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Abstract  

Investors increasingly embrace factor investing and the amount of capital allocated to these strategies has 

grown rapidly in recent years. Factor investing is not a new invention and the topic has been the base of a lot 

of research since it was documented decades ago. Even though there is a growing awareness among asset 

owners of the diversification potential of combining factors, the existing literature predominantly examine 

the factors individually and is often limited to the U.S market. The purpose of this thesis is to investigate how 

investors best can harvest the equity factor premiums, focusing on a multifactor strategy and tactical factor 

allocation.  

The thesis examines the five common factors: Value, momentum, size, low risk and quality in global equities 

from 1993 through January 2016, and find in alignment with previous literature, attractive returns in all 

factors with exception of the size factor. The premiums cannot be explained with traditional risk-based 

measures, therefore the existence of the factors must rely on unknown risks or arguments based on 

behavioral finance. 

The mean-variance framework is used to transform the factors into a multifactor strategy and finds that the 

optimal factor weights are heavily dependent on whether or not investors remaining portfolio is taken into 

account. With a classic portfolio consisting of 60% stocks and 40% bonds investors should allocate more to 

momentum and value, which is a result of strong negative correlation between the two factors.  

Market timing within factor investing is seen as notoriously difficult, and even though it is limited with 

supportive literature, tactical implementation is widely evaluated among institutional investors. This thesis 

finds that market timing is, to some degree possible. The future returns of the individual factors are regressed 

against well-known market indicators and valuation ratios, but even though decent results are achieved, the 

transformation to a dynamic trading strategy is not straight forward. Lost diversification is not always 

overcome by timing benefits, but the regression result can be combined with the mean variance framework 

by estimating a set of dynamic expected returns. This method has, with modest tilts, improved returns 

historically with 94 basis points. 
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1 Introduktion  

1.1 Indledning 

Faktorinvestering er et fænomen som har oplevet en kraftig stigning i popularitet inden for 

investeringsområdet de seneste år, hvor mængden af kapital placeret i faktorstrategier er vokset betragteligt 

(FTSE Russel, 2016). Det er heller ikke svært at forstå hvorfor, da faktorernes egenskaber ser tillokkende ud. 

Præmierne kan via de brandede smartbetaindeks høstes omkostningseffektivt, med høj gennemsigtighed, 

og har historisk leveret gode resultater. Denne afhandling ser på fem af de mest populære faktorer for aktier: 

Value, momentum, size, low risk og quality.  

Faktorernes eksistens er et centralt element i debatten om markedseffektivitet, idet de har udfordret 

tilhængere af teorien om effektive markeder. Flere af faktorerne har ligeledes været omdrejningspunkt i 

nogle af de mest anvendte prisfastsættelsesmodeller for aktier. Derudover har faktorerne de seneste år 

været med til at udviske grænsen mellem passiv og aktiv investering. At investere efter relativt få parametre 

er ikke nogen ny opfindelse. Alle strategierne er blevet dokumenteret for år tilbage, men har siden fået 

fornyet opmærksomhed blandt investorer og i nyere studier (se bl.a.  Asness et al, 2015). 

Der er generel enighed om, at det er fordelagtigt at følge flere faktorer samtidig, men de fleste undersøgelser 

af faktorernes performance fokuserer på faktorerne enkeltvis og typisk på det amerikanske marked. Denne 

afhandling fokuserer på faktorerne som en samlet investeringsstrategi og i en global sammenhæng. En 

undersøgelse fra 2016 viser, at omkring halvdelen af de institutionelle investorer evaluerer en 

multifaktorstrategi, hvilket understreger, at området er meget varmt i investeringsverdenen på nuværende 

tidspunkt (FTSE Russel, 2016). 

I første del af afhandlingen navigeres læseren igennem, hvorledes sådanne faktorporteføljer kan dannes, 

mens næste del fokuserer på finde en optimal sammensætning af faktorerne.  Sidste del af analysen 

undersøger muligheden for at forbedre faktorernes performance ved hjælp af markedstiming. Potentialet er 

stort, og mange institutionelle investorer evaluerer taktisk implementering af faktorerne (FTSE Russel, 2016). 

Selv om mange udbydere er enige om, at faktorer ikke kan times, så skal metoden ikke forkastes. Resultatet 

i denne afhandling viser positive tegn på, at det er muligt for investorer at forbedre deres performance ved 

at have en dynamisk tilgang til faktoreksponeringer.  
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1.2 Problemformulering 

Der er igennem de seneste mange år sket et paradigmeskift i forhold til forståelsen af aktiers individuelle 

afkast. Tidligere var den eneste forklaring på aktiers afkast markedsbeta. Det er stadig opfattelsen, at 

markedsbeta er den faktor, som forklarer det meste af en akties afkast, men der er med tiden kommet flere 

forklarende faktorer til. Særlig kendt er Famas og French’s (1992) trefaktormodel, som medtager value og 

size som forklarende faktorer, og kort efter bliver momentum tilføjet til modellen. Low risk- og quality-

faktorerne senere kommet til. Paradigmeskiftet er skitseret i figur 1.1 og viser, at i dag forklares en langt 

større del af den såkaldte alpha af disse faktorer. Det er ikke afhandlingens formål at lede efter nye, 

forklarende faktorer, men derimod 

at guide investorer til at kunne 

udnytte de eksisterende faktorer 

bedst muligt. Dette skal ske 

igennem en intelligent 

sammensætning af en multifaktor-

strategi, og derudover undersøges 

muligheden også for at forbedre 

performance ved brug af taktisk 

allokering af faktorerne.  

Med indledningen og ovenstående 

in mente er det overordnede formål 

med denne afhandling er at besvare 

følgende undersøgelsesspørgsmål med dertilhørende underspørgsmål: 

 Hvordan kan aktieinvestorer bedst investere i velkendte faktorer? 

Underspørgsmål: 

 Kan præmiestrategiernes eksistens forklares gennem finansiel teori? 

 Hvordan har præmiestrategierne klaret sig historisk? 

 Hvordan er samspillet præmiestrategierne imellem og i forhold til aktiemarkedet 

 Hvordan sammensættes de velkendte faktorer mest optimalt til en multifaktorstrategi? 

 Kan investorer forbedre performance af præmiestrategierne ved brug af taktisk implementering?  

Faktorinvestering har flere aliaser herunder bl.a. den brandede version smartbeta eller 

risikopræmiestrategier. Risikopræmiestrategier henviser til, at præmien er en kompensation for en risiko, 

hvilket ikke nødvendigvis altid er tilfældet, mens beta ofte bruges, når der er tale om eksponeringer til 

Figur 1.1: Paradigmeskift over tid. Kilde: Egen tilvirkning 
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risikofaktorer. Afhandlingen holder sig til begreberne ”faktor”, ”præmier” og ”strategi”, når det er 

nødvendigt at omtale de velkendte faktorer.   

Hertil kan det afslutningsvist nævnes, at da der er tale om kvantitative investeringsstrategier, som ud over at 

kræve en vis indsigt i aktiemarkedet også kræver en god adgang til markedsdata, er afhandlingens indhold 

hovedsageligt rettet mod institutionelle investorer. Mindre investorer vil også kunne læse med, da faktorerne 

også kan handles som indeksinvesteringer, men dele af denne afhandling vil være mindre relevant for denne 

type investor.  

1.3 Afgrænsning 

Af hensyn til opgavens omfang, og for at skabe et stærkere fokus i afhandlingen, er nedenstående 

afgrænsninger foretaget.  

På trods af, at litteraturen har vist, at flere af faktorerne også er tilstede i andre aktivklasser, så vil der kun 

blive fokuseret på aktiemarkedet. Dette er nødvendigt for at kunne analysere de udvalgte faktorer i dybden, 

da andre aktivklasser adskiller sig fundamentalt fra aktiemarkedet. 

