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Indledning 

 

Vi har valgt, at skrive om investeringsforeninger, da flere og flere danskere via, blandt andet deres 

arbejdsgiver-/arbejdsmarkedspension, har opbygget ganske store pensionsopsparinger. Hvis danskerne 

ikke ønsker, at have deres opsparing stående til en fast rente, skal de tage stilling til hvordan den skal 

investeres. Skal opsparingen investeres i enkelt aktie og obligationer, skal pensionsselskabet vælge 

investeringerne, skal kunden selv vælge for eksempel investeringsforeninger og skal disse være aktivt eller 

passivt forvaltede?  

Den almene dansker har nødvendigvis ikke den store viden om investeringer, men vil sandsynligvis gerne 

have forrentet sine penge fornuftigt, især set i lyset af den pt. ganske lave rente, man kan få på en fast 

forrentet pensionsopsparing. Flere og flere danskere vælger investeringsforeninger, således steg den 

samlede formue i de danske investeringsfonde til 1.974 mia. kr. i 20161, og  i 2015 var der 790.000 

danskere2 som havde investeret i en investeringsforening. Men det koster, at få en investeringsforening til, 

at forvalte ens pensionsopsparing eller frie midler, blandt andet i administrationsomkostninger, 

handelsomkostninger m.m.  

Der er tendens til, at det koster mere, at have sine penge investeret i en aktivt forvaltet 

investeringsforening frem for  en passivt forvaltet investeringsforening. Således skriver Morningstar i 20113: 

"Den typiske aktivt forvaltede globale large cap fond tager sig betalt med 1,57 pct. om året, hvorimod 

passive fonde med global fokus typisk kan nøjes med 0,47 pct. om året, og mange endda til endnu lavere 

priser" 

Derfor vil vi gerne undersøge i hvilken af de to investeringsforeningens typer man får mest for sine penge? 

Kan det med andre ord betale sig, at investere i aktivt forvaltede investeringsforeninger, som har mere frie 

tøjler til, at handle og tilpasse porteføljen i forhold til diverse ændringer på den politiske scene, 

naturkatastrofer, finanskriser m.m., frem for passivt forvaltede investeringsforeninger som har lavere 

omkostninger.  

 

 

                                                           
1
 http://www.investering.dk/-/markedsstatistik-for-de-danske-investeringsfonde-2016 

2 http://www.investering.dk/investorerne 
3
 http://www.morningstar.dk/dk/news/92394/passiv-eller-aktiv-forvaltning.aspx 
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Problemformulering 

 

Vi vil i denne opgave sammenligne passivt og aktivt forvaltede investeringsforeninger med fokus på 

omkostningsstrukturen og afkast i forhold til benchmark. I denne forbindelse vil vi analysere udvalgte 

investeringsforeninger og sammenligne disse. Dette vil vi gøre for at finde ud af om man får et merafkast 

ved at vælge aktivt forvaltede investeringsforeninger frem for passivt forvaltede investeringsforeninger. 

I denne sammenhæng vil vi benytte os af følgende beregningsmetoder til, at se på hvor aktive de aktive 

foreningsforeninger i realiteten er: 

 Active Share 

 Tracking Error 

Desuden vil vi analysere hvorvidt aktivt forvaltede investeringsforeninger skaber et merafkast i forhold til 

passivt forvaltede investeringsforeninger gennem deres strategi. Dette vil vi analysere ved hjælp af: 

 Sharpe Ratio 

 Information Ratio 

 

Disse problemstillinger vil blive besvaret ved at belyse følgende elementer: 

 Hvad er en investeringsforening og hvordan er de sammensat? 

 Hvad er forskellen på en aktivt forvaltet og passivt forvaltet investeringsforening? 

 Hvad er der af omkostninger i aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger?  

 Beskrivelse af følgende beregningsmetoder 

o Active Share 

o Tracking Error 

o Sharpe Ratio 

o Information Ratio 

Vi kan opsummere vores problemformulering med følgende spørgsmål: Er forvalterne pengene værd? 
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Afgrænsning 

 

I vores afgangsprojekt har vi valgt, at afgrænse os til kun, at benytte danske investeringsforeninger. Idet vi 

har god adgang til data via f.eks. www.investering.dk.  

Vi har valgt kun, at benytte data fra netop www.investering.dk, idet vi har stor tillid til denne kilde. Der er 

tale om en brancheforening for investeringsforvaltere.  

Grundet vores valg om kun, at benytte danske investeringsforeninger vil alle vores tal vores i den danske 

valuta DKK. Vi vil derfor heller ikke komme ind på aspekter, såsom valutarisiko.  

Vi har valgt ikke, at have fokus på skatteregler og konsekvenser i denne sammenhæng i forbindelse med 

køb, salg og udbytte i investeringsforeninger.  

Metode 

 

I vores opgave vil vi benytte den viden vi har fået via vores undervisning på CBS i løbet af de sidste to år på 

HD 2. del i Finansiel Rådgivning studiet.  

Vi vil desuden benytte os af den viden, vi har tilegnet os gennem vores arbejde som bankansatte i 

henholdsvis Nykredit og Danske Bank.  

Opgaven vil blive bygget op således: 

 Indledning 

 Problemformulering 

 Afgrænsning 

 Metode 

 En beskrivende del om hvad en investeringsforening er, og sammenligning mellem aktivt forvaltede 

investeringsforeninger og passivt forvaltede investeringsforeninger 

 En analyserende del hvor vi vil benytte forskellige modeller og regnemetoder til, at sammenligne 

aktivt forvaltede investeringsforeninger og passivt forvaltede investeringsforeninger.   

 Til slut vil vi komme med en samlet konklusion på vores problemformulering 
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Hvad er en investeringsforening? 

 

Ønsker man ikke som privatinvestor, at påtage sig for stor risiko ved at investere i enkelt aktier og/eller 

obligationer med sin opsparede formue, så er der mulighed for, at købe sig ind i en investeringsforening. I 

en investeringsforening bliver der investeret ud fra nogle forudsatte rammer, som de skal holde sig inden 

for som bliver bestemt af offentlige myndigheder med videre. Ved at købe sig ind i en investeringsforening 

bliver investor automatisk medlem, og er i realiteten medejer af investeringsforeningen.  

Figur 14 

 

Hvordan er en investeringsforening struktureret? 
 

En investeringsforening starter typisk med nogle individuelle investorer, som ønsker at bringe deres midler 

sammen for at kunne udnytte stordriftsfordelene ved en investeringsforening. Der er dog visse 

forudsætninger der skal være styr på, når deres midler samles: 

 Investeringsforeningen generelt 

 Depotbanken 

 Administrationsselskabet 

                                                           
4
 Slide3 fra Mads Jensens powerpoint i Frie Midler på HD 2. del – Finansiel Rådgivning, 2016. 
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 Opretholdelse af loven overfor investeringsforeningen 

 

Investeringsforeningen bliver stiftet ved en generalforsamling, hvor man derefter samles én gang om året 

på den årlige generalforsamling. På den årlige generalforsamling godkendes årsregnskabet for 

investeringsforeningen, og der bliver ligeledes valgt en bestyrelse. Den fornemmeste opgave for 

bestyrelsen er, at den skal sørge for, at der bliver handlet i forhold til investorernes interesse, at man 

holder sig til den investeringspolitik som der er blevet lagt, samt stå for kontakten til tilsynsmyndighederne. 

Bestyrelsen står for at ansætte dem som skal stå for rådgivningen i investeringsforeningen. 

Depotbanken har til formål, at stå for kontrollen af de investeringer som der foretages i 

investeringsforeningen. I depotbanken sørges der for, at interne kontroller såsom at IT-systemerne 

automatisk registrerer aktiekurser, valutakurser, handelstransaktioner mv. Investeringsforeningens 

kontante beholdning, aktier og obligationer bliver opbevaret i depotbanken. Det er herfra, at alle betalinger 

bliver afholdt, modtaget og afsendt efter administrationsselskabets anvisninger. 

Administrationsselskabet står så at sige for driften i investeringsforeningen. De sørger for at gennemføre 

investeringerne efter porteføljemanagerens dispositioner. Det er herfra, at ordrerne gives videre til 

depotbanken. 

Der er flere til, at sørge for at alt i investeringsforeningen foregår i henhold til de relevante reglementer og 

at de regnskabsmæssige love overholdes. Det er i dette tilfælde bestyrelsen i investeringsforeningen, 

depotbanken, revisorerne og finanstilsynet. Regnskabet bliver set igennem af revisorerne, så alt er inden 

for lovens rammer på dette punkt, og finanstilsynet sørger for at love bliver overholdt. Finanstilsynet kan 

komme på besøg hos den pågældende investeringsforening for at kontrollere at dette er tilfældet. Det 

samme gælder for revisorer som kan komme på et uanmeldt besøg. Depotbanken og bestyrelsens formål 

er allerede beskrevet. 

Fordelene ved investeringsforeninger5 

 Opnå stor spredning ved mindre indskud 

For et relativt beskedent beløb vil en privat investor kunne opnå en stor variation i sine 

investeringer også kaldet spredning. Dette vil der ikke være den samme mulighed for ved for 

eksempel et investeringsbeløb på 100.000 kr., hvor der ikke ville kunne være en stor fordeling på 

forskellige aktier og obligationer. Fordelen ved, at kunne sprede sine investeringer på flere 

                                                           
5
 http://www.morningstar.dk/dk/news/91653/hvad-er-en-investeringsforening.aspx 

http://www.morningstar.dk/dk/news/91653/hvad-er-en-investeringsforening.aspx
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forskellige aktier og obligationer, som videre spredes over forskellige sektorer er, at man som 

investor ikke er lige så eksponeret overfor ændringer i en bestemt sektor. Dette mindsker risikoen 

for, at miste en stor del af værdien grundet en enkeltstående begivenhed. 

 

 Tilgængeligheden  

Tilgængeligheden for investeringsforeningsbeviser er ikke længere end et telefonkald væk, da 

handlen med disse investeringsforeningsbeviser sker gennem de danske pengeinstitutter. Denne 

handel kan nu typisk klares ved at logge ind på sin netbank, og foretage handlen med sit NEM-id.  

 

 Investeringsforeningerne er under regulering fra offentlige myndigheder 

Dette betyder, at investeringsforeningen ikke kan løbe med det indskudte beløb, da 

investeringsforeninger er under kontrol af de offentlige myndigheder. Her er det primært 

Finanstilsynet som står for denne del.  

 

 Professionel investering 

Med al den information som strømmer ind fra forskellige medier, regnskaber mv., så vil det for de 

fleste private investorer være en stor mundfuld, at håmdtere. Dette ”slipper” man for i en 

investeringsforening, da der sidder professionelle porteføljemanagere og varetager denne del for 

investeringsforeningen.  

Vi har allerede nævnt, at man ved at investere i en investeringsforening opnår en stor spredning af risikoen 

i sin portefølje, hvor man kan dele det op i to forskellige former for risiko: Systematisk risiko og 

usystematisk risiko. 

Systematisk risiko er den risiko som der er ved at være på investeringsmarkedet generelt. Der vil hele tiden 

være ændringer i konjunkturerne, og dette er en risiko som alle arbejder under. Det kan eksempelvis være 

økonomisk politiske tiltag, politisk valg, finanskrisen mv. Det er ting som sker og man ikke kan forudsige 

konsekvenserne af og derved diversificere sig ud af. Et andet udtryk for systematisk risiko kan også være 

markedsrisiko. 

Systematisk risiko er den risiko som den enkelte virksomhed har i form af eksempelvis produktudvikling, 

nedjusteringer af fremtidig indtjening, politisk tiltag som rammer én specifik branche mv. Det er altså alt 

det som kan ramme den enkelte virksomhed – Der er der dog mulighed for at kunne diversificere ud af 

systematiske risiko ved at have flere aktier i porteføljen. Et andet udtryk for usystematisk risiko kan også 

være selskabsrisiko. 
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Den systematiske risiko og usystematisk risiko illustreres fint ved hjælp af denne graf: 

Figur 2 

 

Det ses tydeligt i denne graf, at jo flere aktier der er i porteføljen des mindre bliver den samlede risiko i 

porteføljen. Dog er det heller ikke muligt at bortdiversificere sig helt uden om risiko, da der altid vil være 

den systematiske risiko som grafen ligeledes viser. Det er med andre ord umuligt at diversificere sig helt 

uden om risiko. 

Som investeringsforening er man underlagt EU’s regler for UCITS (Undertakings for the Collective 

Investments of Transferable Securities) som vi vil liste op her, hvor vi vil gennemgå nogle af de mest 

essentielle af reglerne. 

6Danske UCITS er underlagt lov om investeringsforeninger m.v. Loven indeholder bestemmelser, der 

gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og 

administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS-

direktivet). 

Lov om investeringsforeninger m.v. indeholder regler om: 

 Tilladelse som UCITS og krav om godkendelse af vedtægter og fondsbestemmelser 

 God skik 

                                                           
6
 http://www.investering.dk/rammelovgivning 

 

http://www.investering.dk/rammelovgivning
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 Generalforsamling og ledelse m.v. 

 Årsrapporter 

 Prospekter og central investorinformation 

 Ophør 

 Anbringelse af midler og likviditet 

 Tilsyn 

 

Dertil sikrer § 147, at der ikke laves for store positioner i enkelte selskaber, og et lille uddrag fra denne 

paragraf er følgende: 

”En afdeling må højst investere sin formue i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme 

emittent eller emittenter i samme koncern inden for følgende grænser: 

1) 5 pct. af afdelingens formue. Denne grænse kan dog forhøjes til 10 pct., hvis den samlede værdi af 

investeringer, der overstiger 5 pct., ikke overstiger 40 pct. af afdelingens formue. Ved beregning af grænsen 

på 40 pct. medregnes de af nr. 2-4 omfattede værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter ikke som 

investeringer, der overstiger 5 pct.”7 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173131 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173131
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Aktivt forvaltet og passivt forvaltet 

 

På de forrige sider har vi gennemgået hvad investeringsforeninger er og forklaret hvordan strukturen med 

mere er i disse.  

I det efterfølgende vil beskrive de to typer af forvaltning vi har valgt, at fokusere på: 

 Aktivt forvaltede investeringsforeninger 

 Passivt forvaltede investeringsforeninger 

 

Aktivt forvaltede investeringsforeninger 
 

I de aktivt forvaltede investeringsforeninger, forsøger investeringsforeningerne oftest, at "slå markedet". 

