursen. 

 

Dette er en ulempe ved yield som indikator, da nogle selskaber på en tidslinje kan begynde som attraktive 

købskandidater med baggrund i høje yields. Efterfølgende falder yields da markedet igangsætter 

betalingsvillighed for aktien som overstiger den takt tælleren – eller udbytterne stiger med. I situationer 

med fastholdt betalingsvillighed kan det diskuteres om sådanne selskaber afviger fra sine fundamentale 

værdier. Uanset dette kan indfrielsen af konservative investorers målsætning gå fra et opfyldt ønske til en 

svækket indikator når afkast stiger med faldende yields. Det betyder ikke at sådanne selskaber ikke er 

veldrevne. De har bare modtaget er værdiansættelse fra markedet der overstiger den relation hvormed 

dividenderne stiger.  

 

I den negative hændelse at en aktie falder, vil dividend yield omvendt kunne stige og så længe dividender 

kan udbetales i samme eller stærkere forhold end prisudviklingen vil yields stige. Konsekvensen af 

begrænsningerne er at gode aktier kan have faldende yields og mindre gode kan kategoriseres med høje 

yields.  

 

På trods af disse ulemper er yields dog meget benyttet i empiriske undersøgelser af aktieafkast. Når afkast 

analyseres over længere perioder er dividend yields ud fra en teknisk betragtning et velanvendeligt 

nøgletal til at gennemføre analyse af udbytters betydning.  

 

6.1.2 Praktisk anvendelse af dividend yields 

 

Efter dataindsamlingen har undersøgelsen benyttet formel fra model 8 til beregning af dividend yields. 

Yield er først beregnet på årlig basis ved at summere de enkelte udbyttebetalinger i et kalenderår for 

derefter at dividere med kalenderårets sidst observerede pris på aktien. Dette tal ganges med 100 og 

dividend yields haves i procent. Efter yield segmenteringen blev datasættet reduceret til 485 selskaber. 

Manglende dividende betalinger betød 10 fase 3 bortfald og resterende bortfald tilskrives fase 1 og 2 

segmentering. Tabel 3 og 4 viser eksempler på anvendt beregningsmetode ud fra Volkswagen (VOW.DE) og 

BP(BP.L). 

  

 

 



36 
 

Tabel 357 

 
 

Tabel 458 

 
 

Af tabellerne ses at udbytterne falder forskelligt hvilket metoden tager højde for ved den årlige 

opsummering. Tallet angivet i average yield cellen er slutresultatet af dividend yield i procent, hvor 

summen af de 10 kalenderårs yields er lavet gennemsnitlige. 

 

I yield analysen er der ikke omregnet til Euro fra lokal valuta for de lande der står uden for 

Eurosamarbejdet. I selve grupperingen er der valgt at fokusere på ført udbyttepolitik og betalingsevne 

udtrykt i selskabets lokale valuta. Dette gælder eksempelvis i tabel 4 for UK selskabet BP der opgøres i lokal 

valuta GBp. Samme metode gør sig gældende for Danmark, Norge, Sverige og Schweitz der alle står uden 

for Eurosamarbejdet. I undersøgelsens senere afkastberegninger omregnes til samme valuta Euro, da 

porteføljer og investeringer skal kunne vurderes ud fra investors perspektiv. Men for selve 

kategoriseringen forbliver yields det styrende kriterie, således at valuta betragtes separat af den 

kategoriske porteføljefordeling. 

 

En række tekniske fordele ved gennemsnitlige yields kan opstilles: 

 

o Høje og lave udbytter udjævnes når de kun er periodiske, jf. Volkswagen hvor faldet 2016 

udjævnes. 

o Selskaber med forskellige betalingsmønstre kan gøres sammenlignelige, kategoriseres og måles 

kvantitativt – både enkeltvis og i grupper. 
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftet Excel fil: Stoxx600_yield_sorted 
58

 Egen tilvirkning ud fra vedhæftet Excel fil: Stoxx600_yield_sorted 
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o Da hvert år udregnes separat kan fællestræk i fald, stabilitet og stigende retningstrends opfanges – 

eks ved cuts efter finanskrisen eller ved stigende retningstrend i tiden efter 2009 hvor markeder 

har stabiliseret sig og steget. Den årlige beregningsmetode kan opfange disse elementer men ved 

sidstnævnte skal man dog adskille generelle dividende stigninger baseret på antagelsen om 

konstant vækstrate og andre årsager til stigning i trends.   

o Nye trends i udbyttepolitik opfanges når selskaber gennemløber faser i livscyklus. 

o Uanset stadie i livscyklus og branchetype kan der kategoriseres i lige store grupper som måles 

indbyrdes. I forundersøgelsen blev stabilitet overvejet som første styrende kriterie men det skaber 

uens porteføljestørrelser, hvilket gør måling uanvendelig.   

o Betalingsvillighed måles på lang sigt.  

 

6.2 Segmentering II 

 

Efter yieldanalysen fortsatte segmenteringen som en iterativ proces. Datakvaliteten blev genevalueret i 

forbindelse med afkastberegninger og nedenstående tilpasninger blev gennemført.  

 

Fase 4. Yderligere segmentering baseret på data kvalitet og metode: 

 

o Franske Bollore (BOL.PA) blev frasorteret grundet ekstreme dividende data på Yahoo Finance. 

Disse data kunne ikke bekræftes af selskabets årsrapporter og selskabet udgik. 

o I forbindelse med CAPM databehandling bortfalder yderligere 44 selskaber som først indgik i 

udbytteanalysen. Der var hentet alternative kilder (primært fra selskabernes egne 

hjemmesider)men for ikke at risikere sammenblanding i datatyper/metoder for aktier (split 

adjusted/ikke split adjusted) udgik disse selskaber. 

o Segro fra UK (SGRO.L) og Sika (SIK.VX)fra Schweitz udgik efter afkastberegningerne. Ud fra data 

havde begge meget høje gennemsnitlige afkast kombineret med langstrakte perioder 

indeholdende store udsving på daglig og ugentlig basis. Disse lange volatile perioder kunne ikke 

forklares ud fra data på selskabernes hjemmesider, og begge selskaber udgik.      

 

6.2.1 Porteføljer og diversifikation 

 

Det samlede resultat af segmenteringen blev 440 selskaber som overholder segmenteringskravene. På 

denne baggrund dannes 5 porteføljer (P1-P5) af 88 selskaber (440/5=88). Porteføljerne er inddelt ved at de 

88 selskaber som har højest dividend yield tilhører det første kvintil og samles i portefølje 1, forkortet P1.  

Næste kvintil ud fra størrelsen på dividend yield bliver til P2, osv. Som repræsentant for markedet 

anvender undersøgelsen alle disse 440 selskaber der samles i en markedsportefølje.  

 

Overordnet anvender markedsaktører forskellige former for risikohåndtering. I delkonklusionen blev det 

konstateret at bedste indikator for det samlede risikobillede er det risikojusterede afkast. Porteføljeteorien 

har ved den efficiente rand udviklet et værktøj til at begrænse risikoen i form af diversifikation. Denne form 

for risikohåndtering består i at sprede risikoen på flere aktiver. Risikoen for det enkelte aktiv kaldes 

idiosynkratisk eller aktivspecifik risiko. Risikoformen begrænses når flere aktiver samles i en portefølje. 
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Årsagen er, at porteføljeaktivernes indbyrdes samvariation nivelleres ud når flere aktiver fra forskellige 

klasser og sektorer grupperes sammen i en portefølje.   

 

Denne undersøgelse fokuserer kun på aktieandelen af veldiversificerede porteføljer. Da risikospredning på 

aktivklasser ikke indgår fokuseres i stedet på diversifikationspotentialet ud fra antallet af selskaber samt 

sektorspredningen. Som følge af denne afgrænsning antages disse fokusområder som tilstrækkelige til at 

generalisere omkring opnået diversifikation.     

 

Når diversifikationsniveauet betragtes ud fra antallet af porteføljeselskaber, noteres at 

porteføljestørrelserne er ens med 88 selskaber. Hermed er porteføljerne sammenlignelige ud fra antal. 

Med udgangspunkt i tidsperioden 2006-2010 betragter Brealey, Meyers og Allen betydningen af 

aktieantallet på tilfældigt udvalgte NYSE selskaber. I bogen beskrives 30 selskaber som det niveau hvor 

bortdiversificering af aktivspecifik risiko aftager, ved inddragelse af flere selskaber i porteføljerne59. Ud fra 

det skillepunkt har undersøgelsens porteføljer ca. en gangefaktor på 3(88/30=2,93). Dermed betragtes 

porteføljerne som veldiversificerede ud fra antal.  

 

Foruden antallet skal sektordiversifikationen vurderes. Ved sektordiversifikation forekommer det at 

forskellige selskaber samvarierer differentieret med hinanden afhængigt af den sektor som selskabet 

tilhører. Olieprisfaldet omkring 2 halvår 2014 til første kvartal 2016 er et eksempel på at en sektors 

eksterne omverdensforhold skubber priserne i en retning. For olie- og gas sektoren blev prisudviklingen 

dengang nedadgående, jf. bilag 5.   

 

Investorer med overvægt af olie- og gas selskaber i porteføljerne blev påvirket negativt, og grundet mangel 

på diversifikation, oplevede de fald i risikojusteret afkast. Omvendt vil samme investorer have oplevet 

fordelagtige afkastbidrag for sin eksponering til olieaktier i perioden efter Q2-2016. Når mange forskellige 

sektorer indgår nivelleres det aktivspecifikke bidrag til kovarianserne ud.  

 

Foruden sektorspecifik risiko kan der også være forskelle inden for en sektor. Rammes eksempelvist 

Volkswagen af en skandale om udledningsgasser, behøver det ikke direkte at påvirke andre europæiske 

bilproducenter negativt. Potentielle opkøbsrygter af et flyselskab som Norwegian kan påvirke denne aktie 

positivt, men behøver ikke at medføre samme periodiske stigninger i kurs for flyselskaber som Easyjet og 

SAS. Der er således diversifikationsgevinst at hente ved både at have bredde og dybde i porteføljerne. 

Bredde ved mange forskellige sektorer, og dybde ved flere selskaber inden for samme sektor.  
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Figur 760 

Når bredden for P1 betragtes 

ses det ud fra figur 7 at 18 

sektorer indgår. Indekset eller 

undersøgelsens marked 

indeholder 19 sektorer og P1 

betegnes som diversificeret på 

sektorniveau. Da markedet har 

forskelligt antal selskaber i 

hver sektor får porteføljerne 

også et forskellige antal på 

sektorniveau. Den procentvise 

spredning af sektorer varierer 

også indbyrdes mellem alle 6 

porteføljer, når markedet 

medregnes som den 6. 

portefølje. P5 med 16 sektorer har mindst bredde hvilket kun er 3 sektorer under markedet.   

 

Der eksisterer grundlag for dybde i porteføljerne på baggrund af antallet selskaber. Tillagt denne dybde 

leverer datasættet med sin sektorbredde et veldiversificeret marked og 5 veldiversificerede porteføljer. 

Datasættet er dermed godkendt til brug i den videre analyse for udledning af CAPM afkastkrav.  
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftet Excel fil: Segmentering_AP_HDF. Sektor navne er overført fra Stoxx600 
komponentliste. 
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6.3 Historiske realiserede afkast 

 

Helt overordnet blev det i foregående afsnit konstateret at porteføljerne gennem diversifikation har 

optimeret sine potentialer for minimering af den idiosynkratiske risiko. Den del af risikoen som står tilbage 

er den systematiske risiko som ikke kan diversificeres bort.61 Da CAPM afkastkravet alene kan udledes ved 

den systematiske risiko til markedet tillagt den risikofrie rente, er det afgørende for undersøgelsen at finde 

den systematiske risiko ved beta. Før beta kan findes skal der gennemføres en mængde talbearbejdning af 

det indsamlede data. 