Det ville være muligt både at inddrage flere og færre faktorer, men der vil blive taget udgangspunkt i de mest 

benyttede faktorer i investeringsbranchen for tiden. I forlængelse heraf er det ikke målet at komme op med 

den bedste metode til at klassificere de pågældende faktorer, men gøre brug af de standardiserede metoder, 

hvis man kan tillade sig at sige, at der eksisterer en standard. Optimering af de enkelte faktorer er mindst 

ligeså vigtigt som optimal sammensætning og timing. Eksempelvis viser der sig at være en forskel på mellem 

305 og 378 basispoint i årligt afkast i forhold til, hvordan prisen opgøres for value-parameteren Book-to-Price 

(Asness & Frazzini, 2013)1. Fokus vil dog være på faktorernes sammenhæng, og ved at følge standardiserede 

metoder undgås problemer med yderligere ”data mining”, som kan give oppustede resultater. 

Der vil overordnet blive set bort fra investorspecifikke forhold, som kan påvirke den optimale 

investeringsstrategi. Herunder kan investorer f.eks. være influeret af investeringsrammer, 

performancemåling og skat. Sidstnævnte afhænger af, hvor investor er skattepligtig, og alle afkast vil derfor 

se bort fra dette område. Fokus vil stort set udelukkende ligge på afkast på risiko, hvor risikomålingen 

hovedsageligt består af varians (σ) og markedsrisiko (β). 

Udviklingen i valutakurser er et stort område i investeringsverdenen, men samtidig et område, som kan give 

en del støj i analyser. Alle afkast er derfor opgivet i lokal valuta. Det lokale valutaafkast giver mindst støj, da 

afkastet her kun består af det afkast, som genereres i det pågældende marked. Valutaområdet er relativt 

                                                           
1 Den forbedrerede metode er benyttet i afhandlingen 
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stort, og det er en diskussion, som denne afhandling ikke vil beskæftige sig med, og investor må derfor selv 

håndtere en eventuel valutarisiko.  

Flere tidligere studier af faktorstrategierne undersøger også den underliggende sektorfordeling i 

strategierne, og diskussionen kan også være relevant for mange investorer, da det kan hjælpe til en bedre 

risikostyring. Denne afhandling fokuserer på flere faktorer i sammenhæng og derved vil diskussionen være 

mindre relevant, da spredningen på sektorer automatisk forbedres, når der følges flere faktorer samtidigt. 

Afhandlingen vil ikke medtage transaktionsomkostninger i afkastberegningerne, og der vil ikke blive 

fokuseret på faktorernes individuelle handelsfrekvens. Transaktionsomkostninger vil blive diskuteret i 

forbindelse med timingstrategierne, men de vil ikke indgå som en parameter i beregningerne. 

Endelig vil der være naturlige afgrænsninger i forhold til valg af data til analysen, hvor det ikke er muligt at 

teste alle parametre og variable, men disse valg vil blive diskuteret senere i afhandlingen.  

1.4 Struktur 

For at give et overblik over, hvorledes problemformuleringen 

vil blive besvaret, gives der her et overblik over de kommende 

kapitlers indhold. Afhandlingens forløb er skitseret i figur 1.2 

til højre. 

Mens kapitel 1 er ved at nå enden, så indeholder det 

kommende kapitel 2 en beskrivelse af de beslutninger, der er 

taget i forhold til valg af data. Det er disse data, som danner 

grundlag for hele analysen i opgaven. 

I afhandlingen er der ikke afsat et kapitel til at beskrive teori. 

Den benyttede teori vil blive gennemgået og diskuteret 

løbende gennem kapitel 3-5. Derfor indgår de pågældende 

teorier først, når de bliver relevant for analysen.  

Kapitel 3 er første del af analysen. Det gennemgår mulige 

forklaringer på de observerede præmier, hvilket er efterfulgt 

af implementeringsmetode og analyseresultater. Analysen ser 

på hver af de fem faktorer enkeltvis, og det er dette kapitel, som danner de tidsserier, som er baggrund for 

kapitel 4 og 5. 

Figur 1.2: Oversigt over afhandlingens kapitler og 
deres sammenhæng. Kilde: Egen tilvirkning 
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Kapitel 4 ser på faktorerne i sammenhæng og benytter en mean-variance optimering til at finde de optimale 

porteføljevægte i en multifaktorstrategi. Her er de underliggende valg af antagelser for modellen afgørende, 

og de får derfor en relativt grundig behandling. 

Kapitel 5 undersøger muligheden for at øge faktorernes performance ved brug af markedstiming. Kapitlet 

indledes med regressioner, som skal kortlægge eventuelle sammenhænge mellem i alt fem forskellige 

variable og faktorernes fremtidige afkast. Derefter bliver der foretaget en række simuleringer for at se, om 

det er muligt at omsætte resultatet fra regressionerne til en succesfuld timingstrategi. Til slut i kapitel 5 

benyttes informationen fundet i kapitel 4 og 5 til at danne en dynamisk strategi, som løbende optimerer 

vægtene for de fem faktorer. 

Kapitel 6 er afsat til konklusion, som efterfølges af en perspektivering i kapitel 7. 

2 Data og porteføljekonstruktion 

2.1 Investeringsunivers 

I udvælgelsen af aktier til analysens investeringsunivers er der først og fremmest lagt vægt på, at aktierne 

skal være meget likvide. De fleste studier medtager et bredere sæt af aktier end der er valgt til denne 

afhandling, og de inkluderer derfor også mindre likvide aktier, men i denne afhandling er det hensigten at 

komme frem til investeringsstrategier, som skal være mulige at implementere i praksis. Ved at ekskludere en 

del af small-cap segmentet må det forventes, at resultaterne blive mere konservative, da især momentum 

og value præmier har vist sig at være stærkere tilstede i small-cap aktier (Asness, Moskowitz, & Pedersen, 

Value and Momentum Everywhere, 2013). 

Aktierne, som indgår i analysen, er baseret på MSCI World’s (Developed) investeringsunivers, som består af 

omkring 1650 aktier.  Indekset er blandt de mest anvendte og dækker omkring 85% af det tilgængelige 

aktiemarked, målt på markedsværdi (market cap) i de 23 inkluderede lande2. Derved er det muligt at 

undersøge faktorer på et bredt geografisk område, hvor den senere analyse vil blive afgrænset til at følge 

MSCI North America, MSCI Europe og MSCI Pacific. Derved er Emerging Markets aktier fravalgt, hvilket 

skyldes at datakvalitet er meget lavere i denne type aktier, samt at der kan være grundlæggende forskelle, 

som vil forstyrre resultaterne. Desuden udgør Emerging Markets-segmentet stadig en ret begrænset del af 

den globale markedskapitalisering.  

                                                           
2 En komplet liste er tilgængelig i appendiks A 
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Når strategierne har som restriktion, at aktierne skal være medlem af MSCI World, så øger det rotationen i 

strategierne i mindre grad, da der skal handles mere, når medlemmerne udskiftes, hvor især size-faktoren er 

mere udsat end de andre faktorer.  

De enkelte medlemmer af MSCI er tilgængelige i Bloomberg for de seneste syv år, mens indekset er replikeret 

for resten af perioden. Dette er gjort ved at medtage de 1650 største virksomheder målt på markedsværdi, 

hvilket svarer til omkring 85% af det tilgængelige aktiemarked. Det er naturligvis et kriterie, at aktien stammer 

fra et af de 23 inkluderede lande. Derudover er der tilføjet de kriterier, at handelsstatus skal være aktiv på 

det pågældende tidspunkt, samt at der kun medtages den primære aktie for hvert selskab. Denne udvælgelse 

minder delvist om MSCI’s metodologi, og afkastmæssigt ligner de hinanden fint og giver omtrent samme 

landefordeling. Ændringer i medlemssammensætningen opdateres på halvårlig basis.  