Det vil sige, at de forsøger, at skabe et bedre afkast end benchmark. Benchmark er et markedsindeks som 

investeringsforeningen bliver sammenlignet med. For eksempel kan en investeringsforening vælge, at 

fokusere på investering i de 20 mest omsatte aktier i Danmark. I dette tilfælde ville det være nærliggende, 

at sammenligne  investeringsforeningen med det danske OMX C20 Cap indeks som netop har de 20 mest 

omsatte aktier i Danmark med i indekset.  

Den aktivt forvaltede investeringsforening bestemmer selv hvordan den vil sammensætte sin portefølje ud 

fra de givne rammer. I vores tilfælde vil investeringsforeningen altså skulle tage stilling til, hvordan den vil 

vægte de 20 mest omsatte danske aktier i deres portefølje. Hvis porteføljeforvalteren vælger, at fordele 

porteføljen med 1/20 i hver aktie, vil porteføljen blot følge benchmark og det er ikke hensigten. Hensigten 

er som sagt, at få et bedre afkast end benchmark. Der vil derfor være tale om, at nogle aktier vil være 

overvægtet og andre aktier vil være undervægtet eller helt udeladt i investeringsforeningens portefølje. 

Denne strategi kræver, at investeringsforeningen følger sin portefølje tæt for, at kunne lave de nødvendige 

ændringer, der sandsynligvis vil være behov for over tid, grundet diverse faktorer. Dette kunne for 

eksempel være: 

 Positive eller negative regnskaber 

 Ændrede forventninger til fremtiden 
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 Politiske valg 

For, at kunne sammensætte en solid portefølje, benytter investeringsforeninger sig af forskellige værktøjer. 

Når en investeringsforening bruger analyse til, at sammensætte deres portefølje er der 3 overordnede veje8 

de kan gå: 

 Fundamental analyse 

 Teknisk analyse 

 Porteføljeteoretisk analyse 

 

Fundamental analyse9 10 
 

Ved fundamental analyse er målet, at vurdere et værdipapirs værdi. Dette gøres ved, at se på alle relevante 

tal og informationer vedrørende værdipapiret. Det kan for eksempel være: 

 Indtjening 

 Stabilitet 

 Ledelsen 

 Den overordnede økonomi i samfundet 

Når investeringsforeningen har fundet værdipapirets værdi kan denne holdes op mod den aktuelle pris. 

Investeringsforeningen kan således vurdere om der er tale om et billigt værdipapir eller et dyrt værdipapir 

og handle der ud fra.  

 

Teknisk analyse11 
 

Ved teknisk analyse fokusere investeringsforeningen ikke på værdien af værdipapiret, men på de trends der 

er i markedet. Groft sagt kan man sige, at man i teknisk analyse går ud fra, at alle relevante informationer 

allerede er prissat i værdipapiret. I teknisk analyse fokuserer man på markedspsykologi, trends og historik. 

En aktie som der er steget 5 dage i træk, kan for eksempel siges, at have en positiv trend og ud fra teknisk 

                                                           
8
 Aktieinvestering, Michael Christensen, 4. udgave 2014 side 25 

9
 http://investeringsbloggen.dk/fundamental-analyse/ 

10
 http://www.invested.dk/encyclopedia/fundamental-analyse/ 

11
 http://www.invested.dk/guides/teknisk-analyse-introduktion/ 
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analyse kunne man forvente, at denne trend fortsætter, derfor vil aktien være et godt køb alene set ud fra 

trenden. Historikken og kursudviklingen på værdipapirer bruger de tekniske analytikere til, at finde 

mønstre. Da de mener, at der er en sammenhæng mellem historiske handelsmønstre og fremtidige 

handelsmønstre, mener de, at de kan forudse kursudviklingen ud fra historik, trends og markedspsykologi.  

 

Porteføljeteoretisk analyse12 
 

Ved porteføljeteoretisk analyse benytter investeringsforeningerne sig af teori som primært er udviklet af 

Harry Markowitz og William F. Sharpe. Tre faser gennemgås: 

 Den efficiente rand bestemmes  

 Den efficiente rand kombineres med et risikofrit aktiv  

 Den optimale porteføljesammensætning bestemmes 

Investeringsforeningerne beregner altså diverse nøgletal bl.a. forventet værdi og standard afvigelse13, 

hvorefter de sammensætter den mest optimale portefølje, forstået på den måde, at de finder frem til de 

værdipapirer porteføljen skal udgøres af. Her tager man desuden højde for investeringsforeningens 

risikoaversion.  

Aktivt forvaltede investeringsforeninger tror altså på, at de kan slå markedet. 

Fordele ved aktivt forvaltede investeringsforeninger: 

 Mulighed for, at foretage ændringer i porteføljen, hvis der sker ændringer i for eksempel 

samfundsøkonomien, som jævnfør diverse analyser styrker eller svækker muligheden for afkastet i 

de enkelte værdipapirer i porteføljen 

 Der er mulighed for, at slå markedet idet investeringsforeningen har mulighed for, at overvægte, 

undervægte eller helt udelukke visse værdipapirer 

 

Ulemper ved aktivt forvaltede investeringsforeninger:  

 Der er typisk højere omkostninger i forhold til passivt forvaltede investeringsforeninger 

                                                           
12

 Aktieinvestering, Michael Christensen, 4. udgave 2014 side 55 
13

 Aktieinvestering, Michael Christensen, 4. udgave 2014 side 57 
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Passivt forvaltede investeringsforeninger 

De passivt forvaltede investeringsforeninger adskiller sig fra aktivt forvaltede investeringsforeninger ved, at 

de ikke forsøger, at slå markedet. De passivt forvaltede investeringsforeninger går efter, at opnå 

markedsafkastet. Markedsafkastet skal forstås som afkastet på for eksempel de 20 mest omsatte aktier på 

det danske marked, OMX C20 Cap, som vi brugte som eksempel under aktivt forvaltede 

investeringsforeninger. Altså vil investeringsforeningen følge benchmark. Det vil sige, at den passivt 

forvaltede investeringsforening sammensætter en portefølje hvor hver af de 20 aktier vægter med 1/20. 

Altså investerer de 5 % i hver aktie for, at få en lige fordeling mellem de 20 aktier. Investeringsforeningen 

skal derfor ikke træffe nogen beslutninger om, hvilke aktier der skal overvægtes eller undervægtes, eller 

om der er aktier som helt skal udelukkes fra porteføljen. Investeringsforeningen skal med andre ord ikke 

tage hensyn til analyse af de enkelte aktier, den politiske situation eller økonomien i samfundet m.m. Der 

sker dog ændringer i markedet hele tiden. Det gælder også for de 20 mest omsatte aktier i Danmark. Hvis 

en aktie A er steget 20 % siden porteføljeforvalteren sammensatte porteføljen og aktie B er faldet 15 %, vil 

der være sket en skævvridning af porteføljen og hver aktie vil ikke længere vægte med 5 % af porteføljen. 

Derfor skal porteføljen løbende justeres, således, at sammensætningen svare til det indeks man nu engang 

har valgt, at følge, i det her tilfælde OMX C20 Cap. Porteføljeforvalteren vil altså skulle sørge for, at sælge 

ud af den overvægtede aktie A og samtidig købe flere aktier af aktie B.Samt, at sørge for, at de resterende 

18 aktier også bliver tilpasset, således, at vægtningen igen kommer til, at være 5 % pr. aktie. Hvis en aktie 

ryger ud af OMX C20 Cap indekset og en ny kommer ind, vil porteføljeforvalteren ligeledes skulle justere 

porteføljen, altså sælge den aktie som ikke længere er, at finde i indekset og købe den nye aktie, som nu 

har fundet vej til indekset.  

Investeringsforeningerne kan derfor ikke bare sammensætte porteføljen fra dag 1 og så bare lade stå til. Da 

den skal vedligeholdes løbende vil der stadig være omkostninger til bl.a. porteføljeforvaltere, og da 

porteføljen følger benchmark vil afkastet alt andet lige blive mindre end benchmark når omkostningerne er 

trukket fra. Hvis man investerer i en passivt forvaltet investeringsforening, vil man altså få et afkast der er 

en smule lavere end benchmark. Omkostningerne i en passivt forvaltet investeringsforening vil dog typisk 

være lavere end omkostningerne i en aktivt forvaltet investeringsforening. Der er flere årsager til dette, 

bl.a.:  

 Der er typisk færre handler i en passivt forvaltet investeringsforening 

 Der er ikke samme behov for analyser af de enkelte værdipapirer, politiske forhold osv.  
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Fordele ved passivt forvaltede investeringsforeninger: 

 Der er typisk lavere omkostningerne i forhold til aktivt forvaltede foreninger 

 

Ulemper ved passivt forvaltede investeringsforeninger:  

 Ude af stand til, at foretage ændringer ved positive og negative ændringer i for eksempel 

samfundsøkonomien, da foreningen er bundet til, at skulle følge for eksempel OMX C20 Cap 

 Der er ikke mulighed for, at slå markedet, idet investeringsforeningen går efter benchmark afkastet 

og det dermed er fastlagt, hvilke værdipapirer investeringsforeningen skal investere i 

 

Opsummering 

Ovenfor har vi nu gennemgået og beskrevet aktivt forvaltede investeringsforeninger og passivt forvaltede 

investeringsforeninger. Den helt store forskel på de to forskellige typer af investeringsforening er, at man 

ved, at investere i en aktivt forvaltet investeringsforening, investerer i troen på, at investeringsforeningen 

ved hjælp af diverse værktøjer og analyser kan slå markedet og skabe et merafkast, for eksempel i vores 

eksempel i forhold til OMX C20 Cap. Denne type af investeringsforening er dog typisk dyrere i forhold til en 

passivt forvaltet investeringsforening, grundet flere omkostninger til handler, analyser og muligvis flere 

porteføljeforvaltede, grundet det ekstra behov for, at tilpasse porteføljen i en verden hvor de politiske og 

økonomiske vilkår m.m. konstant er i forandring.  

Hvis man investere i en passivt forvaltet investeringsforening, så ønsker man, at opnå markedsafkastet på 

et specifik indeks. Det kunne igen være OMX C20 Cap som vi har brugt som eksempel. Dette afkast vil dog 

blive en smule lavere end markedsafkastet, idet man skal trække de omkostninger fra der er forbundet 

med løn, administration, handler m.m. Udgifterne i forbindelse med denne type af investeringsforening er 

dog typisk lavere end de aktivt forvaltede, da det allerede ligger klart hvilket værdipapirer 

investeringsforeningen skal investere i.  
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Omkostninger 

 

Omkostningerne i en investeringsforening kan have stor betydning for foreningens afkast, særligt hvis man 

ser på foreningens afkast over mange år. Som Finanshuset beskriver glimrende: 

"Omkostningerne i en aktiv investeringsforening er typisk 1-1½ % højere end i en passiv forening. Det lyder 

måske ikke af så meget, men en ekstra omkostning på 1 %-point på en investering på 1 mio. kr. giver 1 mio. 

kroner i mindre afkast over 30 år. Det er ikke småpenge"14 

Det er derfor ikke underligt, at der er meget fokus på netop omkostninger i investeringsforeninger, da høje 

omkostninger over tid kan koste en stor del af afkastet, hvor imod, at lave omkostninger kan bidrage til et 

noget større afkast. 

Da omkostninger har så stor en betydning, har vi derfor valgt at bruge dette afsnit til, at beskrive de 

forskellige omkostninger der er forbundet med en investeringsforening. 

 

Administrationsomkostninger 
 

Administrationsomkostningerne dækker over de nødvendige omkostninger der skal til for, at drive en 

investeringsforening.   

Nedenstående punkter udgør administrationsomkostningerne i en investeringsforening, uanset om den er 

passivt eller aktivt forvaltet: 

 Løn 

 Husleje 

 IT  

 Revision  

 Offentlige myndigheder 

 Porteføljepleje 

 Markedsføring 

 Formidlingshonorar 

                                                           
14

 http://www.finanshus.dk/omkostninger-er-vigtigst-naar-du-vaelger-investeringsforening/ 
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Administrationsomkostningerne er fratrukket afkastet og før eventuelt udbytte bliver udbetalt.  

 

Emissionstillæg 
 

Emissionstillægget dækker over de handelsomkostninger der er forbundet med en ny investors indtræden i 

en given investeringsforening. Investorens egen kurtage i forbindelse med handlen er ikke medregnet i 

dette tal. Emissionstillægget er til stede for, at sikre, at investeringsforeningens andre investorer ikke skal 

betale handelsomkostningerne for en ny investors indtræden i foreningen.  

Emissionstillægget indeholder desuden en del af formidlingsprovisionen. Dette dækker over den provision 

som betales til distributørerne af investeringsbeviserne.   

 

Indløsningsfradrag 
 

Indløsningsfradraget dækker ligesom emissionstillægget over handelsomkostninger. Men hvor 

emissionstillægget dækkede over handelsomkostningerne vedrørende en investors indtræden i 

investeringsforeningen, dækker indløsningsfradraget over en investors udtræden af investeringsforeningen. 

På denne måde skal eksisterende investorer ikke betale for andre investorers udtræden af 

investeringsforeningen.   

 

Handelsomkostninger 
 

Handelsomkostninger dækker over investeringsforeningens omkostninger i forbindelse med køb og af salg 

af de værdipapirer der ligger i investeringsforeningens portefølje. I forbindelse med handelsomkostninger 

kan man tale om stordriftsfordele. Hvis en investeringsforening har en vis størrelse, vil det måske være 

muligt, at forhandle sig frem til lavere handelsomkostninger end en privatperson kan.  

Når vi taler handelsomkostninger er det værd at nævne, at hvis en investeringsforening er meget aktiv, vil 

det også betyde øgede handelsomkostninger og dermed en forøgelse af de årlige omkostninger i procent, 

som i sidste ende bliver betalt af investorerne. Dermed vil handelsomkostningerne med stor sandsynlighed 

ligge højere på en aktiv investeringsforening i forhold til en passiv. Dette kan man eventuelt forsvare ved, at 
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påpege, at det netop er det investorerne forventer ved en aktiv investeringsforening. Netop, at den er aktiv 

og dermed handler når markedet ændrer sig og der opstår nye muligheder.  

Et tal som er værd, at lægge mærke til i denne sammenhæng er investeringsforenings 

omsætningshastighed, som dækker over hvor stor en del af investeringsforeningens investeringer der 

omsættes inden for et år. Dette tal vil typisk ligge noget højere ved en aktiv investeringsforening i forhold 

til en passiv investeringsforening, hvilket igen vil føre til øgede handelsomkostninger, som vil resultere i 

højere årlige omkostninger i procent.  