 

Den praktiske metode tager udgangspunkt i data der historisk er observeret i den virkelige verden. Inden 

undersøgelsen tilgår denne proces er der behov for at se på to porteføljeteoretiske modeller for det 

forventede afkast. Denne tilgang vælges, da disse modeller indeholder principper for vægtning og 

opsummering, der senere skal benyttes når den empiriske afkastbetragtning skifter fra aktivniveau til 

porteføljeniveau.     

     

6.3.1 Forventet afkast – aktiv- og porteføljeniveau  

 

I en situation uden historisk data kan det forventede afkast for det enkelte aktiv udledes ud fra 

scenariemodellering. Model 9 viser opstillingen for hvordan disse scenariesandsynligheder kvantificeres: 

 

Model 9 – forventet afkast på aktivniveau62: E(Ri) = N
t=1 qt*rit  

Her er qt sandsynligheden for scenarie t og rit er aktivets afkast i dette scenarie t. N er observationsantallet. 

Med andre ord er qt udtryk for vægtningen der ganges på afkastet det antal gange et afkast med tilhørende 

sandsynlighed observeres. Summen af disse vægtede scenarier udgør det forventede afkast på aktivniveau. 

  

Resultaterne ved E(Ri), fra venstre side af lighedstegnet i model 9 kan nu indsættes i formel 10 der hvor det 

forventede afkast overgår til porteføljeniveau: 

 

Model 10 – forventet afkast på porteføljeniveau63: E(Rp) = M
i=1 xi * E(ri) 

Denne model er relevant da xi udtrykker vægten for M antal aktiver der indgår i porteføljen. Aktivets 

porteføljevægt ganges på aktivets forventede afkast, og der summeres op for at finde det forventede 

porteføljeafkast. For denne undersøgelse er det primære og afgørende bidrag fra model 10 denne 

eksplicitte formulering af M der udtrykker antallet af aktiver i porteføljen. Ved at anvende M på samme 

måde i en empirisk model hvor afkast skal tidsvægtes, skabes en fremgangsmåde hvor aktiverne både 

tidsvægtes og M-andelsvægtes på observationsniveau. Denne anvendelse af M i en empirisk model ,skaber 

modelapparatet for at beregne beta, og undersøgelsen kan nu tilgå de empiriske modeller.     
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 Christensen (2014), side 64-66. På side 66 vises grafisk hvordan idiosynkratisk risiko flader ud når antallet af 
porteføljeaktiver stiger. 
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 Christensen (2014), side 58. 
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 Christensen (2014), side 61. 
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6.3.2 Praktiske afkastberegninger 

 

Ved modellering ud fra afkastberegninger er det historiske data bedre end scenarieopsætninger der 

beregner det forventede afkast. For begge tilgange gælder, at ingen kan vide hvad der vil ske i fremtiden 

for økonomien og aktiemarkedet. Det historiske data er dog det bedste grundlag for antagelser om 

fremtidig udvikling da det repræsenterer faktiske hændelser udtrykt i tal. I denne praktiske del opstiller 

undersøgelsen ved model 11 en beregningsmetode for det realiserede gennemsnitlige afkast på 

aktivniveau. 

Model 11 – Gns. historisk afkast på aktivniveau64:  ri = 1/(N-1) * N
i=2 ln *((pit)/(pit–1))  

Modellen indeholder tidsvægtning som svarer til at beregne gennemsnit af tidsobservationerne. Desuden 

indeholder modellen observationsafkastet beregnet ud fra forholdet mellem aktieprisen i dag og 

aktieprisen i går. Specifikt benyttes den naturlige logaritme af prisen i dag divideret med prisen i går. Dette 

beregnes på løbende basis i den observerede tidsrække. Summen af de tidsvӕgtede observationsafkast 

giver resultatet.   

I en verden som ikke indeholder dividender, vil model 9 være fremgangsmåden for denne empiriske 

undersøgelse til at beregne afkast på aktivniveau.  Den primære øvelse vil efterfølgende ligge i at omregne 

fra aktiv til porteføljeniveau.    

Her bruges dividender, så undersøgelsen er nødsaget til at finde en fremgangsmåde der tager højde for 

dividendernes betydning for afkastet på de specifikke tidspunkter hvor de udbetales til aktionærerne. Det 

numeriske udtryk for aktiepriserne, ved henholdsvis pit og pit–1 fra model 11, skal konkret tillægges beløbet 

der udbetales som kontante dividender i observationen. 

Undersøgelsen anvender metode fundet på nettet ved Paul Allan Davis som består af først at udregne 

geometriske daglige afkast hvori der er taget højde for dividendebetalingerne.65 Efterfølgende viser Davis 

hvordan man går fra dagligt udtrykte afkast til månedlige afkast. Beregningsmetoden giver, med 

undtagelse af dividende påvirkningen, samme sluttelige resultat som model 11, men er anderledes i 

fremgangsmåde. Metoden og undersøgelsens applikation66 anvender følgende trinvise opstilling:  

1. Close priser for den enkelte aktie opstilles med data i kolonne ud for kolonne med periodens 

datoer. 

2. Dividendekolonne opstilles med beløb påført på udbetalingsdatoer. 

3. Punkt 1 og 2 lægges sammen i ny kolonne. 

4. Der beregnes dagligt afkast R ud fra formel: ((pit + Dividende)/(pit–1)) – 1. For aktier med lokal 

valuta, DKK, NOK, SEK, CHF og GBp er daglige priser og dividender omregnet til EUR før indsættelse 

i formel.     

5. Dagligt afkast R tillægges 1. R+1 har til formål at kunne beregne kumulativt afkast i næste punkt. 
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 Christensen (2014), side 95. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=ppTPs9HUjqk 
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 Beregninger for datasæt i vedhæftet Excel fil: U4_DR_AVR    
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6. Kumulativt afkast beregnes dagligt ved at gange R+1 med seneste kumulative afkast. Kumulativt 

afkast i første punkt er 1+0. Så første kumulative afkast er altid R+1 ved første beregning for R.   

7. Beregning af månedligt afkast. Når der er justeret for daglig tilskrivning og dividender, kan der 

beregnes afkast mellem 2 vilkårlige punkter i den kumulative serie.  Resultatet bliver et retvisende 

udtryk for afkast. Her tages forholdet mellem 2 måneders slutdatoer til beregning af 

mellemliggende måned. Første punkt i dataserien er taget inden for tidsintervallet på den første 

handelsdato januar 2008. Man kunne teknisk set have valgt sidste dato 2007, men her er valgt kun 

at fokusere på data fra 2008 til og med 2017. Den første dato svarer til den ene observation som 

trækkes fra i model 11 vægten (1/N-1), da der i det punkt kun haves en værdi for pris men ikke 

noget udregnet afkast. 

8. Alle måneder får et månedsobserveret udtryk for afkast som indeholder effekten fra dividenderne. 

Dette summeres op, og der tidsvægtes ved at dividere med 120 der svarer til en 10 årig tidsrække 

af 12 måneder. Beregningen er udført som gennemsnit i Excel. Hver af de 440 aktier i 

undersøgelsens datasæt får sit eget afkast pr måned benævnt AVR67.  

Det beregnede og summerede slutresultat AVR kan anvendes til at vurdere de 440 selskaber indbyrdes 

men det kan ikke bruges som grundlag for at gennemføre CAPM modelleringen på porteføljeniveau. Dog er 

det anvendeligt som indikator i form af beskrivende statistik når sluttelige performanceresultater skal 

analyseres. 

Der hvor metoden har stor anvendelighed er i kraft af de 120 månedlige observerede dividendekorrigerede 

afkast, beregnet for hver aktie. For at kunne beregne beta kan skal datamaterialet i tidsrækken, og dermed 

porteføljerne, løbende kunne vurderes i forhold til det marked som data og porteføljer holdes op imod.  

For at illustrere dette opstilles formlen for beta hvor porteføljebeta udtrykker porteføljernes (P1-P5) 

systematiske risiko til markedet ved de 440 selskaber.   

Model 12 – Beta for en portefølje68, βp:  ρp, m*(σp/σm)  

Korrelationen mellem hver portefølje og markedet er et udtryk for samvariationen som tidsmæssigt måles 

løbende hen over de 120 månedsobservationer. Porteføljens volatilitet og markedets volatilitet angives 

ved standardafvigelsen kaldet sigma, σ. Sigma P og M er kvadratroden af variansen, der fortæller hvor 

meget deres afkast hver især varierer omkring deres middelværdi eller gennemsnit.    

Alle formel komponenter i formel 12 skal således kunne måles i den faktiske observation. Da aktiernes 

månedsafkast er beregnet kan undersøgelsen gå til næste fase. 

6.3.3 Beregning af realiseret afkast R  

 

Ved at låne metodikken fra model 10 kan model 13 opstilles. Denne model benyttes i undersøgelsen til at 

beregne det realiserede månedlige porteføljeafkast i observation t.     
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 Beregninger for AVR i vedhæftet Excel fil: U4_DR_AVR    
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 Udledt fra beta på aktivniveau hvor betegnelsen for aktivet ved ”i”er erstattet af ”p” for portefølje. 
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Nr Portefølje Rp%

1 P1 1.93%

2 Marked 1.21%

3 P5 1.20%

4 P4 1.11%

5 P3 1.02%

6 P2 0.77%

Model 13 – Realiseret observationsafkast:  MDRpt = M
i=1 xi * MDRit  

De månedlige observationsafkast på aktivniveau betegnes MDRit, og xi er aktivets vægt i porteføljen. Denne 

vægt anvendes i hver enkelt månedsobservation, da modellen beregner hver akties tidsmæssige og 

vægtede bidrag i observationen. Matetematisk har denne undersøgelse først summeret MDRit op på 

månedsbasis for hver af de 120 månedsobservationer. I hver månedsobservation ganges denne sum 

efterfølgende med vægten xit. På samme måde som i model 10 er hvert selskabs vægt en lige andel af M 

antal aktiver der indgår i porteføljen. For P1-P5 bliver vægten 1/88 og for markedsporteføljen er vægten 

1/440. Resultat for hver måned eller observation kan således genereres på porteføljeniveau, og 

undersøgelsen betegner resultatet som MDRpt.  

Når alle månederne nu er udtrykt på porteføljeniveau, kan de summeres og tidsvægtes. Det realiserede 

afkast, Rp, haves dermed for de 5 porteføljer og markedet. I nedenstående vises denne sidste 

beregningsdel for det realiserede porteføljeafkast i model 14. Vægten er angivet i tal hvor 1 er divideret 

med månedsantallet 120.   

Model 14 - Realiseret månedligt porteføljeafkast: Rp = (1/120)* MDRpt 

I praksis har undersøgelsen tidsvægtet ved at lade Excel beregne tidsrækkens gennemsnit. Den væsentlige 

forskel til model 10 er at porteføljeafkastene tager højde for tid, på samme måde som den empiriske 

model 11 hvor det realiserede gennemsnitlige afkast beregnes for det enkelte aktiv.  

Tabel 569 

Tabel 5 viser de gennemsnitlige realiserede månedsafkast for P1-P5 og 

markedet ud fra undersøgelsens beregninger. Rp er angivet i procent og 

porteføljerne er rangordnet i tabellen efter størrelsen på det realiserede afkast. 

Risikojusterede afkast og performancemål vises senere i undersøgelsen hvor de 

analyseres. Rent informativt kan det her konstateres at porteføljen med højest 

yield har leveret bedst afkast, hvilket stemmer overens hypotesen om 

markedets villighed til at betale præmie for stærke udbyttebetalende aktier.  