Selvom indekset typisk indeholder 1650 aktier, så medfører den løbende udskiftning, at datasættet 

indeholder 4.950 aktier/fondskoder. Det er vigtigt at inkludere tidligere medlemmer af indekset, da 

datasættet ellers ville være udsat for bias ved at have en klar overrepræsentation af vinderaktier.  

2.2 Korrektioner 

Langt hovedparten af de aktiedata, som benyttes i analysen, er hentet via Datastream (5.1), hvor pris og 

afkastdata kommer fra Datastream og regnskabsdata fra Worldscope. Aktier med manglende afkastdata er 

udeladt fra datasættet, hvilket betyder, at datasættet herefter består af 4.763 aktier. For de enkelte faktorer 

kan der også mangle nødvendige data, hvilket gør, at nogle af tidsserierne er baseret på lidt færre aktier end 

de 4.763. Det ville være optimalt, hvis de udeladte aktier var valgt på tilfældig vis, men det kan desværre ikke 

garanteres, at der ikke ligger et ukendt fællestræk til grund for udeladelsen.  

Datastreams afkastindeks viser blot seneste observerede værdi for selskaber, som er blevet afnoteret ved 

eksempelvis overtagelser eller konkurser. Det er en svær opgave at estimere disse afnoteringsafkast, da der 

er markant variation afhængigt af, hvad der ligger til grund for afnoteringen, og udfordringen er til stede hos 

flere finansielle databaser. Det er nødvendigt at foretage en korrektion, da det vil have indflydelse på de 

forskellige præmier, herunder må det formodes, at value-faktoren vil blive overvurderet ved at udelade 

konkurser. Datastream er lidt sparsomme med information om årsagen forud for en afnotering, men har dog 

tilføjet ”DEAD – DELIST” eller ”DEAD – MERGER” til navnet på afnoterede aktier. Herefter er der benyttet 

opslag i Bloomberg til at bestemme årsagen til afnotering, og de virksomheder som er gået konkurs har fået 

afkastet -100%, mens resten af selskaberne får estimeret deres afnoteringsafkast til 0%. 

2.3 Analyseperiode 

Analyseperioden går 23 år tilbage og strækker sig fra januar 1993 til januar 2016, og perioden begrænses 

især af hensyntagen til datas tilgængelighed. Optimalt set er det ønsket at have et så langt datasæt som 
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muligt, men når der kræves forskelligartede datatyper fra forskellige markeder, er det denne periode, hvor 

data har været af tilstrækkelig kvalitet for alle faktorer. Hvor prisdata kan findes tilbage til 1920’erne, så er 

det hovedsageligt regnskabsdata, som er den begrænsende parameter. Det kunne være en mulighed at 

benytte individuelle længder for de forskellige faktorer og markeder, men det er fravalgt, da denne 

afhandling netop har fokus på at analysere faktorerne i sammenhæng i en multifaktorstrategi.  

Analyseperioden indeholder to store kriser, først dot-com boblen omkring år 2000-2001 og senere 

finanskrisen i år 2008-2009. Disse begivenheder har en vis indflydelse på præmierne, men det vil være forkert 

at udelade dem, da det kan være svært at forudsige, om der vil være sammenlignelige hændelser i fremtiden. 

Derudover er der også en række andre makroøkonomiske begivenheder, som også kan influere på 

faktorernes afkast, som fx generelt stigende huspriser i Europa fra 1992-2007 og generelt faldende renter 

globalt i hele perioden.   

Den valgte analyseperiode indeholder 277 månedlige observationer af afkastdata, hvilket klart er 

tilstrækkeligt til at kunne beregne volatiliteter og lave robuste statistiske test.  

2.4 Porteføljekonstruktion 

Porteføljerne opdeles geografisk således, at der formes et porteføljesæt for hver region - herunder 

Nordamerika, Europa og Stillehavsområdet. Det giver den fordel, at forskelle i regnskabsstandarder 

mindskes, samt mulighed for en bedre dekomponering af resultaterne. En global portefølje skabes 

efterfølgende ved at vægte afkastene med regionernes totale (laggede) markedsværdi. 

For at konstruere porteføljerne til måling af faktorernes performance rangeres aktierne efter de respektive 

faktorparametre på månedsbasis. Herefter inddeles de i ti deciler, som hver indeholder en tiendedel af 

aktierne fra investeringsuniverset. Dette er en finere inddeling, end de fleste studier benytter, men det giver 

mulighed for at undersøge deep-faktor afkast. Desuden kan en grovere inddeling altid foretages på et senere 

tidspunkt. Med fem faktorer resulterer denne konstruktion i 5 x 10 x 3 = 150 testporteføljer. Parametrenes 

fortegn vendes således, at første decil dækker over de aktier med den højeste score for den pågældende 

faktor. 

Aktierne indgår i porteføljerne som ligevægtede, hvilket er et alternativ til den markedsvægtede metode. Det 

er mest fordelagtigt i denne analyse, for at mindske følsomheden over for mega-cap selskaber. Da 

porteføljerne typisk indeholder et sted mellem 40 og 70 aktier, vil meget store selskaber kunne mindske 

diversiteten og destabilisere resultaterne. På den anden side kan der argumenteres for, at den 

markedsvægtede metode bedre afspejler det generelle afkast i markedet. Hertil skal det også siges, at den 

ligevægtede metode på forhånd vil være tiltet mod size-faktoren i forhold til den markedsvægtede 

fremgangsmåde. 
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Rebalancering sker på månedlig basis. Det giver sig selv, at jo hyppigere der rebalanceres, jo større rotation 

kommer der i strategierne. Flere af strategierne har i litteraturen vist, at parametrene kan forklare afkast 

over længerevarende perioder. Derfor er der også flere faktorindeks, som nøjes med at rebalancere på 

halvårlig og årlig basis, afhængig af den pågældende faktor (se bl.a. FTSE Russel, (2015)). På trods af dette er 

der valgt månedlig rebalancering for at gøre det ens for alle faktorer samt få en helt opdateret eksponering 

over for faktorerne. 

Udover de 10 deciler konstrueres der også en long-short strategi for hver faktor og region. Selvom mange 

investorer er begrænset til at være ”long-only” investorer, giver en long-short strategi et godt billede af en 

strategis egenskaber. Derfor er denne et vigtigt redskab, som vil få stor fokus i den senere analyse, grundet 

dens gode forklaringsevne. Selv om investor er begrænset til at være long-only, er det stadig muligt at opnå 

en long-short eksponering ved eksempelvis at tilte en eksisterende portefølje. Long-short strategien 

konstrueres ud fra de to yderste deciler, svarende til de 20% af aktier, som scorer højest på de pågældende 

parametre, fratrukket afkastet for de 20% lavest rangerede aktier.   

𝑟𝑡
𝐿𝑆 = 𝑟𝑡

1.𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙
− 𝑟𝑡

5.𝑞𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙
 

Konstruktionen er ens for alle faktorer med undtagelse af low risk-faktoren, som er en gearet portefølje. Der 

er klart potentiale for at optimere vægtene til de enkelte faktorer, da decilernes performancemønster kan 

være forskelligt. Der kan også benyttes en forskellig vægtning af decilerne i det lange og korte ben. Der er 

dog valgt en ensartet tilgang for at sikre, at alle faktorer behandles ens, og det er ikke afhandlingens fokus at 

optimere de enkelte strategier. Det betyder så også, at resultaterne er mere konservative. 