 

Årlige omkostninger i procent 
 

Årlige omkostninger i procent er et nøgletal, hvor alle omkostninger er samlet i et tal. Tallet er baseret på, 

at investoren som køber sig ind i en investeringsforening har en tidshorisont på 7 år. Desuden er det en 

forudsætning, at der bliver handlet til det maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag15. Hvis en given 

investors investeringshorisont er kortere end standard tidshorisonten på 7 år, bliver hans årlige 

omkostninger i procent højere. Hvis tidshorisonten er længere end standard tidshorisonten på 7 år, bliver 

hans årlige omkostninger i procent lavere. Dette skal en eventuel investor holde sig for øje, hvis han 

benytter årlige omkostninger i procent som et af de vigtigste nøgletal til, at beslutte hvilken 

investeringsforening han ønsker, at placere sine penge i, og hvor han længe han planlægger, at bibeholde 

denne investering.  

De årlige omkostninger i procent sikrer, at man kan sammenligne forskellige investeringsforeninger på et 

standardiseret grundlag, som man også kender det fra årlige omkostninger i procent ved optagelse af lån.  

Her følger et eksempel på hvordan de årlige omkostninger i procent beregnes. 

Vi forudsætter, at løbende omkostninger, direkte handelsomkostninger ved løbende drift, 

emissionstillægget og indløsningsfradraget sættes således: 

 Løbende omkostninger: 1,00 % 

 Direkte handelsomkostninger ved løbende drift: 0,25 % 

 Emissionstillægget: 1,9 % 

 Indløsningsfradraget: 0,9 % 

                                                           
15

 http://www.investering.dk/om-aop 
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De årlige omkostninger i procent bliver dermed: 

(1+0,25) + ((1,9+0,9)/7) = 1,65 % 

De årlige omkostninger i procent på investeringsforeninger så dagens lys i 2007, som følge af et samarbejde 

mellem flere parter: 

 Finanstilsynet 

 Konkurrencestyrelsen  

 Forbrugerrådet 

 Forbrugerstyrelsen 

 Økonomi- og Erhvervsministeriet 

 Finansrådet  

 Dansk Aktionærforening  

 Investeringsfondsbranchen 

 

Det er vigtigt, at holde sig for øje, at investors reelle årlige omkostninger i procent faktisk kan være lavere 

end det officielle tal. Årsagen skal findes i, at de officielle årlige omkostninger i procent tal er beregnet med 

worst case scenario tal vedrørende emissionskurs og indløsningskurs. Det vil sige, at man forudsætter, at 

investor køber til emissionskurs og sælger til indløsningskurs. Det er dog ikke altid tilfældet. 

Investeringsforeninger bliver i Danmark handlet på InvesteringsForeningsBørsen. Handelsomkostningerne 

for investor, når denne handler på InvesteringsForeningsBørsen, er forskellen mellem købs- og salgskurs på 

det aktuelle tidspunkt for købet eller salget tillagt kurtagen for handlen. Derfor kan investor på 

InvesteringsForeningsBørsen ofte købe investeringsforeninger til en lavere kurs end emissionskursen, 

samtidig med, at han ofte kan sælge til en højere kurs. 
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Oversigt over omkostninger i udvalgte aktive investeringsforeninger16: 

Figur 3 

  

Oversigt over omkostninger i udvalgte passive investeringsforeninger17: 

Figur 4 

 

 

Som det ses i de to tabeller, ligger de årlige omkostninger i procent ved handel med aktive 

investeringsforeninger langt højere end de årlige omkostninger i procent ved handel med passive 

investeringsforeninger. Således ligger gennemsnittet for ÅOP på aktive investeringsforeninger på 1,87 %. 

Gennemsnittet for ÅOP på passive investeringsforeninger ligger på 0,59 %. Dermed ligger de årlige 

                                                           
16

 www.investering.dk 
17

 www.investering.dk 
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omkostninger i procent for handel med aktive investeringsforeninger over 3 gange højere end de årlige 

omkostninger i procent ved handel med passive investeringsforeninger. Dette har vi illustreret i 

nedenstående søjlediagram, som tydeligt viser den store forskel i årlige omkostninger i procent mellem 

aktive og passive investeringsforeninger.  

Figur 5 

 

 

Dette flugter fint med den udtalelse som Finanshuset kom med i 2016 og som vi referer til i starten af dette 

afsnit, hvor de kommer ind på vigtigheden af, at se på investeringsforeningernes omkostning, da det kan 

have en stor betydning for afkastet på en given investering, især set over en længere periode, for eksempel 

på 30 år.  

Hvis vi ser udover de årlige omkostninger i procent og dykker lidt mere ned i tallene. Så tegner der sig det 

samme billede når man sammenligner administrationsomkostninger, handelsomkostninger, emissionstillæg 

og indløsningsfradrag. Alle fire poster ligger for aktive investeringsforeninger højere end de passive 

investeringsforeninger, som vist i nedenstående søjlediagram. Især posterne, administrationsomkostninger 

og emissionstillæg ligger væsentligt højere i procentpoint ved aktive investeringsforeninger i forhold til 

passive investeringsforeninger. Disse bidrage altså væsentligt til den store forskel i årlige omkostninger i 

procent mellem aktive investeringsforeninger og passive investeringsforeninger.  
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Figur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

Passive
investeringsforeninger

Aktive
investeringsforeninger



24 
 

Active Share og Tracking Error 

 

I dette kapital vil vi komme nærmere ind på hvad der ligger bag nøgletallene Active Share og Tracking Error, 

og hvordan det bliver brugt til, at måle og vurdere investeringsforeningernes performance. Disse to 

nøgletals formål er at beregne hvor aktiv en investeringsforening er, og hvorfor dette er vigtigt når man 

som investor skal vælge en investeringsforening. Når man som investor beslutter, at investere i en aktivt 

forvaltet investeringsforening, så skal investoren også vide, at den reelt er aktiv i forhold til en passivt 

forvaltet investeringsforening, da omkostningerne typisk er højere i en aktivt forvaltet investeringsforening 

end i en passivt forvaltet investeringsforening. 

 

Active Share 

 

Active Share er et nøgletal som er udviklet af K.J.Martijn Cremers og Antti Petajisto og deres definition på 

begrebet er således: 

”A way to quantify active management is to compare the holdings of a mutual fund with the holdings of its 

benchmark index.”18 

Finanstilsynets definition på Active Share er: 

” Active Share er et mål for, hvor stor en andel af porteføljen, der ikke er sammenfaldende med det valgte 

benchmark. Nøgletallet er udviklet af Cremers og Petajisto (2009) og ifølge disse skal en fonds active share 

være over 60 pct. for, at fonden reelt kan anses for at være aktivt forvaltet. Finanstilsynet benytter en 

grænse på 50 pct.”19 

I 2009 skrev K.J.Martijn Cremers og Antti Petajisto artiklen ”How active is your fund manager?”, hvor de 

introducerede nøgletallet Active Share, som bliver brugt til, at beregne hvor aktiv foreningens portefølje 

egentlig er. Active Share går ind og kigger på hvor stor en del af porteføljens sammensætning af aktiver 

stemmer overens med dens benchmark portefølje. Dermed kan man gå ind og se hvor meget den afviger 

fra netop dette benchmark og om der er blevet taget nogle aktive valg på sammensætningen. 

                                                           
18

 Artikel udarbejdet i 2009 af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto ”How active is your fund manager?” side 7 
19

 https://finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-
investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da 
 

https://finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da
https://finanstilsynet.dk/~/media/Tal-og-fakta/2016/Rapporter/Markedsudvikling_Kollektive-investeringer_2015_offentliggjort-pdf.pdf?la=da
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Hvor meget skal der så til for, at man vurderer en aktivt forvaltet investeringsforening for aktiv? Det har 

K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto ligeledes kigget på, og ifølge deres teori så skal Active Share have en 

værdi på mere end 60 % for at kunne være berettiget til, at kunne kalde sig for en aktivt forvaltet 

investeringsforening. I denne teori kan investeringsforeningen ikke geare porteføljen, hvorfor dette 

medfører at Active Share altid vil ligge i intervallet 0 – 100 %. En investeringsforening som har nøjagtig den 

samme sammensætning af aktiver som sit benchmark vil have en Active Share på 0 %, mens en 

investeringsforening som ikke har én aktie som sammenfalder med benchmark porteføljen have en Active 

Share på 100 %. En Active Share på 100 % vil bevise, at der fra porteføljemanagerens side er blevet taget et 

aktivt valg i forhold til strategien om at levere et bedre afkast end benchmark porteføljen.  

Måden hvorpå Active Share bliver beregnet er således i forhold til K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto 

artikel: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =
1

2
∑ |𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑖 − 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑖|

𝑁

𝑖=1

 

Definition af begreber i formlen: 

𝑤𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑖 = 𝑉æ𝑔𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 

𝑤𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑖 = 𝑉æ𝑔𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

For at vise hvordan dette samlet bliver beregnet, så har vi udarbejdet en fiktiv portefølje, hvor det fremgår 

forskellen i vægtningen af de forskellige aktiver i forhold til benchmark. 

Figur 720 

 

Vægtning i porteføljen Vægtning i benchmark Difference 

Aktiv 1 10 % 15 % 5 % 

Aktiv 2 8 % 0 % 8 % 

Aktiv 3 20 % 15 % 5 % 

Aktiv 4 0 % 20 % 20 % 

Aktiv 5 15 % 15 % 0 % 

Aktiv 6 5 % 0 % 5 % 

Aktiv 7 30 % 25 % 5 % 

Aktiv 8 12 % 10 % 2 % 
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 Udarbejdet i Excel på baggrund af fiktive tal 



26 
 

Samlet 100 % 100 % 50 % 

Active Share 

  

25 % 

 

I figuren ses forskellen i vægtningen, samt at der er aktiver som ikke er de samme i begge porteføljer. 

Differencen i vægtningen er summeret op og divideret med to og giver et Active Share på 25 %. 

 

Tracking Error 

 

Ved Tracking Error har K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto defineret det således i deres artikel: 

”Tracking error (or more formally, tracking error volatility) is commonly defined (e.g. Grinold and Kahn 

1990) as the time-series standard deviation of the difference between a fund return (𝑅𝑓𝑢𝑛𝑑,𝑡) and its 

benchmark index return (𝑅𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥,𝑡)21.” 

Finanstilsynets definition på Tracking Error: 

”Tracking Error er et mål for variationen i forskellen mellem de månedlige afkast i fonden og de månedlige 

afkast i benchmark for en periode på tre år. En tracking error på 4 pct. eller derover indikerer, ifølge 

Cremers og Petejisto (2009), at en fond er aktivt forvaltet. Finanstilsynet benytter en grænse på 3 pct.” 

Formel for udregning af Tracking Error taget fra Finanstilsynet22: 

 

𝑅𝑝 = 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

𝑅𝑏 = 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

(𝑅𝑝 − 𝑅𝑏)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐺𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑠𝑚𝑒𝑟𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑓ø𝑙𝑗𝑒 𝑜𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 

                                                           
21

 Artikel udarbejdet i 2009 af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto ”How active is your fund manager?” side 6 
22

 Artikel ”Markedsudvikling 2013” fra Finanstilsynet 
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𝑁 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 

 

Tracking Error måler på hvor meget porteføljens afkast har divergeret fra benchmark porteføljen, altså 

hvad standardafvigelsen er i forskellen på afkastet mellem porteføljen og benchmark porteføljen. Det er 

dog ikke muligt, at der ikke er nogen Tracking Error i form af en Tracking Error på 0,0, da der som tidligere 

nævnt i opgaven er omkostninger forbundet til investeringsforeningen. Derudover kan der ske variationer i 

handelskursen grundet købstidspunkt, vægtning mv. 

I en investeringsforening hvor man kører med en aktiv strategi, så har porteføljemanager set bort fra den 

opfattelse at det ikke er muligt at skabe et overnormalt afkast eller rettere sagt, at slå markedet. Ellers ville 

porteføljemanageren følge benckmark index. Der er derved blevet taget aktive valg for, at optimere 

fordelingen af aktiverne for, at skabe merafkastet, dog ønsker en porteføljemanager heller ikke at have en 

for høj Tracking Error. Årsagen til at porteføljemanageren alligevel ikke ønsker en for høj Tracking Error vil 

være, at skulle der ske det at der blev underpræsteret i forhold til det benchmark man måler sig i mod, så 

vil det ikke være attraktivt for investorerne. Derfor er målet, at have så stort merafkast som muligt, mens 

man samtidig holder en lav Tracking Error værdi.  

Som nævnt i Finanstilsynets definition på Tracking Error, så er der forskellige meninger omkring hvor stor 

værdi Tracking Error skal have for, at den kan kategoriseres som værende aktiv. En medarbejder fra 

Morningstar, Nikolaj Holdt Mikkelsen, har skrevet en artikel om dette, hvor det bliver defineret således23: 

 Tracking Error < 1 % = Passivt forvaltet 

 Tracking Error 1-2 % = Semiaktiv 

 Tracking Error > 4 % = Aktiv 

 

Når der kigges på betegnelsen Tracking Error, så benyttes denne typisk i sammenhæng med en portefølje 

som er indekseret. Målet er at have en lav Tracking Error, hvor man følger et bestemt benchmark. Dette 

kommer K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto ligeledes ind på i deres artikel24, hvor der henvises til Beta 

værdien = 1. Det betyder at porteføljen har samme sammensætning i form af tidligere nævnt begreb i 

afsnittet om ”Hvad er en investeringsforening” side 7, systematisk risiko. Skulle Tracking Error stige så sker 

dette på baggrund af et valg fra porteføljemanageren, da der eventuelt handles ud fra informationer eller 
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 http://www.morningstar.dk/dk/news/107734/hvor-aktiv-er-din-aktivt-forvaltede-fond.aspx 
24

 Artikel udarbejdet i 2009 af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto ”How active is your fund manager?” side 6 

http://www.morningstar.dk/dk/news/107734/hvor-aktiv-er-din-aktivt-forvaltede-fond.aspx
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andet som porteføljemanageren mener, vil kunne give et merafkast. Derved fraviger porteføljemanageren 

benchmark, samt Beta værdien = 1.  

Der er ligeledes en anden måde at vise Tracking Error på, som Sydbank har gjort på deres hjemmeside25: 

”Tracking error er den forventede årlige standardafvigelse mellem porteføljens og 

sammenligningsgrundlagets (benchmarkets) afkast. Antages afkastene at være normalfordelte, vil 68 % af 

årene maksimalt afvige med én standardafvigelse over eller under benchmarkets afkastet. 