Markedet performer umiddelbart også godt i tidsperioden, men for porteføljerne lader data ikke til at vise 

nogen trend der bekræfter at høje yields resulterer i relativt højere afkast. Det konstateres at både P2 og 

P3 ligger i bunden, overgået af både P4 og P5 når der ikke tages højde for risiko.    

Fordelen ved ovenstående metode er at observationsafkastene leverer en numerisk værdi for porteføljer 

og marked, der løbende kan observeres samtidigt. Her måles de over tidsrækken på de 120 måneder. Med 

andre ord kan samvariationen beregnes hvilket er en nødvendig talstørrelse for at kunne beregne beta.  

Undersøgelsen har nu datagrundlaget for at gennemføre beregning af afkastkravet ud fra CAPM-

modellering. 

I selve metoden for beregning af portefølje beta skal det understreges at der er valgt at vægte 

porteføljerne løbende hvilket danner grundlag for at beregne samvariation. Andre bud på beregning af 
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portefølje beta foreskriver i online kilder at beta for en portefølje udregnes som et gennemsnit af 

selskabernes beta til markedet. Dette medfører at beta beregnes på selskabsniveau, hvilket er fravalgt ud 

fra ressourcemæssige betragtninger.  I givet fald skulle sigma også først beregnes på selskabsniveau 

summeres og tidsvægtes. Beregnet AVR kunne være summeret ligeså og vægtet på porteføljeniveau. 

Samlet set vurderes det, at undersøgelsens metode kan benyttes, da hvert selskabs bidrag til 

porteføljeafkastet er medtaget og vægtet i den løbende tidsobservation.   

 

6.4 CAPM- modelvalg og værdibetragtninger 

 

Capital asset pricing modellen er en ligevægtsmodel, hvor det forventede afkast E(Rp) er en funktion af 

risikofri rente og porteføljens systematiske risiko til markedet. Modellen opstilles nedenstående som 

undersøgelsens model 15: 

Model 15 – CAPM model for en portefølje70: E(Rp) = Rf  + βp*(E(Rm) - Rf) 

Formålet med at anvende CAPM til at vurdere udbytteaktier, bygger på modellens anvendelighed som 

enkelfaktor model. Undersøgelsen er afgrænset til aktieandelen i konservative investorers porteføljer og 

modellen kan som enkeltfaktormodel gennemføre test inden for ”klassen” aktier. Hver af de 5 yield 

rangordnede aktieporteføljer forklares kun ud fra aktiemarkedet, som her er de 440 selskaber. Der kan 

argumenteres for at modellen er simpel, men som rangordningsværktøj vurderes modellen anvendelig og 

relevant for undersøgelsen.  

Det forecast som modellen beregner på venstre side af lighedstegnet kaldes både forventet afkast og 

afkastkravet. Betegnelsen forventet afkast hænger sammen med den afkaststørrelse ud over Rf som 

investorer kan forvente ud fra mængde af systematisk risiko til markedet eller hvor korreleret en portefølje 

er til markedets volatilitet. Dette udtrykkes gennem beta, først opstillet i model 12. I ovenstående model 

15 ses at beta ganges ind i markedets risikopræmie (E(Rm) - Rf). 

Der er ikke nødvendigvis noget problematisk i at have en høj korrelation til markedets volatilitet da CAPM 

moddellen foreskriver at investor kompenseres herfor ved et højere forventet porteføljeafkast. Betas 

funktion i CAPM modellen udtrykkes ved at beregningsstørrelsen opdeler porteføljer eller aktiver i 

følgende to grupper: 

o En gruppe af aktiver eller porteføljer med beta værdi der ligger under markedets beta på 1, og 

dermed har mindre systematisk risiko end markedet. Det forventede afkast bliver lavere end det 

forventede afkast for markedet. Grundtanken er her at investorer kompenseres gennem lavere 

markedsrisiko for lavere forventet afkast. Det vurderes at denne kombination passer godt til den 

konservative investorprofil. 

o En gruppe af aktiver eller porteføljer med beta værdi der ligger over markedets beta på 1, og 

dermed har større systematisk risiko end markedet. Det forventede afkast bliver, omvendt den 
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 Christensen (2014), side 138. Kilden viser CAPM relationen for det enkelte aktiv. I denne undersøgelse erstattes E(ri) 
med E(rp) og βi med βp.  
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første gruppe, større end det forventede afkast for markedet. Grundtanken er her at investorer 

kompenseres for højere markedsrisiko gennem højere forventet afkast. 

I afsnittet for grundregler og prisbestemmende faktorer (U1) blev kapitalomkostningen vurderet som en af 

de primære drivere for værdiskabelsen. I U2 blev det vist hvordan Stephen d. Hassett kunne udlede denne 

kapitalomkostning for egenkapitalen ud fra CAPM modellen. Sammenhængen mellem værdiansættelsen 

og CAPM forecastet bygger på at kapitalomkostningen er det som markedet kræver i afkast for at 

investere. Hermed dannes grudlaget for betegnelsen afkastkrav. Når afkastkravet bliver 

diskonteringsfaktor har det betydning for pengesummer og porteføljeværdi på samme måde som 

beskrevet i indledningen og U2 afsnittet om renteforhold. I sidst nævnte blev P/E værdierne faldende når 

renten eller diskonteringsfaktoren var stigende, jf. figur 6. 

Ud fra et værdiansættelses synspunkt er prisen på porteføljen således højere når risikoen er lavere. Heri 

ligger at markedet vil udvise betalingsvillighed og forhøje sine reservationspriser når risikoen falder. Hvis 

der er lav korrelation til markedets volatilitet kræves mindre præmie herfor i afkastkrav og slutteligt vil 

markedet gerne betale præmie herfor da lavt afkastkrav medfører større værdi. Følges dette rationale i 

CAPM tilgangen, vil konservative investorer tilslutte sig den del af markedet, der gene vil betale for lavere 

risiko gennem lavere CAPM afkastkrav. De antages dermed at foretrække porteføljer med lavere beta. 

 

6.4.1 CAPM-model forudsætninger og validitet  

 

Forud for CAPM beregningsdelen gennemgås kort modellens forudsætninger og validitet som instrument 

til forecast. Michael Christensen inddeler forudsætningerne i 6 punkter.71 Punkterne gengives her i korte 

termer: 

o Investorer fokuserer kun på afkast og risiko ved investering. 

o Investorer har alle en periode som horisont og ens forventninger til fremtid men forskellig 

risikoaversion og udgangspunkt i formue. 

o Investorer kan ubegrænset sælge aktiver kort, og låne/placere til risikofri rente ubegrænset. 

o Markedet udgøres af samtlige aktiver, der kan handles ned til mindste eksisterende møntenhed. 

o Fuldkommen konkurrence, alle markedsaktører er pristagere. 

o Komplet fravær af transaktionsomkostninger, hverken direkte eller ved spreads. Der betales ikke 

skat.72 

Forudsætningerne vurderes som omfattende og modellen indeholder mange elementer der kan betragtes, 

undersøges og empirisk bekræftes eller modbevises. Dette overlades til andre undersøgelser da 

undersøgelsen i sektion 2 er en kvantitativ explorativ undersøgelse. CAPM modelleringen har i denne 

undersøgelse det primære formål at bistå den samlede vurdering med en forudsigelse til genstand for 

senere kontrol i sektion 3. De mest relevante forudsætninger for denne undersøgelse opstilles her i 

punktform: 
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o Afgrænsning for skat lig denne undersøgelse 

o Det første punkt kan relateres til undersøgelsens afsnit om fat tails, hvor undersøgelsen antager 

praktisk synsvinkel, at fat tails kan forekomme hvilket betyder mere nuanceret syn på risiko end 

antagelser baseret på normalfordelingskurven.   

o Undersøgelsen tilpasser definitionen af marked ved at reducere fra alle aktiver til 440 

aktieselskaber fra Stoxx600.   

o Undersøgelsen afgrænser modsat modellen for kortsalg. 

 

Omkring CAPM modellens validitet og berettigelse antager undersøgelsen har samme tilgang som Brealey, 

Meyers og Allen fremfører i deres afsnit om modellens validitet. De pointerer for det første det logiske 

synspunkt at investorer skal kompenseres for at påtage sig ekstra risiko. Dernæst, fremføres følgende 

afgørende argument, der her bringes i citatform: 

”Second, investors do appear to be concerned principally with those risks that they cannot eliminate by 

diversification”. jf. Brealey, Meyers og Allen (2017, side 203).  

Citatet reflekterer over investorers syn på vigtigheden af systematisk risiko til markedet, der ikke kan 

bortdiversificeres. Jævnfør undersøgelsens definition af konservative investorer, indgår det i hypotesen at 

systematisk risiko i høj grad medvirker til at skabe risikoaversion. I denne kontekst giver det mening for 

undersøgelsen at benytte CAPM, da systematisk risiko ved beta styrer resultatet.  

Brealey, Meyers og Allen pointerer yderligere at modellen er populær blandt finansielle ledere da den 

simpelt opfanger dette ovenstående element. Samtidig understreges at modellen ikke kan opfattes som 

nogen formel på sandheden.73  

En anden pointe er at systematisk risiko rammer alle aktiver uanset porteføljestørrelsen. I praksis er der 

tale om risiko for uforudsete hændelser der rammer bredt, herunder skift i økonomisk politik.74 Især 

pengepolitiske skift kan have betydning for markedsrisiko. Både når centralbankchefer udmelder skift og 

når markedet udviser retningsskift i forventningerne til renteudviklingen. Inflationstal kan også have 

betydning for markedsrisiko75 da aktiers attraktivitet kan justeres i begge retninger når inflationstallet 

sætter sig i valutakursen. Internationale(udenlandske) investorers reservationspriser kan påvirkes af 

valutakomponenten og potentielt justere købelysten hvilket igen rammer bredt.   
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 Brealey, Meyers og Allen (2017), side 202-203. 
74

 Christensen (2014), side 64. 
75

 Christensen (2014), side 64. 
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6.4.2 Beregning af CAPM afkastkrav  

 

CAPM-modelleringen kræver beregnede talstørrelser for risikofri rente (Rf), beta (β) og det forventede 

afkast til markedet E(Rm).  

Undersøgelsen beregner først porteføljernes systematiske risiko ved beta. I tabel 6 ses i 

beregningskolonnen at formel fra undersøgelsens model 12 er anvendt for at beregne beta, β. Excel er 

benyttet til beregning af standardafvigelser, σ, for alle porteføljer P1-P5 og for markedet.  

Med månedlige tidsrækker for porteføljeafkast og markedsafkast i samme observationer kan samvariation 

beregnes ved korrelationen. Korrelationen udtrykker den lineære sammenhæng mellem x og y hvor 

markedet er den forklarende x faktor og porteføljerne er y. Korrelationen er et standardiseret udtryk for 

samvariationen der svinger mellem -1 og +1. Minus 1 er perfekt negativ korrelation og + 1 er perfekt positiv 

korrelation. Korrelationen beregnes ud fra nedenstående formel vist som model 16.  

 

Model 16 – Korrelation:  ρp,m = σp,m/σp*σm 

Tælleren kaldet kovariansen er også udtryk for samvariation. Korrelationen bliver standardiseret ved at 

nævneren udgør produktet af de to seriers standardafvigelser. Standardafvigelserne er et standardiseret 

mål for serieafkastenes udsving omkring middelværdien (√σ2). Her er tidsserierne porteføljerne og 

markedet. Produktet af de to størrelser kan aldrig blive mindre end tælleren og hermed kan korrelationen 

maximalt blive 1 eller -1.  