2.5 Faktorer med flere parametre  

Value- og quality-faktoren består i denne analyse af flere parametre, der indgår i en sammensat score, som 

de herefter bliver sorteret efter. Delparametre testes også individuelt, men er ikke vist i afhandlingen for at 

begrænse output således, at resultaterne er overskuelige, og samtidig er det ikke nødvendigvis hensigten, at 

de skal stå for sig selv. Scoren beregnes således:  

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒: ∑
𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥𝑖, 𝑖)

𝑛𝑖
𝑤𝑖

𝑓

𝑖=1
 

Hvor: 

𝑥𝑖 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖  

𝑛𝑖 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖 

 𝑅𝑎𝑛𝑘(𝑥𝑖, 𝑖) = 𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑖′𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟  

𝑤𝑖 = 𝐷𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖′𝑠 𝑣æ𝑔𝑡 𝑖 𝑑𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 

(2.1) 

(2.2) 
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3 Faktoranalyse 

3.1 Value 

3.1.1 Intuition: Value 

Value-faktoren bygger på, at aktier, der er prissat ”billigt”, vil give højere afkast end aktier, som er prissat 

”dyrt”. Det lyder umiddelbart logisk, men markedsprisen bør afspejle forventninger til aktiers fremtidige 

indtjening. Når aktier ser ud til være prissat billigt, følger spørgsmålet, om der er en årsag til, at de er prissat 

lavere af markedet. Med andre ord så kan det være, at en aktie fortjener at blive handlet til en lavere pris 

grundet lavere forventninger til fremtidig indtjening. På trods af, at der kan være fair årsager til, at en aktie 

er prissat lavt, så har det vist sig historisk, at aktier med lav prissætning outperformer deres ”dyrere” 

modparter.  

At investere efter value-principperne går meget langt tilbage. Graham og Dodd populariserede teorien om 

at investere i ”billige” aktiver i 1934. Det er alligevel først senere, at strategien er blevet kvantificeret ved at 

benytte faste parametre til at definere value-aktiver, hvor den blandt andet indgår som afkastforklarende 

variabel i Famas og French’s (1992) trefaktormodel. Ud over at være en populær faktor blandt 

præmiestrategierne, så findes der mange aktive managere, som er erklærede value-investorer. 

Argumenterne, som forklarer value-præmien, kan lidt groft inddeles i to grupper. Først er der tilhængerne af 

markedseffektiviteten, som mener, at præmien er en kompensation for at bære en større systematisk risiko. 

Derudover er der også en gruppe som mener, at præmien kan forklares ud fra behavioral finance-teorier.  

Fama and French (1992) argumenterer for, at præmien er en kompensation for en højere fundamental risiko. 

Den højere risiko skyldes blandt andet, at value-aktier har større sandsynlighed for at befinde sig i finansielle 

vanskeligheder og vil opleve store fald, hvis der opstår en kreditklemme i markedet. Der findes empiriske 

studier, som viser, at value-selskaber er mindre gode til at tilpasse sig, når de finansielle markeder forværres, 

eller har forøgede omkostninger derved. Derfor er de mere risikofyldte og bør derfor have højere forventede 

afkast (Zhang, 2005). Value-præmien har vist sig at være tilstede på tværs af regioner og aktivklasser, og 

strategierne har tendens til at være positivt korrelerede, hvilket peger i retning af en fælles systematisk risiko 

(Pedersen, 2015). 

I den anden lejr forklares value-præmien igennem adfærdsmæssige faldgruber. Lakonishok, Schleifer og 

Vishny (1994) er nogle af de første til at foreslå andre forklaringer end øget risiko. De beskriver values 

modpart, growth-aktier, som glamourøse og mener, at investorer jagter populære aktier og overser dem, 

som har oddsene mod sig. Derudover opstiller de også hypotesen om, at investorer generelt overestimerer 
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vækst ved at ekstrapolere den historiske vækst. Når der er en generel tendens til at popularisere growth-

aktier, så presses priserne op, og det forventede ex ante-afkast er derfor lavere.  

3.1.2 Implementering: Value 

For at identificere value-selskaber i denne analyse benyttes flere parametre. Den første er Book-to-Price 

(B/P), som også er det mål, som Fama og French (1992) bruger til, at identificere value-selskaber i deres 

model. ”Book” dækker over den bogførte værdi af egenkapitalen og opdateres hvert år d. 30 juni for at sikre, 

at regnskabstallene er tilgængelige på daværende tidspunkt. Markedsværdien er derimod den seneste 

observation. Dette følger fremgangsmåden fremlagt i artiklen ”The Devil in HML’s Details” (Asness & Frazzini, 

2013), og adskiller sig derved fra Fama og French (1992). Forskellen ligger i, at Fama og French også benyttede 

markedsværdi af egenkapital fra samme dato som den bogførte værdi. Ved at tage udgangspunkt i den 

seneste markedsværdi fanger man evt. prisændringer i den mellemliggende periode, som kan have stor 

indflydelse på selskabets status som en value-aktie. Asness og Frazzini (2013) finder også et betydeligt 

merafkast ved at ændre denne detalje.  

Price-to-earnings (P/E) er en meget populær ratio at bruge til at vurdere prisniveauet for aktier, og P/E er 

også vidt udbredt til at definere value-selskaber. Hvor B/P benytter balanceposter fra regnskabet, så bygger 

P/E-parameteren på oplysninger fra resultatopgørelsen, og den er derfor god at inkludere for at have data 

fra flere dele af regnskabet. En lav P/E er ligesom en høj B/P en indikation på, at selskabet er prissat billigt af 

markedet, og giver investor adgang til selskabets indtjening til en relativt lav pris. Værdierne bliver opdateret 

efter samme metode som det var tilfældet for B/P. 

Den tredje indikator er Dividend Yield, som kan defineres som dividende per aktie de seneste 12 måneder, 

divideret med den seneste pris. Dividenden tager udgangspunkt i selskabernes anticiperede dividende og 

ekskluderer således specielle og enkeltstående dividendeudbetalinger. Dette skal give et mere stabilt billede 

af selskabernes dividende. Selskaber med en relativ høj dividende klassificeres her som value-selskaber. Det 

vil typisk være modne selskaber med en stabil indkomst og med en lavere grad af forventet vækst, som 

udbetaler en høj dividende, og derfor medtages denne komponent i value-faktoren. Dividend Yield optræder 

i enkelte tilfælde i praksis også som en selvstændig faktor, men dens egenskaber er tæt forbundet med value-

strategien, og den er derfor medtaget her som en delparameter.  
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Derved består den samlede Value-score af nedenstående parametre: 

 B/M 

 P/E 

 Dividend Yield 

Da det hovedsageligt er B/M og P/E, som er de mest gængse parametre til 

at definere value-selskaber, har de en større vægt i den samlede score. Her 

vægter de hver 40%, mens Dividend Yield så vægter de sidste 20%. 

3.1.3 Resultater: Value 

 

Tabel 3.1: Performancetabel for value-faktoren. 1. decil indeholder de aktier som har scoret højest på faktorens definition. Formler 

for de enkelte performancemål kan findes i appendiks B.  NA = Nordamerika, EU = Europa, SHO = Stillehavsområdet. Kilde: Datastream, 

Bloomberg, egen tilvirkning. 