En tracking error på for eksempel 2,5 betyder, at en given porteføljes afkast med 68 pct.s sandsynlighed 

(dvs. i 2 ud af 3 år) vil ramme benchmarkafkastet inden for en margin på +/- 2,5 pct.point - se figuren. ” 

Dette er et direkte udkast fra Sydbanks hjemmeside. Figuren som der henvises til ser således ud: 

Figur 8 

 

 

Hvordan benyttes de to nøgletal Active Share og Tracking Error sammen? 

I dette afsnit vil vi belyse hvordan de to nøgletal vi har arbejdet med kan bruges til at analysere aktive og 

passive investeringsforeninger over for hinanden. Dette er interessant da der siden udarbejdelsen af 

nøgletallet Active Share har været stor debat omkring hvad der er bedst af de to alternativer. En af dem 

som igen sætter dette på dagsordenen er for eksempel Jesper Kirstein (CEO for Kirstein Finans) fra 

www.kirsteinfinans.dk  i sin klumme ”Debatten om aktiv i forhold til passiv forvaltning vil blusse op igen i 
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 http://www.sydbank.dk/investering/raadgivning/formuepleje/individuel/aktieportefoeljer/tracking 
 

http://www.kirsteinfinans.dk/
http://www.sydbank.dk/investering/raadgivning/formuepleje/individuel/aktieportefoeljer/tracking
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2017” 26 . Her kommer han ind på at de fleste forvaltere i aktier og kreditobligationer i 2016 

underperformede, da disse investeringsforeninger har haft fokus på kvalitetsaktier og specielt disse aktier 

havde et dårligt aktie år i 2016. Uddrag fra klummen: ”Undersøgelser viser, at mere end 80 pct. af de aktive 

globale forvaltere underperformede benchmark i 2016, at globale forvaltere, aktive i Danmark, i 

gennemsnit underperformede med knap 6 pct.” Det bemærkes dog også i klummen, at aktiv forvaltning skal 

ses som afkastet over en periode. 

I K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto artikel ”How active is your fund manager?” har de udarbejdet en 

figur som belyser, hvordan de to nøgletal kan bruges til at beskrive en investeringsforenings ud fra 

kombinationen af Active Share og Tracking Error, hvor der er opstillet 4 forskellige betegnelser. I figuren 

bliver der differentieret mellem høj og lav Active Share og høj og lav Tracking Error, hvor forskellen på høj 

og lav Active Share sker ved 60 % og forskellen på høj og lav Tracking Error sker ved 4 %. 

Figur 927 
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 http://finanswatch.dk/Klummer/Jesper_Kirstein/article9327266.ece 
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Vi  vil her forklare hvad de forskellige udtryk betyder, og hvordan definitionen på de forskellige typer af 

aktivt forvaltet investeringsforening er. 

 

Diversified Stock Picks 
 

Her er der tale om en portefølje, som har en høj Active Share og en lav Tracking Error. I denne portefølje 

har manageren valgt, at holde sig inden for samme sektor som det benchmark der følges, men der er blevet 

taget aktive valg på hvilke aktier der vil præstere bedre end dem som ligger i benchmark porteføljen. 

Derved er der den samme usystematiske risiko i begge porteføljer, da det er samme sektorer i markedet 

man investerer i, men det er de enkelte aktier som eksponeringen er på i forhold til benchmark porteføljen. 

Dette betyder, at der er en Active Share der er højere end de 60 %, som der ifølge K.J.Martijn Cremers & 

Antti Petajisto skal til for at kunne kalde sig for en aktivt forvaltet investeringsforening, men vil have et 

afkast som minder om benchmark, da de er eksponeret i samme sektor. Dog vil der i denne 

sammensætning af porteføljen være mulighed for, at der vil være et højt afkast i forhold til benchmark, da 

der er blevet taget aktive valg til selskaberne inden for sektoren. 

 

Concentrated Stock Picks 
 

Der er i denne porteføljesammensætning ligeledes tale om en aktivt forvaltet investeringsforening, da den 

er karakteriseret med at have en høj Active Share og høj Tracking Error. Tilgangen er dog anderledes end 

den som der er i Diversified Stock Picks, da der her typisk er udvalgt få specifikke aktier, som er blevet 

fordelt på få sektorer og er mere eksponeret i enkelte aktier. På denne måde adskiller fonde med denne 

tilgang sig markant fra Diversified Stock Picks og benchmark porteføljen. Grundet de aktive valg om at 

eksponere sig anderledes i markedet, så er der taget en større risiko hvilket vil kunne medføre 

ekstraordinært høje afkast i forhold til benchmark, men der vil også være risiko for at det vil kunne give 

større fald. 
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Closet Indexing 
 

Vi tager her hul på en af de tilgange, hvor investeringsforeningen er karakteriseret som en forening med lav 

Active Share og lav Tracking Error. Det er en investeringsforening, som har en vægtning af aktier og 

sektorer, som minder meget om deres benchmark, da investeringsforeningen afviger meget lidt fra denne. 

Da der i investeringsforeninger som går under strategien Closet Indexing betales omkostninger som om den 

var værende en aktiv investeringsforening, så møder disse investeringsforeninger kritik. Årsagen til dette er 

at der er lav sandsynlighed for at den vil afvige markant fra sit benchmark, da den har samme 

investeringsstrategi, men grundet omkostningerne så vil investeringsforeningen have svært ved at levere et 

merafkast i forhold til benchmark. På den baggrund kan sådanne investeringsforeninger godt risikere at 

blive kaldt for en passivt forvaltet investeringsforening. Det er naturligvis ikke attraktivt for en investor, at 

betale en høj omkostning for noget som minder meget om en passivt forvaltet investeringsforening. 

 

Factor Bets 
 

I investeringsforeninger med tilgangen Factor Bets, så er det kendetegnet ved at have en lav Active Share 

og en høj Tracking Error. Der er i denne investeringsforening en stor sammenhæng mellem de aktier som 

der er i benchmark, dog er der taget en aktivt valg om der er visse sektorer man vægter højere. Ved at have 

en investeringsportefølje, som har større vægtning i specifikke sektorer, så vil der kunne opleves at der er 

stor afvigelse i afkastet i forhold til benchmark. I Antti Petajistos artikel ”Active Share and Mutual Fund 

Performance28” nævner han, at en investeringsfond fra GMO Quality Fund ligeledes kan vælge at gå 

kontant, for at minimere riskoen for at afvige for meget fra S&P 500. 

Antti Petajistos har ligeledes i sin artikel ”Active Share and Mutual Fund Performance” introduceret en 

mere kompleks figur til at vise samspillet mellem Active Share og Tracking Error. Der er ligeledes blevet 

tilføjet et ekstra element til den figur. 

 

 

                                                           
28

 Artikel udarbejdet i Juli/August 2013 af Antti Petajisto ”Active Share and Mutual Fund Performance” side 77 
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Figur 1029 

 

Antti Petajisto har følgende definitioner på sine labels: 

Figur 11 

Category Description 

Stock pickers Large but diversified positions away from the index. 

Concentrated Very active stock selection with exposure to systematic risk. 

Factor bets Large volatility with respect to the index even with relatively small active positions 

Moderately active Fall in the middle in terms of both Active Share and tracking error. 

Closet indexers Do not engage much in any type of active management. 

 

Sammenlignet med figur 9 så er der i denne figur kommet det ekstra element som han kalder Moderately 

Active. Det som kendetegner det nye begreb Moderately Active er, at det ikke er investeringsforeninger 

som ligger i den højeste del af Tracking Error, og ikke ligger i bundet af Active Share, hvor det begynder at 

ligne det som man næsten kan betegne som en passivt forvaltet investeringsforening. 

Stock Pickers ligger i den høje kvintil grundet den store forskel fra de aktier som ligger i benchmark, og vi 

ser at ved den højeste Active Share og Tracking Error, der har Antti Petajisto placeret Concentraded Stock 

Picks, da der er stor differentiering fra benchmark. 

Antti Petajisto har 2 ”Labels” som fremgår tydeligt, at de har overvægtet i denne figur. Der er her tale om 

Moderately Active og Factor Bets. Ved at have en høj Tracking Error, så vil det typisk være Factor Bets eller 

Concentraded strategi der bliver investeret efter i foreningen. Er Active Share lav så er strategien Closet 

Indexing ved ikke at have den store aktivitet på porteføljen. 
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I midten af hele figuren finder vi Moderately Active som er den strategi hvor man hverken har den højeste 

Active Share eller Tracking Error. Dette kendetegner mange af de investeringsforeninger som der er, da 

man heller ikke vil stikke for meget ud fra benchmark porteføljen. 

 

Sammenfatning af Active Share og Tracking Error samt nogle af de udfordringer 

som de to nøgletal har når de står alene 

 

Indledningsvist vil vi kort summere op hvad de 2 nøgletal hver især bidrager med, når man skal analysere 

på en investeringsforening, og hvordan man kan bruge det til sit valg af netop dette. Active Share og 

Tracking Error har begge til formål at vise hvor aktiv en portefølje er på hvert sit parameter. Begge nøgletal 

bliver sat op i mod det valgte benchmark, men de differentierer sig ved at Active Share måler på hvordan 

porteføljen er sammensat i forhold til benchmark, og Tracking Error bliver målt op i mod afkastet til 

benchmark.  

For at kunne vurdere en investeringsforening skal man bruge begge nøgletal, da dette tilsammen viser det 

sande billede af hvordan strategien for investeringsforeningen er overordnet set, og her er den bedste figur 

9 til at vise dette den, som er udarbejdet af K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto. Den viser med al sin 

enkelthed 4 forskellige strategier for hvordan en investeringsforening kan være aktiv. Vi vil også bruge 

netop denne senere i vores opgave, når vi skal analysere på de udvalgte foreninger, som vi har valgt at lave 

vores empiriske analyse på. 

 

Udfordringer ved at bruge Active Share enkeltstående30 
 

 En høj Active Share er ikke altid en fordel. En højere Active Share vil typisk betyde højere risiko for 

tab (”shortfall risk”) samt større variation i afkast. 

 Det kan ikke klart konkluderes, at afdelinger med højere Active Share har højere afkast end 

afdelinger med lavere Active Share 
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 http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Notat+AS+TE+januar/55e1e1b2-9930-4680-a53c-
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 Det er ikke kun størrelsen af Active Share, som påvirker afkastet. Det er i lige så høj grad kvaliteten 

af afvigelserne (eller ”skill” hos porteføljemanageren). Der er mange eksempler på afdelinger med 

lav Active Share, som giver merafkast. 

 Graden af aktiv porteføljepleje er ikke automatisk højere i afdelinger med højere Active Share, da 

der kan være ligeså meget analyse bag udvælgelsen af et mindre antal aktier, som 

porteføljemanageren tror på kan outperforme. 

 Active Share kan kun fortolkes under hensyntagen til størrelsen og koncentrationen af 

investeringsuniverset på det marked, som afdelingen investerer i. Investeringsuniverset er typisk 

meget mindre for lande/regioner og sektorer, end eksempelvis MSCI World eller S&P 500. 

 Active Share kan kun fortolkes under hensyntagen til strukturen/sammensætningen af det indeks, 

som afdelingen anvender som benchmark. 

 I indeks med høj vægt af store selskaber, vil det være sværere at opnå en høj Active Share. 

 

Udfordringer ved at bruge Tracking Error enkeltstående31 
 

 Tracking Error afhænger af perioden, der beregnes over, og kan ændre sig, alt efter om der er 

beregnet på grundlag af ugentlige, månedlige eller daglige data. 

 Tracking Error afhænger ikke kun af afdelingers investeringsstrategi, men også af markedets 

volatilitet, hvilket slår kraftigt igennem i den seneste periode. 

 Tracking Error som indrapporteres, er en ex-post Tracking Error, som ikke siger noget præcist om 

den aktuelle risiko og samvariation i porteføljen. 

 I praksis vil man styre efter en ex-ante Tracking Error mål på basis af en risikomodel 
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 http://www.investering.dk/documents/10655/157815/Notat+AS+TE+januar/55e1e1b2-9930-4680-a53c-
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Beregninger og analyse  

 

Vi vil i denne del af vores opgave komme ind på selve analysedelen af de investeringsforeninger som vi har 

valgt at analysere på de aktive investeringsforeninger, for at vi kan vurdere hvor aktive de i realiteten er. 

Dertil vil vi vise hvilke investeringsforeninger vi har valgt, og hvilke kriterier vi har opsat for at det er netop 

disse investeringsforeninger som danner baggrund for vores empiriske analyse.  

Vi starter først med at vise hvilke aktive investeringsforeninger vi har valgt, samt nogle få passivt forvaltet 

investeringsforeninger for at vi kan sammenligne nøgletallene med hinanden for begge. Analysen tager 

udgangspunkt i data fundet fra www.investering.dk og www.morningstar.com.  

 

Aktive investeringsforeninger figur 12 

 

 

http://www.investering.dk/
http://www.morningstar.com/
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Passive investeringsforeninger figur 13 

 

Det er disse investeringer som vil danne rammen om vores analyse på Active Share, Tracking Error og 

senere hen Sharpe Ratio og Information Ratio. 

Investeringsforeninger er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: 

 Alle investeringsforeningerne skal være investeret i globale aktier 

 Alle investeringsforeningerne skal være danske og er derved underlagt den danske lov for 

investeringsforeninger 

 Alle investeringsforeningerne skal være markedsført som enten at være aktive eller passive 

 Alle investeringsforeningerne betaler udbytte og bliver direkte geninvesteret 

 

Vi har valgt kun at fokusere på investeringsforeninger som er danske, da dette er mere relateret til den 

hverdag vi har og det er typisk i sådanne investeringsforeninger at danskerne forvalter deres formue. Vi har 

derfor udvalgt ovennævnte investeringsforeninger, hvor der er 18 som er kategoriseret som værende aktivt 

forvaltede investeringsforeninger og 3 som er kategoriseret som værende passivt forvaltede 

investeringsforeninger. Vi har på baggrund af tal samlet fra www.investering.dk beregnet Active Share og 

Tracking Error ud fra disse observationer. 