Når de 3 Excel beregnede talstørrelser indsættes i model 12 beregnes beta. Betaresultatet, β, er i tabel 6 

vist afrundet ud fra Excel som har flere bagvedliggende decimaler. Mellemregningen i beregningskolonne 

viser kun 4 decimaler i input til formel, og slutresultat afviger lidt på decimalniveau. Markedsbeta er per 

definition 1 og indsat i tabellen76.  

Tabel 677 
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 Christensen (2014), side 140. 
77

 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   

Portefølje ρ p,m σ  - P σ  - Marked Beregning β

P1 0.9261 0.0526 0.0490 0.9261*(0.0526/0.0490) 0.9937

P2 0.9803 0.0495 0.0490 0.9803*(0.0495/0.0490) 0.9895

P3 0.9844 0.0521 0.0490 0.9844*(0.0521/0.0490) 1.0462

P4 0.9812 0.0477 0.0490 0.9812*(0.0477/0.0490) 0.9548

P5 0.9741 0.0517 0.0490 0.9741*(0.0517/0.0490) 1.0261

Marked 0.0490 0.0490 1.0000
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Beta resultaterne i ovenstående tabel 6 kan tolkes således at P3 og P5 har højere systematisk risiko end 

markedet da begge porteføljer har betaværdier over markedets beta på 1. Omvendt har P1, P2 og P4 

lavere beta end markedet og dermed mindre systematisk risiko end markedet. Generelt fordeler 

betaværdierne sig meget tæt på markedet.  

Som repræsentant for det forventede månedlige markedsafkast benytter undersøgelsen det realiserede 

markedsafkast Rm som proxy. Denne størrelse blev beregnet til 0,0121 eller 1,21 % i afsnit 6.3.3. 

Sidste vigtige komponent i udledning af månedsligt CAPM afkastkrav er den risikofrie rente. Den risikofrie 

rente er fundet ud fra Bloomberg data78, og undersøgelsen har gennemført nedenstående trinvise 

beregningsmetode - lignende beregningen af de daglige kumulative afkast.  

1. Daglige close kurser for 1 måneds EURIBOR rente angivet som procentsats er opstilles i 

kolonne med rentesatser for alle datoer i undersøgelsens tidsinterval. 

2. Beregning af fraktil hvor kolonnen med renter divideres med 100 

3. Indeksering ved beregning af prisindeks ud fra 360 dages konvention, og basisværdi til 

prisindeks er 100. Formel benyttet til første beregning på første handelsdato 2008: 

(1+rente_første_handelsdato/360)*Basisværdi. 

4. Herefter beregnes daglige prisindeksværdier ud fra formel: (1+Rentet/360)*Prisindekst-1.   

5. Det daglige afkast af prisindeksserien beregnes ud fra formel: (Prisindekst/Prisindekst-1)-1. 

Denne metode for daglige afkast svarer til punkt 4 i afkastberegningerne for aktierne med 

den undtagelse at der ikke tillægges dividender i metoden for beregning af risikofri rente.   

6. Dagligt afkast R tillægges 1. R+1 har til formål at kunne beregne kumulativt afkast i næste 

punkt. 

7. Kumulativt afkast beregnes dagligt ved at gange R+1 med seneste kumulative afkast. 

Kumulativt afkast i første punkt er 1+R_förste_handelsdato. Ved den risikofrie 

renteberegning er der antaget at data haves for beregning af første dato ud fra basisdato 

på prisindeks der falder før seriens første handelsdato. 

8. Beregning af månedligt afkast ud fra to vilkårlige punkter i den kumulative serie, her 

vælges slutdatoerne i seriens månedsobservationer. Formel: (RkumMånedt/RkumMånedt-1)-1. 

9. Alle månederne summeres og der tidsvægtes. I praksis beregnes gennemsnit i Excel af 

månedsobservationerne. 

Ved at dividere med 360 i punkt 3 tages der højde for daglig rentetilskrivning. Som investor i den risikofri 

rente får man reelt kun rentesatsen på dagen, divideret med 360 dage når 360 dages konventionen 

anvendes. I takt med at løbende tilskrivninger på løber fanges effekten først i prisindekset, og slutteligt i de 

daglige kumulative afkast. Resultatet af beregningen for månedsligt Rf blev en risikofri rente på 0,0004 eller 

0,04 %.79 Alle nødvendige komponenter haves til beregning af månedligt CAPM afkastkrav for de 5 

porteføljer.  

 

                                                           
78 https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/ 

79
 Beregninger for risikofri rente i vedhæftet Excel fil: U4_DR_AVR    
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Resultaterne med tilhørende mellemregninger vises rangordnet efter mindste afkastkrav i tabel 7 for 

besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 4: 

Tabel 780 

 

Det ses af tabel 7 i beregningscellen at den systematiske risiko ved beta alene er styrende for resultaterne. 

Da risikopræmie og risikofrit afkast er ens for alle porteføljer er beta eneste formel input der varierer 

mellem porteføljerne 

 

6.4.3 CAPM resultater – diskussion 1 

 

I diskussion 1 vurderes resultaternes anvendelighed. I første omgang kan det konstateres at beta har 

relativt lavt udsving i forhold til markedets beta på 1. Yderligere noteres det generelt det forventede afkast 

eller afkastkravet til porteføljerne har lave afvigelser til det forventede månedlige markedsafkast på 

1,21 %.      

Undersøgelsen vurderer at de tilsyneladende små forskelle skal ses i lyset af flere forhold der udstiller 

vigtigheden i at nærstudere disse forskelle. Overordnet skal en stor del af den matematiske forklaring 

findes et skridt tilbage i beregningen af beta. Det ses af tabel 6 at korrelationskoefficienterne alle ligger 

over 0,9 og flere meget nært 1 som perfekt positiv korrelation. Så korrelationen er den ene del af den 

matematiske forklaring til lav divergens mellem forventet markedsafkast og afkastkravene for 

porteføljerne. Den anden matematiske del ligger ved at standardafvigelsen i formlen for beta divideres 

med markedets standardafvigelse. Her er det et krav for bidrag til højt beta at volatiliteten i tælleren ved 

porteføljen er væsentlig højere end nævneren ved markedets volatilitet. Numerisk betragtet i tabel 6 lader 

der heller ikke til at komme sådanne bidrag da volatiliteten ved sigma P1-P5 ligger tæt på sigma for 

markedet.          

Årsagerne til porteføljernes høje korrelation med markedet og lave divergens til markedets forventede 

afkastkrav vurderes til at findes i undersøgelsesdesignet. 5 forhold gør sig især gældende: 

1. Aktivklassen aktier forklares med aktivklassen aktier, og der er snævret yderligere ind på 

egenskaber. Segmenteringen begynder rent geografisk med Europa, dernæst den 

”medfødte” Blue Chip egenskab og slutteligt ved kun at medtage udbyttebetalende aktier i 

analysen. Det er således ikke overraskende med ensartede mønstre i kurserne mellem 

porteføljer og marked. 
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   

Portefølje Risikofri rente (Rf) Beta (β) E(Rm) Risikoprӕmie E(Rm) - Rf CAPM Rek beregning CAPM Rek %

P4 0,04% 0,9548 1,21% 1,17% 0.04 % + 0.9548*(1.17%) 1,15%

P2 0,04% 0,9895 1,21% 1,17% 0.04 % + 0.9895*(1.17%) 1,19%

P1 0,04% 0,9937 1,21% 1,17% 0.04 % + 0.9937*(1.17%) 1,20%

P5 0,04% 1,0261 1,21% 1,17% 0.04 % + 1.0261*(1.17%) 1,24%

P3 0,04% 1,0462 1,21% 1,17% 0.04 % + 1.0462*(1.17%) 1,26%
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2. Rent teknisk indgår responsvariablen med 1/5 af databidraget til den forklarende variabel 

ved markedet. Dette vil alt andet lige bidrage markant til at trække talretning i samme 

retning. 

3. De niveaumæssige målinger et gennemført på månedlig basis. De niveaumæssige 

absolutte forskelle kan potentielt virke større og vigtigere for investorer når der skaleres 

op på årlig basis. 

4. Perioden der betragtes, med lave renter og en lang genoprejsning for aktiemarkederne 

siden 2009 kan potentielt have begrænset volatiliteten. Relativt svage selskaber i indekset 

kan formodes at stabilisere sig hurtigere ud af turbulente perioder under sådanne 

konditioner. 

5. Spredningen antages at reduceres, da porteføljerne som kvintiler af datasættet, er relativt 

store. P1 med korrelation på 0,9261 får en forklaringsgrad R2 på 0,8577 ved at kvadrere 

korrelationen 0,92612. Dette er laveste R2, men havde undersøgelsen reduceret 

porteføljernes størrelse, vurderes det at data havde udvist større variation i de forventede 

afkast.   

Når disse forhold medtages i analysen bliver det interessant at betragte forskellene. De små forskelle skal 

ses som en indbyrdes test mellem de bedste i aktivklassen for store europæiske blue chip selskaber.  Det er 

inden for aktivklassen at investorgruppen konservative investorer typisk vil vælge et risikofyldt aktiv. Med 

den høje risikoaversion i investor profilen kan små forskelle afgøre om priserne konvergerer eller 

divergerer fra investors reservationspriser. Dette påvirker ultimativt investors købs-og salgsbeslutninger.   

6.4.4 CAPM resultater – diskussion 2 

 

I diskussion 2 vurderes resultaterne indbyrdes mellem porteføljerne. Der vurderes på årsager til forskelle 

og hvad disse forskelle betyder for konservative investorer. 

I tillæg til beregnede resultater i tabel 7 vises fordelingen mellem porteføljer på forventet afkast og 

risikoniveau i figur 8. I den grafiske opstilling ses det, at porteføljerne fordeler sig i to grupper på hver sin 

side af markedet, som har systematisk risiko med beta på 1. Porteføljerne ligger placeret på og langs med 

SML linjen – Security Market Line. Når det forudsættes at CAPM modellen prisfastsætter porteføljerne 

korrekt, kan SML linjen benyttes til forbinde porteføljerne lineært.  Porteføljernes placering på SML linjen 

er bestemt ud fra forventet afkast og systematisk risiko til markedet.81 

P5 og P3 har højest forventet afkast og ligger i gruppen med større systematisk risiko end markedet. Dette 

er årsag til at de har højest forventet afkast.  

P4, P2 og P1 tilhører gruppen med beta under markedet. Denne lavere systematiske risiko er årsag til 

lavere forventet afkastkrav i de porteføljer.    
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 Christensen (2014), side 140-142. 
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Figur 882 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis investorer har valget mellem et højt og et lavt forventet afkast til samme risiko vælges åbenlyst det 

høje afkast. Medtages risikoen vil den konservative investor profil vægte risikoen højt. Når investorer øger 

vægtning i risikofyldte porteføljer indgår det, at afkastkravet skal afspejle en præmie ud over det risikofrie 

afkast. Elles ville der ikke være grund til at forlade Rf i det sikre nulpunkt for systematisk risiko til markedet. 

Det konstateres, at det månedlige forventede afkast for porteføljerne opfylder dette krav til fulde. 

Konstanten i figur 8 ved den risikofrie rente ligger på 0,04 %. Dette niveau er markant lavere end laveste 

forventede månedlige afkast ved 1,15 % for P4. Bemærk at akserne ikke begynder i origo (0,0). 

Når konservative investorers primære beslutningsparameter er risikominimering er P4 den bedste 

portefølje for investorgruppen. Tillægges værdibetragtningen, er de porteføljer med beta under markedet, 

dem der leverer mest værdi fra nævneren i værdiansættelsen. Denne effekt kommer til udtryk da 

afkastkravet indgår i diskonteringsrenten som benyttes i værdiansættelsesmodeller. Dividende modellerne 

fra U1, samt U2 afsnittet om renteforhold, viste hvordan afkastkravet overgår til kapitalomkostningen. 

