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1. Indledning 

De seneste år har været et marked med lave indlånsrenter, hvilket har presset investorerne til at finde nye veje 

efter høje afkast. Samtidig er det de færreste, der både har økonomi, viden og tid til at forvalte deres penge 

veldiversificeret selv. Investorerne, store som små, ender derfor tit hos en investeringsforvalter, som enten har 

en passiv eller en aktiv investeringsstrategi. Hvilken af disse to strategier, der er bedst er omdiskuteret, og der 

findes en række argumenter både for og imod begge tilgange.  

 

Den anerkendte investeringsguro, Warren E. Buffett, har længe argumenteret for at aktivt forvaltet 

investeringsløsninger administreret af professionelle i en periode vil underperforme i forhold til indeksfonde 

med lave omkostninger. Ifølge Buffett er de høje administrationsomkostninger til fordel for forvalterne og ikke 

investorerne. Han anbefaler derfor, at investorerne skal holde sig til billige indeksfonde, heriblandt Exchange 

Traded funds (ETF) (Buffett, 2016). For at understrege sin anbefaling, valgte Buffett i 2007 at udfordre 

professionelle forvaltere, vis koncept var aktivt at sammensætte deres porteføljer. Han indgik et væddemål, 

der gik ud på, at forvalteren efter bedste evne skal investere en amatørinvestors penge bedre end en 

indeksbaseret ETF over en 10-årig periode efter omkostninger. Altså skulle forvalteren bevise, at deres services 

levede op til deres omkostninger. En interessant detalje var, at kun en investeringsforvalter ud af mange 

adspurgte turde at tage væddemålet op. Protégé Partners valgte nøje fem aktive “Fund of Funds” bestående af 

over 100 hedge fonde for at ramme den allokerede portefølje, de ønskede. Væddemålet sluttede i 2018 og som 

vist i figur 1.1 vandt Warren Buffet væddemålet med en stor margin. Hans ETF gav et samlet afkast på 125,8% 

mod Protégé Partners’ gennemsnitlige afkast på tværs af de 5 “Fund of Funds” på 36,3%.   

 

 

Figur 1.1: Sammenligning af afkast over de 5 aktive forvaltet investeringsfonde og S&P 500 (Buffett, 2016) 
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Tallene i ovenstående figur kan indikere, at Protégé Partners har været mere risikoaverse med mindre udsving 

end markedet. Protégé Partners fik en bedre start end markedet, hvilket kan skyldes, at de evnede at shorte 

markedet på det rigtige tidspunkt. Det kan derfor siges at være et tvetydigt resultat, da man fristes til at 

overveje, hvorvidt resultatet havde været anderledes med flere dårlige perioder. Til trods for dette er det 

tankevækkende, at Warren Buffett vandt væddemålet så overbevisende uden at foretage ændringer i sin 

portefølje, særligt når væddemålet indikerede, at en amatørinvestor kunne slå professionelle Wall Street-

forvaltere så markant over en tidshorisont på 10 år. Dette burde ellers havde været tids nok til at indhente eller 

overgå markedet ifølge deres egen investeringsstrategi.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående er det en interessant overvejelse, hvorvidt væddemålet har givet et retvisende 

billede af de to investeringsstrategier, eller hvorvidt udfaldet nærmere kan siges at skyldes Protege Partners’ 

manglende evne til at udnytte mulighederne på markedet. Netop dette ønsker nærværende opgave at belyse 

nærmere. Dette vil gøres gennem en performanceevaluering af de investeringsforeninger, som de alternativt 

kunne have investeret i. Ydermere undersøges det, hvorvidt der halvvejs i væddemålet kunne være konstrueret 

en bedre portefølje end Protege Partners og dermed slå Warren Buffets ETF. 

1.1 Problemstilling 

Den samlede investeringsformue hos de danske investeringsforeninger er steget med 28,2% på blot 5 år, som 

vist i figur 1.3. Denne stigning bærer præg af, at den enkelte investor i højere grad overlader sine investeringer 

til de professionelle i håb om, at de kan genere et merafkast. Samtidig ses der i figur 1.4 også en stor interesse 

for ETF’er, hvis samlede investeringsformue er steget med 51,2% i samme periode. Udviklingen i markedet 

kan derfor indikere en fortsat uenighed om hvilken investeringsstrategi, der er bedst. 

 

Formålet med nærværende opgave er at give et empirisk bud på hvilken investeringsstrategi, der er bedst, og 

om det overhovedet er muligt for aktivt forvaltede investeringsløsninger at slå Warren Buffetts ETF i 

væddemålsperioden 2008 til 2018. Der vil derfor foretages en performanceevaluering af aktive 

investeringsforeninger og ETF’er på tværs af markederne ud fra et fælles benchmark. Herefter foretages en 

sammensætning af forskellige optimale risikoporteføljer med henblik på at undersøge, hvorvidt Protégé 

Partners kunne have performet bedre ved at benytte andre investeringsstrategier.  

 

Ovenstående leder til følgende problemformulering. 
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1.2 Problemformulering 

 

Er der empirisk belæg for, at Warren Buffetts passive investeringsstrategi er bedre end en aktiv? 

 

Denne problemformulering ønskes besvaret via nedenstående arbejdsspørgsmål: 

 

- Hvad er en aktiv og passiv investeringsstrategi? 

- Hvordan har danske aktive investeringsforeninger performet sammenlignet med en ETF i deres 

respektive markedsområde i perioden 01.01.08 - 01.01.18? 

- Hvordan ville en risk parity portefølje og tangentportefølje have performet sammenlignet med de 

danske aktive investeringsforeninger og de relevante ETF’er? 

 

1.3 Afgrænsning 

For at besvare problemformuleringen bedst muligt har det været nødvendigt at foretage en række 

afgrænsninger. Opgaven vil så vidt muligt fokusere på samme aktiver som i væddemålet, ved at ETF’erne 

repræsenterer den passive investeringsstrategi og aktivt forvaltede investeringsforeninger repræsenterer den 

aktive investeringsstrategi. Passivt forvaltede investeringsforeninger, blandede investeringsforeninger samt 

investeringsforeninger, som alene investerer i obligationer, er derfor fravalgt. En evaluering af passive 

investeringsforeninger er afgrænset, da den passive investeringsstrategi vil bedømmes ud fra ETF’ens evne til 

at replikere sit indeks. Blandede investeringsforeninger er fravalgt, eftersom et entydigt benchmark ikke vil 

eksistere og derfor vil kræve sit eget benchmark. Af samme årsag er der heller ikke medtaget 

investeringsforeninger, som alene eksponerer sig i obligationer. Endvidere vil øvrige ETF’er, hvis 

underliggende porteføljer består af andet end aktieindeks, ligeledes blive afgrænset. 

Evalueringsperioden er fra 01.01.08 til 01.01.18 såvel ligesom i væddemålet, og der vil kun indgå aktiver, som 

har eksisteret i den periode. Dertil vurderes udviklingen af de udvalgte aktivers afkast alene ud fra deres net 

asset value, og der tages derfor ikke højde for skat, opbevaringsomkostninger, emission- og indløsningstillæg.  

Dette skyldes blandt andet, at skat og depotomkostninger kan være forskellige afhængig af, hvor investor 

befinder sig. I opgaven vil udvalgte investeringsforeninger være repræsenteret af danske foreninger, og der 

vil derfor afgrænses fra at inddrage udenlandske investeringsforeninger.  
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1.4 Metode og opgavens struktur 

I dette afsnit introduceres opgavens struktur samt valg af metoder. Opgavens struktur er illustreret i figur 1.2. 

 

 

Figur 1.2 - Opgavens struktur 

 

I besvarelsen af opgavens problemformulering vil der indledningsvis kort redegøres for den aktive og passive 

investeringsstrategi. Herefter vil en række teoretiske perspektiver og modeller gennemgås, der hver især 

belyser den performance, som henholdsvis den aktive og den passive investeringsstrategi har haft. Den 

teoretiske gennemgang vil danne udgangspunkt for en efterfølgende analyse af datamaterialet, hvor de 

forskellige modeller vil inddrages og anvendes til at sammenligne strategierne. Dernæst vil opgavens 

datamateriale præsenteres, samt hvordan dataet metodisk er indhentet og behandlet. Herefter følger en grundig 

analyse, som er opdelt i to dele. I første del foretages en performanceevaluering af hver enkelt 

investeringsafdeling imod sit benchmark og dens respektive ETF. Her vil blandt andet Enkelt-indeksmodellen, 

herunder Jensens alpha blive benyttet. Dertil vil Sharpe og Treynor ratio blive beregnet for at understøtte 

resultaterne af Jensens alpha og samtidig bidrager til rangering af de forskellige investeringsafdelinger overfor 

deres respektive ETF’er. Der vil også foretages en analyse af investeringsafdelingernes evne til at udøve 

selektion og markedstiming. Efterfølgende vil en flerfaktor model, Fama French 3 faktor model, blive benyttet 

for at vurdere, hvorvidt dette bidrager med en højere forklaringsgrad, end hvad enkelt-indeksmodellen kan 

præstere. I anden del af analysen sammensættes forskellige tangentporteføljer samt en risk parity portfølje for 

at teste, hvorvidt disse porteføljestrategier kan give en bedre performance sammenlignet med de enkelte 

investeringsafdelinger samt Warren Buffets passive investeringsstrategi. De analytiske fund vil løbende blive 

opsummeret og vil afslutningsvist samles i en konklusion.  
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1.5 Aktiv investeringsstrategi 

Kendetegnet ved en aktiv investeringsstrategi er en tro på at kunne overperforme sit indeks ved at time et ikke-

efficient marked (Finansdanmark, u.å.). Med andre ord, en evne til at købe og sælge de rigtige aktiver på det 

rigtige tidspunkt for at opnå et merafkast. For at forudsige de rigtige aktiver er det centralt at kunne analysere 

markedets tendenser og dernæst reagere på dem i tide. Det er derfor ofte lettest at overlade investeringerne til 

professionelle ud fra denne strategi. De primære fordele ved en aktiv investeringsstrategi frem for en passiv 

er, at investor har en teoretisk chance for at slå markedet og samtidig besidder muligheden for at justere sin 

portefølje løbende efter markedsforholdene. Løbende justeringer medvirker også til højere omkostninger ved 

flere ressourcer til analysearbejde, flere rebalanceringer m.m og kan derfor også være én af strategiens ulemper. 

Aktivt forvaltede investeringsløsninger er derfor ofte bagud fra start set ud fra det relative afkast i forhold til 

den passive investeringsstrategi. 

1.5.1 Investeringsforeninger 

I denne opgave vil aktive investeringsforeninger, som kun eksponerer sig i aktier, repræsentere den aktive 

investeringsstrategi. I dette afsnit vil der derfor kort redegøres for, hvad en investeringsforening er, dens 

fordele samt hvordan den prissættes.  

 

En investeringsforening er en gruppe investorer, der er gået sammen for at lave en portefølje indenfor et 

defineret investeringsområde. Indskuddet for investorerne bliver samlet i en pulje, som den enkelte investor 

får en andel i. Investorerne opnår derved med få midler en god spredning, som er veldiversificeret, besidder 

stordriftsfordele samt en professionel forvaltning. Udviklingen i investeringsforeningers formue er steget siden 

2008 fra 684 mia. kr. til 1.938 mia. kr. og udgør en stigning på 64,7%. Udviklingen af formuen ses i figur 1.3 

og har været positiv i analyseperioden undtagen i 2018.  

 

Figur 1.3 - Udvikling af formue i danske investeringsforeninger (Egen tilvirkning - Kilde: Ifr.dk) 
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Den faldende formue fra 2017 til 2018 kan skyldes et negativt aktieår, som fører til lavere indre værdier såvel 

som negative nettokøb af investeringsforeningsbeviser. Prisfastsættelse af et investeringsforeningsbevis sker 

ud fra dens indre værdi, også kaldt Net Asset Value (NAV). NAV bliver fastsat ud fra foreningens 

underliggende aktiver/passiver divideret med antal investeringsforeningsbeviser, som er i omløb. Beviset 

bliver dermed ikke prissat direkte ud fra udbud og efterspørgsel men indirekte via dens underliggende aktiver. 

Ud over prisen for beviset skal investor betale et emissionstillæg ved køb og et indløsningstillæg ved salg. 

Dette kaldes også dobbeltprismetode. Tillæggene bliver prissat ud fra foreningens NAV på handelstidspunktet 

og er til for at dække foreningens udgifter. For at øge likviditeten i et investeringsforeningsbevis indgår 

foreningen ofte en aftale med en depotbank, også kaldet en Market maker-aftale. Market maker forpligter sig 

ved at købe og sælge investeringsbeviser af investorer inden for et spread svarende til emissionsprisen og 

indløsningsprisen.  

1.6 Passiv investeringsstrategi 

Investorer, som er tilhænger af den passive investeringsstrategi, har en tro på, at kapitalmarkederne er 

efficiente, hvorfor det ikke er muligt at opnå et merafkast. Formålet med strategien er derfor at følge markedet 

bedst muligt til lavest mulige omkostninger. Investorerne forsøger dermed at sammensætte en veldiversificeret 

portefølje, som eksempelvis løber for et regnskabsår ad gangen, således at mængden af analysearbejde og 

transaktionsomkostninger reduceres. Dette gør også strategien let og billig at tilgå for alle typer af investorer, 

som ikke har evnen eller tiden til at pleje sine investeringer. Ulempen ved den passive investeringsstrategi er, 

at investor som udgangspunkt aldrig vil overperforme markedet.   

1.6.1 Exchange Traded Funds (ETF) 

Som nævnt i afsnit 1.3 vil Exchange Traded Funds (ETF), der replikerer et indeks, repræsentere den passive 

investeringsstrategi i opgaven. Det er derfor relevant at kende til investeringsproduktet, og det vil derfor 

gennemgåes nedenfor. 

 

En ETF er en fond, som minder om en kombination af en investeringsforening og en aktie. Den kan handles 

på børsen som en aktie og modtages eller indløses som et bevis, som var det en investeringsforening. Med et 

ETF-bevis bliver investor en del af en underliggende portefølje svarende til bevisets indre værdi (NAV). 

Porteføljen kan eksempelvis bestå af aktier, obligationer, derivater m.m., hvor opgavens fokus er en ETF, hvis 

underliggende portefølje afspejler et aktieindeks. Denne type ETF forsøger ikke at slå markedet men 

tilnærmelsesvis at være markedet.  
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Mængden af transaktioner og behovet for analysearbejde er hermed begrænset, da aktierne i den underliggende 

portefølje blot er de samme som indekset. De løbende rebalanceringer heraf kan derfor også udføres alene ud 

fra en computer og dens algoritmer. Investor køber derfor et udsnit af et indeks med lave 

administrationsomkostninger for et mindre investeringsbeløb. 

Udviklingen i ETF’ers samlede formue afspejler en stor og fortsat stigende interesse. I analyseperioden er 

formuen steget fra 716 mia dollars i 2008 til 4.685 mia dollars i 2018 og udgør en stigning på 84,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.4 - Udvikling i ETF’ers samlet formue (kilde: www.statista.com) 

 

Tilsvarende investeringsforeninger i Danmark er ETF’ers formue også reduceret i 2018 som det eneste 

tidspunkt i analyseperioden. Dette kan ligeledes skyldes et faldende aktiemarked frem for udviklingen af 

nettokøb af fondene.   

1.6.2 Prissættelse 

Prissættelsen af et ETF-bevis sker ud fra dens NAV tilsvarende en investeringsforening, men den handles ud 

fra dens markedspris (Finanstilsynet, 2018). Prisen på en ETF påvirkes derfor direkte af udbud og efterspørgsel 

i modsætning til en investeringsforening. Dette resulterer i, at en ETF kan handles over eller under dens NAV, 

og dermed kan den være en præmie eller en rabat for investor. Dette kan forekomme i et stresset marked, hvor 

der opstår købspres eller salgspres fra andre investorer, hvor authorised participants (AP’er)1 ikke får tilpasset 

udbuddet af beviserne rettidigt. I praksis har AP’er et incitament for, at markedsprisen tilnærmelsesvis er lig 

den indre værdi, eftersom de opnår en arbitragegevinst herved. En fortsat forskydning i markedspris og indre 

værdi  

                                                      
1 Investeringsbank, som er ansvarlig for ETF-porteføljen. 
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kan derfor også betyde at, AP ikke har mulighed for at tilpasse udbuddet grundet manglende likviditet. Udover 

at tilpasse udbuddet i ETF-porteføljen er det også AP’s opgave at sikre udbredelsen. Dette gøres ved at indgå 

en aftale med Market Makers, således at ETF-beviset kan handles af private investorer på børsen til et givent 

spread. 

2. Teori 

I dette afsnit vil relevant teori blive præsenteret, som senere skal understøtte en performanceevaluering og en 

sammensætning af optimale risiko porteføljer ud fra kvantitativ data.  

2.1 Markedshypotesen 

I dette afsnit vil den efficiente markedshypotese blive gennemgået. En beskrivelse heraf vil have relevans for 

opgaven, da en aktiv investeringsstrategi går imod den efficiente markedshypoteses forudsætninger. I den 

senere analyse vil eksistensen af den efficiente markedshypotese blive vurderet ved at se, om de udvalgte aktivt 

forvaltede investeringsforeninger har kunne generere et merafkast.  

 

Den efficiente markedshypotese er baseret på antagelsen om, at priser på aktier til enhver tid afspejles af den 

tilgængelige information. Så snart ny information offentliggøres, tilpasses priserne straks. Dertil kan den nye 

information ikke forudsiges og vil resultere i, at priserne er uforudsigelige. Dette beskrives i litteraturen, som 

at aktiekurserne følger en “random walk” (Bodie et al., 2018). På et efficient kapitalmarked er det derfor ikke 

muligt at opnå et overnormalt afkast. Der findes dog også modargumenter for, at markederne ikke kan være 

markedsefficiente grundet et såkaldt informationsparadoks (Grossman & Stiglitz, 1980). Hvis indhentning af 

ny information er forbundet med omkostninger uden en tilsvarende indtjening, vil ingen ifølge Grossman & 

Stiglitz (1980) indhente informationen, da markedsprisen er frit tilgængelig. Altså vil priserne dermed ikke 

afspejle den relevante information.  

2.1.1 Niveauer af et efficient marked  

Ifølge Fama (1970) kan den efficiente markedshypotese defineres ud fra 3 niveauer: 

 

 Svag form - Hvis markederne er effektivt i denne form, vil det ikke være muligt at opnå overnormalt 

afkast ud fra historiske kursændringer, da dette er indregnet i aktiekurserne. 

 Semi stærk form – Priserne prissættes på baggrund af både historiske observationer såvel som 

offentlige. Dette betyder, at alt offentlig information vedrørende en virksomhed, såsom regnskaber, 

produktlinje, forventninger til fremtiden m.m. er indregnet i aktiekurserne. 
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 Stærk form – Priserne bliver ikke kun prisfastsat ud fra offentlig information og historiske priser, 

men også asymmetrisk information indgår. Dette inkluderer, at al insider information om en 

virksomhed også afspejles i aktiekurserne. 