 

Valg af benchmark 

 

Vi har i vores opgave valgt at vores benchmark i vores analyse på Active Share og Tracking Error bliver MSCI 

All Countries World incl. udbytte. Vi har valgt at kigge på investeringsforeninger, som investerer i hele 

verden for at få så godt indblik i Active Share mv. Ved at vælge en investeringsforening som investerer i 

hele verden, så er mulighederne for variation større, end hvis vi havde valgt investeringsforeninger som 

http://www.investering.dk/
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eksempelvis investerede i danske fokusaktier. Her har vi antaget at muligheden for en større Active Share 

er mindre end ved at sammenligne investeringsforeninger som investerer i hele verden.  

Da vi skulle vælge hvilket benchmark vi skulle benytte har vi kigget på følgende kriterier for valget af netop 

denne: 

 Likvide aktier 

I de totale indeks så indeholder denne del ligeledes illikvide aktier, hvilket betyder at de kun står 

opgjort til den historiske pris, da de ikke bliver handlet på daglig basis. Derved giver de ikke den 

rette indikation af hvordan markedet går på aktiemarkedet, og dette giver ikke det rette billede at 

de investeringsforeninger vi har kigget på. 

 

 Udbytte 

Benchmark skal tage hensyn til at eventuelle udbytter bliver geninvesteret i investeringsforeningen, 

da de valgte investeringsforeninger har udbytte som bliver direkte geninvesteret i fonden. For at få 

det korrekte sammenligningsgrundlag/benchmark, så skal udbytter reinvesteres på selve dagen, og 

derved kan vi sammenligne den endelige performance hos benchmark og de udvalgte 

investeringsforeninger. 

 

Beregning af Active Share og Tracking Error 

 

I dette afsnit vil vi analysere de valgte investeringsforeninger som vi har listet i starten af vores afsnit med 

”Beregning og analyse”. Formålet med dette afsnit er at vise viser hvor aktive de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger i realiteten er, ved hjælp af de to nøgletal, samt om de gør sig berettiget til at kunne 

kalde sig for en aktivt forvaltet investeringsforening efter K.J.Martijn Cremers & Antti Petajistos 

retningslinje om, at en aktivt forvaltet investeringsforening har en Active Share på 60 % eller højere. Dette 

har vi forsøgt at illustrere ved hjælp af figur 14, hvor de 18 aktivt forvaltede investeringsforeninger er listet 

op. Ved hjælp af den røde linje som fremgår i figuren har vi grænsen ved de 60 %, som er skillelinjen for at 

kalde sig en aktivt forvaltet investeringsforening jf. K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto. 
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Figur 1432 

 

 

Ved at kigge på figuren for Active Share ser vi, at alle de aktive investeringsforeninger opfylder K.J.Martijn 

Cremers & Antti Petajisto kriterie for at kunne kalde sig for aktivt forvaltet bortset for én forening Lån & 

Spar Invest Verden. Lån & Spar Invest Verden ligger med en Active Share på 50,61 % hvilket er lige i 

underkantet af at kunne kalde sig for aktivt forvaltet jf. kriterierne. Ved at de resterende 

investeringsforeninger har en Active Share på mere end 60 %, så betyder dette at de alle har en 

sammensætning af værdipapirer som differentierer sig med 60 % eller mere end benchmark porteføljen. 

Kigger vi kun på de investeringsforeninger som opfylder K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto kriterie på de 

60 % i Active Share, så ligger spændet for denne del på 78,79 % - 93,00 % i Active Share. Der er 2 

investeringsforeninger som topper de 18 aktivt forvaltede investeringsforeninger, og det gælder følgende 

investeringsforeninger: Danske Invest Global Plus & Skagen Global A – DKK, som begge have en Active 

Share på 93 %. Størstedelen af investeringsforeningerne ligger med en Active Share på 85 % eller højere, og 

dette giver rigtig god mening da det er investeringsforeninger som investerer i hele verden. Der er her 

rigelig mulighed for at differentiere sig meget fra ens benchmark, da porteføljemanagerne rundt i de 

forskellige investeringsforeninger har store muligheder for at lede efter aktier, sektorer eller markeder som 

kan genere et merafkast i forhold til benchmark. 
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Figur 1533 

 

I figur 15 ser vi her Tracking Error som er det andet nøgletal vi bruger i vores analyse, som nævnt i afsnittet 

omkring Active Share og Tracking Error så viser Tracking Error ”variationen i forskellen mellem de månedlige 

afkast i fonden og de månedlige afkast i benchmark for en periode på tre år.”. I figuren har vi ligeledes 

opdelt det i 2 kategorier ved hjælp af de 2 linjer som skærer igennem de 18 forskellige 

investeringsforeninger. Dette hjælper os med at vise hvor grænsen går fra de forskellige inddelinger som 

tidligere nævnt i afsnittet om Tracking Error, at der ved investeringsforeninger med en Tracking Error på 1 

eller mindre indikerer, at der er tale om en passiv investeringsstrategi. Har investeringsforeninger en 

Tracking Error som ligger mellem 1 og 4, så kan den kategoriseres som at have en semiaktiv 

investeringsstrategi. Investeringsforeninger med en Tracking Error på 4 eller højere kategoriseres derved 

som at have en aktiv investeringsstrategi.  

Af figuren kan vi udlede at der er 7 ud af de 18 investeringsforeninger, som opfylder kriteriet for at have en 

aktiv investeringsstrategi hvilket er følgende foreninger: Alm. Brand Invest, Globale Aktier, C 

Worldwide/Globale Aktier KL, Handelsinvest Verden, Nordea Invest Global Stars, Skagen Global A – DKK, 

Sparinvest Cumulus Value KL og Stockrate Invest Globale Aktier. 
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Der er dog ingen af investeringsforeninger som ryger under grænsen på at have en Tracking Error på under 

1, så de samtlige af de 18 investeringsforeninger er som minimum kategoriseret som at have en semiaktiv 

investeringsstrategi eller højere. Højdespringeren af alle investeringsforeninger er Nordea Invest Global 

Stars, som har en Tracking Error på 9,17. Dette viser at de har haft meget store variationer i afkastet i 

fonden sammenlignet med benchmark.  

Vi har nu vist hvordan de forskellige investeringsforeninger har scoret i de to nøgletal enkeltstående, men 

vi har ligeledes forklaret de udfordringer der er når de to nøgletal bruges enkeltvis. Derfor vil vi nu ved 

hjælp af den figur som vi har omtalt tidligere, som er udviklet af Antti Petajisto som kombinerer de to 

nøgletal sammen. 

 

Figur 1634 
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I figuren vises hvordan de 18 forskellige aktivt forvaltede investeringsforeninger er inddelt i de 4 kategorier 

opstillet af Antti Petajisto: 

 Diversified Stock Picks 

 Concentraded Stock Picks 

 Closet Indexing 

 Factor Bets 

 

Af figur 16 ses det at størstedelen af investeringsforeningerne er inden for kategorierne Diversified Stock 

Picks og Concentraded Stock Picks. Dette er disse investeringsforeninger som opfylder kriterierne for at 

være aktivt forvaltede ifølge denne figur, og der er én enkelt som har en kombination af Active Share og 

Tracking som gør, at den kategoriseres som Closet Indexing hvilket er Lån & Spar Invest Verden. Dette 

betyder at den bliver markedsført som værende aktivt forvaltet, men dens nøgletal indikerer at den er 

mere mod passivt forvaltet grundet lav differentiering fra aktivbeholdning, samt lave afvigelser fra 

benchmark afkast. Resten af investeringsforeninger er dog fordelt med 10 foreninger som er Diversified 

Stock Picks og 6 foreninger som er Concentraded Stock Picks. Dette efterlader én tilbage som ligger lige på 

grænsen til at være enten den ene eller den anden af de to aktive strategier. 

For at bringe alle de investeringsforeninger vi har valgt at analysere på, så har vi ligeledes kigget på de 3 

udvalgte passivt forvaltede investeringsforeninger og lagt dem ind i samme figur. 
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Figur 1735 

 

Af figuren ses det tydeligt vist med de røde markeringer, hvor de 3 udvalgte passivt forvaltet 

investeringsforeninger ligger. De opfylder de kriterier som K.J.Martijn Cremers & Antti Petajisto har 

sammenfattet i deres artikel, og de bliver alle kategoriseret som Closet Indexing. Den 

investeringsforeninger som stikker mest ud af de passivt forvaltede investeringsforeninger er Nykredit 

Invest Globale Aktier Basis, da der her er en højere Active Share end de 2 andre foreninger. Dette viser at 

der er taget lidt større frihed fra porteføljemanageren til at differentiere sig som aktiv beholdning i 

foreningen. 
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Merafkast 

 

I nedenstående tabeller har vi beregnet risikopræmien36 og merafkastet på investeringsforeningerne over 

en treårig periode. Risikopræmien betragtes som det afkast en investeringsforening giver i afkast udover 

den risikofrie rente. Den risikofrie rente37 er en fiktiv rente. Den er karakteriseret ved, at være den rente en 

investor kan forvente, at modtage hvis denne investere i en risikofri investering i en bestemt tidsperiode. 

Men da der altid vil være en hvis grad af risiko ved en hvilken som helst investering er den risikofrie rente 

som sagt fiktiv. I den virkelige verden er det tætteste vi kommer på en risikofri rente nok statsobligationer 

med den højeste rating. I denne sammenhæng har vi valgt, at sætte den risikofrie rente til 0,05 %, da der i 

en længere periode har været et meget lavt renteniveau. 

 

Figur 18 

Afdelinger Afkast 3 år Risikofri rente Risikopræmie Merafkast % 

Alm. Brand Invest, Globale Aktier 32,02 0,05 31,97 16,94 

Bankinvest Basis Globale Aktier 41,16 0,05 41,11 -7,75 

C Worldwide/Globale Aktier KL 40,03 0,05 39,98 -8,88 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 53,76 0,05 53,71 4,85 

Danske Invest Global Plus KL 39,03 0,05 38,98 -9,88 

Formuepleje Globale Aktier 36,59 0,05 36,54 -12,32 

Handelsinvest Verden 34,72 0,05 34,67 -14,19 

Jyske Invest Globale Aktier KL 38,19 0,05 38,14 -10,72 

Jyske Invest Aktier Special KL 35,62 0,05 35,57 -13,29 

Lån & Spar Invest Verden 29,21 0,05 29,16 -19,70 

Maj Invest Globale Aktier 28,56 0,05 28,51 -20,35 

Nordea Invest Global Stars 29,49 0,05 29,44 -19,42 

Nykredit Invest Globale Aktier SRI 37,61 0,05 37,56 -11,30 

Nykredit Invest Globale Fokusaktier 34,27 0,05 34,22 -14,64 

Skagen Global A - DKK 21,47 0,05 21,42 -27,44 

                                                           
36

 http://www.invested.dk/encyclopedia/risikopraemie-paa-aktier/ 
37

 http://www.invested.dk/encyclopedia/risikofri-rente/ 
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Sparinvest Cumulus Value KL 34,85 0,05 34,80 -14,06 

Stockrate Invest Globale Aktier 33,64 0,05 33,59 -15,27 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value 45,51 0,05 45,46 -3,40 

MSCI All Countries World incl. udbytte 48,91 0,05 48,86 

 

     Merafkast i gennemsnit: -11,16 % 

     

Figur 19 

Afdelinger Afkast 3 år Risikofri rente Risikopræmie Merafkast % 

Danske Invest Global Indeks KL 44,04 0,05 43,99 -4,87 

Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko 

KL 62,64 0,05 62,59 13,73 

Nykredit Invest Globale Aktier Basis 44,09 0,05 44,04 -4,82 

MSCI All Countries World incl. udbytte 48,91 0,05 48,86 

 

     Merafkast i gennemsnit: 1,35 % 
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Sharpe Ratio 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

 

𝑅𝑝  = Porteføljens afkast 

𝑅𝑓  = Den risikofrie rente 

𝜎𝑝  = Standardafvigelsen på porteføljens afkast 

 

En udregning af Sharpe Ratio kunne derfor se således ud. 

Porteføljens afkast = 16 % 

Den risikofrie rente = 4 % 

Standardafvigelsen på porteføljens afkast = 9 

Sharpe Ratio = (16%-4%) / 9 = 1,33 

Sharpe Ratio blev opfundet af den amerikanske nobelprismodtager William F. Sharpe i 1966.  

Udtrykket Sharpe Ratio bruges til, at måle hvor godt afkastet på en investering har været, sat i forhold til 

den risiko du har taget ved, at foretage investeringen.  

Dette måles på baggrund af standardafvigelsen (den historiske volatilitet), sat i forhold til en risikofri 

investering. Man kan altså med rette sige, at Sharpe Ratio måler et risikojusteret afkast.  

Sharpe Ratio bliver beregnet ved, at tage det historiske afkast og trække den risikofrie rente fra, herefter 

dividerer man dette tal med standardafvigelsen.  

Hvis en investeringsforenings portefølje har haft et positivt merafkast, vil man som udgangspunkt sige, at jo 

højere Sharpe Ratio jo bedre.   
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I forbindelse med investeringsforeninger, så måler Sharpe Ratio investeringsforeningernes evne til, at fjerne 

den usystematiske risiko, altså den risiko der er ved, at investere i individuelle virksomheder og sektorer. 

Man kan bruge Sharpe Ratio til, at sammenligne investeringsforeninger med høj og lav risiko.  

Hvis man for eksempel sammenligner to investeringsforeninger som har opnået det samme merafkast. 

Investeringsforening A har investeret i værdipapirer med en lille risiko. Investeringsforeningen B har 

investeret i værdipapirer med en høj risiko. Hvis man beregner Sharpe Ratio på begge disse foreninger vil 

investeringsforening A havde en højere Sharpe ratio end investeringsforening B, da investeringsforening A 

har fået det højeste risikojusterede afkast.  

Hvis man igen betragter to forskellige investeringsforeninger, så kan investeringsforening A godt have en 

højere Sharpe Ratio end investeringsforening B, også selvom investeringsforening B har haft et bedre 

merafkast i forhold til investeringsforening A. Sharpe Ratio kan være højere på investeringsforening A, hvis 

denne har haft en portefølje med lavere risiko end investeringsforening B. Der er altså tale om, at 

investeringsforening A har haft et lavere afkast end investeringsforening B, men dette er opnået med lavere 

risiko og derfor er Sharpe Ratio højere på investeringsforening A.  

Tallet 1 har en stor betydning i forbindelse med Sharpe Ratio. Hvis Sharpe Ratio er positiv, men er lavere 

end 1, så er der tale om, at det merafkast investeringsforeningen har opnået, er opnået ved, at påtage sig 

en relativt stor risiko.  

Hvis Sharpe Ratio derimod ligger over 1, så er der tale om, at det afkast investeringsforeningen har opnået, 

er opnået ved, at påtage sig en relativt lille risiko.  