Denne nævner komponent korrigeres for vækst, og uanset om tælleren udgør Cash Flows, dividender eller 

overskud vil lavere diskonteringsrente medføre højere værdi efter tilbagediskonteringen.      

I U2 besvarelsen blev konservative investorers præferencer for høje udbytter forklaret med manglende 

tiltro til komplet information i aktiepriserne. Udbytterne blev betegnet som kompensationsredskab for 

denne risikoopfattelse. En opfattelse der især er forbundet til risiko der ikke kan bortdiversificeres, jf. citat 

Brealey, Meyers og Allen, afsnit 6.4.1.  
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
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Hypotesen om at høje udbytter, ved yields, kan nedbringe markedsrisikoen bekræftes i undersøgelsen ud 

fra den betragtede tidsperiode. Årsagen er at både P2 og P1 har mindre risiko end markedet. En 

nærliggende konklusion kunne være, at kompensationsstrategien fra udbytter, skaber yderligere 

kompensation gennem lav markedsrisiko. På baggrund heraf vil det endvidere kunne konkluderes at 

konservative investorer bør investere i porteføljer med høje udbytter og lav beta. I relation til 

undersøgelsen er udfordringen ved denne strategi dog at CAPM forudsigelsen ikke kan påvise nogen 

entydig trend. P4 med næst laveste dividend yields har lavest risiko af alle porteføljer.  

U4 besvarelsen kan afrundes ved at konstatere at CAPM forecastet indikerer sammenhæng mellem yields 

og lavt afkastkrav. Dette ved at P1 og P2 begge har lavere systematisk risiko end markedet. Da P4 har 

mindst risiko, med næst laveste yields og lavest afkastkrav, kan det ikke konkluderes endegyldigt, at der er 

sammenhæng mellem høje yields og lav systematisk risiko. Den kvantitative eksplorative del af 

undersøgelsen bidrager dermed til at understrege behovet for dybere analyse. Sektion 2 analysens validitet 

skal især korrigeres for 2 nedenstående forhold før hypoteser endeligt kan bekræftes eller forkastes:  

1. Undersøgelsens resultater bygger på at yields fungerer som et ultimativt udtryk for høje 

udbytter uden de bagvedliggende drivere for yield størrelsen medtages i bedømmelsen. 

2. CAPM modellen er en ex ante model, i den forstand at modellen forecaster det forventede 

afkast, og dermed leverer antagelse om fremtiden ud fra systematisk risiko tillagt risikofri 

rente. I undersøgelsen tager CAPM udgangspunkt i historiske observerede tal, men det 

modellen udtrykker, er begrænset til en forventning om afkast.  

Inden forslag til optimal porteføljesammensætning kan opstilles, er der behov for en dybere analyse af 

tidsperiodens empiriske datamateriale. Denne sidste analyse indeholder justering for risiko. 
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7 Sektion 3  
 

Den hidtidige talbearbejdning og analyse i sektion 2 var fokuseret på absolutte realiserede afkast samt 

porteføljernes forventede afkast ud fra CAPM modellering.  

I sektion 3 inddrages risikosiden til analyse af datasættet. Grundlaget er stadig de historiske observerede 

afkast hvori der er taget højde for udbetaling af kontante dividender. Da dataanalysen bygger på faktiske 

hændelser som justeres for risiko er der tale om kontrol eller evaluering af porteføljernes performance. 

Denne analysefase benævnes også ex post analyse hvor analyse baseret på fremtidige forventninger 

kategoriseres som ex ante analyse.83   

Med problemløsning som undersøgelsens styrende formål er den risikojusterede evalueringsdel af afkast 

den højest vægtede del af den samlede analyse. Det vurderes at konservative investorer i højere grad vil 

basere investeringsbeslutninger på årsagssammenhænge der er bekræftet ud fra faktiske hændelser end 

sandsynliggjorte forudsigelser. 

Inden sektion 3 analysen tilgår performanceevalueringen er der behov for at opsummere på status for 

analysen. Her indgår undersøgelsens hidtidige fund fra sektion 1 og 2. Dette gøres i nedenstående 

punktopstilling: 

o I segmenteringsdelen afsnit 6.1.1 blev det konstateret at risikojusteret afkast er den vigtigste 

tingængelige indikator i relation til risikominimering og begrænsning af potentielle tab på 

hovedstol. Efter investeringssummer er allokeret ud på aktie eller porteføljeniveau bør 

konservative investorer således følge denne indikator. 

o Efterspørgselsprofilen for konservative investorer er 2-delt, i den forstand at præferencer for høje 

udbytter både bygger på markedsskabte faktorer og faktorer fra drift og virksomhedsstyringsdelen. 

Sidst nævnte leder til agentomkostninger hvor investorgruppen foretrækker udbytter frem for 

overinvestering i risikable NPV projekter. 

o På baggrund af analysens segmenteringsdel har undersøgelsen et datasæt med 5 veldiversificerede 

porteføljer og en veldiversificeret markedsportefølje. 

o Der er taget højde for kontante dividender i beregningen af de historiske realiserede afkast hvor 

daglige afkast blev omregnet til månedstal. Den risikofrie rente er ligeledes omregnet fra daglig 

data til en månedlig størrelse. 

o Risikomål for totalrisiko ved standardafvigelsen samt risikomål for den systematiske risiko ved beta 

er beregnet for de 5 porteføljer. 

o Den explorative kvantitative analyse gav indikationer af sammenhænge mellem afkast og risiko i 

relation til porteføljerne. Analysen viste dog ikke nogen entydig trend der bekræfter hvorvidt 

dividender i tidsperioden har været afgørende for størrelsen på historiske og forventede afkast. På 

risikosiden er det mest bemærkelsesværdigt at P4 med relative lave yields har lavere beregnet 

risiko end porteføljer med høje yields. Såfremt yields antages som ultimativt udtryk for høje 

udbytter, modbeviser dette sammenhængen mellem lav risiko og høje udbytter. 

o Samvariation ved korrelationen viste at P1 var mindst korreleret til markedet.  
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 Christensen (2014), side 153 
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7.1 Grafisk kontrol af CAPM modellen 

 

I tillæg til ovenstående opsummering har undersøgelsen gennemført en ekstra kontrol analyse af det 

forventede afkast med det formål at optimere grundlag for tilfredsstillende performanceevaluering og 

problemløsning.  

I figur 9 er resultaterne for det forventede afkast E(R), gennem CAPM modelleringen, lagt ind og plottet 

sammen med mål for totalrisiko ved standardafvigelsen. Denne illustreres ud af den vandrette akse, ved 

sigma. 

Den efficiente rand blev indledningsvist vist grafisk i denne undersøgelse. Teorien tager udgangspunkt i at 

investorer ønsker at sammensætte porteføljer der minimerer risikoen ved et givent afkast og maksimerer 

afkastet ved en given risiko. Harry M. Markovitz har udviklet porteføljeteorien om den efficiente rand.84  

William F. Sharpe har bygget på teorien ved at tilføje kapitalmarkedslinjen som tangerer den efficiente 

rand i den optimale portefølje.85 Denne portefølje kaldes også markedsporteføljen hvor det ud fra CAPM 

antagelserne indgår at markedet inkluderer alle aktiver. Ved at kombinere antagelsen om fri adgang til lån 

ved risikofri rente har Sharpe skabt grundlaget for kombinationsporteføljer af risikofrit aktivt og risikofyldte 

aktiver.  

Figur 986 

Investeringsmulighederne ved de 

risikofyldte aktiver ligger inden for 

den cirkel Markowitz skabte i sit 

gennembrydende arbejdspapir.87 I 

lærebøger vises den efficiente 

rand oftest ud fra et udpluk af 

denne cirkel. Den grafiske 

fremstilling koncentrerer sig 

dermed ofte om det der ligger på 

eller i nærheden af den efficiente 

del. Dette hænger sammen med at 

teorien bygger på optimering af 

afkast-og risikokombinationen. 

 

Det indgår dog i teorien, at alle porteføljer, som investeringsmuligheder, ligger inden for en afgrænset 

cirkel og potentielt kan ligge i ikke efficiente områder. Dette har relevans i praksis, da det uden hensigt kan 

forekomme at investorer ender med at investere i ikke efficiente løsninger. Det ses eksempelvist i figur 9 at 
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 Markowitz (1952), side 77-91. 
85

 Sharpe (1964), side 436-438. 
86

 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
87

 Markowitz (1952), side 82. 
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P1 ikke er efficient da porteføljen har væsentligt højere risiko end det efficiente marked M. Markedet 

leverer samtidig lidt højere forventet afkast end P1. Den efficiente rand er indtegnet i Figur 8 og den 

forbinder P4 med markedet ved M og P3. Derefter fortsætter randen og antager form i retning mod en 

ellipseformet cirkel. De 3 porteføljer betragtes som efficiente ud fra den grafiske fremstilling  

Michael Christensen viser hvorledes kombinationsporteføljer skabes når kapitalmarkedslinjen, CML, 

tangerer den efficiente rand. CML givet ved en efficient portefølje kaldet k udleder Christensen ud fra 

nedenstående udtryk, som undersøgelsen betegner model 17: 

 

Model 17 - CML for efficient portefølje88:  E(Rk) = Rf + ((E(Rm) - Rf)/(σ(Rm))* σ(Rk)  

 

Den midterste del i parentes er hældningen, der både kaldes Sharpe Ratio og Reward to Variability. I 

forlængelse til sin formelopstilling, beskriver Christensen hældningen på følgende vis: 

 

“hvor kapitalmarkedslinjens hældning(også kaldet Reward to Variability) givet ved (E(rm) - rf/σ(rm) typisk 

fortolkes som markedsprisen på risiko, λ, for enhver efficient portefølje, idet hældningen angiver 

merafkastet (risikopræmien) pr. risikoenhed”. jf. Christensen (2014, side 137-138). 

 

Konventionel porteføljeteori foreskriver yderligere at invester bør optimere porteføljevægtningen der hvor 

merafkast per risikoenhed, og dermed også CML linjens hældning er størst. 

 

I takt med at investor bevæger sig væk fra 100 % allokering til Rf op mod markedsporteføljen falder 

andelen der holdes til risikofri rente. For konservative investorer medfører det at man i princippet skal 

vælge sine risikofyldte aktiver der hvor CML hældning er højest men ikke at man skal være 100 % i 

risikofyldte aktiver – man vælger bare teoretisk en retning der går imod markedsporteføljen.  

 

Det ses af figur 9 at undersøgelsen har indsat kapitalmarkedslinjen i tillæg til fr plottede E(R)/σ 

kombinationer. Det er antaget at markedsporteføljen er efficient. Følgende udtryk, ud fra model 17, er 

benyttet til udledning af undersøgelsens CML linje: 

 

CML: 0,0004 + ((0,0121-0,0004)/(0,049))*σ 

 

De indsatte tal er indsat i fraktilform ved at procenttal er divideret med 100. M porteføljens Sharpe Ratio 

er hældningen og den beregnede risikofrie rente er konstanten. Det sidste led fra undersøgelsens CML linje 

er udtrykt ved sigmategnet. I praksis ganges hældningen på den løbende numeriske udvikling for sigma ud 

af den vandrette akse, og CML linjen kan udtrykkes grafisk.  