 

Der er generel enighed om, at den efficiente markedshypotese er i svag form, da udsving i markedskurser er 

svære at forudsige blot ud fra en analyse på historisk information (Christensen, 2014). Samtidig er der bred 

enighed om, at markederne ikke kan være i stærk form, eftersom asymmetrisk information alt andet lige vil 

give bedre forudsætninger for at opnå et overnormalt afkast. Dog er der en generel uenighed om, hvorvidt 

markederne er efficiente i semi stærk form. Dette skyldes netop, at investorer som måtte vælge en passiv 

investeringsstrategi ville argumentere for, at al offentlig tilgængelig information vedrørende en virksomhed 

allerede er indregnet i aktiekursen. En teknisk analyse vil derfor være spild af penge og ressourcer. Vælges der 

i stedet en aktiv investeringsstrategi, vil det ud fra dygtighed og grundighed være muligt at opnå et merafkast 

ved at tilvælge/fravælge de rigtige aktier.  

2.1.2 The selection bias issue 

Selvom mange studier peger på, at de finansielle markeder er efficiente, vil det formentligt aldrig kunne 

afvises, at nogle dygtige og grundige porteføljemanagere kan analysere sig frem til vinderaktierne. Dette 

skyldes begrebet the selection bias issue (Bodie et al., 2018). Hvis en porteføljemanager finder en tendens til, 

at små virksomheder generer et højere afkast end hvad teorien tilskriver, vil manageren i de fleste tilfælde højst 

sandsynligt udnytte den viden til egen vinding. Porteføljemanageren vil formentlig først offentliggøre denne 

viden i et tidsskrift, enten hvis effekten måtte forsvinde, som det har været tilfældet med size-effekten i løbet 

af 90’erne (Bodie et al., 2018), eller når den enkelte porteføljemanager ikke selv har mulighed for at udnytte 

denne teknik mere. Dette gør, at det ikke kan afvises, at analytisk arbejde kan betale sig.  

2.1.3 The lucky event issue 

Det ses også, hvordan forskellige investorer bliver fremhævet som dem, der har modbevist markedshypotesen 

ved enten at have forudset finanskrisen i 2008 eller ved at have valgt den store vinderaktie. Dette kunne dog 

lige så godt have været grundet tilfældigheder (Bodie et al., 2018). Et eksempel på dette kunne være et spil 

plat eller krone med 10.000 personer, der gentog spillet 50 gange. Det vil være meget forventeligt, at ca. 1-2 

personer ville opleve at få krone i mere end 75% af tilfældene. Dette gør dem ikke nødvendigvis til 

verdensmestre i spillet plat eller krone. Dette er blot et resultat af, at de har været heldige ud af en observation 

af 10.000 spillere (Bodie et al., 2018). Det samme kan overføres til investeringsverdenen. Det er derfor mere 

interessant at se, hvorvidt en investor kan dokumentere, hvorfor det ikke var held, at vedkommende valgte et 

specifikt aktiv, og at vedkommende samtidig kan følge denne strategi og konsistent generere et merafkast, end 

hvad den almindelige investeringsteori måtte tilskrive.   



Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 12 af 84 

 

2.2 Enkelt-indeksmodellen 

Enkelt-indeksmodellen er en lineær regressionsmodel, der kan give et statistisk bud på, hvorvidt aktivt 

forvaltede investeringsforeninger kan opnå overnormalt afkast ud fra en enkelt faktor (Bodie et al., 2018). 

Enkelt-indeksmodellen har en stor anpart i performanceevalueringen, der vil foretages senere i opgaven og 

vil derfor uddybes her. 

 

Indeksmodellen udtrykkes som:  

𝑟𝑝 = 𝑎𝑝 + 𝛽𝑝 ∗ 𝑟𝑚 + 휀𝑝 

 

hvor: 

𝑟𝑝 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝑟𝑚 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝑒𝑡 

𝑎𝑝 = 𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑝𝑎rameter 

𝛽𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒  𝑝 𝑓ø𝑙𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑢𝑑𝑠𝑣𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑟𝑚 

휀𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 

 

En vigtig forudsætning for indeksmodellen er, at residualleddet “ε”, ikke er korreleret på tværs af 

porteføljerne. Det betyder, at enhver usystematisk ændring i afkast på portefølje p ikke påvirker øvrige 

porteføljer eller omvendt og kun varierer sammen i markedet (Christensen,2014). Markedsindekset bliver 

hermed den eneste faktor, som har en systematisk påvirkning på tværs af porteføljerne. Med andre ord er den 

usystematiske risiko bortdiversificeret. 

 

Ud fra ovenstående forudsætninger kan vi også formulere enkelt-indeksmodellen som: 

 

𝐸(𝑅𝑝) = 𝑎𝑝 + 𝛽𝑝 ∗ 𝐸(𝑅𝑚) < − > 𝑎𝑝 = 𝐸(𝑅𝑝) − 𝛽𝑝 ∗ 𝐸(𝑅𝑚)  

 

Eftersom enkelt-indeksmodellen er en lineær regressionsmodel, kan modellen ud fra en række historiske 

afkast på en portefølje og et indeks bestemme en karakteristisk linje. 𝑎𝑝 er skæringspunktet på den 

karakteristiske linje, hvor 𝛽𝑝 er hældningen. Hvis markedsporteføljen er lig med porteføljen, er 𝛼𝑝 = 0 og 

𝛽𝑝 = 1. Det vil betyde at, den enkelte porteføljes risiko vurderes ud fra, om β er højere eller lavere end 1. 

Har porteføljen en β lavere end 1, har porteføljen en lavere systematisk risiko end markedsindekset. 

Omvendt hvis porteføljen har en β over 1, har porteføljen en højere systematisk risiko end markedsindekset 

(Bodie et al., 2018). Systematisk risiko er den makroøkonomiske risiko, som berører alle aktiver og kan ikke 

bortdiversificeres. β er derfor udover hældningen på den karakteristiske linje også det relevante parameter til 

bestemmelsen af et aktivs eller en porteføljes risiko. 
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I opgaven vil performanceevalueringen blandt andet tage afsæt i risikojusterede afkast, hvorfor enkelt-

indeksmodellen ud fra Capital Asset Pricing Modellen bliver nævnt som Jensens α. 

2.3 Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er en ligevægtsmodel, som beskriver forholdet mellem afkast og risiko 

på et effektivt marked (Bodie et al., 2018). Modellen er udviklet i forlængelse af den moderne porteføljeteori 

af Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966) og anvendes til at prissætte risikofyldte aktiver ud fra 

forventet afkast og risiko. Yderligere er CAPM en expost model og kan estimere et fremtidigt afkast på 

baggrund af historisk data.  

 

Modellen har en række forudsætninger, som skal være opfyldt, før CAPM kan anvendes (Bodie et al., 2018):   

 

 Alle investorer bekymrer sig kun om forventet afkast og risiko og prøver at maksimere sin 

portefølje herefter. 

 Samme investeringshorisont på 1 periode.  

 Homogene forventninger til afkast og risiko, og kun den individuelle risikoaversion adskiller 

investorerne. 

 Fuldkommen konkurrence hvilket betyder, at ingen alene kan påvirke markedspriserne men 

bestemmes under ét. 

 Samtlige aktiver kan handles til den mindste regneenhed.  

 Investor kan ubegrænset låne eller låne ud til den risikofrie rente 

 Ingen transaktionsomkostninger og skat. 

 Afkast er normalfordelt. 

 

I praksis kan forudsætningerne anses som værende urealistiske og er af samme årsag også blevet udsat for hård 

kritik af Roll (1977), som vil blive belyst i afsnit 2.3.3. I teorien tager CAPM udgangspunkt i den efficiente 

rand, der er illustreret i figur 2.1, som den markerede linje, der går fra MVP og op ad. Den efficiente rand 

illustrerer en optimal sammensætning af aktiver bestående af forventet afkast og risiko (Bodie et al., 2018). 

Investor opnår altså ved den rette kombination af aktiver en diversifikationsgevinst, der gør, at investor får et 

højere afkast ud fra samme enhed totalrisiko. Dette sker ved, at den usystematiske risiko som følger det enkelte 

aktiv bliver bortdiversificeret, og at der herefter kun vil være systematisk risiko tilbage (Bodie et al., 2018). 
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2.3.1 Capital Market Line 

Ved udledning af CAPM i forhold til den efficiente rand kan investeringsforvalterne optimere deres porteføljer 

yderligere ved enten at låne eller placere en del af formuen til en risikofri rente. Alle efficiente porteføljer vil 

derfor nu ligge på Capital market-line (CML), som går fra den risikofrie rente og op langs CML.  

 

 

Figur 2.1 Egen tilvirkning med inspiration fra Christensen (2014) 

 

CML formuleres som følgende (Christensen, 2014): 

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 +
𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓

𝜎(𝑟𝑚)
∗ 𝜎(𝑟𝑖) 

 

hvor: 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑖 

𝑟𝑓 = 𝐷𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐸(𝑟𝑚) − 𝑅𝑓

𝜎(𝑟𝑚)
=  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑝𝑟. 𝐸𝑛ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 

𝜎𝑖 = 𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

 

Ud fra ovenstående ligning vil CML tangere den efficiente rand, hvor hældningen/reward to variability er 

størst. Tangentpunktet kaldes markedsporteføljen og har det optimale afkast pr. enhed total risiko.  
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Markedsporteføljen består af samtlige aktiver på markedet, hvor vægten af de enkelte aktiver afhænger af 

den individuelle risikopræmie. 

 

En af forudsætningerne for CAPM er som nævnt, at investorerne kun bekymrer sig om forventet afkast og 

risiko og prøver at maksimere sin portefølje herefter. Alle investorer vil hermed ifølge teorien ligge i 

markedsporteføljen, hvilket svarer til, at alle investorer har en aktie i markedsporteføljen. Stiger vægten af et 

specifikt aktiv i markedsporteføljen med 1% stiger vægten tilsvarende med 1% i investorernes portefølje. I 

teorien betyder det, at hvis et aktivs risikopræmie er for høj i forhold til det forventede afkast, vil efterspørgslen 

efter det aktiv falde indtil risikopræmien bliver acceptabel og dermed igen kan indgå i markedsporteføljen. 

Kapitalmarkedet er dermed i ligevægt, og CML kan anvendes som en prisfastsættelsesmodel for efficiente 

porteføljer.  

 

Som tidligere nævnt angiver hældningen på CML et merafkast i form af det risikofrie element, hvorfor de 

efficiente porteføljer ligger på CML. Udfordringen ved CML er, at den ikke kan prisfastsætte enkelte aktiver 

eller ikke-efficiente porteføljer. I den anledning udledes CML-ligningen med det formål at maksimere 

hældningen mest muligt. 

 

Beregningen af denne tangentportefølje vil blive benyttet i anden del af opgavens analyse, hvor fem 

tangentporteføljer vil sammensættes med henblik på at undersøge, hvorvidt denne kan overperforme den 

passive strategi. Dette bliver gjort for at finde den kombination af de involverede aktiver, som giver den højeste 

hældning på CML linjen. Dette vil blive nærmere beskrevet i afsnit 2.6. 

2.3.2 Security Market Line 

I modsætning til CML kan Security Market Line (SML) prisfastsætte ikke-efficiente porteføljer og enkelte 

aktiver ud fra en lineær sammenhæng mellem den risikofrie rente og systematisk risiko. Usystematisk risiko 

er bortdiversificeret, og systematisk risiko er dermed lig β. β bliver derfor det relevante risikomål, som 

beskriver en veldiversificeret porteføljes risiko på samme vis som enkelt-indeksmodellen beskrevet i afsnit 

2.2. Markedsporteføljens β er ligeledes 1, og aktivers riskovillighed udtrykkes derved om deres beta er over 

eller under 1.  

Har en portefølje eksempelvis en β på 2, vil porteføljen stige eller falde 2%, hvis markedet stiger eller falder 

1%.  

 

Endvidere vil alle porteføljer ligge på SML i et marked i ligevægt. Har en portefølje et højere forventet afkast 

til samme β og dermed ligger over SML opstår en arbitragemulighed. Det fører til, at investorerne vil købe 
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denne portefølje, hvilket resulterer i, at prisen stiger og det forventede afkast falder approksimativt. Denne 

tendens fortsætter indtil porteføljen er tilbage på SML. 

 

 

Figur 2.2 Security market line. Egen tilvirkning, med inspiration fra Christensen (2014) 

 

CAPM-relationen (SML) formuleres således (Christensen, 2014): 

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝐸(𝑟𝑚) − 𝑅𝑓) 

Hvor: 

𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽𝑖 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑖 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑠𝑘𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 

𝐸(𝑟𝑚 − 𝑅𝑓) = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 

 

Den unikke forskel på SML og enkelt-indeksmodellen er, at SML kan estimere forventet afkast alene ud fra 

aktivernes β.Det giver investorerne mulighed for at sammenligne aktivers forventede afkast på tværs af 

markedet. Konsekvensen ved SML er, at investor kun bliver belønnet for den systematiske risiko. 

2.3.3 Kritik af CAPM  

CAPM er testet af flere omgange for at bevise gyldigheden af modellen. Undervejs har modellen og disse tests 

fået en del kritik fra kritikere heriblandt Richard Rolls. Ifølge Richard Roll kan kun én hypotese testes i relation 

til CAPM. Denne hypotese går på, hvorvidt markedsporteføljens middelværdi-varians er efficient (Roll, 1977). 

Øvrige implikationer af modellen, såsom den lineære sammenhæng mellem forventet afkast og risiko, 

afhænger derfor om markedsporteføljen er efficient. Samtidig argumenterer Roll for, at markedsporteføljen 

ikke kan findes i praksis, da ligevægtsbetingelsen indeholder samtlige aktiver, som har en værdi herunder guld, 
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ejendomme, finansielle aktiver mv. Det er derfor umuligt for investorerne at indhente tilstrækkelig information 

omkring alle aktiver (Roll, 1977). Han afviser dog ikke, at man med den rette proxy, som eksempelvis et 

markedsindeks, kan bestemme dele af porteføljen. Det betyder, at CAPM i princippet kan testes, hvis blot 

proxy er efficient. Det er derfor vigtigt at vælge et markedsindeks som proxy af markedsporteføljen, som har 

et godt sammenligningsgrundlag til den valgte investeringsafdeling. Et eksempel herpå er, at Jyske Invest 

Globale Aktier KL sammenholdes med MSCI World. 

 

En anden problematik ved CAPM er antagelsen om en konstant β. Merton (1973) argumenterer for, at CAPM 

ikke holder i en dynamisk verden, da risikoen løbende vil ændre sig og dermed ikke være statisk, som CAPM 

ellers har som forudsætning. Endvidere har Fama & French (1992) kritiseret CAPM for at være upræcis, da 

analyser viser, at small-cap aktier har opnået et højere afkast end forventet ud fra modellen. De argumenterer 

derfor for, at beta ikke er den eneste faktor, som beskriver de systematiske udsving i et aktivs afkast. 

 

For at sikre kvaliteten af performanceevalueringen vil der i analysen derfor også indgå en gennemgang af Fama 

French 3-faktor modellen, således at markedsporteføljen bliver suppleret med konstruerede faktorer. 

2.4 Fama French 3 Factor Model 

CAPM bliver som tidligere nævnt i afsnit 2.3 kritiseret for dens bagvedliggende forudsætninger og evne til at 

forklare systematiske udsving i et aktivs afkast ud fra én faktor. Det har ført til flere empiriske undersøgelser 

af, hvordan modellens forklaringsgrad kan forbedres ved at indføre yderligere faktorer som supplement til 

beta. Banz (1981) påviser, at størrelsen af virksomhederne (market value of equity)2 bidrager til forklaringen 

af aktivernes forventede afkast, også kaldt size effekt. Dette kommer til udtryk i hans analyse ved, at små 

virksomheder med lav ME gennemsnitlig giver et højere afkast end deres estimerede beta ud fra CAPM. Dertil 

giver virksomheder med høj ME omvendt et lavere afkast, end hvad der forventes ud fra den estimerede beta 

af CAPM. Det betyder derfor, at CAPM ikke alene er i stand til ud fra én enkel faktor at beskrive det forventede 

afkast, men at forklaringen kan præciseres ud fra faktoren ME. Sluttelig tilkendegiver han, at size-effekten 

muligvis ikke kan stå alene og kan være et proxy til endnu en ukendt korreleret faktor.  

 

Stattman (1980) og Rosenberg et al. (1985) finder empirisk belæg for, at det gennemsnitlige afkast på 

amerikanske aktier korrelerer positivt med ratio af et firmas bogførte egenkapital (BE) og dens markedsværdi 

(ME), “book-to-market ratio (B/M)3”. Denne undersøgelse bliver senere understøttet af Chan et al. (1991), 

som finder en stærk forklaringsgrad af det gennemsnitlige afkast for Japanske aktier ud fra B/M. Dertil 

argumenterer Chan & Chen (1991) for, at B/M samtidig er en relativ distress faktor.  

                                                      
2 Nævnes herefter som ME 
3 Nævnes herefter som B/M 
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Ud fra ovenstående empiriske undersøgelser bliver Eugene F. Fama og Kenneth R. French inspireret til at 

undersøge effekten af variablerne. Deres resultat bekræfter tidligere undersøgelser og antager derfor, at 

aktivernes risiko er multidimensionelt, hvis aktiverne er prissat rationelt. Den ene dimension er proxy for 

størrelse (ME) og den anden book-to-market ratio (B/M). De er dermed enige med Banz (1981) om, at der er 

en anden faktor, som skal kombineres med ME, nemlig B/M. Endvidere understøtter Fama & Frenchs 

undersøgelse, at B/M er en distress faktor ved, at investor kræver et merafkast fra virksomheder med højere 

B/M end fra virksomheder med lavere B/M. Virksomheder/porteføljer med høj B/M defineres som aktiver 

med dårligere fremtidsudsigter og derfor lave aktiekurser. Omvendt defineres aktiver med lav B/M at have 

bedre fremtidsudsigter og højere aktiekurser. Undersøgelsen viser også, at særligt to aktiver klarer sig bedre 

end resten af markedet, nemlig small cap og aktiver med høj B/M. Disse er også kaldt Value-aktier. Dette er 

markeret i figur 2.3 nedenfor, hvor det ses, at porteføljer bestående af små virksomheder med høj B/M 

gennemsnitlig giver højere afkast end porteføljer med større virksomheder med lav B/M. Sidstnævnte kaldes 

Growth-aktier.  

 

 

Figur 2.3 - Viser gennemsnitlig afkast ud fra ligevægtet porteføljer ud fra ME og B/M (Udsnit fra F&F artikel i The Journal of Finance 

1992) 

 

En del af forklaringen hertil kan være, at aktiver med høj B/M har tendens til at blive undervurderet i forhold 

til ME. Omvendt har aktiver med lav B/M tendens til at blive overvurderet. 