Value-faktoren viser, at der har været en historisk præmie ved at investere i value-aktier og fravælge deres 

modpart, growth-aktier. Dermed er denne analyse i tråd med tidligere studier, som viser, at value-aktier har 

Decil Afkast Merafkast Std.afv SR Beta Alpha T-test VaR Maks DD

D1 8,6% 2,7% 19,5% 0,44 1,12 2,0% 1,02 -8,2% -75%

D2 8,6% 2,8% 16,2% 0,53 0,99 2,8% 2,28 -6,7% -65%

D3 6,7% 0,9% 15,3% 0,44 0,96 1,2% 1,12 -7,2% -60%

D4 7,2% 1,3% 14,6% 0,49 0,92 1,8% 1,95 -6,8% -56%

D5 5,8% -0,1% 14,3% 0,40 0,92 0,4% 0,58 -7,0% -56%

D6 5,3% -0,6% 14,8% 0,36 0,96 -0,3% -0,48 -6,7% -56%

D7 4,3% -1,6% 14,5% 0,29 0,94 -1,2% -2,07 -7,3% -55%

D8 4,4% -1,5% 15,4% 0,28 0,98 -1,4% -1,60 -7,7% -57%

D9 2,7% -3,1% 17,7% 0,15 1,03 -3,3% -1,87 -8,3% -75%

D10 1,2% -4,6% 23,5% 0,05 1,20 -5,8% -1,86 -10,9% -92%

Long Portefølje

Global 8,6% 2,8% 17,6% 0,49 1,06 2,4% 1,58 -7,3% -70%

NA 9,1% 2,3% 18,1% 0,50 0,96 2,6% 1,34 -7,9% -72%

EU 8,6% 2,0% 20,9% 0,41 1,22 0,6% 0,34 -9,8% -74%

SHO 7,1% 5,3% 20,0% 0,36 1,09 5,1% 2,92 -8,4% -55%

Short Portefølje

Global 2,0% -3,9% 20,3% 0,10 1,11 -4,5% -1,92 -10,0% -86%

NA 2,1% -4,7% 24,8% 0,08 1,23 -6,3% -2,07 -10,3% -91%

EU 5,0% -1,5% 17,9% 0,28 0,95 -1,2% -0,60 -7,8% -78%

SHO -3,1% -4,9% 20,0% -0,15 1,05 -5,0% -2,42 -10,5% -87%

Long-Short Portefølje

Global 6,6% - 18,1% 0,37 -0,06 7,0% 1,84 -5,7% -64%

NA 7,0% - 23,2% 0,30 -0,27 8,9% 1,85 -7,0% -71%

EU 3,5% - 16,9% 0,21 0,27 1,7% 0,51 -6,6% -59%

SHO 10,2% - 17,2% 0,59 0,05 10,1% 2,82 -6,5% -59%

Global

40% 40%

20%

B/M P/E Dividend Yield

Figur 3.1: Value parametrenes vægt i 
sammensatte score. Kilde: Egen tilvirkning 
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givet et merafkast3. De konstruerede deciler i tabel 3.1p viser, at afkastet er forholdsvist jævnt faldende fra 

første decil (højeste value-score) til tiende decil. Flere indeks følger såkaldte ”deep-value” strategier, og hertil 

kan det siges, at effekten ved at investere efter ”deep-value” og ”value” består af et begrænset merafkast. 

Tabellen afslører, at de investorer, som følger growth-segmentet, har skullet arbejde hårdt for at skabe de 

samme resultater som value-investorer. Decil 10 viser et historisk afkast på blot 1,2%. 

Hypotesen fra forrige afsnit om, at præmien for value-aktier skyldes en højere risiko, kan delvis bekræftes. 

Resultaterne i tabel 3.1 viser, at value-aktier har både en større beta, standardafvigelse, max drawdown og 

Value-at-Risk end de midterste deciler. Dermed har value-aktierne altså større systematisk-, total- og 

halerisiko. Derfor bør de ifølge teorien om markedseffektivitet også give større afkast. Tendensen er 

interessant nok ikke ensartet, idet 9. og 10. decil viser en øget risiko i alle nøgletal, og 10. decil har en større 

risiko end 1. decil. De mest stabile porteføljer skal derfor findes i det midterste segment.  

 

Figur 3.2: Sharpe ratios fordelt på deciler og regioner. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Figur 3.2 viser, at decil 1, der må betegnes som ”deep-value”, skiller sig ud ved at have en lavere sharpe-ratio 

end decil 2-4. Efterfølgende er der derfra en tendens til faldende sharpe-ratio, hvis man bevæger sig fra 

value-segmentet over mod growth-segmentet. Så selv om afkastet justeres for risiko, er der stadig god 

performance at hente i value-aktier, mens growth-aktier bliver endnu mindre attraktive.  2. decil 

understreger dette med en signifikant positiv alpha, samme billede, mens 9. og 10. decil er tæt på at have en 

signifikant negativ alpha med et signifikansniveau på 0,05. For Stillehavsområdet er value-faktoren mest 

fremtrædende, og her er tendensen mere klar gennem alle deciler, mens Europe viser et mere mudret billede 

og en generelt mindre fremtrædende value-faktor. Det kan være en indikation på, at der er mange value-

investorer på det amerikanske og europæiske marked. 

Long-short strategien giver et godt billede af, hvordan faktoren performer, og for hele perioden har den 

globale portefølje givet et gennemsnitlig afkast på 6,6%, og en sharpe-ratio på 0,37. Sharpe-ratioen er lavest 

                                                           
3 Se bl.a. Fama & French (1992) og Asness, Moskowitz, & Pedersen (2013) 
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for Europa og klart højest for Stillehavsområdet. Long-short strategien viser, at det lykkedes at skabe en tæt 

på betaneutral portefølje uden brug af skalering. Hertil skal det dog nævnes, at der er negativ eksponering 

over for det nordamerikanske marked og positiv eksponering over for det europæiske marked. Det er derfor 

muligvis lidt tilfældigt, at den globale long-short strategi ender med en betaværdi omkring 0.  

Figur 3.3 viser long-short strategiens performance over hele analyseperioden, og her fremgår det, at it-

boblen har stor indvirkning på value-strategien. Strategien oplever store fald i tiden op til it-boblen. Det 

skyldes, at teknologiaktierneoplevede kraftige prisstigninger i denne periode og dermed fik en høj 

prissætning. Derved har value-strategien været kort i teknologiaktier, hvilket kostede dyrt i tiden op til it-

boblen. På den anden side viser value-strategien rigtig god performance, da boblen braste omkring år 2000. 

Finanskrisen viser lidt samme billede med forringet performance i perioden op til, men har så positivt afkast, 

da de finansielle markeder rammes hårdest. Dette er lidt modstrid med forventninger om, at value-strategien 

er mere eksponeret over for selskaber, som befinder sig i finansielle vanskeligheder. Det er netop disse 

selskaber, som blev hårdt ramt under finanskrisen.  

 

Figur 3.3: Akkumuleret afkast. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

En stor svaghed ved value-faktoren er, at den ikke har performet de seneste 6 år på det nordamerikanske og 

europæiske marked. Årsagen til dette kan være svær at fastslå, men hvis det skyldes, at mange investorer 

flokkes om at hjemtage præmien, så kan det være problematisk for fremtidsudsigterne for præmien.  

3.2 Momentum 

3.2.1 Intuition: Momentum 

Momentumstrategien går ud på at købe vindere og sælge tabere, da man herved forventer, at vinderaktier 

med positivt momentum vil fortsætte med at performe, og aktier med negativt momentum vil have lavere 

performance i den nærmeste fremtid. Momentum er vidt udbredt, og er en faktor, som har fået meget 

opmærksomhed i akademisk litteratur. Litteraturen går langt tilbage, men de tidligste artikler, der ofte 

refereres til, er fra Jegadeesh og Titman (1993) og Assness (1994). Jegadeesh og Titman analyserer 
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merafkastet for momentumstrategien med data for amerikanske aktier, tilbage fra 1965-1989, og finder 

abnormalt afkast for momentumaktier over en periode på 3-12 måneder. Derudover finder de, at effekten 

er modsatrettet på helt kort sigt, hvor den efterfølgende måned har et signifikant negativt afkast. Ydermere 

finder de, at der også på 2-3 års sigt er en svag, modsatrettet effekt. Momentumfaktoren er blevet testet 

mange gange siden, og Asness, Moskowitz and Pedersen (2013) finder bevis for momentumfaktoren globalt 

set og på tværs af forskellige aktivklasser.  