 

Illustreret i figur 9, opnås at CML linjen tangerer eller gennemløber punktet for markedsporteføljens E(R)/σ 

kombination. Det skal pointeres at det realiserede markedsafkast på 1,21 % (afsnit 6.3.3), er benyttet som 

forventede markedsafkast i ovenstående CML linje. Ud fra CAPM modellens forecast af alle porteføljerne 
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kan det antages at markedet er efficient i den optimale portefølje. Dette ses ved at to porteføljer P4 og P3 

har numeriske E(R),σ kombinationer der ligger i området for potentiel efficient rand. Undersøgelsen har 

således valgt at indtegne en potentiel efficient rand i figur 9 for at illustrere denne pointe.  

 

Randen er tegnet med startpunkt i P4 som grafisk indikerer mindst risiko målt ved standardafvigelsen. En 

sådan portefølje betegnes som minimum varians porteføljen MVP.89 Ud fra U4 analysen og denne grafiske 

udlægning af CAPM forecast for E(R) ses en gennemgående trend at P4 har lavest risiko i undersøgelsens 

datasæt. Der henvises til lavest systematisk risiko ved beta på 0,9548 og lavest totalrisiko ved sigma på 

4,77. P4 kan betegnes efficient da den ligger på en illustreret efficient rand der forbindes med M der 

tangerer CML linjen.  

 

For konservative investorer er minimum varians porteføljen interessant da risikoen her er lavest 

kombineret med det E(R) man modtager. Alle andre porteføljer efficiente eller ikke efficiente vil have 

større risiko. De ikke efficiente vil yderligere falde i E(R) og der er ikke mening i at investere i sådanne 

porteføljer. Ved at bevæge sig langs den efficiente rand er det spørgsmål om hvor meget risiko man 

investor ønsker at påtage sig. At P4 ud fra yield segmenteringen har næst laveste yield stiller i høj grad 

spørgsmål ved om antagelserne i undersøgelsens indledende hypoteser, herunder: 

 

o Er det perioden med lave renter der skaber afvigelse fra logik at udbytter reducerer risiko, evt. fra 

efterspørgselspres væk fra fundamentale værdier.  

o Er det grundreglerne fra U1 der træder i kraft hvor P4 selskaberne har været bedre til at 

geninvestere når deres k var over r. Dette vil som vist i U1 påvirke prisen positivt, men samtidigt 

kan det antages at skabe stabilitet og værdsat af markedet gennem mindre volatilitet.  

o Er det yields som indikator for høje udbytter der generelt ikke er tilstrækkelig. De omtalte 

begrænsninger i segmenteringsdelen diskuterede at yields kan falde når markedets 

prisfastsættelse overstiger vækstraten i dividenderne. Umiddelbart vil man ikke betragte P4 med 

næst laveste yields som oplagt kandidat for konservative investorer, når yields udtrykker høje 

udbytter. 

 

Baseret på CAPM forecast og figur 9 kan det konstateres at markedet lader til at være efficient. P1 

afkræftes som mindre risikofyldt og fremstår ikke efficient og attraktiv. Når standardafvigelsen benyttes 

frem for beta på den vandrette akse udgår P1 fra gruppen med lav risiko. P1 overgår til at have højeste 

risiko, jf. figur 9.  

 

P4 er attraktiv for konservative investorer grundet status som MVP. Figur 9, samt laveste beta og laveste 

sigma, udgør det samlede bevis for denne lavrisiko status for P4. På denne baggrund kan undersøgelsen 

fortsætte med gennemførelse af performancemåling af de 5 yield segmenterede porteføljer samt marked. 
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7.2 Performancemåling – Sharpe Ratio 

 

I figur 9 blev det forventede afkast målt i forhold total risiko ved sigma i modsætning til sektion 2 der tog 

udgangspunkt i systematisk risiko med beta ud af vandret akse. 

 

Ved undersøgelsens første performancemål, Sharpe Ratio forsættes med at betragte porteføljernes 

standardafvigelse ud af den vandrette akse. Sharpe ratio er som tidlige beskrevet hældningen på CML 

linjen og et af de mest benyttede performancemål. Det fortæller hvor meget afkast over risikofri som 

investorer for ud af ekstra påtaget totalrisiko. Formlen for Sharpe Ratio vises i nedenstående model 18: 

 

Model 18 – Sharpe Ratio90:     = (Rp-Rf)/σ(Rp) 

 

R er nu det realiserede månedlige afkast som blev beregnet tidligere og opstillet i tabel 5, afsnit 6.3.3. 

Dette resultat fratrækkes den risikofrie rente og der divideres med nævner som er standardafvigelsen 

sigma for det realiserede månedlige afkast. Ved at dividere med sigma justeres afkastet for risiko. 

Resultaterne er vist i tabel 8.  

 

Tabel 891: 

 

 
 

Det ses her af tabel 8 at P1 med højeste yields er flyttet op som bedst præsterende portefølje. På trods af 

højere totalrisiko er afkastet så forholdsvist meget højere at det risikojusterede afkast for P1 er højest. Det 

ses også at markedet er næst bedst når det medregnes. Datasættets MVP portefølje, P4, er anden bedste 

af de 5 yield segmenterede porteføljer. Her er den lave risiko afgørende for højt risikojusteret afkast. 

Sharpe Ratio bekræfter igen at P4 har status som MVP. 

 

Nyt er at indikatoren før høje udbytter ved yields får betydning i det samlede billede. P2 og P3 burde dog 

ligge højere for at påvise nogen egentlig trend for at yields skulle være styrende for performance. Det 

noteres at P5 ligger højere end P3 hvilket igen indikerer at yields isoleret set ikke forekommer styrende når 

man ser bort fra P1. 

 

Da Sharpe Ratio justerer for totalrisiko er det et yderst afgørende mål for konservative investorer når de 

løbende øger vægten i risikofyldte blue chip aktier. 
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   

Portefølje Rp-Rf Rp-Rf*100 σp - MD σp - MD*100 Beregning Sharpe Ratio

P1 0.0189 1.8945 0.0526 5.2630 1.8945/5.2630 0.3600

Marked 0.0117 1.1668 0.0490 4.9049 1.1668/4.9049 0.2379

P4 0.0107 1.0745 0.0477 4.7732 1.0745/4.7732 0.2251

P5 0.0116 1.1591 0.0517 5.1668 1.1591/5.1668 0.2243

P3 0.0098 0.9753 0.0521 5.2129 0.9753/5.2129 0.1871

P2 0.0073 0.7255 0.0495 4.9507 0.7255/4.9507 0.1466
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Foruden den vigtige markedsrisiko inddrager målet det aktivspecifikke element.  Dette element kan 

relateres til afsnittet om agentomkostninger. I denne sammenhæng kan det udlægges at investorer har 

hævet sine reservationspriser og betalt præmie for P1 selskaberne. Betalingsvilligheden bygger på at P1 

selskaberne har varetaget investorernes interesser gennem høje udbytter. Her noteres igen at 

korrelationen var mindst i P1. Lavere korrelation kombineret med bedre risikojusteret afkast indikerer at 

porteføljen løbende har klaret sig anderledes og bevæget sig anderledes end markedet gennem 

tidsrækken. Den relative divergens i korrelationen for P1 i forhold til andre porteføljer medførte ikke 

bemærkelsesværdig lavere systematisk risiko end markedet. Den bedre risikojusterede performance i P1 

skyldes således aktivspecifikke forhold. 

 

Overordnet konstateres igen at der er tale om små forskelle. Jo mere sammenlignelig man laver 

måleenhederne jo mindre forskel i resultaterne. I tillæg til lignende betragtninger fra U4 om signifikans, 

skal det nævnes at Sharpe anvendes til at sammenligne forvalteres evne til at bortdiversificere 

usystematisk risiko.92 Her ses det i en meget ens gruppe at potentielle forvaltere for P1 og P4 er bedst. P4 

forvaltere minimerer risiko bedre end markedet og finder bedre aktier end forvaltere for P2, P3 og P5. 

Forvaltere for P1 finder bedre aktier inden for de 440 selskaber.  

 

Figur 1093: 

 

Figur 10 viser hvordan at P1 opnår 

placering som bedste performer ud 

fra Sharpe Ratio. Det ses at P1 har 

kombineret et højt afkast med 

højeste risiko inden for datasættet. 

CML linjen der skal tangere den 

optimale portefølje ud fra CAPM 

forudsigelsen er indsat i figuren. Det 

noteres ud fra undersøgelsens 

empiriske ex post betragtning at 

porteføljen med højeste dividend 

yields ligger højere end den 

forudsagte optimale portefølje.  

 

Undersøgelsen afholder sig dog fra at udlede at markederne ikke er efficiente, da en stikprøve på 440 

ensartede analyseenheder i samme aktivklasse vurderes som for lavt et datagrundlag til at påvise sådan 

sammenhæng. Dog bidrager figur 10 til at udstille hvordan potentielle ikke efficiente markeder kan forhøje 

det samlede risikobillede. Dette stiller igen stort krav til professionel analyse i forbindelse med 

aktieinvestering.     
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
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7.3 Performancemåling – Treynor Ratio og Jensens Alfa 

 

Når porteføljernes afkast skal justeres for systematisk risiko benyttes Treynor Ratio. På samme måde som 

Sharpe Ratio har Treynor Ratio det realiserede afkast i tælleren fratrukket den risikofrie rente. 

Performancemålet viser hermed hvor meget merafkast i tillæg til risikofri rente en investor opnår per 

ekstra påtaget enhed af systematisk risiko94. Denne systematiske risiko udtrykkes ved beta som er 

nævneren i Treynor Ratio. Formel for Treynor Ratio er vist i nedenstående model 19: 

Model 19 – Treynor Ratio:   = (Rp-Rf)/β(Rp) 

Hældningen på Treynor Ratio kaldes Reward to Volatility. Hvor Sharpe Ratio er hældning i CML linjen er 

Treynor Ratio hældning i SML linjen. For grafisk udledt SML linje blev Treynor Ratio anvendt i figur 9, jf. 

afsnit 6.4.4. Undersøgelsens beregninger og resultater for Treynor er opstillet i nedenstående tabel 9. 

Tabel 995:        

 

I lighed med Sharpe Ratio målingen er P1 igen porteføljen som leverer bedst performance. For 1 ekstra 

beta enhed i påtaget systematisk risiko får investorer 1,91 % i månedligt risikopræmie når de investerer i 

P1. Da alle porteføljerne ligger relativt centreret omkring markedets beta på 1 er det forventet at P1 med 

markant højere risikopræmie ligger først i Treynor Ratio. Efter markedet ligger P5 og P4. Forskellen mellem 

P5 og P4 er marginal. P5 leverer større månedlig risikopræmie end P4, men den lave beta i P4 og beta over 

markedet i P5 betyder at de to porteføljer næsten har ens Treynor Ratio.  

P2 og P3 ligger i bunden, på samme måde som i de to porteføljers performancemåling af Sharpe Ratio, jf. 

tabel 8. Ex post analysen af de 5 porteføljer og markedet viser klare mønstre der samles i nedenstående 

punktopstilling: 

o P1, markedet og P4 udgør datasættets bedste porteføljer for konservative investorer da de leverer 

bedst risikojusteret afkast og for P4 gælder at porteføljen performer godt samtidig med at 

porteføljen i alle målinger har laveste risiko. 

o P5 med laveste yields ligger fornuftigt placeret i begge risikojusterede afkastmål. 