 

Med baggrund i de erfaringer, herunder ME og B/M, udviklede Fama & French (1992) Fama French 3-Faktor 

Model (FF3). Modellen er tiltænkt som en overbygning af CAPM og har fortsat til formål at kunne estimere 

et aktivs forventede afkast men ud fra yderligere to faktorer, nemlig Small minus Big (SMB) og High minus 

Low (HML) som supplement til beta. FF3 kan opstilles på følgende måde: 
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𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑠𝑖(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖(𝐻𝑀𝐿) + 휀𝑖 ,   𝑖 = 1,2, … , 𝑗 

 

Hvor: 

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 𝑝å 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 𝑡 

𝑎𝑖 = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑚æ𝑠𝑠𝑖𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 / 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑖𝑛𝑔 𝑖 

𝑏𝑖 = 𝑈𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘𝑘𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑑 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡 

𝑆𝑖 = 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑑 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑆𝑀𝐵 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑧𝑒 

𝐻𝑖 = 𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑅𝑖𝑣𝑒𝑑 æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑓 𝐻𝑀𝐿 𝑠𝑜𝑚 𝑢𝑑𝑡𝑟𝑦𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

휀𝑖 = 𝑓𝑒𝑗𝑙𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑖 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡 

 

SMB og HML bliver udledt ud fra seks porteføljer, som er sammensat ud fra virksomhedernes størrelse målt 

ud fra bogført egenkapital (BE), og hvordan egenkapitalens markedsværdi er i forhold til (B/M). I figur 2.4 

illustreres opdelingen af de seks porteføljer i forhold til, hvorvidt de er Small eller Big, og om de er Growth 

eller Value aktier.  

 

Figur 2.4 Opdeling af SMB & HML porteføljer. (Egen tilvirkning) 

 

Måden Small og Big bliver opdelt på sker ud fra en median af alle aktier på markedet ud fra størrelse. Selskaber 

med en bogført egenkapital under medianen bliver kaldt Small, og selskaber over kaldes for Big. Herefter 

bliver Small og Big porteføljerne opdelt i 3 kategorier ud fra deres B/M. Selskaber som har en B/M over 70-

fraktil bliver kaldt Value aktier, og selskaber under 30-fraktil bliver kaldt for Growth. Selskaber i intervallet 

derimellem bliver kaldt for neutral.  

 

SMB kan defineres som difference afkast mellem Small og Big porteføljer. SMB er derfor proxy for size-

effekten og beregnes ud fra small porteføljers gennemsnitlige afkast fratrukket det gennemsnitlige afkast på 

big porteføljer. Dette kan udledes på følgende måde:  
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𝑆𝑀𝐵 =   
1

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

1

3
(𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐵𝑖𝑔 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 − 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

 

En signifikant positiv SMB betyder, at investeringsforeningen primært består af Small selskaber. Dette kan 

videre indikere, at investeringsforeningens afkast bliver påvirket positivt, når Small selskaber overperformer 

Big selskaber. Omvendt vil en signifikant negativ SMB indikere en overvægt af Big selskaber og betyder, at 

investeringsforeningens afkast bliver påvirket negativt, såfremt Big selskaber overperformer Small selskaber.   

 

Den anden faktor, HML, er difference afkastet mellem selskaber med lav og høj B/M. HML har derfor til 

formål at opfange value-effekten. HML udregnes ved, at et gennemsnitligt afkast af selskaber med høj B/M 

fratrækkes selskaber med lav B/M. Herved isoleres size-effekten, og dermed er der udelukkende fokus på 

value. HML kan udledes på følgende måde: 

 

𝐻𝑀𝐿 =
1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) −

1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) 

 

En signifikant positiv HML indikerer, at investeringsforeningens afkast bliver påvirket positivt, når Value 

selskaber overperformer Growth selskaber. Endvidere antyder en positiv HML en overvægt af value aktier i 

investeringsforeningen og vica versa. 

2.4.1 Kritik af FF3 

FF3 er som CAPM genstand for diskussion og kritik. Det store kritikpunkt ved FF3 er, at der ikke er nogle 

teoretiske argumenter for, hvorfor netop SMB eller HML historisk set har givet et merafkast. Faktorerne er 

derfor uforklarlige anomalier. Siden FF3’s publicering af merafkastet ved små virksomheder har der 

efterfølgende været studier, som påviser, at size-effekten stort set ikke er eksisterende mere, da mange 

investorer efter offentliggørelsen har ville udnytte dette til egen vinding (Bodie et al., 2018). Det har medført, 

at prisen er blevet presset op og dermed forsvinder merafkastet fra dem. Der kan derfor argumenteres for, at 

modellen ikke altid vil bidrage med en øget forklaringsgrad til fremtidige afkast. Derfor lægger sådan en model 

op til, at investorerne foretager datamining for også i fremtiden at kunne finde en systematik i afkastet. Det har 

blandt andet også ført til, at en momentum-faktor er blevet introduceret til at være endnu en forklarende faktor 

(Carhart, 1997). Denne momentum-faktor er også siden hen blevet tilføjet til Fama & French-modellen. 

2.4.2 Opsummering 

Fama & French fandt i deres undersøgelse, at ME og B/M vil forøge forklaringsgraden af et aktivs afkast 

sammenlignet med CAPM, som kun har ét forklarende led. Samtidig viser undersøgelser, at CAPM er upræcis 

i sin prissættelse ved eksempelvis at undervurdere små selskaber og overvurdere større selskaber. 
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Performanceevalueringen i opgavens analyse vil derfor blive suppleret med FF3 for at se, hvorvidt denne 

model bidrager med en øget forklaringsgrad af investeringsafdelingernes afkast.  

2.5 Performanceværktøjer af investeringsforeninger og ETF’er 

Ved en performancemåling er det vigtigt at sammenholde porteføljens opnåede afkast med porteføljens risiko. 

I relation til porteføljeteorien og CAPM ses, at det forventede afkast stiger i takt med risikoen. I teorien kan 

investeringsforeninger dermed altid opnå et højt afkast, hvis de er villige til at påtage en højere risiko.  

Det er derfor ikke interessant at kigge på det absolutte afkast men i stedet det risikojusterede afkast således, 

at man kan vurdere hvilken forening, der har gjort det bedst ud fra en given risiko.  

 

Ud fra CAPM er der udviklet 3 indekser: Sharpe, Treynor og Jensens α. Alle tre har som egenskab at beregne 

risikojusterede afkast ud fra historisk data men på hver deres måde. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at 

resultatet blot afspejler hidtil performances og lover derfor ingen garanti for fremtidige performances. Denne 

opgaves performanceevaluering af investeringsforeninger vil tage afsæt i Jensens α og Treynor. 

2.5.1 Jensens α 

Jensens α (alpha) giver udtryk for det gennemsnitlige merafkast, som en portefølje har opnået sammenholdt 

med den forventede værdi, som CAPM tilskriver. (Bodie et al., 2018). Dette kan også beskrives som 

skæringspunktet for en lineær regression mellem afkastet fra porteføljen og markedsporteføljen. Jensens α er 

valgt som det primære performanceevalueringsværktøj til den første del af performanceevalueringen, da 

porteføljens under- eller overperformance udtrykkes i procent i forhold til et givent indeks/benchmark og 

dermed giver mulighed for at vurdere, hvordan investeringsforeningerne og en ETF’er har performet ved blot 

at betragte værdien af α. Det giver samtidig mulighed for at teste, hvorvidt der ud fra et statistisk synspunkt 

kan konkluderes, at performancen med 95% sandsynlighed er signifikant forskellig fra 0 og dermed tilbyder 

et statistisk argument for en bedre eller dårligere performance. 

Jensens α kan estimeres ud fra denne lineær regressionsligning (Bodie et al., 2018): 

 

𝑎 = 𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 − 𝛽å(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

Hvor: 

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝛽 = 𝑠𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝å 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 
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2.5.1.1 Ulemper ved Jensens α 

Jensens α er som nævnt beregnet ud fra CAPM og har derfor også nogle ulemper. I forlængelse af Rolls kritik 

er det svært at finde markedsporteføljen (Roll, 1977), hvorfor man er nødsaget til at lave en proxy heraf. 

Parametrene herunder beta er ligeledes en variabel og vil variere afhængig af valg af proxy.  

Ifølge Roll betyder det, at beta ikke kan være et entydigt mål for den systematiske risiko.  

I forlængelse af Roll, Fama & French’s kritik siger det noget om, at beta alene ikke kan forklare hele den 

systematiske risiko. Hertil har Treynor & Mazuy (1966) argumenteret for, at evaluering af blandt andet 

investeringsforeninger ikke kan forklares alene ud fra Jensens α, da beta er konstant. Jensens α har derfor en 

tendens til at undervurdere investeringsforeninger, som besidder markedstiming. Det er derfor relevant at 

foretage en test af, hvorvidt de enkelte investeringsforeninger besidder evnerne til at time markedet. 

Dette vil blive uddybet i afsnit 2.5.5. 

 

2.5.2 Sharpe ratio vs Treynor ratio 

Et andet værktøj, som kan benyttes til at foretage en performanceevaluering, er Treynor ratio. 

Treynor ratio kan være et godt værktøj, når man ønsker at sammenligne eksempelvis en investeringsmanager, 

som sidder højere oppe i systemet og derfor har det overordnede ansvar for den samlede portefølje, med en 

porteføljemanager (Bodie et al., 2018). En investeringsmanagers opgave vil være at vurdere, hvilke markeder 

eller brancher man ønsker at satse på for den samlede investeringsformue. Han vil derfor have flere porteføljer, 

som kan spredes ud på forskellige markeder/områder, og her er Treynor ratio et godt værktøj at benytte, da 

man kan sammenligne investeringsmanagerens evne til at skabe afkast ud fra den systematiske risiko. Den 

enkelte porteføljemanager, som kun handler med eksempelvis klimavenlige investeringer, vil formentligt være 

godt diversificeret indenfor denne branche men vil være dårligt diversificeret overfor andre makroøkonomiske 

forhold. Men da det ikke er den enkelte porteføljemanagers opgave at sørge for den overordnede 

diversificering, vil Sharpe ratio være et godt mål for porteføljemanageren, som er længere nede i systemet. 

Dette kan også anskues i figur 2.5. 

 

 

Figur 2.5 - Et forsimplet overblik over investeringsforeningens opbygning. (Egen tilvirkning, ikke udtømmende) 

 

I ovenstående billede kan det ses, at den enkelte porteføljemanager, som sidder og skal handle amerikanske 

aktier inden for IT branchen, ikke vil være specielt godt diversificeret, hvis der måtte komme en ny IT-boble. 

Her vil en Sharpe ratio være et godt værktøj til at evaluere hans præstation sammenlignet med andre 
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porteføljemanagers, som også måtte investere indenfor dette felt. Derimod må det antages, at 

investeringsmanageren som sidder højere oppe i hierarkiet og har det samlede ansvar for al aktiehandlen, er 

godt diversificeret på de forskellige markeder og derfor vil en evaluering af hans evner til at skabe afkast ud 

fra den systematiske risiko (Treynor ratio) være et bedre sammenligningsværktøj, da den usystematiske risiko 

må antages at være bort diversificeret. 

 

Treynor ratioen beskriver hældningen på SML og synliggør en porteføljes evne til at opnå en risikopræmie pr. 

enhed systematisk risiko. Treynor ratioen kan beregnes ud fra følgende formel (Bodie et al., 2018): 

 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝛽𝑝
 

Hvor: 

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝛽 = 𝑆𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

 

Sharpe ratioen angiver hældningen på CML linjen og viser risikopræmien pr. enhed total risiko. 

Når en tangentportefølje skal findes, jf. afsnit 2.3, så findes den netop ved at identificere det stejleste punkt på 

den efficiente rand, hvor CML linjen tangerer. Sharpe ratioen beregnes via nedenstående formel: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

Hvor: 

𝑅𝑝 − 𝑅𝑓 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝜎𝑝 = 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

 

Der vil i denne opgave blive beregnet både Treynor og Sharpe ratioen som et supplement til Jensens alpha for 

at kunne evaluere resultaterne af performanceevalueringen og samtidig give mulighed for en rangering af 

aktiverne. 

2.5.3 Tracking error 

Tracking error er et risikomål, som udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet på et aktiv og dens 

indeks/benchmark (Finanstilsynet, 2016). Tracking error er derfor et godt værktøj til blandt andet at måle 

ETF’ernes evne til at replicere dens respektive indeks/benchmark. Samtidig kan det også være med til at måle, 

hvorvidt de aktive investeringsforeninger er så aktive, som de påstår. Finanstilsynet har i deres rapport haft 

fokus på at synliggøre de investeringsforeninger, som slår sig op på at være aktive dog uden at være det. 

Finanstilsynet har i samråd med investeringsforeningernes brancheorganisation, Investeringsfondsbranchen 
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(IFB), fastsat en Tracking error grænse på 3% hvilket betyder, at aktive investeringsforeninger bør have en 

Tracking error på over 3% for at kunne brande sig selv som værende aktivt forvaltede. 

 

Dog bliver der også argumentet fra modsatte fløj om, at Tracking error kan være et dårligt risikomål at benytte 

i forhold til at vurdere, hvorvidt en investeringsforening er aktivt forvaltet eller ej (Hansen et al., 2014). Der 

bliver argumentet for at, Tracking error er influeret af faktorer, der ikke kontrolleres af den enkelte 

porteføljemanager. Tracking error bliver derfor væsentlig påvirket af, hvor meget volatilitet der er på de 

pågældende markeder. I tider med høj volatilitet vil Tracking error typisk være højere end i perioder med lav 

volatilitet, selvom investeringsstrategien ikke har ændret sig. 

 

Ud over Tracking error bliver et nøgletal som Active Share også benyttet til at vurdere, hvorvidt en portefølje 

er aktivt styret. Active Share udtrykker, hvor stor en andel af porteføljen, der ikke er sammenfaldende med det 

valgte benchmark (Finanstilsynet, 2016). Finanstilsynet arbejder ud fra et kriterium om, at de aktivt forvaltede 

fonde skal have en Active Share på over 50%. Det har dog i denne opgave ikke været muligt at indhente data 

på, hvilke aktiver og hvilken vægtning investeringsforeningerne har haft løbende igennem tiden, og derfor 

bliver Active Share ikke yderligere behandlet i nærværende opgave. 

 

Tracking error kan beregnes på følgende måde (Hansen et al., 2014): 

 

𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  √
1

𝑛 − 1
∑(𝑟𝑝𝑡 − 𝑟𝑏𝑡 − 𝑟𝑃 − 𝑟𝑏𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2
𝑛

𝑡=1

 

𝑟𝑃 − 𝑟𝑏𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑛
∑ 𝑟𝑝𝑡 − 𝑟𝑏𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Hvor: 

𝑟𝑝𝑡 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑟𝑏𝑡 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑏 

 

2.5.4 Korrelationskoefficient 

Korrelationskoefficienten beskriver den lineære samvariation mellem to aktiver, som i dette tilfælde er en ETF 

og et indeks/benchmark. Korrelationskoefficienten kan have en værdi fra -1 til +1 (Howell, 2014). Hvis 

korrelationskoefficienten mellem et markedsindeks og en ETF er på 1, er der en positiv samvariation mellem 

aktiverne. Dette betyder, at når markedsindekset får et positivt afkast, vil ETF også have et positivt afkast. 

Hvis korrelationskoefficienten er -1 betyder det, at der ingen samvariation er mellem de 2 aktiver. Hvis ETF’en 
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får et negativt afkast hver gang markedsindekset får et positivt afkast og omvendt, vil det give en 

korrelationskoefficient på -1. 

Hvis korrelationskoefficienten mellem indekset og ETF’en er 0 betyder det, at der ingen samvariation er 

mellem aktiverne, og dermed er det tilfældigt, hvordan eksempelvis ETF’en vil stige eller falde, når indekset 

bevæger sig. 

 

Hvis man kan finde aktiver, som er negativt korreleret med hinanden, kan de være brugbare at inddrage i sin 

portefølje, da det kan være med til at diversificere porteføljen og dermed begrænse den usystematiske risiko, 

som er knyttet til de enkelte aktiver mest muligt (Bodie et al., 2018). 

En måling af ETF’ens performance i forhold til dens indeks, der vil fremgå af i opgaves analyse, vil være 

optimal, hvis der eksisterer en korrelation, som er meget tæt på 1. 

 

Formlen for beregning af korrelationskoefficienten opstilles på følgende måde (Bodie et al., 2018): 

 

 

 

hvor: 

𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 , 𝑚) = 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 𝑜𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

𝜎(𝑟𝑖) = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

𝜎(𝑚) = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

2.5.5 Selektion & markedstiming 

Selektion og markedstiming er gode værktøjer at benytte til at vurdere, hvorvidt en investeringsforening 

besidder evnen til at vælge de rigtige aktiver i både “bull” perioder og “bear” perioder (Bodie et al., 2018). 

Treynor & Mazuy (1966) var de første til at komme med en beregning, som kunne benyttes til at vurdere, 

hvorvidt en investeringsforening besidder markedstiming. Denne beregning er som følger:  

 

𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑝 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛿𝑝(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡)
2

+ 휀𝑝𝑡 

hvor: 

𝑅𝑝𝑡 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑅𝑓𝑡 = 𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑎 = 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 (𝑠𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛)𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝛽 = 𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 

𝑅𝑚𝑡 = 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝛿𝑝 = 𝑓ø𝑙𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡)
2

 

휀𝑝𝑡 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑙𝑒𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑝 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡  
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Formlen tager udgangspunkt i enkelt-indeksmodellen men har tilføjet et ekstra led i form af (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑟𝑓)
2
. 

Dette led kvadrerer risikopræmien på markedet og vil kunne belyse, hvorvidt det er lykkedes den pågældende 

investeringsforening at vælge aktier med en høj beta i bull perioder og vælge aktier med lav beta værdi i bear 

perioder. Hvis koefficienten på dette led ved en regressionsanalyse er signifikant positiv, er det tegn på 

markedstiming og vil illustrativt kunne vises som i figur 2.6, ved en konvekslinje frem for en ret linje. 

Ydermere kan regressionsanalysen også vise, hvorvidt investeringsafdelingen formår at vælge de rigtige 

aktiver via alphaværdien. En signifikant positiv alphaværdi giver udtryk for, at foreningen har været gode til 

at vælge de rigtige aktiver. En positiv selektion behøver dog ikke at betyde positive evner til at udøve 

markedstiming. Treynor & Mazuy (1966) har i deres undersøgelser ikke kunne finde belæg for, at 

investeringsforeningerne generelt set besidder markedstiming (Bodie et al., 2018). Det er den samme 

konklusion som Christensen (2003a) kommer frem til i sin analyse, hvor han konkluderer, at danske 

investeringsforeninger generelt set ikke besidder markedstiming eller selektionsevner, og illustrativt kan det 

vises som i figur 2.7. Christensen (2003a) konkluderer ydermere, at langt størstedelen af 

investeringsforeningerne performer neutralt men også, at et lille fåtal af investeringsforeninger formår at få en 

signifikant negativ markedstiming. 

 

 

Figur 2.6 - Tegn på markedstiming   Figur 2.7 - Ingen tegn på markedstiming 

(Egen tilvirkning med udgangspunkt i    (Egen tilvirkning med udgangspunkt i Bodie et al. (2018)) 

Bodie et al. (2018)) 

 

En anden måde hvorpå markedstiming kan beregnes, har Henriksson & Merton (1981) givet et bud på. 