På trods af de konsistente resultater over lange tidsperioder og forskellige aktivklasser, samt momentums 

popularitet, så er der en mindre grad af enighed om hvad der driver momentum-præmien sammenlignet 

med andre faktorer. De hypoteser, som er blevet opstillet i litteraturen, kan igen overordnet inddeles i to 

grupper. Den ene halvdel beror på en rationel tilgang og hører ind under teorien om effektive markeder, og 

den anden halvdel bygger deres hypoteser på adfærdsteorier. De rationelle forklaringer drejer sig om, at 

momentum-strategien er en kompensation for en større systematisk risiko. Dobrynskaya (2015) finder, at 

aktier med positivt og negativt momentum er eksponeret forskelligt over for markedsbeta og halerisiko. 

Dette gør momentumaktier mindre attraktive for investorer, og hun taler for, at dette er en rationel forklaring 

på den præmie, som strategien tidligere har givet. Derudover er der også fundet indikationer på, at 

momentumstrategien er relateret til globale faktorer som likviditetsrisiko, som også kan være med til at 

forklare en del af præmien (Asness, Moskowitz, & Pedersen, 2013). 

Det ser ud til, at der eksisterer en overvægt af tilhængere af en adfærdsmæssig bias som mulig forklaring på 

momentumpræmien. Her er en af de mere markante hypoteser, at præmien kan forklares som en forsinket 

prisreaktion fra markedet over for virksomhedsspecifikke informationer.  Markedet underreagerer på nye 

informationer, idet positive nyheder medfører en prisstigning, der reelt set burde have været større, hvilket 

medfører yderligere prisstigninger i fremtiden (Pedersen, 2015). Derudover kan det nævnes, at investorer 

generelt har en aversion mod at realisere tab, hvilket vil sige, at de holder deres positioner med negativt 

afkast i længere tid i håb om ikke at skulle fastlåse et tab. På den anden side er der også evidens for, at 

positioner med positivt afkast holdes i kortere tid, da man herved kan realisere en gevinst. En tredje forklaring 

er, at momentums præmie på simpel vis er relateret til dækning fra analytikere og generel opmærksomhed 

i nyhedsstrømmene. Aktier med stigende pris fylder mere i markedet og får dermed mere opmærksomhed 

og en stigende dækning, og det modsatte gør dig gældende for aktier med faldende priser. 

Adfærdsmæssige forklaringer er et stort emne, som ovenstående afsnit kun har beskrevet overfladisk. 

Udover de tre nævnte bud kan der også nævnes konservatisme, hvor investorer holder fast i fortidige priser, 

samt herding (Baker & Nofsinger, 2010).  
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3.2.2 Implementering: Momentum 

For momentum-faktoren benyttes de seneste 12 måneders akkumuleret afkast til at identificere aktier med 

højt momentum. Den seneste måned skippes, hvilket er standard inden for momentumlitteraturen, for at 

undgå den tidligere nævnte modsatrettede effekt for første måned. Enkelte studier benytter den rå pris til 

at beregne momentumparameteren, men i denne analyse benyttes totalafkastet, hvilket er lidt lettere at 

forklare i forhold til teorierne bag faktoren. Begge metoder er afprøvet, og resultaterne er tæt på identiske. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at der også nogle, som inkluderer et indtjeningsmomentum som parameter. 

Denne analyser holder sig til at benytte en enkelt parameter. 

 Seneste 12 måneders akkumulerede afkast, undtagen seneste måned. 

3.2.3 Resultater: Momentum 

 

Tabel 3.2: Performancetabel for momentum-faktoren. 1. decil indeholder de aktier, som har scoret højest på faktorens definition. 

Formler for de enkelte performancemål kan findes i appendix B.  NA = Nordamerika, EU = Europa, SHO = Stillehavsområdet. Kilde: 

Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Decil Afkast Merafkast Std.afv SR Beta Alpha T-test VaR Maks DD

D1 9,3% 3,5% 20,6% 0,45 1,02 3,4% 1,18 -8,8% -61%

D2 7,7% 1,9% 15,2% 0,51 0,86 2,7% 1,64 -6,7% -53%

D3 7,0% 1,2% 13,5% 0,52 0,83 2,2% 2,12 -6,1% -52%

D4 7,2% 1,4% 13,3% 0,54 0,84 2,3% 2,94 -5,8% -53%

D5 6,7% 0,9% 13,0% 0,52 0,83 1,9% 2,74 -5,9% -52%

D6 5,5% -0,3% 14,1% 0,39 0,90 0,3% 0,44 -6,3% -57%

D7 5,6% -0,2% 15,0% 0,38 0,95 0,1% 0,13 -6,7% -56%

D8 4,2% -1,6% 16,4% 0,26 1,03 -1,7% -1,69 -7,6% -61%

D9 2,9% -2,9% 19,2% 0,15 1,17 -3,9% -2,56 -8,1% -69%

D10 -2,7% -8,5% 27,2% -0,10 1,57 -11,8% -4,26 -14,0% -90%

Long Portefølje

Global 8,5% 2,7% 17,6% 0,48 0,94 3,0% 1,39 -8,2% -56%

NA 10,0% 3,2% 20,4% 0,49 0,98 3,3% 1,25 -8,3% -60%

EU 10,8% 4,2% 17,2% 0,63 0,87 5,1% 2,44 -7,7% -48%

SHO 1,5% -0,4% 18,5% 0,08 0,92 -0,2% -0,11 -9,3% -65%

Short Portefølje

Global 0,1% -5,7% 22,9% 0,00 1,37 -7,9% -3,86 -11,1% -82%

NA 1,1% -5,7% 25,4% 0,04 1,39 -8,3% -3,43 -12,1% -87%

EU -1,0% -7,6% 24,2% -0,04 1,37 -10,0% -4,72 -12,4% -84%

SHO -0,5% -2,3% 22,6% -0,02 1,21 -2,7% -1,27 -10,3% -79%

Long-Short Portefølje

Global 8,4% - 20,2% 0,42 -0,43 10,9% 2,72 -9,8% -54%

NA 8,9% - 23,6% 0,38 -0,41 11,7% 2,45 -9,7% -58%

EU 11,9% - 20,8% 0,57 -0,50 15,2% 3,77 -9,5% -52%

SHO 2,0% - 20,4% 0,10 -0,30 2,5% 0,61 -9,8% -63%

Global



Side 19 
 

Momentumstrategien følger mønstret fra tidligere studier og viser tydeligt, at der historisk har været en 

præmie at hente ved at følge strategien. Det gennemsnitlige afkast for første decil er 9,3% og det falder 

relativt jævnt til -2,7% for 10. decil. Herved kan dette studie bekræfte, at der kan høstes et merafkast ved at 

vælge aktier med positivt momentum og fravælge dem med negativt momentum.  

Hvis man inkluderer risikoparametrene, så bliver vurderingen lidt mere nuanceret og konklusionen lidt 

mindre klar. Porteføljer med højest positivt momentum har også en forhøjet risiko på alle målepunkter. 

Derfor har første decil eksempelvis ikke den højeste sharpe-ratio på trods af, at den har æren af et markant 

højere afkast end de efterfølgende deciler. Lidt overraskende har decil 3-5 en højere sharpe-ratio end første 

og anden decil på det globale plan. Samtidig har de samme porteføljer en signifikant positiv alpha modsat 

første og anden decil.  