Der er derfor tale om, at den bedste investeringsforening, set i forhold til Sharpe Ratio, er den 

investeringsforening som har den højeste Sharpe Ratio.  

Der er dog ulemper ved Sharpe Ratio. Markedets benchmark er ikke indeholdt i formlen og man kan derfor 

ikke, ud fra Sharpe Ratio sige, om investeringsforeningen har klaret sig bedre eller dårligere end det 

benchmark investeringsforeningen sammenligner sig med.  

Der er desuden en ulempe ved Sharpe Ratio i forbindelse med negative afkast. Ved negative afkast får 

investeringsforeninger en bedre Sharpe Ratio, jo højere standardafvigelse investeringsforeningen har. 

Dette er ikke hensigten med Sharpe Ratio. 
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Til slut skal nævnes, at når man bruger Sharpe ratio, så er det vigtigt, at man bruger tal fra den samme 

periode, når man skal sammenligne flere afdelinger, idet der er forskel i afkast og standardafvigelser fra 

periode til periode38. 

I forbindelse med Capital Asset Pricing Modellen kan vi i nedenstående billede39 se, at højeste Sharpe Ratio 

findes der hvor der er den bedste balance mellem afkast og risiko.  

Figur 20 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 http://www.investering.dk/om-risiko 
39

 http://thequantlogbook.com/2015/09/21/capm-vs-mvp/ 

http://thequantlogbook.com/2015/09/21/capm-vs-mvp/
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Ud fra nedenstående tabel vil vi illustrere de ovennævnte pointer omkring Sharpe Ratio i forhold til 

investeringsforeninger. 

Figur 21 

Afdelinger Sharpe Ratio 3 år Sharpe Ratio 5 år Afkast 3 år Afkast 5 år 

Alm. Brand Invest, Globale Aktier 0,73 0,92 32,02 78,72 

Bankinvest Basis Globale Aktier 1,00 1,15 41,16 92,44 

C Worldwide/Globale Aktier KL 0,95 1,06 40,03 86,55 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 1,43 1,33 53,76 101,30 

Danske Invest Global Plus KL 0,97 1,08 39,03 84,60 

Formuepleje Globale Aktier 1,09 1,28 36,59 103,38 

Handelsinvest Verden 1,02 1,03 34,72 83,12 

Jyske Invest Globale Aktier KL 0,97 1,11 38,19 87,56 

Jyske Invest Aktier Special KL 0,90 1,06 35,62 84,37 

Lån & Spar Invest Verden 0,86 0,90 29,21 67,45 

Maj Invest Globale Aktier 0,78 0,85 28,56 67,26 

Nordea Invest Global Stars 0,83 1,10 29,49 74,02 

Nykredit Invest Globale Aktier SRI 0,94 1,29 37,61 108,09 

Nykredit Invest Globale Fokusaktier 0,96 1,07 34,27 81,51 

Skagen Global A - DKK 0,57 0,66 21,47 63,25 

Sparinvest Cumulus Value KL 0,86 0,98 34,85 88,33 

Stockrate Invest Globale Aktier 0,96 1,06 33,64 76,10 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value 1,25 1,25 45,51 89,43 

 

Vi vil kigge på tallene for Sharpe Ratio og Afkast over 5 år.  

Vi vil i første omgang alene se på de tre investeringsforeninger som har den højeste Sharpe Ratio, se 

nedenstående tabel: 
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Figur 22 

Afdelinger Sharpe Ratio 3 år Sharpe Ratio 5 år Afkast 3 år Afkast 5 år 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 1,43 1,33 53,76 101,30 

Nykredit Invest Globale Aktier SRI 0,94 1,29 37,61 108,09 

Formuepleje Globale Aktier 1,09 1,28 36,59 103,38 

  

Som vi kan se er der tale om Danske Invest Engros Globale Aktier KL på en førsteplads med en Sharpe Ratio 

på 1,33, Nykredit Invest Globale Aktier SRI på en andenplads med en Sharpe Ratio på 1,29 og endelige 

Formuepleje Globale Aktier på en tredjeplads med en Sharpe Ratio på 1,28. Alle tallene er som sagt for en 

femårig periode.  

Det er ganske interessant, at se, at investeringsforeningen med den højeste Sharpe Ratio, Danske Invest 

Engros Globale Aktier KL, nok har den højeste Sharpe Ratio på 1,33, men ikke har det højeste afkast.  

Foreningen med det højeste afkast er Nykredit Invest Globale Aktier SRI med et afkast på 108,09 %, denne 

investeringsforening har dog en lidt mindre Sharpe Ratio på 1,29.  

Som vi har skrevet tidligere i dette afsnit, så bruges Sharpe Ratio til, at måle hvor godt afkastet på en 

investering har været, sat i forhold til den risiko du har taget ved, at foretage investeringen. Ud fra denne 

betragtning kan vi altså konkludere, at selvom Nykredit Invest Globale Aktier SRI, med et afkast på 108,09 

%, havde det største afkast i forhold til Danske Invest Engros Globale Aktier KL, så har Danske Invest Engros 

Globale Aktier KL skabt deres afkast på baggrund af en portefølje med mindre risiko.  

Dette ses endnu tydeligere hvis vi sammenligner Formuepleje Globale Aktier, som har et afkast på 103,38 

%, med Danske Invest Engros Globale Aktier KL, som har et afkast på 101,30 %. Her er der altså en 

forholdsvis lille forskel på afkastet. Men Formuepleje Globale Aktier har en Sharpe Ratio på 1,28, mens 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL har en Sharpe Ratio på 1,33. Danske Invest Engros Globale Aktier KL 

har altså skabt et lidt mindre afkast i forhold til Formuepleje Globale Aktier, men har en noget bedre Sharpe 

Ratio, hvilket vil sige, at Danske Invest Engros Globale Aktier KL har skabt afkastet på en portefølje med 

mindre risiko, ligesom i sammenligningen med Nykredit Invest Globale Aktier SRI.  

Hvis vi sammenligner med de tre passivt forvaltede investeringsforeninger vi har udvalgt, så kan vi se noget 

ganske interessant 
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Figur 23 

Afdelinger Sharpe Ratio 3 år Sharpe Ratio 5 år Afkast 3 år Afkast 5 år 

Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko 

KL 1,7 1,47 62,64 96,59 

Nykredit Invest Globale Aktier Basis 1,13 1,32 44,09 99,73 

Danske Invest Global Indeks KL 1,14 1,32 44,04 98,69 

 

Som vi kan se i ovenstående tabel, så ligger den passivt forvaltede investeringsforening med den højeste 

Sharpe Ratio over 5 år, Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL, markant højere end den aktivt 

forvaltede investeringsforening med den højeste Sharpe Ratio over 5 år, Danske Invest Engros Globale 

Aktier KL. Her er tale om en Sharpe Ratio på 1,47 for Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL og en 

Sharpe Ratio på 1,33 for Danske Invest Engros Globale Aktier KL. Det vil altså sige, at den aktivt forvaltede 

investeringsforening har taget en større risiko for, at opnå sit afkast i forhold til den passivt forvaltede 

investering. Det er værd, at bemærke, at for Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL har fået et afkast 

på 96,59 % over fem år, hvorimod Danske Invest Engros Globale Aktier KL har fået et afkast på 101,3 i 

samme periode. Rent afkastmæssigt har den aktivt forvaltede investeringsforening altså klaret sig bedst.  

Faktisk har alle tre aktivt forvaltede investeringsforeninger opnået et højere afkast i forhold til de 3 passivt 

forvaltede investeringsforeninger. Her skal det det dog nævnes, at vi har udvalgt de tre aktivt forvaltede 

investeringsforeninger som har gjort det bedst i den femårige periode. Hvis vi blot kaster et blik på en af de 

andre aktivt forvaltede investeringsforeninger, så har de allesammen klaret sig dårligere end de tre passivt 

forvaltede investeringsforeninger.  

Selvom de tre bedste aktivt forvaltede investeringsforeninger har klaret sig bedre rent afkastmæssigt er det 

pudsigt, at se på netop deres Sharpe Ratio, idet de ligger på henholdsvis 1,33, 1,29 og 1,28, hvorimod de 

passivt forvaltede ligger på 1,47, 1,32 og 1,32. Der er altså kun en af de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger som klare sig bedre end de to dårligste passivt forvaltede investeringsforeninger, og 

det er endda med en ganske lille margin på 0,01. Gennemsnittet i denne sammenhæng ser således ud:  

Aktivt forvaltede investeringsforeninger: (1,33+1,29+1,28) / 3 = 1,3 

Passivt forvaltede investeringsforeninger: (1,47+1,32+1,32) / 3 = 1,37 

Ud fra vores sammenligning kan vi derfor sige, at de passivt forvaltede investeringsforeninger, i 

gennemsnit, har en bedre Sharpe Ratio end de tre bedste aktivt forvaltede investeringsforening. De aktivt 
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forvaltedes gennemsnit ville desuden falde drastisk hvis vi inkludere samtlige aktivt forvaltede 

investeringsforeninger i regnestykket.  
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Information Ratio 

 

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑃 − 𝑅𝐵

𝜎𝐴
 

 

𝑅𝑃  = Afkast på porteføljen 

𝑅𝐵  = Afkast på benchmark 

𝜎𝐴   = Tracking Error 

 

En udregning af Infirmation Ratio kunne derfor se således ud. 

Afkast på porteføljen = 13 % 

Afkast på benchmark = -1,5 % 

Tracking Error = 8 % 

Information Ratio = (13% - (-1,5%)) / 8% = 1,81 

40
Information Ratio måler porteføljens aktive afkast i forhold til standardafvigelsen på det aktive afkast 

(Tracking Error). Information Ratio minder derfor meget om Sharpe Ratio, da begge nøgletal viser et afkast i 

forhold til afkastets standardafvigelse. Forskellen er, at Sharpe Ratio måler i forhold til det risikofrie afkast, 

men Information Ratio måler i forhold til benchmark.  

Hvis en investeringsforening har en høj Information Ratio betyder det, at investeringsforeningen har fået et 

større afkast end benchmark, mens der har været stabilitet i afkastet.  

Hvis en investeringsforening har et positivt afkast, men har en lav Information Ratio, så skyldes det enten, 

at investeringsforeningen kun har slået benchmark ganske lidt eller, at der har været betydelige udsving i 

afkastet.  

                                                           
40

 http://cww.dk/media/2570/keyratios.pdf 
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Hvis en investeringsforening har en negativ Information, betyder det, at investeringsforeningen har fået et 

dårligere afkast i forhold til benchmark.  

Hvis en investeringsforening har fået en Information Ratio på 0,5 eller højere vil man normalvis betragte 

dette som et godt resultat, idet investeringsforeningen typisk vil have haft et bedre afkast i forhold til 

benchmark, samtidig med, at investeringsforeningen typisk vil have haft et stabilt afkast i den givne 

periode.  

Information Ratio har den styrke, at den kan bruges til, at sammenligne investeringsforeninger i forskellige 

investerings universer. Nogle vil desuden givetvis argumentere for, at det giver mere mening, at måle en 

investeringsforenings performance ud fra en sammenligning, hvor man sammenligner afkastet i forhold til 

et relevant benchmark, frem for, at man sammenligner afkastet med det risikofrie afkast, idet man som 

investor, på jagt efter en alternativ investering, typisk vil lede efter lignende investeringsforeninger som 

klarer sig bedre end benchmark. De færreste vil nok gå efter, at placere deres penge som det risikofrie 

afkast.  

Information Ratio har dog nogle svagheder. Hvis to investeringsforeninger har negative afkast, kan man 

ikke bruge Information Ratio til, at sammenligne disse to investeringsforeninger. Det kræver altså, at de to 

investeringsforeninger har haft positive afkast over den givne periode.  

Vi har beregnet Information Ratio på de aktivt forvaltede investeringsforeninger og på de passivt forvaltede 

investeringsforeninger. Først vil vi vise resultatet for de aktivt forvaltede investeringsforeninger som vist 

nedenfor.  

Figur 24 

Afdelinger Afkast 3 år Tracking Error 3 år Information Ratio 

Alm. Brand Invest, Globale Aktier 32,02 4,85 -3,48 

Bankinvest Basis Globale Aktier 41,16 2,74 -2,83 

C Worldwide/Globale Aktier KL 40,03 5,30 -1,68 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 53,76 3,55 1,37 

Danske Invest Global Plus KL 39,03 3,75 -2,63 

Formuepleje Globale Aktier 36,59 2,57 -4,79 

Handelsinvest Verden 34,72 4,00 -3,55 

Jyske Invest Globale Aktier KL 38,19 2,57 -4,17 

Jyske Invest Aktier Special KL 35,62 2,92 -4,55 

Lån & Spar Invest Verden 29,21 2,36 -8,35 

Maj Invest Globale Aktier 28,56 3,69 -5,51 

Nordea Invest Global Stars 29,49 9,17 -2,12 
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Nykredit Invest Globale Aktier SRI 37,61 3,49 -3,24 

Nykredit Invest Globale Fokusaktier 34,27 3,52 -4,16 

Skagen Global A - DKK 21,47 4,61 -5,95 

Sparinvest Cumulus Value KL 34,85 5,14 -2,74 

Stockrate Invest Globale Aktier 33,64 4,40 -3,47 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value 45,51 2,89 -1,18 

    MSCI All Countries World incl. udbytte 48,91 
   

Som det fremgår af tabellen har næsten alle de aktivt forvaltede investeringsforeninger en negativ 

Information Ratio. Dette giver god mening, idet de alle sammen, lige med undtagelse af en enkelt, har fået 

et dårligere afkast i over 3 år i forhold til vores benchmark, MSCI All Countries World incl. udbytte. Kun en 

investeringsforening har fået en positiv Information Ratio. Der er tale om Danske Invest Engros Globale 

Aktier KL, som har fået en Information Ratio på 1,37. Som tidligere nævnt er en Information Ratio på 0,5 

eller højere et tegn på som et godt resultat, idet investeringsforeningen har haft et bedre afkast i forhold til 

benchmark, samtidig vil  investeringsforeningen typisk vil have haft et stabilt afkast i den givne periode.  