Fremgangsmåden er meget lig Treynor & Mazuy (1966) men i stedet for at kvadrere risikopræmien på 

markedet, benytter de en “dummy” variabel, som enten kan have værdien 1 eller 0. Formlen kan udtrykkes på 

følgende måde: 
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𝑅𝑝𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝑎𝑝 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 𝛿𝑝𝐷𝑡(𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) + 휀𝑝𝑡 

 

 

Hvor: 

𝛿 = 1 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 0 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

 

Variablen D beregnes som værende enten 1, hvis afkastet på markedet er større end den risikofrie rente (bull 

perioder) og vil være 0, hvis afkastet på markedet er mindre eller lig med den risikofrie rente (bear perioder). 

Ligesom ved den formel, som Treynor & Mazuy (1966) benytter, vil en signifikant positiv D give udtryk for, 

at investeringsforeningen besidder markedstiming. Illustrativt kan dette også vises som i figur 2.8 nedenfor. 

 

 

Figur 2.8 - Tegn på markedstiming. (Egen tilvirkning med udgangspunkt i Bodie et al. (2018)) 

2.6 Tangentportefølje 

I denne opgave vil der sammensættes fem forskellige tangentporteføljer, som ønskes testet op imod den passive 

investeringsstrategi. Beregningen af disse tager udgangspunkt i teorien omkring CAPM og den efficiente rand. 

Formålet er, at sammensætte den markedsportefølje, som vil give det højest forventede afkast pr. enhed total 

risiko. Beregningerne vil rent teknisk blive udført i Excel ved hjælp af VBA-programmering, som også kan 

ses i bilag 8.4. 

2.6.1 Beregning af tangentporteføljer 

Beregningerne af tangentporteføljerne bliver foretaget i Excel ved hjælp af VBA programming, og de 

bagvedliggende formler vil blive præsenteret i de følgende underpunkter. Formlerne er benyttet via det 

forelæsningsnotat, som har været grundlaget for undervisningen i faget Avanceret Porteføljeteori. Dette kan 

også ses i bilag 8.2.  
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2.6.1.1 Kovariansmatrice 

Beregningen af tangentporteføljerne er foretaget ved først at beregne en kovariansmatrice. For at kunne 

beregne, hvilken kombination af aktiver, som vil give det højest forventede afkast pr. enhed total risiko, er der 

behov for en beregning af, hvordan de udvalgte aktiver samvarierer med hinanden. Dette beregnes ved hjælp 

af en kovariansmatrice.Ved at gange excess returns for de enkelte aktiver med de transponerede excess returns 

divideret med antal observationer får man et resultat, som kan bruges i den videre beregning. Kovariansen vil 

ved hver rebalancering blive genberegnet. 

2.6.1.2 Forventet afkast 

Det forventede afkast på tangentporteføljen kan beregnes ved at gange aktivernes risikopræmier sammen med 

deres respektive normerede andele. Det forventede afkast af den sammensatte portefølje kan derfor beregnes 

ud fra følgende formel: 

 

 

Hvor: 

𝑤𝑖 = 𝑣æ𝑔𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑖 

2.6.1.3 Andele og risikopræmierne 

Risikopræmierne for de enkelte aktiver, som indgår i tangentporteføljerne, bliver beregnet ud fra enkelt-

indeksmodellen: 

 

 

Hvor: 

𝑎𝑝 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 − 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

𝛽 = 𝑆𝑡𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑜𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑝 

𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 = 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 

 

Disse risikopræmier vil blive genberegnet ved hver rebalancering, da tangentporteføljerne dermed vil tilvælge 

de aktiver, som generelt set performer bedst i den observerede periode. Andelene mellem aktiverne vil blive 

beregnet som det sidste element, når SOLVER-funktionen i Excel benyttes. Her vil der sættes en restriktion 

ind i SOLVER-funktionen om, at den skal finde frem til de andele, som maksimer Sharpe ratioen, der er 

beregnet, som det forventede afkast divideret med standardafvigelsen (Bodie et al., 2018).  
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2.6.1.4 Standardafvigelse 

Standardafvigelsen for en portefølje giver udtryk for den totale risiko, som den sammensatte portefølje 

indeholder. Den måles på baggrund af, hvor meget de enkelte observerede afkast afviger fra gennemsnittet 

(Bodie et al., 2018). I beregningen af tangentporteføljerne bliver standardafvigelsen benyttet for at finde frem 

til den højeste Sharpe ratio via SOLVER-funktionen i excel. Standardafvigelsen for tangentporteføljerne bliver 

beregnet ud fra nedenstående formel: 

 

 

hvor: 

𝑤 = 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑣æ𝑔𝑡𝑒 (𝑤′ = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡) 

𝑐𝑜𝑣(𝑟) = 𝑘𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑓 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠 

2.6.1.5 Rebalancering  

Ved beregningerne af tangentporteføljerne er det vigtigt at få rebalanceret porteføljerne, så de over hele 

perioden fastholder sin strategi. I nedenstående graf ses det, hvordan effekten af hyppige rebalanceringer er 

med til at give et bedre afkast end de porteføljer, hvor der enten går lang tid i mellem rebalanceringerne, eller 

hvor de slet ikke bliver foretaget henover en 5-årig periode. 

 

 

Figur 2.9 - Tangentportefølje med samtlige 37 investeringsforeninger til rådighed. (Se beskriv. af tangentportefølje nr. 2 under afsnit 

3.1.3) 

 

Der forekommer også omkostninger ved at foretage disse rebalanceringer, og derfor skal rebalanceringen ikke 

nødvendigvis foregå hele tiden. Omkostningerne udgør dog ikke en væsentlig del, eftersom det geometriske 

afkast for tangentportefølje 2, i gennemsnit bliver bedre, ved at rebalancere hver 6. måneder end eksempelvis 

hver 3. måned, som vist i figur 2.9. Det handler derfor om at finde den rette balance mellem at optimere sit 
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afkast ud fra sin strategi, til færrest omkostninger (Bodie et al., 2018). Det er samtidig vigtigt at slå fast, at 

hyppigheden af rebalanceringer kan være forskellige fra strategi til strategi, hvorfor tangentporteføljerne i 

opgaven, vil rebalanceres hver 3. måned. Endvidere bliver der ved hver rebalancering taget 0,2% af afkastet 

på den del, som enten bliver solgt eller købt. Omkostningerne er taget ud fra gennemsnittet af, hvad de senere 

nævnte investeringsforeninger normalt vil tage i indtrædelse- og udtrædelsesomkostninger. Dette beløb er dog 

forskelligt fra afdeling til afdeling og varierer også løbende. Omkostningen på 0,2 % vil også blive benyttet i 

de tangentporteføljer, som vil blive beregnet i anden del af analysen. 

2.6.2 Analyse af tangentporteføljerne 

Til sammenligning af de udvalgte tangentporteføljer vil det geometriske afkast blive benyttet for at give et 

visuelt billede af, hvilken porteføljestrategi der ville give det bedste afkast. Ydermere vil Treynor ratioen blive 

beregnet for at rangere tangentporteføljerne over for de individuelle investeringsforeninger og ETF’er. Ved at 

teste tangentporteføljerne på denne måde, er det muligt at analysere, hvorvidt at den teoretiske 

tangentportefølje kan skabe et forbedret afkast end blot ved at følge en enkelt investeringsafdeling eller en 

ETF. 

2.7 Risk parity 

Risk parity er en alternativ investeringsstrategi sammenlignet med CAPM, som har vundet popularitet de 

senere år (Asness et al., 2012). Problemet med mange investeringsporteføljer er, at der eksempelvis er arbejdet 

ud fra en 60/40 portefølje, hvor 60% af porteføljen har aktier og 40% har obligationer. Dette virker ud af til at 

give en god portefølje balancere mellem aktier, som typisk har en højere risiko, og obligationer som typisk har 

en mindre risiko. 

 

Problematikken med denne porteføljesammensætning er dog, at de 60% aktier bidrager med langt størstedelen 

af risikoen på porteføljen (Asness et al., 2012). Dette er illustreret i figur 2.10 nedenfor. 

 

Figur 2.10 - Illustrativt visning af værdifordelingen samt risikobidraget ved en 60/40 portefølje opdeling (Egen tilvirkning) 
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Dette betyder, at investor trods en opdeling af forskellige finansielle aktiver, stadig har en høj eksponering 

over udvikling i sine aktier. Det er denne problematik, som risk parity vil forsøge at optimere. Tankegangen 

med risk parity er, at alle de aktiver, som indgår i en portefølje bidrager med den samme risiko til porteføljen. 

Denne porteføljesammensætning, i kombination med en gearing, dokumenterer Asness et al. (2012) vil have 

givet et bedre geometrisk afkast end blot ved at  have fulgt en 60/40 portefølje. Nøgleordet ved denne 

porteføljestrategi består i gearing. Ved en overvægtning af mindre risikofyldte aktiver samt ved at mindske de 

risikofyldte aktiver, er der behov for at, investoreren kan geare denne portefølge for at få den op på samme 

standardafvigelse som det respektive. Det er her, at porteføljestrategien kan vise sit værd.  

 

Teorien bag denne porteføljestrategi baserer sig på, at aktiver med en høj beta ikke får en tilstrækkelig høj 

risikopræmie, som de ellers burde havde givet og at aktiver med lav betaværdi får en højere risikopræmie, end 

hvad CAPM ville tilskrive (Asness et al., 2012). Der argumenteres for, at den empiriske SML-linje er mere 

flad end den teoretiske, som kan ses i figur 2.11. 

 

 

Figur 2.11 - Illustrativt visning af en teoretisk og en empirisk SML-linje (Asness et al, 2012) 

 

I denne opgave vil en risk parity portefølje bestående af de udvalgte aktive investeringsforeninger blive 

sammenlignet med de udvalgte tangentporteføljer for at se, om risk parity kan give et positivt resultat i målet 

om at give et bedre afkast end den passive investeringsstrategi. 
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2.7.1 Beregning af risk parity 

Beregning af risk parity foretages ved at finde frem til vægtfordelingen mellem aktiverne, som indgår i 

porteføljen.  

Formlen kan beskrives på følgende måde: 

 

 

hvor: 

  

 

Ved at benytte excels SOLVER-funktion samt begrænse summen af alle vægtene til at være 1, er det muligt at 

finde frem til den vægtning af aktiver, som resulterer i, at alle k(i) er lig med 1 / n og dermed opfylder 

præmissen om, at samtlige aktiver bidrager med den samme procentvise risiko. 

3. Data 

I dette afsnit vil det uddybes, hvordan data for denne opgave er blevet udvalgt, indhentet og behandlet. Dette 

er afgørende for den kommende analyse, da denne tager afsæt i det udvalgte datamateriale, og at resultaterne 

udledt på baggrund af analysen nødvendigvis vil være et produkt af det specifikke udvalgte data.  

3.1 Udvælgelse af data 

3.1.1 Udvælgelse af investeringsforeninger og indeks 

Dataudvælgelsen for de aktive investeringsforeninger, ETF’er og indeks/benchmark er foretaget ud fra 

følgende prioritetsrækkefølge: 

 

1. Analyseperioden skal dække en 10-årig periode (01.01.2008 - 01.01.2018) 

2. Der udvælges de 10 største investeringsforeninger i Danmark 

3. Der udvælges de 5 største markedsområder 

4. Der udvælges én ETF til at replikere den passive strategi for hvert markedsområde 

5. Der vil kun blive set på udbyttebetalende aktiver 

6. Alle investeringsafdelinger skal kun investere i aktier 

7. Alle investeringsforeningernes afdelinger skal være aktivt forvaltet 

8. Dataet vil bearbejdes på månedsbasis 
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1.   

Udvælgelsen af dataet er valgt og analyseret ud fra en 10-årig periode. Dette er valgt for at sikre et så 

repræsentativt billede af foreningernes performance i forhold til den passive investeringsstrategi som muligt 

og er derfor ikke blot en vurdering på baggrund af nogle tilfældige måneders udvikling. Motivationen for 

nærværende opgave udspringer yderligere af Warren Buffetts væddemål med hedgefonden Protégé Partners 

med tilsvarende tidsperiode. Derfor vil opgaven tage udgangspunkt i perioden 01.01.2008 til 01.01.2018. 

 

2. 

Som repræsentant for den aktive investeringsstrategi udvælges de 10 største investeringsforeninger i Danmark 

målt i forvaltet formue. En rangering heraf vurderes ud fra et gennemsnit henover den udvalgte tidsperiode. 

Dette foretages med udgangspunkt i data hentet fra Finans Danmarks hjemmeside www.IFR.dk, som opgør 

markedsandele på de registrerede investeringsforeninger, der eksisterer på det danske marked. 

 

I tabel 3.1 er de 10 største investeringsforeninger rangeret: 

 

 

Figur 3.1 - Rangering af de største investeringsforeninger i Danmark (kilde: www.ifr.dk) 

 

Ud fra disse 10 investeringsforeninger vil der udvælges de investeringsafdelinger, som har haft et benchmark, 

der matcher de indekser, som vil uddybes punkt 3. 

 

Det har dog været nødvendigt at frasortere nogle investeringsforeninger, da der ikke har været tilstrækkeligt 

data, som har kunne dække hele analyseperioden. Her er der blandt andet tale om Nykredit Invest og PFA 

Invest i samtlige markeder. Endvidere har det været nødvendigt at sortere BankInvest fra på det europæiske, 

amerikanske og fjernøstlige marked samt SparInvest på det europæiske og fjernøstlige marked grundet 

manglende data. Det har samtidig ikke været muligt at finde data på Lægernes Invests afdelinger hverken på 

Nasdaqomxnordics hjemmeside eller via Lægernes Invest egen hjemmeside. 

 

http://www.ifr.dk/
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3. 

I opgaven vil der tages udgangspunkt i flere markedsområder end bare ét enkelt. Dette er gjort med henblik på 

at undersøge, hvorvidt der er belæg for, at en passiv strategi er den bedste investeringsstrategi, som Warren 

Buffett konkluderer i sit væddemål med Protégé Partners (Buffett, 2016). De 5 største markedsområder er 

derfor udvalgt for at sikre et bredt, internationalt perspektiv, hvilket vil bidrage til et mere repræsentativt udsnit. 

Udvælgelsen af de 5 største markedsområder er udført ved at se på den gennemsnitlige forvaltede formue i de 

forskellige markedsområder over den analyserede tidsperiode. Endnu engang er Finans Danmarks hjemmeside 

www.IFR.dk blevet benyttet til at indhente information på de største markeder. 

 

I tabel 3.2 ses en oversigt over de 5 største markedsområder: 

 

 

Figur 3.2 - Rangering af de største investeringsområder (kilde: www.ifr.dk) 

 

For hvert markedsområde er der udvalgt et fælles indeks, som skal repræsentere benchmark. Hertil benyttes 

indekser fra Morgen Stantley Capital International (MSCI). Disse indekser er valgt, da 

investeringsforeningerne selv anser indekserne som deres respektive benchmark. Som tidligere nævnt er det et 

kriterie, at data repræsenteres i hele analyseperioden. Det har derfor været nødvendigt at fravælge MSCI USA, 

da dens respektive ETF ikke har eksisteret siden 2008. I stedet medtages S&P500 som indeks for USA. Da 

investeringsforeningerne med afdeling i USA anser MSCI USA som sit benchmark, jf. indbyrdes central 

information, er der foretaget en test af korrelationen mellem MSCI USA og S&P500. Som vist i bilag 8.1, er 

korrelationen 1 og benyttes derfor.  

 

4. 

Udvalgte ETF’er bliver udbudt af Ishares via Blackrock. Dette skyldes, at deres data er let tilgængeligt og 

repræsenteres i de markeder, som nærværende opgave ønsker at undersøge. Der har kun været en enkelt 

undtagelse på den ETF, som skal dække det fjernøstlige markedsområde (MSCI AC Asia Ex Japan). ETF’en 

blev først oprettet i august 2008, hvorfor dataet for de første 8 måneder ikke er tilgængeligt. Alligevel er den 

valgt, da det ønskes at dataet er hentet ud fra samme udbyder, hvilket gør udvælgelsen så homogen som mulig. 

http://www.ifr.dk/
http://www.ifr.dk/
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ETF’erne er også valgt ud fra, om de er godkendt af UCITS-direktiverne for, at de enkelte ETF’er blandt andet 

lever op til informations- og likviditetskravene. Dette vil sikre, at datasættet afspejler mere udvikling i NAV, 

herunder sit respektive indeks, end markedsprisen.  

5. 

Der vil opgaven kun blive udvalgt investeringsforeninger og ETF’er, som udbetaler dividende. Denne 

udvælgelse er valgt, da et fælles benchmark ellers ikke vil kunne udvælges. Dette skyldes blandt andet en 

forskel i den skattemæssige behandling i Danmark. 

 

6. 

Performanceevalueringen vil foretages ud fra aktieallokerede investeringsforeninger. Denne udvælgelse er 

foretaget således, at investeringsforeningernes performance kan sammenholdes med ETF’ers ud fra et fælles 

benchmark. Endvidere vil dette afspejle Warren Buffets væddemål med Protégé Partners, som ligeledes er 

hensigten.  

 

7. 

Investeringsforeningerne vil i denne opgave repræsentere den aktive investeringsstrategi. De fleste 

investeringsforeninger har dog også passive indeksfonde, som har til hensigt at replikere deres benchmark mest 

muligt. Dette er den samme strategi, som opgavens udvalgte ETF’er benytter sig af. Denne opgave vil dog kun 

fokusere på investeringsforeningers evne til netop at overperforme deres respektive benchmark, og derfor 

fokuseres der kun på de investeringsafdelinger, som er aktivt styret. 

3.1.2 Udvælgelse af den risikofrie rente 

I opgaven vil et risikofrit element indgå, som investor kan kombinere sin portefølje med. Hertil tages der 

udgangspunkt i en-måneds t-bills, som svarer til de månedlige udsving i aktivklassernes afkast. Dataet for den 

risikofrie rente er indhentet fra Fama & Frenchs hjemmeside og gør sig gældende for alle markedsområder. I 

forlængelse af vores valg af periode, herunder antal observationer, er det naturligt at vælge tilsvarende datasæt 

for den risikofrie rente, som for de øvrige aktivklasser. Dette understøttes også af Bodie et al. (2018), som 

argumenterer for, at selv den risikofrie rente har en renterisiko. Teoretisk vil det kun være en perfekt prissat 

indeksobligation, som har en løbetid svarende til analyseperioden. I praksis er det ikke muligt, men Treasury 

bills (T-bills) er et godt bud. Dette skyldes deres korte løbetider, som gør dem mere immune overfor ændringer 

i renteniveauet, og netop derfor er de medtaget i nærværende opgave.  