Ligesom det var tilfældet ved value-strategien, er risikobilledet for de 10 deciler ikke ensartet. Det er både 

porteføljerne med et stort negativt momentum og porteføljerne med et stort positivt momentum, der har 

en forhøjet risiko. 10. decil viser faktisk en standardafvigelse på 27,2%, en VaR på -14% og en betaværdi på 

hele 1,57, hvilket langt overstiger første decils risikoparametre. Derudover viser 9. og 10. decil en ret 

signifikant negativ alpha. Herved kan det konkluderes, at det reelt set er det negative ben af 

momentumstrategien, som bidrager mest til faktorens præmie. Hovedparten af første og anden decils 

merafkast kan forklares via en øget risiko. Derfor holder en del af den rationelle forklaring bag 

momentumpræmien, men den rationelle forklaring kan så på den anden side afkræftes i forhold til den anden 

ende af momentum skalaen. I forhold til de adfærdsmæssige forklaringer, så skulle resultaterne i denne 

analyse forklares ud fra, at investorer i langt højere grad underreagerer på dårlige selskabsnyheder end gode 

selskabsnyheder. I forhold til dette studies resultater kan et bud også være, at selskaber med negativt 

momentum er på vej ud af de populære markedsindeks eller har forhøjet risiko for dette. Når et selskab 

falder i værdi og forlader de populære indeks, så vil efterspørgslen falde fra især passive investorer og 

resultere i yderligere prisfald. 
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Figur 3.4: Sharpe ratios fordelt på deciler og regioner. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Som det fremgår af figur 3.4, er det hovedsageligt Nordamerika, der bidrager til det kurvede udtryk i sharpe-

ratioerne, og da denne region har størst vægt i den globale strategi, sætter den naturligvis sit aftryk på den 

globale strategi. Europa giver et lidt renere og mere lineært billede af sharpe-ratioerne, og det er også her, 

at strategien performer bedst. Stillehavsområdet viser ikke noget entydigt billede af, om momentum-

strategien virker i denne region. Det eneste tegn er et svagt negativt afkast for decil nummer 10.   

I forhold til den konstruerede long-short strategi viser porteføljens lange ben, at det kun er Europa som har 

en signifikant positiv alpha. Dette er lidt overraskende, men er i tråd med det, som er beskrevet tidligere i 

dette afsnit. Det korte ben viser derimod en klart signifikant negativ alpha på nær fra Stillehavsområdet. 

Dermed er det altså det korte ben, som driver performance i denne analyses long-short strategi.  

Long-short strategien har givet et gennemsnitligt afkast på 8,4% i globalt henseende og en signifikant alpha 

på 10,9%. Standardafvigelsen er en anelse høj, hvilket bidrager til en sharpe-ratio på 0,42. Et vigtigt 

karaktertræk ved long-short porteføljen er dens negative betaværdi. Den globale strategi har en betaværdi 

på -0,43, hvilket skyldes, at det korte ben har en betaværdi, der langt overstiger det lange ben. Dermed har 

strategien potentiale for at blive skaleret således, at det absolutte, investerede beløb i det lange ben 

overstiger det korte ben. Derved har strategien mulighed for at blive mere betaneutral og give et højere 

afkast. 

Figur 3.5 afslører, at momentumstrategien var meget volatil både under it-boblen og senere under 

finanskrisen. I tiden op til it-boblen vokser momentum kraftigt sammen med it-aktierne, og faktoren oplever 

derfor også store fald, da boblen brister. I årene efter boblen viser strategien stærk performance. Det er lidt 

samme historie, der opleves med finanskrisen, at momentum rider med på bull-markedet, men samtidig får 

store fald, når markederne vender. Dette er lidt overraskende, når man tager strategiens negative betaværdi 

i betragtning. Figur 3.5 understreger også, at der stort set ingen præmie har været i Stillehavsområdet, mens 
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momentum-faktoren har performet bedst på det europæiske marked. Derudover kan det også ses, at 

strategien har leveret et relativt stabilt afkast siden slutningen af 2009.  

 

Figur 3.5: Akkumuleret afkast. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

For at undersøge momentumstrategiens betaværdi nærmere, er den 3-årige, rullende betaværdi illustreret 

for den globale long-short portefølje i figur 3.6. Den viser, at strategien faktisk var betaneutral inden it-

boblen, men er herefter blevet påvirket kraftig i negativ retning. Det er især perioden efter it-boblen, som 

bidrager til den negative betaværdi. Her var markedet generelt faldende, mens momentumstrategien 

oplevede kraftige stigninger. Samtidig har den de seneste år blot være svagt negativt, og derfor er potentialet 

mindre end først antaget for at skalere long-short strategien fremadrettet.  

 

Figur 3.6: 3-årige rullende beta. Kilde Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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3.3 Size 

3.3.1 Intuition: Size 

Banz (1981) var en af de første til at dokumentere size-effekten i det amerikanske aktiemarked, og der har 

siden været meget litteratur, der har diskuteret denne faktor, hvor den bl.a. er inkluderet som en faktor i 

Famas og French’s (1992) tre-faktormodel sammen med value. Banz havde ikke noget klart bud på, hvorfor 

den eksisterede, men foreslog, at en mulig forklaring kunne være, at investorer var tilbageholdende med at 

investere i aktier med en lavere grad af tilgængelig information. De mindre aktier er derfor forbundet med 

en større usikkerhed og kan handles med en discount.  

Litteraturen, som beskæftiger sig med mulige forklaringer på præmien, kan inddeles i tre kategorier. I den 

første gruppe peger flere på, at size er en proxy for underliggende risikofaktorer. Flere studier viser, at size-

faktoren er forbundet med større default spreads, og aktierne handles derfor til en discount som følge af den 

forøgede konkursrisiko - se bl.a. Szilagyi mf.l. (2008).  

En alternativ forklaring er idiosynkratisk risiko. Malkiel og Xu (2004) forlænger datasættet fra Famas og 

French’s tre-faktormodel til år 2000 og viser, at en inkorporering af den idiosynkratiske risiko i 

regressionsmodellen absorberer size-effekten.  

Det tredje argument for size-præmien er likviditet, nærmere markedslikviditet. Illikviditet er en ulempe for 

investor, da bid-ask spændet er større, og investor vil derfor pådrage sig flere transaktionsomkostninger ved 

at handle med illikvide aktiver. Som følge af forhøjede transaktionsomkostninger sænkes fleksibiliteten, og 

investor har derved sværere ved at positionere sin portefølje løbende. En forstærkende effekt er, at bid-ask 

spændet stiger på illikvide aktiver, når der er lav likviditet i markedet, hvilket betyder at der er en øget 

sandsynlighed for, at illikviditeten rammer investor, når han har behov for at sælge. Acharya og Pedersen 

(2005) har opstillet en model, som inkluderer transaktionsomkostninger og fire former for 

likviditetsparametre. Modellen har højere forklaringsgrad end CAPM og finder evidens for, at der eksisterer 

en signifikant likviditetspræmie i markedet.  

Size-faktoren har haft svingende performance gennem tiden, og derfor har empiriske studier løbende 

diskuteret dens eksistens. Horowitz, Loughran, & Savin (2000) finder, at forskellen mellem små og store 

selskabers afkast i perioden 1963-1981 var 13%, mens forskellen lå på -2% i perioden 1982-1996. Generelt er 

der både studier, som dømmer size inde og ude, mens andre hævder, at det kræver mere evidens, før der 

kan konkluderes (van Dijk, 2011). 

3.3.2 Implementering: Size 

Size-faktoren er forholdsvis simpel at definere, så der er stor konsensus i litteraturen om size. Den mest 

anvendte metode rangerer selskaberne efter markedsværdien af udestående aktier. Herved er det altså ikke 
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størrelsen på selskabet, men blot værdien af den del af egenkapitalen, der er tilgængelig for børshandel. 