 

Nedenstående tabel viser Information Ratio for de passivt forvaltede investeringsforeninger:  

Figur 25 

Afdelinger Afkast 3 år Tracking Error 3 år Information Ratio 

Danske Invest Global Indeks KL 44,04 0,12 -40,58 

Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL 62,64 0,41 33,49 

Nykredit Invest Globale Aktier Basis 44,09 0,22 -21,91 

    MSCI All Countries World incl. udbytte 48,91 
   

Vi kan se, at Information Ratio på de passivt forvaltede investeringsforeninger bliver store. Uanset om det 

er positivt eller negativt. Det tyder på, at der er fejl i vores datagrundlag. Derfor kan vi umiddelbart ikke 

udlede noget af disse tal, da de lader til, at være fejlbehæftede. Desuden ligger den passivt forvaltede 

investeringsforening, Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL med et afkast på 62,64 %, dette er 

markant højere end benchmark som ligger på 48,91 %. Idet der er talte om en passivt forvaltede 

investeringsforening, må man forvente, at afkastet på investeringsforeningen skulle ligge tæt på 
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benchmark. Det gør det som sagt ikke, og det forøger vores mistanke om, at tallene sandsynligvis ikke 

stemmer overens med virkeligheden. 

Regressionsanalyse 

 

Vi har valgt, at analysere nogle af vores udvalgte investeringsforeninger ved hjælp af regressionsanalyse. 

Dette har vi valgt, at gøre fordi vi ønsker, at undersøge om der er nogen sammenhæng mellem afkastet på 

investeringsforeningerne i forhold til det valgte benchmark.  

I forbindelse med regressionsanalysen vil vi også komme frem til en række nøgletal, der vil give os et bedre 

indblik i de enkelte investeringsforeninger. 

Formlen for simpel lineær regression ser således ud: 

 

𝑦𝑖 = 𝑣 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝜖𝑖 

 

𝑣 = Skæringen med anden aksen 

𝛽𝑥𝑖  = Hældningen på regressionslinjen 

𝜖𝑖  = Den statistiske usikkerhed 

 

Vi har valgt følgende foreninger i forbindelse med vores regressionsanalyse:  

 Danske Invest Global Indeks (passiv) 

 Danske Invest Global Plus (aktiv) 

 Handelsinvest Verden (aktiv) 

 Jyske Invest Globale Aktier (aktiv) 

 Nykredit Invest Globale Aktier SRI (aktiv)¨ 
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Vi har valgt den passive afdeling, Danske Invest Global Indeks, fordi vi ønsker, at bevise, at denne har en høj 

forklaringsgrad, idet hensigten med den passive investeringsforening er, at følge benchmark og dermed 

have en forklaringsgrad tæt på 1.  

Vi har valgt ovennævnte aktivt forvaltede investeringsforeninger, idet der var et godt data grundlag for alle 

fire fra januar 2015 til marts 2017. Vi har valgt fire forskellige aktivt forvaltede investeringsforeninger, da vi 

ønsker, at se om der er en trend i regressionsanalyserne på disse. 

På alle ovennævnte investeringsforeninger vil vi vise datagrundlaget og grafer for vores regressionsanalyser 
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Danske Invest Global Indeks 

Regressionsanalyse Figur 26 

 

Residual plot Figur 27 
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Figur 28 

 

Residual plottet er vist ovenfor. Her ser vi, at fejlleddet er tilfældigt og usystematisk. Vi kan derfor ikke 

tillægge nogen fast værdi.  

Under punktet R-kvadreret kan vi se forklaringsgraden, som i dette tilfælde ligger på 0,9917.  

Ved punktet MSCI All Countries World incl. udbytte under koefficienter kan vi se, at denne lyder på 1,0083. 

Dette er vores beta værdi, som bruges i vores formel for lineær regression. Denne ligger tæt på 1, hvilket vil 

sige, at Danske Invest Global Indeks følger benchmark tæt ved stigninger og ved fald i markedet.  
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Danske Invest Global Plus 
Regressionsanalyse Figur 29 

 

Residual plot Figur 30
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Figur 31 

 

Residual plottet er vist ovenfor. Her ser vi, at fejlleddet er tilfældigt og usystematisk. Vi kan derfor ikke 

tillægge nogen fast værdi.  

Under punktet R-kvadreret kan vi se forklaringsgraden, som i dette tilfælde ligger på 0,9306.  

Ved punktet MSCI All Countries World incl. udbytte under koefficienter kan vi se, at denne lyder på 0,9527. 

Dette er vores beta værdi, som bruges i vores formel for lineær regression. Denne ligger derfor et stykke fra 

1 i forhold til den passivt forvaltede investeringsforening, Danske Invest Global. Dette giver god mening, 

idet der er tale om en aktivt forvaltet investeringsforening, somg forsøger, at skabe et højere afkast i 

forhold til benchmark.  
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Handelsinvest Verden 
Regressionsanalyse Figur 32 

 

Residual plot Figur 33 
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Figur 34 

 

Residual plottet er vist ovenfor. Her ser vi, at fejlleddet er tilfældigt og usystematisk. Vi kan derfor ikke 

tillægge nogen fast værdi.  

Under punktet R-kvadreret kan vi se forklaringsgraden, som i dette tilfælde ligger på 0,9039. 

Ved punktet MSCI All Countries World incl. udbytte under koefficienter kan vi se, at denne lyder på 0,9355. 

Dette er vores beta værdi, som bruges i vores formel for lineær regression.  

Denne ligger endnu længere fra 1 i forhold til den passivt forvaltede investeringsforening, Danske Invest 

Global Indeks og den aktivt forvaltede investeringsforening, Danske Invest Global Plus. Dette giver god 

mening, idet der er tale om en aktivt forvaltet investeringsforening som forsøger, at skabe et højere afkast i 

forhold til benchmark. Da dette er den af de fire aktivt forvaltede investeringsforeninger som har den 

laveste beta, er det den investeringsforening som er mindst volatil i forhold til det overordnede marked.   
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Jyske Invest Globale Aktier 
Regressionsanalyse Figur 35 

 

Residual plot Figur 36 
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Figur 37 

 

Residual plottet er vist ovenfor. Her ser vi, at fejlleddet er tilfældigt og usystematisk. Vi kan derfor ikke 

tillægge nogen fast værdi.  

Under punktet R-kvadreret kan vi se forklaringsgraden, som i dette tilfælde ligger på 0,9691. 

Denne ligger en smule højere i forhold til 1, og altså også kun en smule højere i forhold til den passivt 

forvaltede investeringsforening, Danske Invest Global Indeks. Dette giver god mening, idet der er tale om 

en aktivt forvaltet investeringsforening som forsøger, at skabe et højere afkast i forhold til benchmark. Da 

dette er den af de fire aktivt forvaltede investeringsforeninger som har den beta som ligger tættest på 1, er 

det den af de aktivt forvaltede investeringsforeninger som har den volatilitet som ligger tættest på 

benchmark som er 1.  
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Nykredit Invest Globale Aktier SRI 
Regressionsanalyse Figur 38 

 

Residual plot Figur 39 
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Figur 40 

 

Residual plottet er vist ovenfor. Her ser vi, at fejlleddet er tilfældigt og usystematisk. Vi kan derfor ikke 

tillægge nogen fast værdi.  

Under punktet R-kvadreret kan vi se forklaringsgraden, som i dette tilfælde ligger på 0,9258. 

Denne ligger højere i forhold til 1, og højere i forhold til den passivt forvaltede investeringsforening, Danske 

Invest Global Indeks. Dette giver god mening, idet der er tale om en aktivt forvaltet investeringsforening 

som forsøger, at skabe et højere afkast i forhold til benchmark. Da dette er den af de fire aktivt forvaltede 

investeringsforeninger som har den højeste beta som ligger over 1, er det den af de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger som har den højeste  volatilitet af alle de fem investeringsforeninger, både blandt de 

aktivt forvaltede og den passivt forvaltede.  
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Tracking Difference 

 

Tracking Difference = Rp − 𝑅𝐵 

 

Rp   = Afkast på porteføljen 

𝑅𝐵      = Afkast på benchmark 

 

For, at vise en alternativ måde, at måle hvor godt en investeringsforening klarer sig, har vi valgt, at inddrage 

en beskrivelse af Tracking Difference i vores afgangsprojekt.  

Tracking Diffenrence er en måde, at måle hvor godt en investeringsforening har klaret sig i forhold til 

benchmark41 42.  

I forhold til eksempelvis Tracking Error som måler hvor god en investeringsforening er til, at følge et givent 

benchmark, måler Tracking Difference hvordan en investeringsforening har klaret sig i forhold til et givent 

benchmark over en given periode.  

Tracking Diffence måler altså den absolutte forskel mellem afkastet på en investeringsforening og afkastet 

på benchmark ved slutningen af en given periode.  

For, at illustrerer dette har vi benyttet følgende forudsætninger for vores eksempel: 

Afkastet på en investeringsforening over 3 år: 10 % 

Afkastet på benchmark over 3 år: 6 % 

 

 

 

                                                           
41

 http://www.etf.com/etf-education-center/21030-understanding-tracking-difference-and-tracking-error.html 
42

 http://www.morningstar.co.uk/uk/news/154302/etfs-what-is-tracking-error.aspx 

http://www.morningstar.co.uk/uk/news/154302/etfs-what-is-tracking-error.aspx
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Figur 41 

 

 

I vores eksempel vil beregningen derfor se således ud:  

10 % - 6 % = 4 % 

Vores Tracking Difference vil altså være 4 %, svarende til forskellen mellem afkastet på porteføljen og 

afkastet på benchmark.  

Tracking Difference er derfor en god måde, at sammenligne en investeringsforening med et benchmark ved 

slutningen af en given periode, og dermed kan man se om ens investering, investeringsforeningen, har 

været en succes, altså om investeringen har slået benchmark.  

Da Tracking Error og Tracking Difference er i familie med hinanden, kunne et godt spørgsmål være: Hvilken 

metode er så bedst til, at vurdere hvilken investeringsforening der er bedst. Det er imidlertid svært, at give 

et entydigt svar på. Begge metoder har deres fordele. Men man kan forestille sig, at hvis man er ny investor 

som skal til, at vælge hvilken investeringsforening man skal vælge, så er Tracking Difference muligvis den 

nemmeste, at forholde sig til, da den forholder sig til det endelige resultat. Hvorimod det sandsynligvis kan 

være svært for en investor, som skal investere for første gang, at forholde sig til, hvor god 

investeringsforeningen er til, at følge et givent benchmark.  

For, at gøre sammenligningen og forskellen mellem Tracking Difference og Tracking Error mere spiselig for 

lægfolk, kunne man eventuelt drage fordel af, at benytte sig af en motorsportsanalogi.  
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Tracking Difference, som er den absolutte forskel mellem afkastet på en investeringsforening og afkastet på 

benchmark ved slutningen af en given periode, kan sammenlignes med tidsforskellen på to racerbiler efter 

løbet er slut. Altså hvor den ene bil skal symbolisere afkastet på en investeringsforening og den anden bil 

skal symbolisere afkastet på benchmark.  

Tracking Error, som måler hvor god en investeringsforening er til, at følge et givent benchmark, kan 

sammenlignes med, at man måler hvor tæt de to racerbiler lå på hinanden under løbet.  
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Warren Buffet mod de aktive investeringsforeninger 

 

Ifølge Viktor Skov fra Nord Investments, opstillede den måske mest kendte og anerkendte investor gennem 

tideren, Warren Buffet, et væddemål op i 2008, hvor han udfordrede de aktive investeringsforeninger43. 

Warren Buffet tog initiativ til dette for, at vise, at man som privat investor er bedre stillet ved, at købe en 

passivt forvaltet investeringsforening, frem for en dyrere aktivt forvaltet investeringsforening.   

Væddemålet gik ud på, at Warren Buffet udfordrede aktive investeringsforeninger til et væddemål om, 

hvem der kan skabe det største afkast over ti år. Warren Buffet kontaktede ni aktive investeringsforeninger, 

men kun én takkede ja til tilbuddet. Der var tale om Protégé Partners.  

Warren Buffet valgte den passive amerikanske indeksfond, Vanguard 500 Index Fund. Der er tale om en 

fond som afspejler S&P 500, som er et indeks over de største 500 amerikanske virksomheder. 

 Protégé Partners valgte fem forskellige aktivt forvaltede investeringsforeninger.  

Væddemålet startede i 2008 og er dermed ikke overstået endnu. Men på nuværende tidspunkt kan man se 

en tydelig trend. Således har de fem aktivt forvaltede investeringsforeninger haft et afkast på 22,04 % i 

gennemsnit. I samme periode levereede Vanguard 500 Index Fund et afkast på 85,4 %. Vanguard 500 Index 

Fund har altså leveret et afkast som er væsentligt højere end gennemsnittet for de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger.  

Nedenstående tabel viser udviklingen i de fem forskellige aktivt forvaltede investeringsforeninger, samt 

udviklingen i den passive fond, %. Vanguard 500 Index Fund.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 http://blog.nord.investments/warren-buffetts-vaeddemal/ 
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Figur 42 

 

 

Som det kan ses i tabellen har de aktivt forvaltede investeringsforeninger haft afkast på henholdsvis 8,7 %, 

28,3 %, 62,8 %, 2,9 % og 7,5 %, og spænder altså fra et afkast på 2,9 % til 62,8 %. Det vil altså sige, at ingen 

af de fem aktivt forvaltede investeringsforeninger har kunne skabe et større afkast i forhold til Vanguard 

500 Index Fund.  

En af årsagerne til, at de fem aktivt forvaltede investeringsforeninger har klaret sig dårligere, kan være at 

de årlige omkostninger i procent for de fem aktivt forvaltede investeringsforening ligger på lidt over 2 %, 

mens de årlige omkostninger i procent for Vanguard 500 Index Fund ligger på 0,05 %. Dette har stor 

betydning for det endelige afkast. 

En anden årsag til, at afkastet på de fem forskellige aktivt forvaltede investeringsforeninger ligger 

væsentligt under Vanguard 500 Index Fund kan være, at de aktivt forvaltede investeringsforeninger typisk 

handler mere end en passivt forvaltet. Dermed forøges handelsomkostningerne som i sidste ende går ud 

over det endelige afkast, der kan blive væsentligt lavere i forhold til en passivt forvaltet 

investeringsforening.  

Warren Buffet skrev følgende i hans årlige brev til hans aktionærer: 

“Når billioner af dollars forvaltes af Wall Street-folk, som tager høje gebyrer for deres service, vil det 

sædvanligvis også være forvalterne selv, der høster de store gevinster - ikke klienterne. Både store og små 

investorer burde derfor holde sig til billige indeksfonde (red. ETF´ere).” 
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Der er altså ingen tvivl om hvad Warren Buffet mener om aktivt forvaltede investeringsforeninger. Han 

mener simpelthen ikke, at de aktivt forvaltede investeringsforeninger er pengene værd.  