3.1.3 Udvælgelse af tangentporteføljer 

Der er blevet udvalgt fem tangentporteføljer, som vil blive testet i anden del af analysen med henblik på at 

undersøge, hvorvidt de sammensatte porteføljer kan være med til at give et bedre afkast end blot ved at følge 
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en enkelt investeringsforening. De fem udvalgte tangentporteføljer vil konstrueres med afsæt i teorien om 

CAPM, hvor den optimale markedsportefølje vil findes ud fra følgende forudsætninger: 

 

 Markedsportefølje 1: 

 Ingen restriktioner på standardafvigelsen 

 Ingen restriktioner om kort salg 

 Der vil blive benyttet de empiriske alphaer 

Kun mulighed for at vælge mellem aktive investeringsforeninger 

  

Markedsportefølje 2: 

 Ingen restriktioner på standardafvigelsen 

 Ingen restriktioner om kort salg 

 Alle alpha-værdier vil blive fastsat til 0 

 Kun mulighed for at vælge mellem aktive investeringsforeninger 

 

 Markedsportefølje 3: 

 Restriktion om samme standardafvigelse som markedet/benchmark 

 Restriktion på kort salg 

 Der vil blive benyttet de empiriske alphaer 

 Kun mulighed for at vælge mellem aktive investeringsforeninger 

 

Markedsportefølje 4: 

 Restriktion om samme standardafvigelse som markedet/benchmark 

 Restriktion på kort salg 

 Alle alpha-værdier vil blive fastsat til 0 

 Kun mulighed for at vælge mellem aktive investeringsforeninger 

 

Markedsportefølje 5: 

 Restriktion om samme standardafvigelse som markedet/benchmark 

 Restriktion på kort salg 

 Alle alpha-værdier vil blive fastsat til 0 

 Der er mulighed for at vælge mellem aktive investeringsforeninger og ETF’er. 

 

De fem tangentporteføljer er valgt ud fra et ønske om at lade de teoretiske kræfter udfolde sig uden nogle 

begrænsninger, som det vil ses i markedsportefølje 1 & 2. Samtidig vil markedsporteføljerne 3 & 4 være de 
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mere realistiske markedsporteføljer, som kan benyttes, da det eksempelvis ikke vil være muligt rent praktisk 

at gå kort i nogle af investeringsforeningerne. Samtidig ligger der en antagelse om, at alle aktivers sande 

alphaværdi er nul. Markedsportefølje 5 ønsker at teste, hvorvidt en sammensætning af både passive ETF’er og 

aktive investeringsforeninger vil give et merafkast. 

3.1.4 Kritisk refleksion over vores udvælgelse  

Vi er opmærksomme på de problematikker og problemstillinger, som vores udvælgelse af data samt antagelser 

herom har af betydning for de konklusioner, der drages på baggrund af analysen.  

I kraft af inddragelsen af en periode, som starter i 2008, vil analysen komme til at medtage en finanskrise, som 

vil påvirke afkastet betydeligt i begyndelsen. Havde man i stedet valgt at rykke perioden et år frem og dermed 

arbejdet ud fra en periode fra primo 2009 til primo 2019, ville performanceevalueringen givetvis havde fået et 

andet udtryk, da analyseperioden ville påbegyndes på “bunden” af markedet. Dette kunne resultere i, at 

konklusionerne i evalueringen ville se anderledes ud sammenlignet med en analyse, der tog udgangspunkt i 

“toppen” af kursudviklingen, som netop er gjort i denne opgave. For at inddrage både “bear” og “bull” perioder 

er finanskrisens påvirkning af markedet medtaget i analysen. Dette giver investeringsforeningerne mulighed 

for at vise, om de besidder markedstiming i forhold til at overvægte aktier, som måtte klare sig bedre i 

opgangstider og fravælge de aktier, som måtte blive ramt hårdt i nedgangstiderne. 

 

Denne opgave har blandt andet til formål at teste, hvorvidt Warren Buffetts passive tilgang også er gældende 

på andre markeder end det amerikanske, og derfor vil der i opgaven ses på de 5 største markeder. Hvis opgaven 

havde inddraget andre markeder ville resultaterne givetvis have været anderledes. Dog vurderes det, at 

analysen af de 5 største markeder kan være med til identificere en tendens, som formentligt også vil kunne 

afspejles i andre markedsområder. 

 

Udvælgelsen af investeringsforeningerne kan resultere i Survivorship Bias, da frasortering af 

investeringsforeninger med begrænset data forekommer. Det vil sige, at performanceevalueringen af aktive 

investeringsforeninger, som repræsenterer den aktive investeringsstrategi, vil blive baseret på foreninger, som 

har “overlevet” analyseperioden. Dette kan betyde, at performanceevalueringen ikke tegner det reelle billede 

af investeringsforeningernes performance som helhed i forhold til markedet (Bodie et al., 2018). Altså kan 

investeringsforeningernes gennemsnitlige performance se bedre ud, end hvis de lukkede foreninger var 

medtaget. 

 

Ishares ETF’er er udvalgt som den investeringsmulighed, der vil følge den passive strategi. Disse ETF’er vil i 

løbet af analysen blive testet i forhold til, hvorvidt de lykkedes at replikere deres respektive indeks. Dog er det 

vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle ETF’er nødvendigvis har en passiv strategi, og at nogle eksempelvis 
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kan have forskellige rentederivater indkoblet i porteføljen. Dermed kunne et valg af andre ETF’er have ændret 

billedet af, hvorvidt de lykkedes med at replikere deres respektive indeks. Det kan derfor ikke konkluderes, 

hvorvidt alle ETF’er er et optimalt valg for en passiv investeringsstrategi, men det vil blive evalueret, hvorvidt 

denne opgaves ETF’er er lykkedes med at replikere deres indekser. Passive investeringsforeninger kunne med 

fordel også have været anvendt til at repræsentere den passive investeringsstrategi. Her kunne en test foretages 

af både ETF’erne og den passive investeringsforening for at se, hvem af dem der fulgte sit indeks tættest og 

dermed indirekte bekræfte hvilken investeringsløsning, der havde de laveste omkostninger.   

 

Der vil i denne opgave udelukkende medtages danske investeringsforeninger og dermed er udenlandske 

operatører fravalgt. En sådan afgrænsning har været nødvendig grundet opgavens omfang. Dog medfører dette, 

ligesom i nogle af de ovenstående punkter, en central metodisk refleksion omhandlende empiriens 

repræsentativitet, samt hvorvidt der på baggrund af datamaterialet endegyldigt kan konkluderes på, hvorvidt 

den passive strategi generelt er bedre end den aktive strategi. I stedet vil valget af nationalt data medføre, at 

der formentlig vil kunne drages konklusioner, der er relevante i et dansk perspektiv. Inddragelsen af 

investeringsforeninger fra andre lande ville givetvis have resulteret i andre analytiske pointer og konklusioner. 

Dog har vi en formodning om, at konklusionerne der drages på baggrund af de inddragne danske foreninger i 

denne opgave vil vise nogle af de samme, generelle tendenser, man muligvis også ville se på andre 

markedsområder.   
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3.2 Indhentning af data 

3.2.1 Data på indeks, ETF’er og investeringsforeninger 

I tabel 3.3 gives et overblik over, hvorfra dataet til denne opgave er blevet indhentet. 

 

Figur 3.3 - Overblik over indhentet data 

 

Dataet for investeringsforeningerne er primært hentet fra Nasdaqomxnordic.com, da hjemmesiden vurderes 

troværdig og samtidig beskriver udviklingen i NAV. Årsagen til at udviklingen vurderes ud fra NAV skyldes 

dels, at foreningen prissættes herudfra men også fordi, at den ikke medregner emissionstillæg og 

indløsningstillæg. Som beskrevet i afsnit 1.5 dækker tillæggene foreningens omkostninger ved ind- og 

udmelding og er derfor uinteressant i forhold til foreningens individuelle performance. NAV indeholder 
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derimod alle omkostninger eksklusiv tillæggene og giver dermed et retvisende billede af foreningens reelle 

performance efter relevante omkostninger. Ved Danske Invest er dataet dog indhentet direkte fra deres egen 

hjemmeside. Dette er gjort, da det var muligt at få oplyst samtlige ultimo månedstal for NAV-værdier, og 

dermed kunne en manuel behandling af dataet undgås. Hos resten af investeringsforeningerne har det ikke 

været muligt at hente de præcise ultimo månedstal for hele perioden. 

 

Data indhentningen for ETF’erne er blevet foretaget via Blackrocks hjemmeside. Her har det været muligt at 

indhente deres NAV-værdier i hele perioden. Dette giver også høj sikkerhed for retvisende data. Det samme 

er blevet gjort ved indhentningen af indekserne. Her er MSCIs egen hjemmeside blevet benyttet, da det giver 

høj sikkerhed for validt data. Der bliver i opgaven dog kun benyttet MSCI indeks i 4 ud af 5 markeder. For det 

amerikanske marked er S&P 500 indekset valgt, og udviklingen i dette indeks er fundet via 

www.investing.com. Da Investing.com ikke lader til at være en officiel leverandør for kursudviklingen af S&P 

500 indekset, har det været nødvendigt med en kontrol af dataets validitet. Her resulterede kontrollen i en høj 

forklaringsgrad, lav tracking error samt en korrelation meget tæt på 1. Det vurderes derfor, at dataet kan bruges 

i den videre analyse. 

3.2.2 Valuta 

For at kunne sammenholde udvalgte investeringsforeninger med udenlandske indekser, har det været 

nødvendigt at indregne det månedlige afkast for valutakursen. Udviklingen i valutakurserne er blevet indhentet 

fra Statistikbankens egen hjemmeside. Her har det været muligt at hente valutaudviklingen på månedsbasis på 

blandt andet amerikanske dollars og euroen overfor den danske krone.  

3.3 Behandling af data 

Efter udvælgelsen og indhentningen af data har det været nødvendigt at behandle dataet med henblik på at 

bruge det i opgavens analyse.  

 

3.3.1 Behandling af data fra Nasdaqomxnordic 

Det indhentede data fra Nasdaqomxnordics hjemmeside har været opgjort på daglig basis, og det har derfor 

været nødvendigt at konvertere dette om til månedsbasis. Værdierne for de forskellige måneder er 

repræsenteret som ultimo månedstal. Der har dog ved flere investeringsafdelinger været problemer med 

manglende priser sidst på måneden, specielt i de første år af analyseperioden. Det har derfor været nødvendigt 

at tage nogle aktive valg om, hvilken kurs der skulle benyttes sidst på måneden. I denne opgave er den værdi, 

som er tættest på den sidste dato i måneden blevet benyttet, og dette er gjort konsistent hos alle 

investeringsforeningernes afdelinger. Gennemsnitspriserne på de enkelte afdelinger er desuden blevet benyttet. 

  

http://www.investing.com/
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3.3.2 Beregning af afkast 

Afkastberegningen for NAV er sket ud fra følgende formel: 

 

 

 

 

Formlen kan benyttes ud fra antagelsen om, at afkastet på investeringsforeningerne er normalfordelte. Hvis 

man vil argumentere for, at det afkast som investeringsforeningerne kommer med ikke er normalfordelte men 

eksempelvis følger en lognormalfordeling, kunne man i stedet anvende nedenstående formel: 

 

 

 

 

Ved nærmere test har det dog kunne konstateres, at det ikke har ændret resultatet af regressionsanalyserne, om 

der benyttes den ene beregningsformel eller den anden. Opgavens formål har ikke været at teste, hvorvidt 

investeringsforeningernes afkast er normalfordelte eller ej, og derfor tager analysen blot udgangspunkt i, at 

afkastet er normalfordelt. Man kunne dog vælge at foretage en test af, om afkastet eventuelt var negativt eller 

positivt skæve, og/eller om kurtosis havde en høj værdi, som kunne indikere nogle “tykke-haler” på vores 

normalfordeling og dermed resultere i en større risiko for ekstreme udfald, end hvad normalfordelingen 

normalt tilskriver (Bodie et al., 2018). 

 

Derudover er afkastberegningen for valutaudviklingen foretaget ud fra følgende formel: 

 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = (1 + 𝑅𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡
) ∗ (1 + 𝑅𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡

) − 1 

 

Hvor: 

𝑅𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑡
= 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑒𝑛 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

𝑅𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡
= 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 𝑝å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑡 

 

3.3.3 SMB og HML faktorerne til FF3 

Til at udarbejde FF3 er det naturligt at medtage datasæt fra deres egen hjemmeside. Udviklingen i markedets 

risikopræmie, er dog udeladt og erstattet med indekser fra MSCI for dets respektive markedsområde. Dette er 

gjort, dels for at bevare en homogen behandling af data i FF3 men også for bedre at kunne sammenligne med 

enkelt-indeksmodellen, som anvender tilsvarende indeks. 
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Endvidere har det ikke været muligt at indhente datasæt for Emerging Market, da dette ikke er offentliggjort 

på deres hjemmeside. Det er derfor nødvendigt at sammensætte SMB og HML porteføljerne selv, som er 

forsøgt ud fra samme terminologi men ud fra MSCI indekser. Det er dog ikke muligt at indhente data for Small 

og Big neutral, hvorfor en konstruering af SMB og HML forsøges på følgende måde: 

 

SMB = (½)*(MSCI Small-cap Value + MSCI Small-cap Growth) - 

          (½)*(MSCI Large-cap Value + MSCI Large-cap Growth) 

 

HML = (½)*(MSCI Small-cap Value + MSCI Large-cap Value) - 

               (½)*(MSCI Small-cap Growth +MSCI Large-cap Growth) 

 

For at sikre at ovenstående fremgangsmåde forbliver ideel, vil en test blive foretaget for markedsområdet 

Europa. Årsagen til, at Europa er udvalgt skyldes, at SMB og HML ud fra Fama & Frenchs eget datasæt udviser 

gode forklaringsgrader. Hvis en tilsvarende sammensætning ud fra påtænkt fremgangsmåde giver et 

tilsvarende billede, vil det indikere en fornuftig tilgang til, hvordan SMB og HML kan konstrueres. Testen 

foretages derfor på Europa, og resultatet ses i tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 - Resultat af kontrol mellem F&F’s datasæt samt egen konstruktion. 

I tabellen ses, at den konstruerede SMB og HML fortsat giver samme antal signifikante alphaer med 

tilnærmelsesvis samme forklaringsgrad set ud fra R2-adjusted. Det vurderes derfor, at fremgangsmåden kan 

bruges, og vil anvendes til performanceevalueringen for Emerging Markets. 
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4. Analyse 

For at kunne besvare opgavens problemformulering samt problemstillingerne er analysen som tidligere nævnt 

delt op i to. Først foretages en performanceevaluering af udvalgte investeringsforeninger og ETF’er ud fra et 

fælles benchmark. Dette gøres ud fra de fem største markedsområder: USA, World, Europa, Emerging markets 

and Asia ex Japan. Performanceevalueringens resultat vil repræsentere Protégé Partners muligheder på 

markedet. 

I analysens anden del vil de samme aktiver sammensættes i optimale risiko porteføljer for at undersøge, om 

porteføljerne giver et bedre afkast end investeringsforeningerne samt ETF’erne individuelt. Sluttelig vil 

aktiverne samt de konstruerede porteføljer blive rangeret ud fra Treynor og Sharpe ratio. Dette skal senere 

svare på, om væddemålets udfald ville have været anderledes såfremt Protégé Partners havde fulgt en af disse 

porteføljestrategier.  

4.1 Performanceevaluering 

I dette afsnit vil en performanceevaluering foretages af de 37 udvalgte investeringsforeninger samt 5 ETF’er. 

Først benyttes enkelt-indeksmodellen, herunder Jensens alpha, til at vurdere de enkelte aktiver. Resultatet heraf 

vil suppleres med nøgletal såsom Tracking Error, korrelation og performanceindeksene, Treynor og Sharpe 

ratio. Endvidere vil investeringsforeningerne løbende testes for selektions- og markedstimingsegenskaber. For 

at understøtte enkelt-indeksmodellens validitet vil Fama French 3 Faktor Model blive analyseret for at se, om 

SMB og HML kan bidrage til forklaringen af aktivernes afkast. 

4.1.1 Enkelt faktor model  

Der vil indledningsvist blive foretaget en performanceevaluering for hvert markedsområde, hvorefter en mere 

ordnet vurdering vil præsenteres.  
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4.1.1.1 USA 

 

Tabel 4.1 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 

 

I tabel 4.1 ses resultatet af regressionsanalyserne på det amerikanske marked. Herudfra ses at alle 4 

investeringsforeninger har en negativ alpha og slår derfor ikke deres respektive indeks. Det er dog kun Danske 

Invests (DK0010257757) med en signifikant negativ, som kan siges med 95% sandsynlighed at have 

underperformet sit indeks ud fra et signifikansniveau på 5%. 

 

Endvidere er den udvalgte ETF heller ikke signifikant men har dog et estimat på -0,04% p.a., som er tæt på sit 

respektive indeks. Det er ikke urealistisk, at estimatet er tæt på ETF’ens sande værdi, da dens mål ikke er at 

give et højere afkast end indekset men tilnærmelsesvis det samme minus omkostninger. Tracking error’en på 

ETF’en er også nede på 0,16%, hvilket giver et positivt billede af, at ETF’en replicerer sit marked 

tilfredsstillende. Tracking error for investeringsforeningerne ligger i intervallet [2,36%; 2,77%]. Dette kan 

indikere, at afdelingerne ikke lever op til varedeklarationen om at være aktivt forvaltet (Finanstilsynet, 2016).  

 

De fire aktivt forvaltede investeringsforeninger har en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad på 72,8%, hvor 

Jyske Invests afdeling har den laveste forklaringsgrad på 66,8% og Nordea Invest har den højeste på 77%. 

Hovedparten af udviklingen i investeringsforeningerne kan forklares ved udelukkende at se på udviklingen i 

indekset. Dette kommer også til udtryk i korrelationskoefficienten, hvor den gennemsnitligt ligger på 0,85 for 

investeringsforeningerne. Dette indikerer, at investeringsforeningerne vil stige og falde med indekset. ETF’en 

har en korrelationskoefficient, som næsten er 1 samt en forklaringsgrad på 99,87%. Dette giver udtryk for, at 

ETF’ens performance er god, da det er forventeligt, at den vil få næsten samme afkast som indekset. Dette kan 

også ses i figur 4.2 ud fra det geometriske afkast, hvor der på y-aksen vises afkast i procent. 
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Figur 4.2 - Geometrisk afkast af de amerikanske investeringsafdelinger og ETF. 

 

 

I figur 4.2 ses det, at udviklingen i den orange linje, som repræsenterer ETF’en, er forholdsvis identisk med 

indeksets blå linje. Derudover ses det tydeligt, at den passive strategi har givet et bedre gennemsnitligt afkast 

end investeringsforeningerne. Dog bør rangeringen af investeringsforeningerne og ETF’en ske ud fra et 

risikojusteret afkast. Som supplement til regressions alpha, kan dette gøres ud fra Sharpe og Treynor ratioen, 

som vist i tabel 4.3.  

 

 

Tabel 4.3 - Oversigt over sharpe og treynor ratioen for det amerikanske markedsområde 

 

Ud fra det risikojusterede afkast er det fortsat ETF’en, som er bedst. Dette kan indikere, at 

investeringsforeningerne enten tager for høje omkostninger eller mangler selektions- og 

markedstimingsegenskaber. Sidstnævnte er undersøgt i tabel 4.4, hvor selektionsegenskaben udtrykkes ved 

alpha og markedstiming ud fra delta. 
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Tabel 4.4 - Signifikant alpha & delta er markeret med rødt ud fra 5% signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent 

p.a. 