                                                           
94

 Christensen (2014), side 156 
95

 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
 

Portefølje Rp-Rf Rp-Rf*100 βp Beregning Treynor Ratio 

P1 0.01895 1.8945 0.9937 1.8945/0.9937 1.9066

Marked 0.01167 1.1668 1.0000 1.1668/1.0000 1.1668

P5 0.01159 1.1591 1.0261 1.1591/1.0261 1.1296

P4 0.01075 1.0745 0.9548 1.0745/0.9548 1.1253

P3 0.00975 0.9753 1.0462 0.9753/1.0462 0.9322

P2 0.00726 0.7255 0.9895 0.7255/0.9895 0.7332
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o P2 og P3 ligger lavt, både når der justeres for totalrisiko og systematisk risiko. Disse resultater 

afkræfter umiddelbart at datasættet kan påvise nogen form trend at høje udbytter, gennem yields, 

skaber bedre risikojusteret afkast end aktier der betaler lavere udbytter.     

Inden performancemålingen kan opsummeres gennemføres undersøgelsens sidste test ved Jensens Alfa, 

der potentielt kan bringe undersøgelsen nærmere den sluttelige problemløsning. 

Jensens Alfa er et performancemål der fortæller hvor meget afkast en portefølje har genereret i forhold til 

porteføljens forventede afkast. Undersøgelsens sektion 2 beregninger af forventet CAPM afkast skal 

dermed holdes op i mod det historiske realiserede porteføljeafkast.  Formel for Jensens Alfa opstilles som 

undersøgelsens model 20: 

Model 20 – Jensens Alfa96:  αp = Rp – Rf – βp*(Rm - Rf) → 

   αp = Rp – E(Rp)  

Foruden den numeriske tolkning kan Jensens Alfa og Treynor ratio tolkes sammen rent grafisk hvilket er 

vist i figur 11. Alfa udtrykkes ved den lodrette afstand mellem porteføljens realiserede afkast og det 

forventede afkast. For det realiserede afkast benyttes SML kurven hvor hældningen er porteføljens Treynor 

Ratio. Afstanden aflæses ved at gå lodret ned på SML kurven udledt gennem CAPM modellering. Denne 

SML kurve benytter markedets Treynor Ratio som hældning.  

Figur 1197 
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
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Da SML kurven for markedet er udtryk for det forventede afkast kan alfa findes ved aflæsning af 

henholdsvis realiseret-og forventet afkast i det punkt der udtrykker porteføljens beta langs den vandrette 

akse. Herefter kan de to tal fratrækkes som vist i model 20. 

Det ses at alle SML kurver starter med konstant i origo (0,0). Det skyldes at Rf udgår af betragtningen, både 

for det realiserede porteføljeafkast og for det forventede afkast. 

Resultater for Jensens Alfa vises rangordnet efter højeste alfa i tabel 10. Det noteres at porteføljerne har 

samme placering som ved Treynor Ratio. Jensens Alfa bidrager således ikke til at flytte på det samlede 

indtryk af porteføljernes performance 

Tabel 1098 

 

 

 

 

 

Det kan opsummeres at P2 og P3 gennemgående ligger lavest i risikojusteret afkast. Undersøgelsen gør her 

status at der ud fra analysen ikke kan påvises nogen trend der indikerer sammenhæng mellem bedre 

risikojusteret afkast når yields repræsenterer høje udbytter. Minimum en af porteføljerne P2 eller P3 skulle 

gennemgående have ligget med i top 3 sammen med P1 for at tale om sammenhæng til høje udbytter i 

tidsperioden.  

I næste afsnit opstilles forslag til optimal porteføljesammensætning for langsigtede konservative investorer 

i Europa.  

Eftersom resultaterne ikke leverer nogen entydig trend indgår betragtninger om alle porteføljerne i 

undersøgelsens sidste vurderende afsnit.  
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
 

Portefølje Rp E(Rp) Beregning αp αp%

P1 0.0193 0.0120 0.0193-0.0121 0.0074 0.74%

Marked 0.0121 0.0121 0.0121-0.0121 0.0000 0.00%

P5 0.0120 0.0124 0.0120-0.0124 -0.0004 -0.04%

P4 0.0111 0.0115 0.0111-0.0115 -0.0004 -0.04%

P3 0.0102 0.0126 0.0102-0.0126 -0.0025 -0.25%

P2 0.0077 0.0119 0.0077-0.0119 -0.0043 -0.43%
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7.4 Problemløsning 

 

I dette afsnit opstilles forslag til porteføljesammensætning. Med baggrund i undersøgelsens hidtidige 

analyse og nye fund skal forslagene tilpasses til den definerede konservative investorprofil. 

Afgrænsningerne indgår stadig i løsningsforslagene hvor kortsalg og skatteforhold ikke medtages. 

Da markedstiming er del af praktisk porteføljeforvaltning indgår dette element på det generelle niveau. 

Derudover er forslagene primært rettet mod komponentsammensætning på aktie- og porteføljeniveau ud 

fra egenskaber og historiske mønstre belyst i undersøgelsen. Med langsigtet tidshorisont ligger 

løsningsforslagene på det strategiske styringsniveau så operationalisering er begrænset til de foreslåede 

indsatsområder.  

7.4.1 P1 – Bedste performer 

 

Som første forslag anbefales konservative europæiske investorer at tildele vægt til P1 som del af 

investorernes risikofyldte aktiver. Europæiske blue chip aktier passer til investorprofilen når vægtning skal 

øges i risikofyldte aktiver. Førstevalget for investorgruppen er et højt risikofrit afkast, men i fraværet heraf 

er blue chip aktier med høje kontante dividender en nærliggende substitut. Højere likviditet, lavest risiko 

blandt aktier og passiv indkomst fra udbytterne taler for denne status. 

P1 ligger i top for alle målinger i det risikojusterede afkast (Sharpe, Treynor og Jensens Alfa). Det er antydet 

gennem undersøgelsen at yield begrænsningerne kan forvride billedet for performance. Aktier der relativt 

performer mindre godt på kursen kan derigennem have højere dividend yields. P1 har udvist robusthed og 

kombineret høje yields med bedst performance i totalafkastet som inkluderer udbetaling af kontante 

dividender. Begrænsningen i yields som indikator har således ikke relevans for P1. 

P1 er samtidig den portefølje der bedst bortdiversificerer aktivspecifik risiko hvilket ses på lavere 

korrelation til markedet. På trods af højere standardafvigelse realiseres væsentlig højere afkast hvilket 

leverer analysens bedste Sharpe Ratio. Ved at investere i P1 følger investorerne anvisningerne fra 

porteføljeteorien om at vælge den portefølje med højest hældning på CML linjen, også kendt som Sharpe 

ratio. En sådan portefølje betegnes som den optimale portefølje.  

Den optimale portefølje tangerer den efficiente rand i som tidligere belyst i afsnit 7.1. I relation til 

indifferenskurverne fra figur 4 skabes der ligevægt mellem optimal portefølje og investors risikoaversion 

når indifferenskurverne tangerer den optimale portefølje. Ud fra skift i vægtning fra ren klassisk 

konservativ til moderat konservativ investorprofil vurderes denne lige vægt at kunne skabes. Den relativt 

højere standardafvigelse i P1 kompenseres af lavere hældning for indifferenskurverne i den moderat 

konservative gruppe, og ligevægt kan antages. 

Den systematiske risiko i det månedlige afkast ligger for P1 på niveau eller lidt under markedet hvilket må 

betegnes som neutralt niveau. Neutral til lav systematisk risiko er positivt for en portefølje der 

overperformer markedet.  
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7.4.2 P4 – Minimum Varians Porteføljen 

 

P4 er betegnet minimumvariansporteføljen (MVP) ud fra de løbende kvantitative fund fra sektion 2 og 3. 

Michael Christensen viser hvordan kombineret vægtning af porteføljer med højt og lavt afkast kan levere 

bedre afkast og lavere risiko end ved investering i porteføljerne enkeltvist.99 Undersøgelsen gennemfører 

beregning af MVP for at undersøge om der findes en sådan fordelagtig kombination mellem P4 og P1. 

Konsekvensen af denne tankegang vil for undersøgelsen betyde at den kombinerede portefølje ville 

reducere risikoen i P4 samtidig med af afkast i den kombinerede portefølje vil blive højere end for P4 

alene. En sådan mulig kombination vil være minimum varians porteføljen.  

Formel for vægten af den mindst risikofyldte portefølje i kombineret potentiel MVP er opstillet 

nedenstående i model 21, hvor vægten beregnes for P4: 

Model 21 – MVP vægt for P4100: xP4 =  (VariansP1 – KovariansP4,P1)/  

    (VariansP4 + VariansP1 – 2* KovariansP4,P1) 

Vægten for P1, xP1, findes efterfølgende ved at trække P4 vægtandelen fra 1(1- xP4).      

Tabel 11101 

 

I ovenstående tabel 11 ses resultaterne af MVP beregningen. Når tæller divideres med nævner er P4 

vægten over 100 % og P1 vægten bliver negativ. For at kontrollere hvorvidt P1 standardafvigelsen alene er 

årsag til denne fordeling kontrolleres samme beregning mellem P4 og markedet. Undersøgelsen har vist at 

markedet lavere totalrisiko end P1 hvilket bekræftes af ovenstående varians i tabel 11.  

Beregningerne udtrykker at datasættets minimum varians portefølje er P4 da også markedet får negativ 

vægt, jf. tabel 11. Den negative vægt betyder at der anbefales kortsalg. Da undersøgelsen har afgrænset 

for kortsalg, og yderligere har valgt at anbefale P1, fravælges en sådan strategi.  

Ud fra undersøgelsens kvantitative analyse konstateres at P4 som portefølje indeholder egenskaber der 

tiltaler konservative investorer med status som MVP. P4 har også egenskaber der afviger fra investor 

profilens præferencer da dividend yields er lave. En række potentielle årsager for denne tvetydighed kan 

opstilles: 

1. Tidsperioden med lave renter har skabt efterspørgselspres og skubbet aktier væk fra sine 

fundamentale værdier. 
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   

Varians P1 Varians P4 KovariansP1,P4 2*KovariansP1,P4 Tæller Nævner Vægt P4 Vægt P1

0.0028 0.0023 0.0024 0.0048 0.000364 0.000237 1.5392 -0.5392

Varians M Varians P4 KovariansM,P4 2*KovariansM,P4 Tæller Nævner Vægt P4 Vægt M

0.0024 0.0023 0.0023 0.0046 0.000109 0.000090 1.2097 -0.2097
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2. Begrænsningerne for yield som indikator for høje udbytter kan have medført at P4 aktierne har 

lave yields af den årsag at væksthastigheden i dividenderne ikke kunne følge med 

væksthastigheden for P4 selskabernes aktiekurser. Resultatet vil være at yields falder. Det ses at P4 

har bedre realiseret afkast end både P2 og P3, men lavere yields. Punkt 1 kan have forstærket 

denne udvikling.   

3. Der er tale om aktivspecifikke forhold i den forstand at P4 selskaberne vurderes mere stabile 

hvilket har medført efterspørgsel for lav risiko og forhøjede reservationspriser. Dette har presset 

nævneren op i yield beregningen.    

4. P4 selskaberne kan potentielt have fulgt grundreglerne fra værdiansættelsen bedre end P2 og P3 

hvilket har nedbragt udbytterne og realiseret højere priser. 

For kontrol af tidsperiodens påvirkning har undersøgelsen sammenlignet datasættets realiserede afkast for 

hele perioden og et 5 årigt udpluk med start primo 2013. Nedenstående figur 12 søjlediagram viser den 

procentvise forskel i afkastet mellem perioderne. Periode 1 er basisår.  