Ifølge Viktor Skov udgør passiv investering kun 3 % af fondene i Danmark, men de udgør 30 % i Amerika.  

Teis Knudsen fra Saxo Bank har en teori om hvorfor det forholder sig sådan:  

”Fordi vi har en tradition for, at investeringer til private distribueres gennem bankerne, og de har en 

interesse i at tilbyde produkter, hvor deres indtjening har været indirekte og dermed skjult for kunden. Dette 

har igen givet tradition for, at investeringsforeninger udbyder "aktive" fonde med forholdsvis høje 

omkostninger.” 
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Alternativt synspunkt til Sharpe Ratio 

 

CBS Professor Lasse Heje Pedersen bidrager med et alternativt synspunkt på William Sharpes teori44 45.  

Sharpes teori bliver i artiklen beskrevet som et såkaldt nulsumsspil. Hvis en investor får et merafkast i 

forhold til markedet, må det alt andet lige betyde, at dette merafkast betyder, at en anden investor har fået 

et  lavere afkast i forhold til markedet.  

I Lasse Heje Pedersens konklusion, kommer professoren frem til, at der både er plads til aktiv og passiv 

forvaltning i verden.  

Aktiv forvaltning og dermed aktivt forvaltet investeringsforeninger har ifølge Lasse Heje Pedersen en plads 

en verden, ligesom passiv forvaltning også har en plads. 

Aktiv forvaltning har en plads i verden, fordi man med denne type forvaltning har mulighed for, at skabe et 

højere afkast i forhold til et givent benchmark. Der er ingen garanti for et højere afkast, men chancen for 

netop dette er trods alt til stede. Han mener desuden ikke, at der er tale om et nulsumsspil som tidligere 

nævnt.  

Lasse Heje Pedersen kommer desuden ind på, at William Sharpes teori tager udgangspunkt i forestillingen 

om, at markedsporteføljen ikke ændrer sig og dermed er konstant. Der tages dermed ikke hensyn til: 

 Tilføjelser af nye aktier 

 Sletning af aktier 

 Aktietilbagekøbsprogrammer 

 Geninvestering af udbytter 

 Aktieemissioner   

 

Lasse Heje Pedersen viser hans pointe ved, at vise en portefølje med aktier fra USA. Over en periode på ti år 

vil porteføljen med aktier fra USA kun repræsentere ca. 60 % af markedsporteføljen. Det vil hermed være 

nødvendigt, at tilpasse portefølje ved, at købe og sælger aktier for, at kunne efterligne det benchmark som 

man gerne vil efterligne, i det her tilfælde, aktier fra USA.  

                                                           
44

 http://www.investering.dk/-/dansk-professor-leverer-nye-argumenter-til-debatten-om-aktiv-og-passiv-investering 
45

 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2849071 
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Lasse Heje Pedersen skriver desuden, at de passive investorer i mange tilfælde er nødt til, at købe og sælge 

til priser som ikke er ligeså gode som de aktive investorer. Dette bryder ifølge Lasse Heje Pedersen Sharpes 

matematiske sammenhæng, hvilket kan føre til, at de aktive investorer kan skabe et merafkast i forhold til 

de passive investorer.  

Til slut kommer Lasse Heje Pedersen også ind på, at der er brug for aktive investorer, idet nye virksomheder 

får nemmere ved, at opnå finansiering i forbindelse med etablering og videreudvikling af disse nye 

virksomheder.  
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Konklusion 

 

I vores afgangsprojekt har vi beskrevet aktivt og passivt forvaltede investeringer. Vi har således, forklaret 

opbygningen af disse, samt beskrevet deres omkostningsstruktur og de forskelle der er mellem aktivt og 

passivt forvaltede investering.  Det har været tydeligt for os, at omkostningerne ved, at drive en aktivt 

forvaltet investeringsforening langt overstiger omkostningerne ved, at drive en passivt forvaltet 

investeringsforening. Dette har en negativ effekt på det endelig afkast investor  i sidste ende får.  

Således beregnede vi de gennemsnitlige årlige omkostninger i procent for vores udvalgte 

investeringsforeninger. De årlige omkostninger i procent for aktivt forvaltede investeringsforeninger lå på 

1,87 %, hvorimod de årlige omkostninger i procent for passivt forvaltede investeringsforeninger lå på 0,59 

%. Dermed overstiger de aktivt forvaltede investeringsforeninger langt de passivt forvaltede 

investeringsforeninger. Man kan derfor sige, at de aktivt forvaltede investeringsforeninger skal leverede et 

bedre afkast i forhold til de passivt forvaltede investeringsforeninger for, at kunne forsvare deres høje 

omkostninger.  

I figur 16 har vi beskrevet samspillet mellem Active Share og Tracking Error. I denne figur er det illustreret, 

at alle aktivt forvaltede investeringsforeninger, på nær én, kan karakteriseres som værende aktivt 

forvaltede. Vi kan derfor konkludere, at langt størstedelen af de aktivt forvaltede investeringsforeninger 

forsøger, at skabe et merafkast i forhold til benchmark ved aktivt, at handle og sammensætte en portefølje 

som har potentiale til, at skabe dette merafkast. Som illustreret i figur 16 falder 12 af de aktivt forvaltede 

investeringsforeninger ind under kategorien semiaktive, de resterende 6 aktivt forvaltede 

investeringsforeninger falder ind under kategorien aktive, som kan afvige meget fra benchmark. Dette 

viser, at 2/3 af de aktivt forvaltede investeringsforeninger ikke ønsker, at afvige markant fra benchmark.  

I afsnittet om Sharpe Ratio har vi beskrevet hvor godt afkastet på en investering har været, sat i forhold til 

den risiko man har taget ved, at foretage investeringen. Således bliver den gennemsnitlige Sharpe Ratio for 

passivt forvaltede investeringsforening 1,37 og 1,30 for de aktivt forvaltede investeringsforening. Der er 

altså et tydeligt tegn på, at de passivt forvaltede investeringsforeninger skaber et bedre afkast sat i forhold 

til den risiko man tager. Gennemsnittet for de aktivt forvaltede investeringsforeninger er dog beregnet ud 

fra de 3 aktivt forvaltede investeringsforeninger som havde den bedste Sharpe Ratio. Hvis alle de aktivt 

forvaltede investeringsforeninger var med i dette gennemsnit, ville det ligge markant dårligere i forhold til 

de passivt forvaltede. Vi kan dermed konkludere, at de passivt forvaltede investeringsforening har en 

meget bedre Sharpe Ratio i forhold til de aktivt forvaltede investeringsforeninger.  
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Vi har valgt ikke, at inddrage Information Ratio i vores konklusion, idet resultaterne vi kom frem til, gav 

anledning til at tro, at datagrundlaget var fejlbehæftet som beskrevet i afsnittet om Information Ratio.  

I vores beskrivelse af selve afkastet over 3 år på investeringsforeningerne kan vi konkludere, at kun en af de 

aktivt forvaltede investeringsforening har formået, at skabe et merafkast i forhold til benchmark. Dette er 

altså et tegn på, at langt størstedelen af forvalterne hos de aktivt forvaltede investeringsforeninger ikke har 

været pengene værd. Man kunne dermed have placeret sine penge i en passivt forvaltede 

investeringsforening og opnå, et afkast som ligger tæt på benchmark, idet det havde været mere attraktivt, 

set i forhold til langt størstedelen af de aktivt  forvaltede investeringsforeninger.  

Vi har beskrevet Warren Buffets væddemål med en aktivtforvaltet investeringsforening. Konklusionen og 

pointen som Warren Buffet når frem til, ligger fint på linje med vores konklusion om, at forvalterne ikke er 

pengene værd. Idet den aktivt forvaltede investeringsforening i hans eksempel ikke kommer i nærheden af 

det afkast Warren Buffet har opnået i den ETF han har placeret sine penge i.  

Lasse Heje Pedersen fra CBS har dog et andet på aktivt forvaltede investeringsforeninger. Idet det er muligt, 

at opnå et større afkast end benchmark. Som vi også har vist i vores afgangsprojekt, så er der en enkelt 

aktivt forvaltede investeringsforeninger som har opnået et bedre afkast end benchmark. Det er dermed 

muligt, at finde en aktivt forvaltet investeringsforening, som har en forvalter der er i stand til, at slå 

markedet.  

Den endelig konklusion på vores afgangsprojekt er, at langt størstedelen af forvalterne hos de aktivt 

forvaltede investeringsforeninger ikke er pengene værd, idet de ikke levere et afkast som er bedre end 

benchmark. Men der er dog enkelte som er i stand til dette, og det er derfor muligt, at finde frem til 

forvaltere og investeringsforeninger som kan skabe et merafkast.  
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Bilag 

Afdelinger 
Active 
Share 

Tracking Error 3 
år Sharpe Ratio 3 år Sharpe Ratio 5 år 

Alm. Brand Invest, Globale Aktier 87,64 4,85 0,73 0,92 

Bankinvest Basis Globale Aktier 87,26 2,74 1,00 1,15 

C Worldwide/Globale Aktier KL 92,67 5,30 0,95 1,06 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 91,43 3,55 1,43 1,33 

Danske Invest Global Plus KL 93,00 3,75 0,97 1,08 

Formuepleje Globale Aktier 90,58 2,57 1,09 1,28 

Handelsinvest Verden 86,57 4,00 1,02 1,03 

Jyske Invest Globale Aktier KL 82,14 2,57 0,97 1,11 

Jyske Invest Aktier Special KL 84,29 2,92 0,90 1,06 

Lån & Spar Invest Verden 50,61 2,36 0,86 0,90 

Maj Invest Globale Aktier 91,40 3,69 0,78 0,85 

Nordea Invest Global Stars 91,76 9,17 0,83 1,10 

Nykredit Invest Globale Aktier SRI 87,40 3,49 0,94 1,29 

Nykredit Invest Globale Fokusaktier 89,19 3,52 0,96 1,07 

Skagen Global A - DKK 93,00 4,61 0,57 0,66 

Sparinvest Cumulus Value KL 89,10 5,14 0,86 0,98 

Stockrate Invest Globale Aktier 90,89 4,40 0,96 1,06 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value 78,79 2,89 1,25 1,25 

     MSCI All Countries World incl. udbytte 
    

Std. Afvigelse 3 år 

Std. 
Afvigelse 5 
år Afkast 3 år Afkast 5 år Afkast ÅTD 

13,35 11,37 32,02 78,72 2,52 

12,17 10,46 41,16 92,44 2,53 

13,05 11,28 40,03 86,55 5,55 

11,11 9,79 53,76 101,30 2,84 

11,68 10,14 39,03 84,60 2,38 

11,36 10,19 36,59 103,38 5,64 

11,68 10,65 34,72 83,12 5,49 

12,21 10,56 38,19 87,56 3,83 

12,58 10,80 35,62 84,37 4,90 

12,04 10,47 29,21 67,45 3,86 

13,05 11,08 28,56 67,26 4,47 

12,69 10,92 29,49 74,02 5,52 

12,76 10,90 37,61 108,09 4,09 

12,47 10,67 34,27 81,51 6,16 

13,77 12,66 21,47 63,25 3,33 

12,44 11,14 34,85 88,33 3,03 

11,48 9,80 33,64 76,10 4,61 

10,99 9,52 45,51 89,43 3,01 
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48,91 86,05 5,44 

Afdelinger Active Share 
Tracking Error 3 
år Sharpe Ratio 3 år Sharpe Ratio 5 år 

Danske Invest Global Indeks KL 2,88 0,12 1,14 1,32 
Sparinvest INDEX Global Aktier Min. 
Risiko KL 1 0,41 1,7 1,47 

Nykredit Invest Globale Aktier Basis 11,47 0,22 1,13 1,32 
 

Std. Afvigelse 3 
år 

Std. Afvigelse 5 
år 

Afkast 3 
år 

Afkast 5 
år 

Afkast 
ÅTD ÅOP 

11,76 10,04 44,04 98,69 4,36 0,66 

10,3 9,69 62,64 96,59 4,12 0,62 

11,82 10,08 44,09 99,73 4,33 0,5 
 

Afdelinger 
Adm. 
Omk. Handelsomk. Emi.tillæg Ind.fradrag ÅOP Oms.h. 

Alm. Brand Invest, Globale Aktier 1,88 0,28 1,45 0,45 2,43 0,29 

Bankinvest Basis Globale Aktier 1,58 0,20 1,72 0,39 2,08 0,36 

C Worldwide/Globale Aktier KL 1,58 0,20 1,35 0,55 2,05 0,18 

Danske Invest Engros Globale Aktier KL 1,52 0,03 0,30 0,25 1,65 0,12 

Danske Invest Global Plus KL 1,62 0,10 0,30 0,25 1,82 0,26 

Formuepleje Globale Aktier 1,64 0,11 0,30 0,30 1,84 0,54 

Handelsinvest Verden 1,50 0,33 1,50 0,25 2,07 0,60 

Jyske Invest Globale Aktier KL 1,33 0,18 1,55 0,25 1,77 0,52 

Jyske Invest Aktier Special KL 1,30 0,23 1,50 0,25 1,78 0,63 

Lån & Spar Invest Verden 1,58 0,32 1,49 0,49 2,19 0,47 

Maj Invest Globale Aktier 1,34 0,06 1,20 0,30 1,61 0,17 

Nordea Invest Global Stars 1,61 0,18 0,20 0,10 1,79 1,28 

Nykredit Invest Globale Aktier SRI 1,41 0,31 0,40 0,40 1,99 0,76 

Nykredit Invest Globale Fokusaktier 1,36 0,06 0,40 0,40 1,70 0,00 

Skagen Global A - DKK 1,00 0,21 0,00 0,00 1,21 0,48 

Sparinvest Cumulus Value KL 1,86 0,08 1,79 0,48 2,26 0,26 

Stockrate Invest Globale Aktier 1,37 0,11 0,53 0,53 1,63 0,09 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value 1,38 0,11 1,54 0,24 1,79 0,30 
 

Afdelinger 
Adm. 
Omk. Handelsomk. Emi.tillæg Ind.fradrag ÅOP Oms.h. 

Danske Invest Global Indeks KL 0,61 0,00 0,15 0,10 0,66 0,01 

Sparinvest INDEX Global Aktier Min. Risiko KL 0,50 0,04 0,21 0,19 0,60 0,22 

Nykredit Invest Globale Aktier Basis 0,46 0,05 0,00 0,00 0,50 0,01 
 