 

Ud fra Treynor & Mazuy (1966) og Henriksson & Merton (1981) har alle investeringsforeninger formentlig 

en negativ alpha og delta, hvilket antyder, at ingen evner at vælge de rigtige aktier eller at time markedet. Det 

er dog kun Jyske Invest (DK0010251396), som har en signifikant delta og er dermed den eneste, som kan siges 

med 95% sandsynlighed at mangle evnen til at time markedet. 
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4.1.1.2 Global 

 

 

Tabel 4.5 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 

 

I det globale markedsområde fremgår det af tabel 4.5, at samtlige 16 investeringsforeninger har en negativ 

alpha, hvoraf 10 af dem er signifikante. Dette indikerer, at ingen af dem formår at have et højere risikojusteret 

afkast end markedet. I stedet kan det med 95% sandsynlighed siges, at 10 af investeringsforeningerne opnår et 

lavere risikojusteret afkast end markedet ud fra et signifikansniveau på 5%. Det er dog værd at bemærke, at 

Danske Invest (DK0060244408) estimeres til -1,51% p.a. selvom den ikke er signifikant, da den med 35%4 

sandsynlighed vil kunne opnå dette estimat, som er bedre end ETF’en, såfremt at nulhypotesen ikke kan 

afvises.  

Endvidere er den gennemsnitlige justerede forklaringsgrad af investeringsforeningerne på 80% hvor intervallet 

er [57,6%;92,3%]. Det tegner et billede af, at der er blevet valgt en korrekt proxy for investeringsafdelingerne 

med undtagelse af Nordea Invest (DK00103001324).  

Den gennemsnitlige korrelationskoefficient for investeringsforeningernes afdelinger er på 0,89, hvilket også 

bidrager til at forklare en stor samvariation mellem investeringsforeningerne og indekset. Tracking error for 

                                                      
4 Udtrykt i regressionsen p-værdi 
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investeringsforeningernes afdelinger ligger i et interval [1,34%;3,56%]. Dette giver et gennemsnit for de 16 

afdelinger på 2,38%. Kun Nordea Invests ene afdeling har lykkedes med at have en tracking error, som er over 

3%. Ved et nærmere kig på ETF’en for dette markedsområde, er det også her lykkedes ETF’en at følge sit 

indeks tæt. Med en korrelation på 0,998, en justeret forklaringsgrad på 98,94% samt en tracking error på 0,51%, 

må det siges at være en acceptabel performance. 

 

 

 

Figur 4.6 - Geometrisk afkast af de globale investeringsafdelinger og ETF. 

 

Dette kommer også til udtryk i figur 4.6, hvor ETF’ens udvikling i det gennemsnitlige afkast, stort set er 

synkront i forhold til indekset. Dertil vurderes forskellen i afkastet til at være omkostningerne ved at holde 

ETF’en, da beta jf. tabel 4.5 er tilnærmelsesvis 1. Endvidere har den passive investeringsstrategi givet et højere 

gennemsnitligt afkast end de udvalgte investeringsforeninger. Dog har Danske Invest (DK0060244408) stort 

set givet samme afkast, som regressionsalphaen også indikerer, jf. tabel 4.5. 

 

I tabel 4.7 bliver investeringsforeningerne samt ETF’en rangeret ud fra deres evne til at generere risikojusteret 

afkast målt ud fra Treynor og Sharpe ratio. 

 

 

Tabel 4.7 - Oversigt over sharpe og treynor ratioen for det globale markedsområde 

 

I tabellen ses, at Ishares ETF har klaret sig bedre end de udvalgte investeringsforeninger ud fra et risikojusteret 

afkast. Dog har Danske Invest (DK0060244408) fortsat en forholdsvis identisk performance med en marginalt 

dårligere sharpe men samme treynor ratio. Det betyder derfor, at Danske Invest (DK0060244408) er 

tilnærmelsesvis lige så god til at bortdiversificere usystematisk risiko i deres porteføljesammensætning og 
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samtidig evner at optimere porteføljens afkast i forhold til enhed systematisk risiko såvel som ETF’en. På trods 

af at Danske Invest er insignifikant, er det ikke usandsynligt, at foreningens alpha kunne være identisk på 

ETF’en på baggrund af Sharpe og Treynor ratioen. Endvidere ses det, at hovedparten af 

investeringsforeningerne opnår negative ratios. Dette betyder, at de investeringsforeninger vil have klaret sig 

bedre ved alene at eksponere sine investeringer i en-måneders t-bills.  

 

Analysen om investeringsforeningernes evner til at vælge de rigtige aktier og såvel at udøve markedstiming, 

er foretaget på samme måde som i USA ud fra Treynor & Mazuy (1966) og Henriksson & Merton’s (1981) 

modeller. Resultatet fremgår i tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 - Signifikant alpha & delta er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent 

p.a. 

 

Ud fra Treynor & Mazuy (1966) opnår 6 af investeringsforeningerne en signifikant negativ delta i modsætning 

til Henriksson & Mertons (1981) 4 investeringsforeninger. Ingen af investeringsforeningerne har en signifikant 

positiv delta, hvorfor det generelle billede angiver en tendens af, at ingen evner at time markedet. Dog har 

DanskeInvest (DK0060244408) en positiv alpha ud fra Henriksson & Merton, hvilket kan siges at være et 

bevis på, at de besidder evnen til at vælge de rigtige aktier med 95% sandsynlighed ud fra et signifikansniveau 

på 5%. Der begynder derfor at tegne sig et billede af, at denne investeringsforening blot underperformer den 
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tilsvarende ETF, da de ikke evner at time markedet eller tager for høje omkostninger eller en kombination af 

disse. 

4.1.1.3 Europa 

 

 

Tabel 4.9 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 

 

På det europæiske marked ses en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad af investeringsforeningernes afkast på 

88,3% ud fra intervallet [77,8%;93,17%]. Den gennemsnitlige korrelation ligger på 0,94 og betyder, at der er 

god samvariation mellem investeringsforeningerne og indekset. Det vurderes derfor, at proxy for 

markedsporteføljen MSCI Europe er den rette for dette markedsområde. Tracking error’en for 

investeringsafdelingerne er også i dette markedsområde meget lave i forhold til, at de er aktivt forvaltet. 

Gennemsnitlig har de en tracking error på 2,06% i intervallet [1,88%;2,77%]. Tages der et kig på ETF’en vil 

det ses, at den har en tracking error på 0,75% samt en korrelation på 0,992, hvilket er acceptable værdier og et 

udtryk for, at den følger sit indeks som forventeligt. 

 

I tabel 4.9 ser vi det samme billede på det europæiske marked som de forrige markeder med negative alphaer. 

Ud af de 7 udvalgte investeringsforeninger opnår 5 en signifikant negativ alpha, og det kan derfor siges med 

statistisk belæg, at investeringsforeningerne underperformer i forhold til sit indeks. Tilhørende ETF har 

ligeledes en signifikant negativ alpha og har faktisk en mere negativ alpha, end hvad SEBInvest 

(DK0016002496) estimeres til. Denne investeringsforening har dog ikke en signifikant alpha, hvorfor det ikke 

kan afvises, at afkastet sågar kunne være 0. Dog er der med 38% sandsynlighed for, at SEBInvest 

(DK0016002496) opnår et negativt afkast på 2,45% p.a. og er dermed 0,45% p.a. bedre end tilhørende ETF.  
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Figur 4.10 - Geometrisk afkast af de europæiske investeringsafdelinger og ETF. 

 

Ud fra den individuelle udvikling i det geometriske gennemsnit, ses det i figur 4.10, at alle udvalgte aktiver 

henover en 10-årig periode, har givet et negativt afkast. Endvidere ses en betydelig afvigelse mellem ETF’en 

og indeksets afkast, som kan være årsagen til, at SEBInvest (DK0016002496) rangeres over. Dette er den 

samme investeringsforening, som tidligere mistænkes for at overperforme ETF’en ud fra regressionens alpha 

vist i tabel 4.9.  

 

Det negative geometriske gennemsnit fører også til, at alle udvalgte investeringsforeninger og ETF’er giver et 

negativt risikojusteret afkast. Dette er udtrykt ved negative Treynor og Sharpe ratios, som vist i tabel 4.11.  

 

 

Tabel 4.11 - Oversigt over Sharpe og Treynor ratioen for det europæiske markedsområde 

 

SEBInvest (DK0016002496) rangeres fortsat over ETF’en ud fra Treynor og har tilnærmelsesvis identisk men 

lavere Sharp ratio. Ud fra deres risikojusterede afkast vurderes det derfor, at begge aktiver har performet 

forholdsvis identisk.  
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Tabel 4.12 - Signifikant alpha & delta er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent 

p.a. 

 

Ud fra Treynor & Mazuy (1966) og Henriksson & Merton (1981) har alle en negativ delta, hvoraf 5 ud af 7 

investeringsforeninger opnår en negativ delta. Begge modeller er enige om de signifikante værdier, og det kan 

derfor siges med 95% sandsynlighed, at hovedparten af investeringsforeningerne ikke evner at time markedet 

ud fra et signifikansniveau på 5%. Samtidig opnår ingen af investeringsforeningerne signifikante alphaværdier, 

hvilket indikerer, at de heller ikke vælger de rigtige aktier til at sammensætte deres portefølje med. Begge 

resultater understøtter øvrige analyser med negative risikojusterede afkast, da det er svært at slå et marked 

uden at besidde én af disse egenskaber.  

4.1.1.4 Emerging Market 

 

Tabel 4.13 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 
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Regressionsanalysen for Emerging Market, som ses i tabel 4.13, viser ligesom ved de 3 foregående 

markedsområder, at samtlige investeringsafdelinger har en negativ alpha værdi, hvilket indikerer, at det ikke 

er lykkedes at overperforme indekset. Der kan konstateres, at 2 ud af 6 afdelinger opnår en signifikant negativ 

alpha, og der er her tale om henholdsvis Jyske Invest (DK0010149863) samt Nordea Invest (DK0010169549), 

som har underperformet sammenlignet med indekset. Den gennemsnitlige justerede forklaringsgrad for de seks 

investeringsforeninger er på 77,5% og ligger i intervallet [62,7%;84,1%]. Sammen med en gennemsnitlig 

korrelation på 0,88 er det med til at bekræfte, at der er valgt et fornuftigt proxy for dette markedsområde med 

undtagelse af BankInvest (DK0060053734). 

 

Ses der nærmere på tracking error’en for investeringsforeningernes afdelinger i Emerging Market, ses der her 

en højere gennemsnitlig tracking error end i de andre foregående markeder. Den gennemsnitlige tracking error 

er på 3,43% og ligger i intervallet 2,75% til 4,18%, hvor Jyske Invest har den laveste værdi, og Bank Invest 

har den højeste værdi. Dette indikerer, at næsten alle investeringsafdelinger på dette marked lever op til 

varedeklarationen om at være en aktivt forvaltet investeringsafdeling (Finanstilsynet, 2016). 

 

Ved et nærmere kig på ETF’en antydes det, at den har replikeret sit indeks acceptabelt. Den har en tracking 

error på 0,37%, en justeret forklaringsgrad på 99,68% samt en korrelation på 0,998. Dette illustreres også i 

figur 4.14. Her ses det, at ETF’en ligger et stykke under afkastet på indekset, hvilket primært giver udtryk for 

den omkostning, der er ved at holde ETF’en. Dog ses det tydeligt, at den generelt bevæger sig synkront med 

indekset. Omkostningen ved ETF’en kommer også til udtryk ved dens signifikante negative alphaværdi. 

 

 

Figur 4.14 - Geometrisk afkast af de Emerging Markets investeringsafdelinger og ETF. 
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I figur 4.14 ses det, at ETF’en har givet et højere samlet afkast henover den analyserede periode. 

For at kunne rangere investeringsforeningerne og ETF’en, er det værd at kigge på det risikojusterede afkast. 

Dette kan ses i tabel 4.15 

 

 

Tabel 4.15 - Oversigt over Sharpe og Treynor ratioen for Emerging Markets 

 

Her ses det, at ETF’en har performeret bedre end investeringsafdelingerne ved at have en bedre Sharpe og 

Treynor ratio. Det er værd at bemærke, at alle ratioerne er negative. Dette skyldes, at det gennemsnitlige afkast 

over perioden har været negativt. 

 

 

Tabel 4.16 - Signifikant alpha & delta er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent 

p.a. 

 

Ud fra tabel 4.16 ses det, at der ikke er en af de udvalgte investeringsforeninger i Emerging Market, som formår 

at time markedet. Treynor & Mazuy’s model (1966) identificerer en signifikant negativ delta, hvorimod 

Henriksson & Merton’s model (1981) identificerer 2. De er begge enige om, at BankInvest (DK0060053734) 

ikke formår at time markedet, imens Henriksson & Merton (1981) alene mener, at Jyske Invest 

(DK0010149863) formår markedstiming. Sidstnævnte skal derfor betragtes med omhu. Endvidere er der heller 

ingen signifikante alphaer for henholdsvis begge modeller, hvilket indikerer, at de heller ingen 

selektionsegenskaber besidder. 
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4.1.1.5 Asia ex Japan 

 

Tabel 4.17 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 

 

Regressionsanalysen for det asiatiske marked, som ses i tabel 4.17, giver det samme resultat, som i de øvrige 

markedsområder, nemlig at samtlige investeringsforeninger har en negativ alphaværdi. Det er derfor heller 

ikke lykkedes investeringsforeningerne at overperforme indekset. Både Danske- og Nordea Invest har begge 

signifikante negative værdier på deres alpha. 

 

Den gennemsnitlige justerede forklaringsgrad for regressionerne ligger på 72,35% med Nordea Invest, som 

har den højeste forklaringsgrad på 83,08% mod Danske Invest, som har den laveste på 63,91%. Dette giver et 

resultat af, at en stor del af udviklingen for investeringsforeningerne kan forklares ud fra udviklingen i indekset, 

og det er dermed et fint valg af proxy for dette markedsområde. Den gennemsnitlige korrelation er på 0,85 og 

giver den samme indikation på en positiv samvariation mellem investeringsforeningerne og indekset. Tracking 

error for investeringsforeningerne er ligesom på Emerging Markets noget højere end de tre førstnævnte 

markeder. Med et gennemsnit på 3,62% lader det også til, at de fleste afdelinger, med undtagelse af Nordea 

Invest, lever op til varedeklarationen om at være aktivt forvaltet. 

 

 

Figur 4.18 - Geometrisk afkast af de asiatiske investeringsafdelinger og ETF. 
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Den udvalgte ETF har ligesom på de andre markeder klaret sin opgave positivt i forhold til at replikere sit 

indeks. Med en tracking error på 0,66% og med en lille negativ signifikant alphaværdi, må det være 

acceptabelt. Den har en korrelation på 0,994 samt en justeret forklaringsgrad på 98,84%. Illustrativt kan dette 

også ses i figur 4.18, hvor ETF’ens geometriske afkast ligger et lille stykke under indeksets afkast men ellers 

følger dens udvikling tæt. Det er også værd at bemærke, at Danske Invest i starten af analyseperioden har 

genereret et højere geometrisk afkast end både ETF’en og indekset men fra omkring år 2012 og fremad, får de 

en del negative afkast, som resulterer i, at de ender med det laveste geometriske afkast i slutningen af perioden.  

 

Ved rangering af investeringsforeningerne og ETF’ens risikojusterede afkast ses det lige så tydeligt i tabel 

4.19, at ETF’en har klaret det bedre end de 4 investeringsafdelinger. 

 

 

Tabel 4.19 - Oversigt over Sharpe og Treynor ratioen for det asiatiske markedsområde 

 

De negative ratios kommer også til udtryk ud fra deres evne til at vælge de rigtige aktier samt købe og sælge 

på det rigtige tidspunkt.  

 

Tabel 4.20 - Note: Signifikant alpha & delta er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i 

procent p.a. 

 

I tabel 4.20 ses, at ingen af de udvalgte investeringsforeninger har en signifikant delta ud fra både Treynor & 

Mazuy (1966) og Henriksson & Merton (1981). Det kan derfor hverken bekræftes eller afkræftes, hvorvidt 

investeringsforeningerne besidder markedstiming eller ej. Endvidere har Treynor & Mazuy identificeret to 

signifikante negative alphaer for henholdsvis Danske Invest (DK0015966758) og Nordea Invest 

(DK0010197839). Dette betyder, at der er statistisk belæg for, at nævnte investeringsforeninger ikke besidder 

evnen til at vælge de rigtige aktier til at sammensætte deres portefølje med. Henriksson & Merton identificerer 
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ligeledes en signifikant negativ alpha for Danske Invest men ikke for Nordea, hvorfor sidstnævnte skal 

betragtes med omhu. 

4.1.1.6 Opsamling på enkeltfaktor 

Den gennemsnitlige justerede forklaringsgrad på alle 37 investeringsforeninger er på 79,57% og antyder, at en 

stor del af udviklingen i de anvendte investeringsafdelinger kan beskrives blot ud fra udviklingen i indekset. 

Den gode forklaringsgrad er forventet, da valg af proxy for markedsporteføljen ellers ville være forkert. Ses 

der nærmere på de 5 benyttede ETF’er, vil der forventes en væsentlig højere forklaringsgrad, da deres eneste 

opgave er at følge markedet så tæt som muligt. Dette er testet både ved at se på forklaringsgraden og tracking 

error’en. Den gennemsnitlige forklaringsgrad for ETF’erne er på 99,14%, og den gennemsnitlige tracking error 

er på 0,49%. Dette giver udtryk for en god forklaring samt performance af de udvalgte ETF’er. Tracking 

error’en for investeringsforeningerne ligger gennemsnitligt på 2,64%, hvilket kan indikere, at de slet ikke er 

så aktive, som de selv reklamerer med (Finanstilsynet, 2016). 

Der kan dog ses en tendens til, at tracking error’en er lavere i de markeder, som har en lavere volatilitet samt 

en højere tracking error på de markeder, som har den højeste standardafvigelse, hvilket også beskrives i Hansen 

et al. (2014). Dette ses eksempelvis hos Emerging market og Asia ex Japan, hvor standardafvigelsen på 

markedet har været lidt højere, og dermed har tracking error for investeringsforeningerne i de pågældende 

områder også været højere. 

 

På baggrund af de regressionsanalyser som er foretaget på de 37 investeringsforeninger kan det ses, at samtlige 

investeringsafdelinger har en negativ alphaværdi, hvoraf 19 af de 37 er signifikante testet på et 5% 

signifikansniveau. Dette giver et overordnet resultat nemlig, at omkring halvdelen af investeringsafdelingerne 

performer neutralt, samt at den sidste halvdel har klaret sig signifikant dårligere end markedet. Det må derfor 

vurderes, at det ikke er lykkedes investeringsforeningerne at overperforme deres indeks. Disse resultater 

stemmer overens med markedshypotesen om, at det ikke er muligt at opnå et overnormalt afkast, hvilket er de 

samme konklusioner, som Christensen (2003b) samt Christensen (2012) kommer frem til. For ETF’ernes 

vedkommende ses det, at 4 ud af 5 har en signifikant negativ alphaværdi, hvilket også er forventeligt. Hvad 

årsagen er til, at ETF’en for det amerikanske markedsområde ikke er signifikant kan være svært at vurdere, 

men et bud kunne være, at omkostningerne ved at have en ETF på det amerikanske markedsområde kan være 

lavere end de øvrige områder. Det bedste bud på den sande alphaværdi er dog trods alt stadig en negativ værdi, 

selvom det ikke i denne regression kan afvises, at den lige så godt kunne være 0. 