Figur 12102: 

  

Det noteres at P1 har mindre realiseret afkast i periode 2 end i periode 1. P2 har næsten haft 40 % højere 

realiseret afkast siden 2013 hvilket hænger sammen med at P2 kommer fra laveste niveau i periode for 

hele datasættet. Ellers noteres at P4 med 24,66 % mere månedligt realiseret afkast i periode 2 ligger 

nummer to samlet set. Dette betyder at der kan være tale om at en yield begrænsning ved at priser stiger i 

højere takst end P4 selskaberne kan og vil øge vækstraten i dividenderne. Yield falder som konsekvens og 

dette betyder ikke at P4 selskaberne ikke er veldrevne selskaber. Dette understøttes yderligere af status 

som datasættets MVP, hvor markedet har udvist vilje til at betale præmie for lavere risiko.  

Af de punktopstillede årsager kan 3 af 4 relateres til belyste forhold omkring betalingsvillighed og 

tidsperioden der indikerer forekomst af en yield begrænsning.  
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 Egen tilvirkning ud fra vedhæftede datasæt beregninger, Excel fil: U4_MDR_CAPM_U5_Performance   
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7.4.3 Opsummering – Porteføljesammensætning 

 

Undersøgelsen anbefaler at investorer gennemfører dybdegående analyser af aktiv specifikke forhold for 

P4 selskaber samt selskaber fra resterende porteføljer. Analysen viser at fundamentalanalyse har sin 

berettigelse men samtidigt at fejlmarginen er lav i det at kun en portefølje slår markedet. Når 

transaktionsomkostninger og omkostninger til informationssøgning stiger skal disse omkostninger kunne 

dækkes af et merafkast gennem aktiv forvaltning.  

For porteføljesammensætningen anbefales at den konservative investorgruppe fortsætter med følge sin 

risikobegrænsende strategi gennem fornævnte investering i P1. Denne strategi bør suppleres med at søge 

investering i stærke selskaber der varetager sine investorers interesser og ikke påfører investorer 

unødvendige agentomkostninger.  

Investeringsmulighederne foruden P1 kan potentielt være blue chip aktier fra alle de 4 resterende 

porteføljer. Da der er tale om øget vægtning og ikke komplet vægtning i risikofyldte aktiver kan 

konservative investorer passende holde en betydelig vægtning af kombinationsporteføljen i det risikofrie 

aktiv. Dermed opretholdes muligheden for at time markedet for ny-og geninvestering i de aktier som 

passer til investor gruppens risikovillighed.  

Når midler er sat i aktiver eller porteføljer anbefales at benytte det risikojusterede afkast som 

beslutningsgrundlag og til måling af performance. 

Undersøgelsens bidrag til porteføljesammensætning begrænses foruden P1 investeringen til generelle 

termer. Det overvejende tema er at studere aktivspecifikke forhold i kombination med at opretholde 

option for at time markedet.  

Da konservative investorer er risikoaverse og antages at have gennemgående mistro til informationsniveau 

og risikobillede i kendte historiske priser anbefales ikke at investorgruppen bredt investerer med høj 

vægtning i markedsindeks. I denne undersøgelse performer repræsentanten for markedet næstbedst efter 

P1, men konservative investorer er villige til at acceptere mindre afkast mod at begrænse risiko, jf. afsnit 

5.2. Forskellen mellem periode 1 og 2 viser markant større realiserede afkast i den seneste periode med 

undtagelse af den bedste portefølje, jf. figur 12. Dette indikerer at markedet kan være drevet af eksterne 

forhold som lave renter. Under periode 2 har den i undersøgelsen benyttede risikofrie rente ligget lige 

omkring nul eller på negativt niveau(jf. bilag 1). Gennem diskontering skaber dette grundlaget for en 

positiv driftkomponent som suppleres til den generelle Random Walk fra afsnit 5.4.1. Under sådanne 

konditioner anbefaler undersøgelsen ikke konservative investorer at påtage sig høj vægt i markedet på 

trods af at markedet er mest veldiversificeret. Usikkerheden fra generelle prisfald vurderes hertil for stor 

ud fra en marginalbetragtning der ikke indeholder afdækning af kreditrisiko.   

I stedet anbefales at konservative investorer i første omgang gennemfører omfattende og tilstrækkeligt 

analysearbejde. Dette kan gennemføres på egen hånd eller gennem professionelle forvaltere.  

Investeringen i risikofyldte blue chip aktier bør herefter fordeles mellem de selskaber der leverer bedst 

risikojusteret performance og de selskaber som har laveste risikomål lignende selskaberne fra 

undersøgelsens porteføljer 1 og 4.  
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7.4.4 Forbehold og udbygget kildekritik 

 

 Når porteføljer anbefales tager undersøgelsen stadig følgende forbehold: 

o Afgrænsningerne medtages i betragtningerne  

o Attraktiviteten er baseret på 10 års historik i risikojusteret afkast kombineret med egenskaben af 

høje udbytter. Andre perioder kan vise andre resultater i risikojusteret afkast og udbytte størrelser 

for de anbefalede porteføljer.   

Løbende observering af det risikojusterede afkast skal i praksis kombineres med markedstiming hvor 

porteføljesammensætningen tilpasses til investors eller forvalters marginalvurdering af fremtidigt 

potentiale i de enkelte aktier. I de enkelte tilfælde skal sammensætningen altid tilpasses til investors 

risikovillighed. 

Datasættets tilpasninger og bortfald medfører yderligere behov for kontrolundersøgelse ud fra betalt data 

af højere kvalitet end undersøgelsens primære datakilde. En sådan kontrol kan yderligere bekræfte 

validiteten, i det at undersøgelsen måler ud fra de rigtige kriterier. Realibiliteten ved at kriterierne leverer 

ensartede resultater kan også kontrolleres, når målingen udvides med bortfald fra denne undersøgelses 

segmentering. Specifikt er det tale om bortfald fra fase 2 og fase 4 segmenteringen hvor fase 4 bortfald 

alene reducerede stikprøvestørrelsen med 41 bortfald fra 485 til 440 selskaber, svarende til 8,45 %.     

I problemløsningen er der gennemført supplerende kontrol test af 2 perioder, jf. figur 12.  Undersøgelsen 

har valgt at sammenligne en periode på 5 år med en periode på 10 år. Alternativt kunne man have valgt at 

opdele de 10 år i to perioder på fem år. Hensigten med valgt metode er at illustrere hvordan den senere 

periode i historisk sammenhæng har leveret høje afkast. Således skiller perioden sig ud fra det samlede 

billede af undersøgelsesperioden.  
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8 Konklusion  
 

I undersøgelsens kvalitative sektion 1 blev det først konstateret at værdiskabelsen for prisen på aktier 

bygger på driftsmæssige forhold samt eksterne forhold. De driftsmæssige forhold påvirker overskuddet ved 

EPS samt forrentningen af den opsparede egenkapital. De eksterne forhold som rente og økonomisk vækst 

påvirker diskonteringsrenten og dermed prisen på aktien. Når formålet er værdioptimering bestemmes 

udbyttepolitikken af forholdet mellem kapitalomkostning (r) og forrentning af den opsparede egenkapital 

(k). 

I klarlægningen af konservative investorers præferencer for høje udbytter var hovedpointen for de 

markedsskabte præferencer at usikkerhed omkring prisernes informationsniveau skaber 

kompensationsbehov. Dette kompensationsbehov opfylder investorgruppen gennem høje udbytter.     

For præferencer baseret på drift og virksomhedsstyring er minimering af agentomkostninger afgørende for 

konservative investorer. Ved at betale høje udbytter begrænses grundlaget for overinvestering i negative 

NPV projekter. Dette er det driftsbetingede grundlag for investorgruppens fokus på høje udbytter.   

CAPM modelleringen i sektion 2 viste i nogen grad sammenhæng mellem afkastrav og størrelsen på 

udbytter udtrykt gennem dividend yields. Analysen blev gennemført på 440 Blue Chip selskaber fra det 

Europæiske Stoxx600 indeks, hvor realiseret afkast inklusive dividender blev beregnet. 

Undersøgelsesperioden er primo 2008 til ultimo 2017. CAPM forecast blev efterfølgende beregnet. De to 

porteføljer med højeste dividend yields af 5 porteføljer havde begge beta værdier under 1. Porteføljen med 

næst laveste dividend yield havde dog laveste beta hvilket afkræfter forekomst af stærk sammenhæng. 

Performanceanalysen i sektion 3 viste ex post at porteføljen med datasættets højeste dividend yield (P1) 

også leverede det højeste risikojusterede afkast. Både i relation til totalrisiko udtrykt ved Sharpe Ratio og 

for den systematiske risiko ved Treyner Ratio. Beregning for Jensens Alfa viste at denne portefølje var 

eneste portefølje der performede bedre end markedet. 

Porteføljen med næstlaveste dividend yield (P4) havde gennemgående lavest risiko i datasættet og 

leverede sammen med markedet et godt risikojusteret afkast. Beregning for Minimum Varians Portefølje 

viste at denne P4 fik status som mindst risikofyldte portefølje.  

Ex post viste analysen ligesom ex ante analysen ingen beviselig trend på at høje udbytter leverer et bedre 

risikojusteret afkast. Årsagen var at P2 og P3, med anden og tredje højeste dividend yields, leverede 

laveste performance i alle målinger.   

Undersøgelsen viser indikationer af efterspørgselspres som følge af det verserende lavrentemiljø. 

Resultater for portefølje 4 med lav risiko og god performance indikerer potentiel begrænsning i dividend 

yield som retvisende indikator for høje udbytter. Betalingsvillighed i markedet har potentielt skabt 

hastigere takt i prisudviklingen på aktien end vækstraten i dividenderne. Dette skubber størrelsen på yields 

i nedadgående retning. 

Forslag til porteføljesammensætning blev diskuteret ud fra undersøgelsens problemløsende formål.  
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På baggrund af den samlede analyse og investorprofilen for konservative investorer blev det anbefalet at 

investere i P1 ved øget vægtning i aktier. I tillæg blev det anbefalet at gennemføre tilstrækkelig analyse 

med fokus på aktivspecifikke forhold. Samtidig blev anbefalingen at fastholde betydelig vægtning til 

risikofri rente. Formålet hermed er opretholdelse af option til at time markedet.  

Dette begrundes med investorgruppens vilje til at modtage lavere afkast som kompensation for mindre 

risiko. Herunder risiko for tab på hovedstol. 

Som performance indikator blev det undervejs konstateret at det risikojusterede afkast er det bedste 

redskab for konservative investorer. 

9 Perspektivering 
 

I forlængelse af problematikken omkring begrænsninger ved dividend yield som indikator har det relevans 

at udvikle alternative scorings kriterier og modeller. Her kan yields indgå som en af flere indikatorer for 

høje udbytter i en forklarende multifaktor model. 

Til nærmere studie af undersøgelsens portefølje 4 kan man forestille sig at de gennemsnitlige årlige afkast 

for periodens udbytter divideres med de gennemsnitlige årlige afkast for periodens ultimo kurser. Hermed 

kan beregnes en faktor til sammenligning mellem porteføljerne. Faktoren vil indikere hvor mange gange 

prisen stiger mere end udbytterne over perioden. Denne ret omfattende beregningsdel vil kunne bekræfte 

eller forkaste undersøgelsens løbende antagelse om begrænsning for dividend yield som indikator. 

Beregningsstørrelsen vil yderligere kunne benyttes som forklarende faktor i først nævnte multifaktor 

model.   
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11 Appendiks 

11.1 Bilag 1 
Federal Funds rate103:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskofri rente104: 
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11.2 Bilag 2 
 

Tabel beregninger til RPF P/E model, figur 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsporteføljen – Sektor fordeling: 
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11.3 Bilag 3 
 

P2 – Sektor fordeling: 

 

P3 – Sektor fordeling: 
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11.4 Bilag 4 
 

P4 – Sektor fordeling: 

 

P5 – Sektor fordeling: 
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11.5 Bilag 5 
 

Oliepris – Brent Crude siden prisfald H2-2014105: 
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