 

Ved et kig på de 37 investeringsafdelingers evne til at udøve markedstiming, ses det, at ingen har opnået at få 

positive signifikante deltaer. Det ses dog, at 13 af afdelingerne har opnået at få en signifikant negativ delta og 

dermed ikke besidder markedstiming. Dette giver udtryk for, at det er lykkedes de 13 afdelinger jf. Treynor & 

Mazuys (1966) beregningsmetode at have aktiver i deres porteføljer, som tilsammen har haft en lav betaværdi, 
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når markedet har vækstet og/eller en høj betaværdi, når markedet har været faldende. Ved benyttelse af 

Henriksson & Mertons (1981) beregningsmetoder er der tale om 12 investeringsforeninger, som viser tegn på 

negativ markedstiming. Dette resultat understøttes også af markedshypotesen om, at det ikke er muligt at opnå 

et overnormalt afkast (Bodie et al., 2018). Endvidere vurderes investeringsforeningens selektionsegenskab 

også ud fra ovennævnte modeller ved modellernes alpha. Her opnåede 3 ud af de 37 udvalgte 

investeringsforeninger en signifikant alpha, herunder 1 positiv og 2 negative. Den ene positive indikerer, at de 

evner at vælge de rigtige aktier til at sammensætte porteføljen med, imens de 2 negative vælger de forkerte.  

4.2 Fama French 3 faktor model 

Som tidligere nævnt er der empirisk belæg for, at ME og B/M bidrager til forklaringen af blandt andet 

investeringsforeningernes afkast. I dette afsnit vil Fama French 3 Faktor Model derfor testes for at se, om SMB 

og HML fører til bedre forklaringsgrader end vist ud fra enkelt-indeksmodellen.  

 

Forud for testen undersøges data for multikorrelation, eftersom FF3 er en multi faktor-model. Dette gøres for 

at sikre, at de forklarende variabler ikke er stærkt korreleret og samtidig undgå fejl i output som fx fortegn for 

koefficienterne. Som vist i bilag 8.3 er korrelationskoefficienten mellem proxy af markedsporteføljen SMB og 

HML under 0,6. Det vurderes derfor, at multikorrelation ikke påvirker variablernes indbyrdes 

forklaringsgrader (Howell, 2014). 
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Tabel 4.21 - Signifikant alpha er markeret med rødt, ud fra 5% Signifikansniveau m. grænseværdi 1,9801. Alpha er i procent p.a. 
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4.2.1 SMB 

I tabel 4.21 fremgår det, at SMB overordnet påvirker udvalgte investeringsforeninger i intervallet [-

0,447;0,947]. I det interval indgår følsomheder, som er insignifikante, hvorfor det ikke kan afvises, at den 

reelle følsomhed overfor SMB er 0. Hvis følsomheden for SMB er 0, vil den individuelle p-værdi for 

investeringsforeningen angive sandsynligheden for at opnå den estimerede følsomhed (Bodie et al., 2018). I 

dette tilfælde er begge af intervallets ydre værdier signifikante og antyder, at den enkelte forening har 

forskellige interesser i at overvægte store og små selskaber.   

Af de 37 valgte investeringsforeninger har 17 en signifikant SMB ud fra et signifikansniveau på 5%. Heraf har 

16 positive SMB-koefficienter og udtrykker en overvægt af Small selskaber frem for Big selskaber. Det 

betyder, at investeringsforeningernes afkast påvirkes positivt, når Small selskaber overperformer Big 

selskaber. SMB bidrager dermed til forklaringen ved, at de 16 investeringsforeningers afkast gennemsnitligt 

stiger med 0,42, når Small selskaber overperformer med 1. De resterende 20 insignifikante SMB-koefficienter 

er i gennemsnit på 0,126 og antyder en mulig tendens om, at Small selskaber har overperformet Big selskaber 

i alle markedsområder. 

 

 

Tabel 4.22 - Gennemsnitlige afkast for SMB i analyseperioden 2008-2018 

 

Som vist i tabel 4.22, ses SMB’s absolutte afkast i analyseperioden og er ligeledes positiv.  

4.2.2 HML 

Ydermere ses det, at HML overordnet påvirker udvalgte investeringsforeninger i intervallet [-0,71;0,765]. 

Tilsvarende gør sig gældende for HML, som for SMB, at begge ydre værdier er signifikante. Det betyder 

derfor, at den enkelte investeringsforening har forskellig vægtning af Value og Growth aktier. I undersøgelsen 

opnår kun 6 ud af 37 investeringsforeninger en signifikant HML ud fra et signifikansniveau på 5%. Heraf 3 

foreninger med en positiv HML-koefficient og 3 med en negativ. Det er derfor svært at vurdere, hvordan HML 

bidrager til forklaring af investeringsforeningernes afkast, når kun 16,2% er signifikante og samtidig har 

negative og positive koefficienter. De resterende 31 insignifikante HML-koefficienter er i gennemsnit negative 

med -0,051. Det er vigtigt at slå fast, at dette gennemsnitlige estimat ligeså vel kunne være 0 men indikerer 

blot, at Growth selskaber har overperformet Value selskaber i analyseperioden. Dette understøttes også af de 

gennemsnitlige absolutte afkast for HML-porteføljerne vist i nedenstående tabel. 

 

Tabel 4.23 - Gennemsnitlige afkast for HML i analyseperioden 2008-2018 
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I tabel 4.23 ses det, at Growth selskaber i gennemsnit har givet et højere afkast end Value selskaber i 

markedsområderne USA, Global og Europa. Omvendt ser vi, at Value selskaber overperformer Growth 

selskaber i Emerging Markets og Asia ex Japan. Det er derfor ikke muligt generelt at konkludere, at HML 

bidrager til forklaringen, men at faktoren er forskellig fra marked til marked.  

4.2.2.1 USA 

Resultaterne af SMB og HML medvirker til en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad af 

investeringsforeningernes afkast på 73,2% i USA. Sammenlignet med enkelt-indeksmodellen bidrager SMB 

og HML derfor med en minimal forskel af 0,42%. Den forholdsvis uændrede forklaringsgrad bidrager til, at 

samtlige alphaer fortsat er negative. FF3 giver dog 2 signifikante alphaer og dermed en mere end enkelt-

indeksmodellen - Nordea Invest (DK0010257757).  

Det betyder derfor, at afkastet på DK0010257757 nærmere er -5,096% p.a. end -4,627% p.a. som estimeret ud 

fra enkelt-indeksmodellen med 95% sandsynlighed. Årsagen til den dårligere performance kan skyldes en 

signifikant negativ HML, som indikerer, at investeringsforeningens afkast falder med -0,16, når Growth 

selskaber overperformer Value selskaber med 1. Den udvalgte ETF er fortsat insignifikant og har et forholdsvis 

identisk estimat som indeksmodellen på -0,03% om året. Det er fortsat ikke utænkeligt, at dette estimat er 

rigtigt, eftersom der ses en forklaringsgrad på 99% og samtidig en høj p-værdi på 87%.      

4.2.2.2 Global 

For investeringsforeninger i gruppen global fås en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad 80,1%. FF3 giver 

derfor en marginal bedre forklaring af investeringsforeningernes afkast end enkelt-indeksmodellen med 

0,07%. Dernæst opnår 11 ud af 16 investeringsforeninger en signifikant negativ alpha og er dermed en mere 

end enkelt-indeksmodellen - Danske Invest (DK0010253095).  

Afkastet på DK0010253095 er derfor nærmere -2,91% p.a. end -2,72% som først estimeret ud fra enkelt-

indeksmodellen med 95% sandsynlighed. En del af forklaringen skyldes, at investeringsforeningen har en 

signifikant positiv SMB-koefficient og hermed overvægter dens portefølje med Small selskaber frem for Big 

selskaber. Ud fra empiriske undersøgelser stemmer dette ikke overens, da Small selskaber, som vist i figur 2.3, 

historisk har overperformet Big selskaber (Fama & French, 1992). En positiv SMB burde derfor føre til et 

bedre afkast og ikke som i undersøgelsen her, give et mere negativt afkast. En anden forklaring kan dog være, 

at enkelt-indeksmodellens estimat er insignifikant og dermed ligeså vel kunne være 0, som værende mere 

negativt end FF3’s estimat. Alle investeringsforeningerne, som indgår i undersøgelsen, har fortsat negative 

alphaer og slår derfor ikke sit indeks MSCI ACWI. Ligeledes underperformer de fortsat den udvalgte ETF, 

som replikerer samme indeks. Denne ETF har fortsat en signifikant alpha men estimeres til at give -1,464% 

p.a. frem for -1,62%. 
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4.2.2.3 Europa 

Den justerede forklaringsgrad for gruppen Europa er i gennemsnit 89,4%. Det er 1,6% bedre end enkelt-

indeksmodellen. SML og HML bidrager derfor til forklaring af investeringsforeningernes afkast på dette 

område. Dernæst opnår 6 ud af 7 investeringsforeninger en signifikant negativ alpha og er derfor en mere end 

enkelt-indeksmodellen - Jyske Invest (DK0010243104). Afkastet for investeringsforeningen er derfor nærmere 

-4,46% p.a. end -3,12% som først estimeret ud fra enkelt-indeksmodellen. Dette skyldes også en signifikant 

positiv SMB-koefficient, som indleder til samme diskussion som Danske Invests’ investeringsforening 

beskrevet i forrige afsnit. 

Udvalgte investeringsforeninger formår heller ikke ud fra FF3 at overperforme sit indeks, MSCI Europe. 

Ydermere har den relevante ETF fortsat en signifikant alpha og har performet bedre end 

investeringsforeningerne.  

4.2.2.4 Emerging Markets 

Som beskrevet i afsnit 2.4 konstrueres egne SMB og HML porteføljer for Emerging Markets, som følge af, at 

Fama & French ikke har offentliggjort data hertil. Den gennemsnitlige justerede forklaringsgrad herudfra er 

78,5%. Sammenlignet med enkelt-indeksmodellen bidrager SMB og HML derfor til en forskel af 0,99%. Det 

vurderes derfor, at konstruktionen af faktorerne ud fra samme terminologi, er lykkedes. Endvidere har alle 

investeringsforeninger fortsat negativ alpha, hvoraf 2 ud af 6 opnår en signifikant alpha såvel som enkelt-

indeksmodellen. Til forskel bliver SydInvest (DK0010303882) signifikant, imens Nordea Invest 

(DK0010169549) bliver insignifikant. Ingen af de valgte investeringsafdelinger har overperformet indekset. 

Tilsvarende har ingen af investeirngsafdelingerne overperformet ETF’en, som replikerer samme indeks. 

4.2.2.5 Asien ex Japan 

For markedsområdet Asia ex Japan har FF3 givet en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad på 51,44%. Dette 

er en dårlig forklaringsgrad sammenlignet med enkelt-indeksmodellens 72,35%. SMB og HML medvirker 

derfor ikke til forklaringen af investeringsforeningernes afkast på det asiatiske marked men kan i stedet siges 

at sløre det. Af samme årsag opnår kun 1 ud af 4 investeringsforeninger en signifikant negativ alpha og er en 

mindre end enkelt-indeksmodellen. Den ene signifikante alpha, SydInvest (DK0010169549), anses dog med 

en vis skepsis eftersom FF3 kun forklarer 66% af investeringsforenings afkast. De udvalgte 

investeringsforeninger giver alle en negativ alpha og formår derfor ikke at overperforme sit indeks, MSCI Asia 

ex Japan eller dens respektive ETF.  

4.2.2.6 Opsamling 

Resultaterne af SMB og HML bidrager til en gennemsnitlig justeret forklaringsgrad af 

investeringsforeningernes afkast på 78,5%. Set ud fra gennemsnittet af alle markeder giver FF3 dermed en 

dårligere forklaring af investeringsforeningernes afkast end enkelt-indeksmodellen på 79,57%. Udfaldet 
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skyldes de dårlige forklaringsgrader i Asia ex Japan, som indikerer, at afkastet i dette markedsområde skal 

forklares ud fra andre parametre. FF3 giver en marginal bedre forklaring af investeringsforeningernes afkast 

på de øvrige markeder. Den forholdsvis uændrede forklaringsgrad mellem modellerne bidrager også til, at alle 

37 investeringsafdelinger fortsat giver negative alphaer. FF3 giver dog to signifikante alphaer mere end enkelt-

indeksmodellen. Ingen af de udvalgte investeringsforeninger formår at opnå et overnormalt afkast og slår 

dermed ikke benchmark og dens respektive ETF. Det tyder derfor på, at den efficiente markedshypotese 

eksisterer, og at investorers penge forvaltes bedre ud fra en passiv investeringsstrategi end en aktiv 

investeringsstrategi. Survivorship Bias er ikke en essentiel faktor i performanceevalueringen, eftersom ingen 

af investeringsforeningerne har signifikante positive alphaer. Så selvom Survivorship Bias kunne eksistere 

grundet valg af udvælgelsesmetode, har dette ikke en afgørende betydning for konklusionen om, hvorvidt 

investeringsforeningerne evner at slå benchmark.  

4.3 Optimale risiko porteføljer 

I analysens anden del vil en sammensætning af optimale risiko porteføljer blive udført og foretaget ud fra 

teorien om tangentportefølje og risk parity. Porteføljerne vil bestå af aktiver, som indgår i den tidligere 

performanceevaluering og er pålagt forskellige restriktioner med formål at afdække Protégés Partners 

muligheder i væddemålsperioden. Først vil porteføljernes indiviuelle performances gennemgåes, hvorefter de 

sammenlignes ud fra et geometrisk gennemsnit og rangeres ud fra Treynor ratio. Til sidst vil porteføljerne 

sammenholdes og rangeres med de øvrige aktiver ud fra Treynor og Sharpe ratio. 

4.3.1 Analyse af tangentporteføljer 

4.3.1.1 Tangentportefølje 1 

Tangentportefølje 1 har ingen restriktioner og kan derfor frit vælge den standardafvigelse samt kortposition, 

som den måtte ønske ud fra de 37 tilgængelige investeringsafdelinger. Samtidig benytter tangentporteføljen de 

empiriske alphaer, som beregnes løbende i perioden. I figur 4.24 ses porteføljens udvælgelse af positioner og 

vægtninger på tværs af markederne over en 5-årig periode. Hertil erfares en stor udskiftning i porteføljen, hvor 

eksempelvis eksponering i det globale marked først vægtes højt men gennem perioden bliver solgt fra og til 

sidst går kort.  



Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 64 af 84 

 

 

Figur 4.24 - Vægtfordelingen af tangentportefølje 1 

 

Modsatte udvikling ses på det amerikanske marked, hvor at den ikke bliver valgt i begyndelsen af perioden 

men løbende bliver opkøbt over de første 3 år af perioden. Dette skyldes nogle højere alphaer, som de 

amerikanske investeringsafdelinger får i starten af perioden. Der bliver taget kortpositioner i både det 

europæiske marked samt Emerging Market fra starten af perioden, og dette fortsætter igennem hele perioden. 

4.3.1.2 Tangentportefølje 2 

For tangentportefølje 2, som ellers har de samme frie rammer som tangentportefølje 1, er vægtfordelingen dog 

helt anderledes. Den eneste forskel på de to tangentporteføljer er, hvorvidt der medtages de empiriske 

alphaværdier som et bud på de fremtidige risikopræmier. 

I tangentportefølje 2, som ses i figur 4.25, vælger denne at antage, at samtlige alphaer for 

investeringsafdelingerne er nul, og at det kun er beta, som bidrager til beregningen af risikopræmierne. Det 

ses, at porteføljesammensætningen primært består af amerikanske investeringsafdelinger. Det kan forklares 

med, at det amerikanske marked er det område, som har givet de højeste geometriske afkast og derfor også 

virker til at være det marked, som man ville satse på. De resterende markeders vægtning befinder sig indenfor 

intervallet [-20%:+20%] og må derfor betyde, at deres betas bidrag til risikopræmien ikke vil give en større 

værdi til porteføljen, sammenlignet med blot at gå all-in på det amerikanske marked. 

 

 

Figur 4.25 - Vægtfordelingen af tangentportefølje 2 
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4.3.1.3 Tangentportefølje 3 

Tangentportefølje 3 skiller sig ud fra de to forudgående tangentporteføljer ved, at der er lagt en restriktion på, 

at standardafvigelsen for disse porteføljer skal være det samme som det benchmark, det holdes op imod. I disse 

beregninger er benchmarket sat til det amerikanske S&P 500 indeks. Dog bliver der ligesom i tangentportefølje 

1 valgt at medtage de beregnede alphaer i beregningen af risikopræmierne. Netop anvendelsen af de empiriske 

alphaer viser i figur 4.26, at porteføljen fravælger de amerikanske investeringsafdelinger i begyndelsen af 

perioden for så inden for kort tid at opkøbe dem kraftigt på bekostning af investeringsafdelingerne i det globale 

markedsområde. Dog skifter porteføljen strategi i slutningen af perioden, hvor der igen primært bliver satset 

på det globale markedsområde frem for det amerikanske. Det er en interessant beslutning, at det globale marked 

overvægtes når tangentportefølje 1, med tilnærmelsesvis samme restriktioner, netop frasælger og går kort i det 

marked. Grunden til at det globale marked ikke blot frasælges helt i tangentportefølje 3 kan skyldes den nye 

restriktion om, at have samme standardafvigelse som benchmark. Det asiatiske marked har en høj vægtning i 

de begyndende måneder men bliver hurtigt frasolgt og har i største del af analysen ingen vægtning, som det 

også er tilfældet på det europæiske marked og Emerging Market.  

 

 

Figur 4.26 - Vægtfordelingen af tangentportefølje 3 

 

4.3.1.4 Tangentportefølje 4 

Vægtfordelingen ved tangentportefølje 4 ligner meget tangentportefølje 2. Begge porteføljer har anslået alpha 

værdierne til at være 0, og deraf ses der i figur 4.27 en overrepræsentation af amerikanske 

investeringsafdelinger. Forskellen på tangentportefølje 2 og 4 ligger i restriktionen om henholdsvis kortsalg 

og standardafvigelsen. Halvvejs inde i 2016 vælger porteføljen at foretage en nogenlunde lige vægtning af det 

amerikanske og globale marked. Her må årsagen, ligesom ved tangentportefølje 3, findes i begrænsningen om 

samme standardafvigelse som benchmark. Investeringsafdelingerne på henholdsvis det europæiske, asiatiske 

og Emerging Market har stort set ingen påvirkning på denne tangentportefølje. Det kan også ses, at 

vægtfordelingerne er meget mere stabile hen over perioden sammenlignet med eksempelvis tangentportefølje 
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1 og 3. Dette må vurderes, at skyldes de empiriske alphaer, som de 2 tangentporteføljer har prøvet at udnytte 

og dermed opnået et merafkast. 

 

 

Figur 4.27 - Vægtfordelingen af tangentportefølje 4 

 

4.3.1.5 Tangentportefølje 5 

Tangentportefølje 5 har de samme forudsætninger som tangentportefølje 4 med den ene undtagelse, at der nu 

også er mulighed for at vælge ETF’er til porteføljen fremfor kun aktive investeringsafdelinger. I figur 4.28 ses 

en klar overrepræsentation af ETF’erne. Dette bliver tilvalgt grundet det højere afkast, som ETF’erne har 

genereret i hele den analyserede periode. Amerikanske investeringsafdelinger vægter med ca. 10% i 

begyndelsen og i slutningen af perioden. Andelen er dog meget lille, og derfor er det ETF’ernes performance, 

som præger udviklingen for denne tangentportefølje. De resterende fire markedsområder bliver der ikke satset 

på, og derfor spiller de ingen rolle for udviklingen. 

 

 

Figur 4.28 - Vægtfordelingen af tangentportefølje 5 
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4.3.2 Analyse af risk parity portefølje 

Risk parity porteføljen har det formål, at samtlige aktiver som indgår i porteføljen, skal bidrage med den samme 

risiko til porteføljen. Da samtlige aktiver i denne portefølje består af de 37 aktive investeringsafdelinger, som 

er blevet analyseret i performanceevalueringen, kommer vægtfordelingen mellem markeder til at se ud som i 

figur 4.29. 

 

 

Figur 4.29 - Vægtfordelingen af risk parity porteføljen 

 

Her ses det, at vægtningen af aktiverne stort set er konstant i hele perioden, hvilket også vil være det forventede 

resultat. Da stort set alle investeringsafdelinger har samme standardafvigelse, bliver der ikke foretaget store 

ændringer, selvom der i beregningerne bliver foretaget en rebalancering hver tredje måned. Grunden til at det 

globale marked har en højere vægtfordeling end de andre markeder skyldes, at der indgår flere 

investeringsafdelinger, og derfor udgør dette markedsområde procentvis mere end de andre. Dog bidrager 

risikobidraget for hver af de investeringsafdelinger, som findes på det globale markedsområde lige så meget, 

som de gør på eksempelvis det asiatiske marked. En af de store fordele ved risk parity porteføljen er 

muligheden for at geare porteføljen op. Da porteføljen ikke blot indeholder aktiver, som har en meget lav risiko 

og derfor blot ender med at dele stort set alle aktiverne op i lige store dele, har det ikke været muligt at geare 

porteføljen, da standardafvigelsen ellers ville være forskellig fra benchmark. 

 

4.3.3 Opsamling på tangentporteføljerne og risk parity porteføljen 

I figur 4.30 ses resultatet af de fem tangentporteføljer samt risk parity porteføljens udvikling over en 5-årig 

periode begyndende fra 01.01.2013 til 01.01.2018. De fem foregående år fra 01.01.2008 til 31.12.2012 er 

blandt andet blevet benyttet til at beregne kovariansmatricen, som danner grundlag for den udvælgelse, som 

tangentporteføljerne samt risk parity porteføljen har valgt. Figuren viser, at tangentportefølje 5 ville have givet 

et væsentligt højere geometrisk afkast end de resterende porteføljer. Derudover kan det ses, at henholdsvis 

tangentportefølje 2, 3 og 4 samt risk parity porteføljen har generet et nogenlunde identisk geometrisk afkast i 
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perioden. I bunden af figuren ses tangentportefølje 1, som har haft en større afvigelse end de andre porteføljer 

og ender også i slutningen af perioden, som den portefølje, der har givet det laveste afkast. 

 

 

Figur 4.30 - geometrisk afkast for de sammensatte porteføljer 

 

Der tegner sig et mønster af, at de tangentporteføljer, som har benyttet de empirisk beregnet alphaer, har klaret 

sig dårligere end de porteføljer, hvor de ikke har været medtaget. Specielt tangentportefølje 1 bærer præg af 

større udsving i det geometriske afkast end de andre porteføljer. Risk parity porteføljen udtrykker sig i en 

neutral performance sammenlignet med de andre tangentporteføljer. Udsvingene er meget små og minder 

meget om udviklingen i henholdsvis tangentportefølje 2, 3 og 4. Da det ikke har været muligt at geare risk 

parity porteføljen er det svært at konstatere, hvorvidt den har klaret det godt eller dårligt. For bedre at kunne 

teste denne porteføljestrategi ville inddragelsen af eksempelvis investeringsafdelinger, der handler med 

obligationer, været interessant. Her ville det givetvis være muligt at finde afdelinger, som har en væsentlig 

mindre standardafvigelse end afdelinger, som kun er eksponeret i aktier, der hermed kunne give mulighed for 

gearing. 

 

 

Tabel 4.31 - Oversigt over Treynor ratio for de sammensatte porteføljer 

 

Hvis der tages et kig på tabel 4.31, hvor det risikojusterede afkast er udtrykt via Treynor ratio, ses det samme 

billede som i det geometriske afkast, nemlig at tangentportefølje 5, som indeholder ETF’erne, giver et 

væsentligt bedre resultat end de porteføljer, hvor kun investeringsafdelingerne indgår. 
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4.3.4 Rangering af porteføljer 

Efter en individuel analyse af de sammensatte porteføljer vil det være interessant at sammenligne resultaterne 

med alle aktiverne for at se, hvorvidt væddemålets udfald havde været anderledes, hvis Protégé Partners havde 

fulgt en af tangentporteføljerne eller risk parity porteføljen. 

Resultatet kan ses i tabel 4.32. 

 

 

Tabel 4.32 - Oversigt over performance mellem de enkelte investeringsafdelinger, ETF’er og sammensatte porteføljer 
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Det ses i tabellen, at den store vinder er den amerikanske ETF, og hvor tangentportefølje 5 ligger sig meget 

tæt op af det resultat. Dette skyldes, at tangentportefølje 5 stort set kun indeholder den amerikanske ETF. 

Tangentportefølje 2, 3 og 4 samt risk parity porteføljen har ikke en nævneværdig performance. De er rangeret 

til at være i midten af tabellen, hvilket giver udtryk for, at det ikke har været de dårligste porteføljer at vælge 

sammenlignet med de aktiver, som har været til rådighed. Det er dog heller ikke lykkedes dem at vælge 

vinderafdelingerne, så de kunne ligge i toppen. I bunden af tabellen ses tangentportefølje 1, som stort set kun 

har lykkedes med at træffe de forkerte beslutninger. Den primære grund til dette, skal findes i den antagelse 

den gør sig om at medtage de empiriske beregnede alphaværdier i risikopræmierne. Overordnet set har alle 

investeringsforeningerne, ETF’erne og de sammensatte porteføljer den samme rangering, når der beregnes 

Sharpe og Treynor ratio med nogle få undtagelser. Her ses blandt andet BankInvest på Emerging Market, som 

har den største forskel på rangering alt efter, om der tages udgangspunkt i Sharpe eller Treynor ratio. Da 

afkastet er det samme i begge beregninger, må årsagen til den væsentligt dårligere rangering ved Sharpe ratioen 

skyldes, at BankInvest har været dårligere til at bortdiversificere den usystematiske risiko sammenlignet med 

de øvrige investeringsforeninger. Endvidere ses det, at risk parity porteføljen får en lidt bedre rangering ved 

benyttelse af Sharpe ratioen. Dette skyldes ikke, at standardafvigelsen har været lavere men i stedet, at den har 

haft en lidt højere beta sammenlignet med de andre tangentporteføljer. 

Udfordringen ved at benytte Treynor ratio ved denne rangering består i, at betaen bliver beregnet ud fra 

forskellige indekser. Det kan derfor give et billede af, at en investeringsafdeling har klaret det godt i forhold 

til andre markeder til trods for, at investeringsafdelingen i virkeligheden har klaret sig dårligt sammenlignet 

med sit eget markedsområde. Derfor ses det, at nogle få investeringsafdelinger får en anden performance, når 

der kigges på sharpe ratioen. Dog er rangering ud fra Treynor og Sharpe ratio forholdsvis identisk, og giver 

hermed en god indikation af hvordan de optimale risiko porteføljer rangeres i forhold til de øvrige aktiver. 

 

Det er også værd at bemærke, at rangeringen af investeringsafdelingerne i nogle markedsområder er lidt 

anderledes i denne 5-årige periode sammenlignet med analysens første del, som tog udgangspunkt i en 10-årig 

periode. Det ses blandt andet, at én enkelt global investeringsafdeling, tre afdelinger fra Emerging markets 

samt fire afdelinger på det europæiske markedsområde har fået et højere risikojusteret afkast end deres 

respektive ETF’er. Dette ses eksempelvis også i det første år af væddemålet mellem Warren Buffett og Protégé 

Partners. Af samme årsag vurderes de passive ETF’er til at klare sig bedre end de aktivt forvaltet 

investeringsafdelinger til trods for, at resultatet ikke er lige så entydigt som performanceevalueringen i 

analysens første del. 
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5. Konklusion 

Formålet med opgaven var at finde empirisk belæg for at, den passive investeringsstrategi er bedre end den 

aktive investeringsstrategi. Dette blev gjort med udgangspunkt i enten at kunne afkræfte eller bekræfte 

resultatet af væddemålet mellem Warren Buffett og Protégé Partners. Der blev indledningsvist foretaget en 

performanceevaluering af udvalgte investeringsafdelinger og ETF’er, som skulle repræsentere Protégé 

Partners muligheder. Performanceevalueringen blev udført ved først at anvende enkelt-indeksmodellen til at 

belyse investeringsafdelingernes og ETF’ernes performance. Her blev nøgletal som Jensens alpha, den 

justerede forklaringsgrad, korrelationen, tracking error, Sharpe og Treynor ratio anvendt til den analyserende 

del. Ud fra enkelt-indeksmodellen formåede ingen af de 37 aktive investeringsafdelinger at slå deres respektive 

indeks samt tilhørende ETF. Analysen viste endvidere, at hovedparten havde signifikant negativ performance, 

hvor resten var neutrale. Endvidere blev Fama French 3 Faktor Modellen inddraget for at undersøge, hvorvidt 

denne kunne bidrage med en højere forklaringsgrad sammenlignet med enkelt-indeksmodellen. Analysen 

viste, at modellen i 4 ud af 5 markeder gav en marginalt højere forklaringsgrad med undtagelse af Asia ex 

Japan, hvor forklaringsgraden var væsentlig lavere end enkelt-indeksmodellen. Performanceevalueringen 

indebar ydermere en undersøgelse af investeringsafdelingernes evne til at udøve selektion og markedstiming. 

Her blev to forskellige modeller fra henholdsvis Treynor & Mazuy (1966) og Henriksson & Merton (1981) 

inddraget. Denne analyse viste, at ingen af de 37 investeringsafdelinger viste tegn på markedstiming eller 

positiv selektion med undtagelse af en enkelt investeringsafdeling. Ydermere viste analysen, at 13 

investeringsafdelinger havde en signifikant negativ markedstiming. Dette bekræfter dermed markedshypotesen 

om, at et overnormalt afkast ikke kan opnås. 

I den anden del af opgavens analyse blev aktiverne sammensat i optimale risk porteføljer for at undersøge, 

hvorvidt væddemålets udfald kunne havde været anderledes, såfremt at Protégé Partners havde fulgt disse 

porteføljestrategier. Der blev taget udgangspunkt i teorien vedrørende CAPM omhandlende tangentporteføljer. 

Derudover blev der foretaget en analyse af en risk parity portefølje. Analysen viste, at tangentporteføljerne i 

en kombination af kun aktive investeringsafdelinger hverken resulterede i en positiv eller negativ performance. 

Inddrog man de passive ETF’er viste tangentportefølje 5, at den teoretiske tangentportefølje godt kunne give 

positive resultater, dog kun i kraft af inddragelsen af de passive ETF’er og et fravalg af de aktive 

investeringsafdelinger. Risk parity porteføljens performance viste at give et neutralt resultat. Dog var det i 

denne analyse ikke muligt at overvægte porteføljen med aktiver, som har lav risiko, for så at mindske aktiver 

med høj risiko med henblik på en efterfølgende gearing af porteføljen. Dermed kan denne analyse ikke give et 

entydigt svar på, hvorvidt en risk parity portefølje er en god investeringsstrategi eller ej.  

Overordnet kan der på baggrund af denne opgaves fund konkluderes, at der findes empirisk belæg for, at 

Warren Buffetts passive investeringsstrategi er bedre end en aktivt forvaltet investeringsstrategi. 
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6. Perspektivering 

Denne opgave har valgt at fokusere på et udsnit af de centrale aspekter, der centrerer sig omkring 

sammenligningen af den aktive og den passive investeringsstrategi. Dermed kunne det i en fremtidig 

undersøgelse være interessant at gå mere i dybden med de aktive investeringsforeningers reelle omkostninger. 

Denne opgave samt andre studier tager ofte udgangspunkt i NAV-værdierne, hvor investeringsforeningens 

omkostninger er medtaget i kursudviklingen. Det kunne derfor være relevant at undersøge, hvorvidt det rent 

faktisk er muligt for de professionelle investorer at genere et højere afkast end benchmarket uden medregning 

af disse omkostninger. Det kunne være med til at tegne et billede af, hvorvidt det kun er deres omkostninger, 

der resulterer i, at de underformer den passive strategi, eller om det er en kombination af ikke at kunne overgå 

markedet, der i samspil med omkostningerne ligger til grund for dette.  

 

Et andet interessant fokus kunne være at foretage en analyse af eksempelvis June by Danske Bank samt Spar 

Index, som reklamerer med at, de følger den passive investeringsstrategi. Omkostningerne ved at vælge June 

og Spar Index er dog som udgangspunkt højere, end hvad traditionelle ETF’er tager. Derfor kunne det være 

interessant at se deres performance sammenlignet med både traditionelle ETF’er og de aktivt forvaltede 

investeringsafdelinger, da det kunne være en alternativ investeringsvej end ETF’er grundet de skattemæssige 

forhold. 

  



Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 73 af 84 

 

7. Litteraturliste 

 

7.1 Bøger 

Bodie, Z. Kane, A. & Marcus, A. J. (2018). Investments (11th Ed.) McGraw-Hill Education.  

Chapter 5, 6, 7, 8, 9, 11 & 24.  

 

Christensen, M. (2014). Aktieinvestering, teori og praktisk anvendelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 

4. udgave, 1. oplag 

 

Howell, D. C. (2014). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences (8th. Ed.) Wadsworth. Chapter 9: 

Correlation.  

  

7.2 Artikler  

Asness, C. S., Frazzini, A., Pedersen, L. H. (2012). Leverage Aversion and Risk Parity. Financial Analysts 

Journal, volume 68, nr. 1, CFA Institute 

 

Banz, R. (1981). The Relationship Between Return And Market Value Of Common Stocks. Journal of 

Finance Economics, 9.  

 

Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, Volume 52, nr. 

1. 

 

Chan, K.C. & Chen, N-F. (1991). Structural and return characteristics of small and large firms. The Journal 

of Finance, Volume 46, Issue 4 

 

Christensen, M. (2003a). Investeringsforeninger – En analyse af market timing og selektion. Finans/Invest. 

Udgivelse: 2003, nr. 8 

 

Christensen, M. (2003b). Performanceevaluering af danske investeringsforeninger. 

Finans/Invest. Udgivelse: 2003, nr. 4 

 

Christensen, M. (2012). Performance af danske investeringsforeninger – Nye resultater.  

Finans/Invest. Udgivelse: 2012, nr. 3 

 

Fama, E. F. & French, K. R., (1992). The Cross-section of Expected Stock Returns.  

Journal of Finance Economics. Volume 67, nr. 2.  

 

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work 

Journal of Finance Economics, 25 

 



Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 74 af 84 

 

Grossman, S. J., Stiglitz, J. E. (1980). On the Impossibility of Informationally Efficient Markets. American 

Economic Review, 70 

 

Hansen, K. L., Havbo, T. & Andersen C. S. (2014). Tracking error og volatilitet. Finans/Invest, udgivelse nr. 

6 

 

Henriksson. R. D. & Merton, R. C. (1981). On market timing and investment performance, II, Statistical 

procedures for evaluating forecast skills. Journal of Business, 54 

 

Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios 

and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, vol. 47, no. 1 

 

Merton, R. C. (1973). Lifetime Portfolio Selection Under Uncertainty: The Continuous-Time Case, Review 

of Economics and Statistics, 51, pp. 247-257 

 

Mossin, J. (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, vol. 34, no. 4 

 

Roll, R. (1977). A Critique of the asset pricing theory's tests Part I: On past and potential testability of the 

theory. Journal of Financial Economics, 4 

 

Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency, journal of 

portfolio management. The Journal of Portfolio Management, volume 11, nr. 3.  

 

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. 

Journal of Finance, vol. 19, no. 3 

 

Stattman, D. (1980). Book values and stock returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers, 4:25-

45 

 

Treynor, J. L., Mazuy, K. (1966). Can Mutual Funds Outguess the Market? Harvard Business, Review 43. 

7.3 Hjemmesider  

Buffet, W. E. (2016) Berkshire’s Performance vs. the S&P 500. Lokaliseret d. 28. februar 2019 på: 

http://berkshirehathaway.com/letters/2016ltr.pdf 

 

Finansdanmark (u.å.). Aktiv eller passiv. Lokaliseret d. 8. marts 2019 på: 

https://finansdanmark.dk/gode-raad/investering-om-at-investere/investeringsfonde/aktiv-eller-passiv/ 

 

Finanstilsynet (2016). Markedsudviklingen i 2015 for kollektive investeringer. Lokaliseret d. 28. marts 2019 

på: https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-

investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da 

 

Finanstilsynet (u.å.), Prisstillelse i investeringsbeviser. Lokaliseret d. 20. april 2019 på: 

https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/lovsamling/11%20-

%20afgorelser/prisstillelse_i_investeringsbeviser.pdf 

http://berkshirehathaway.com/letters/2016ltr.pdf
https://finansdanmark.dk/gode-raad/investering-om-at-investere/investeringsfonde/aktiv-eller-passiv/
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da
https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/lovsamling/11%20-%20afgorelser/prisstillelse_i_investeringsbeviser.pdf
https://www.finanstilsynet.dk/upload/finanstilsynet/mediafiles/newdoc/lovsamling/11%20-%20afgorelser/prisstillelse_i_investeringsbeviser.pdf


Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 75 af 84 

 

 

Finanstilsynet (2018). Hvad er Exchange Traded Funds (ETF’er)? Lokaliseret d. 15. april 2019 på: 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2018/Exchange-Traded-Funds-pdf.pdf?la=da 

 

Statista (2019). Udvikling af antal ETF. Lokaliseret d. 20. april 2019 på: 

https://www.statista.com/statistics/278249/global-number-of-etfs/ 

 

Hjemmesider for kvantitativ datakilde: 

www.nasdaqomxnordic.com 

www.IFR.dk 

www.Investing.com 

www.Ishares.com 

www.MSCI.com 

 

 

https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Nyhedscenter/2018/Exchange-Traded-Funds-pdf.pdf?la=da
https://www.statista.com/statistics/278249/global-number-of-etfs/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.ifr.dk/
http://www.investing.com/
http://www.ishares.com/
http://www.msci.com/


Jesper Baggesen HD-afgangsprojekt Dato: 2. maj 2019 

Andreas Marcel Thrane   

Side 76 af 84 

 

8. Bilag  

8.1 Afkast beregning og regressionsanalyse af 

MSCI USA og S&P 500 
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8.2 Uddrag af forelæsningsnotat for matrixregning via Microsoft Excel  
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8.3 Test for multikorrelation 
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8.4 VBA kode til beregning af tangentporteføljer samt risk parity 
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