Derfor er det eneste input i denne faktor følgende: 

 Markedsværdi af udestående aktier (market capitalization) 

3.3.3 Resultat: Size 

 

Tabel 3.3: Performancetabel for size-faktoren. 1. decil indeholder de aktier som har scoret højest på faktorens definition. Formler for 

de enkelte performancemål kan findes i appendiks B.  NA = Nordamerika, EU = Europa, SHO = Stillehavsområdet. Kilde: Datastream, 

Bloomberg, egen tilvirkning. 

Size-faktoren viser kun en svag tendens til, at mindre selskaber har et større afkast. Præmien er stort set ikke 

eksisterende, og resultaterne fra denne analyse finder ikke belæg for, at size-faktoren har haft et signifikant 

merafkast over hele analyseperioden. Hertil kommer, at de mindre selskaber har en større risiko, hvor 1. 

decil har en betaværdi på 1,27. Risikoen er generelt faldende, hvis man bevæger sig over mod de større 

selskaber, men der er ikke nævneværdig forskel på de selskaber, som, relativt set, kan klassificeres som 

middelstore, og de store.  

Decil Afkast Merafkast Std.afv SR Beta Alpha T-test VaR Maks DD

D1 5,8% 0,1% 20,4% 0,28 1,27 -1,5% -1,07 -9,1% -72%

D2 6,8% 1,1% 16,5% 0,41 1,04 0,9% 0,93 -7,5% -59%

D3 5,5% -0,2% 16,1% 0,34 1,03 -0,4% -0,57 -7,0% -59%

D4 5,1% -0,6% 15,7% 0,32 1,02 -0,7% -1,29 -7,8% -59%

D5 5,9% 0,2% 15,3% 0,39 0,99 0,3% 0,45 -6,9% -59%

D6 5,7% 0,0% 14,7% 0,39 0,95 0,2% 0,46 -6,8% -59%

D7 5,4% -0,4% 14,5% 0,37 0,93 0,0% 0,04 -7,1% -56%

D8 5,1% -0,6% 14,4% 0,35 0,93 -0,2% -0,38 -7,1% -54%

D9 5,1% -0,6% 14,7% 0,35 0,94 -0,3% -0,40 -7,6% -55%

D10 4,9% -0,8% 14,5% 0,34 0,90 -0,3% -0,30 -7,9% -61%

Long Portefølje

Global 6,3% 0,6% 18,2% 0,35 1,15 -0,3% -0,29 -9,0% -66%

NA 6,9% 0,2% 20,7% 0,33 1,22 -1,2% -1,06 -8,4% -68%

EU 6,3% -0,2% 17,8% 0,36 1,06 -0,6% -0,60 -9,2% -67%

SHO 5,0% 3,3% 18,7% 0,27 0,78 3,7% 1,31 -8,3% -65%

Short Portefølje

Global 5,0% -0,7% 14,5% 0,34 0,92 -0,3% -0,39 -7,5% -57%

NA 5,7% -0,9% 14,7% 0,39 0,86 0,0% -0,03 -7,3% -59%

EU 6,3% -0,2% 16,4% 0,39 0,99 -0,1% -0,11 -7,7% -56%

SHO 0,2% -1,6% 18,9% 0,01 1,08 -1,7% -1,38 -8,8% -72%

Long-Short Portefølje

Global 1,3% - 8,2% 0,16 0,23 0,0% -0,01 -3,5% -32%

NA 1,1% - 10,5% 0,11 0,35 -1,2% -0,65 -3,8% -35%

EU 0,0% - 8,4% 0,00 0,08 -0,5% -0,30 -4,0% -39%

SHO 4,9% - 17,7% 0,28 -0,30 5,4% 1,52 -7,6% -54%

Global
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Figur 3.7: Sharpe ratios fordelt på deciler og regioner. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Som det fremgår af figur 3.7 har de større selskaber generelt set haft en smule bedre performance end de 

mindre selskaber på en risikojusteret basis. Første decil adskiller sig fra resten ved at have en lavere Sharpe-

ratio end resten, men derudover er der stort set ikke et mønster at spore blandt decilernes performance. 

Stillehavsområdet er den eneste region, hvor size-faktoren viser sin tilstedeværelse, og her kan det ses, at 

første og anden decil har en mærkbart bedre performance end resten af decilerne for regionen. 

En mulig delforklaring på den manglende præmie kan tilskrives analysens investeringsunivers. Som tidligere 

beskrevet bygger universet på MSCI World, som kun har inkluderet de største selskaber. Derved er det 

hovedsageligt large-cap og i mindre grad mid-cap selskaber, mens small-cap aktier er udeladt fra datasættet. 

Analysen sætter reelt set store selskaber over for meget store selskaber, og derfor kan det også være, at en 

del af de elementer, som bør drive denne faktor, ikke er til stede. Der er blandt andet mulighed for, at 

likviditeten i denne analyses mindre selskaber er for høj til at slå igennem som kompensation til investorerne. 

Samtidig kan argumentet om manglende informationer også vise sig at komme til kort i denne analyse, da 

selv de mindre selskaber her vil have en markant strøm af informationer. På den anden side udviser de 

mindre selskaber en større risiko, hvilket er i tråd med forklaringen bag præmien, som er fremlagt af Szilagyi 

mf.l. (2008) og Malkiel og Xu (2004). Dette taler for at analysen har ramt size-faktoren, men at den blot ikke 

har haft god performance i analyseperioden, hvilket er tråd med artiklerne fra Horowitz, Loughran, & Savin 

(2000) og van Dijk (2011).  

Figur 3.8 viser en relativ flad performance af size-strategien med undtagelse af stillehavsområdet, som ligger 

væsentligt over de andre regioner. I forhold til den globale long-short portefølje afslører grafens forløb, at 

finanskrisen har sat sit præg, idet strategien følger markedets op- og nedtur. Dette følger hypotesen om, at 

mindre selskaber har forhøjet konkursrisiko og vil være følsomme over for kreditklemmer. Dette 

understreges også af long-short strategien har en betaværdi på 0,23, hvilket indikerer, at strategien 

indeholder systematisk risiko.  
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Figur 3.8: Akkumuleret afkast. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

3.4 Low Risk 

3.4.1 Intuition: Low risk 

Low risk-faktoren kan relateres til Capital Asset Pricing Model (CAPM), som er en klassisk model til at 

bestemme et aktivs forventede afkast. CAPM benyttes stadig i vid udstrækning i finansieringsverdenen, og 

modellen angiver, at det forventede merafkast er proportional til aktivets beta:  

𝐸(𝑟𝑡
𝑖 − 𝑟𝑓) = 𝛽𝑖𝐸(𝑟𝑡

𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor 𝑟𝑡
𝑖  = aktivets forvendte afkast, 𝑟𝑓= risikofri rente, 𝛽𝑖 = aktivets beta, 𝑟𝑡

𝑚 = markedets forventede afkast 

Det har siden hen vist sig, at modellen ikke holder empirisk. Black, Jensen og Scholes (1972) var blandt de 

første til at dokumentere, at afkastet for aktier ikke er proportionelt til den pågældende akties beta. De 

finder, at aktier med en lav betaværdi ikke har et tilsvarende lavere afkast og vice versa for højbeta aktier. 

Modellen er testet adskillige gange siden, og det viser sig, at hældningen på CAPMs faktiske Security Market 

Line (SML) er lavere, end den teoretisk burde være. Derfor vil aktiver med lavere (systematisk) risiko 

performe bedre end aktiver med en høj risiko, målt på risikojusteret afkast.  

På trods af de tidlige beviser for modellens manglende forudsigelsesevner, så er det først inden for den 

seneste årrække, at faktoren har fået stor opmærksomhed. Artiklen ”Betting Against Beta” af Frazzini og 

Pedersen (2013) har givet faktoren medvind, og den har oplevet en stigende popularitet de seneste år. De 

finder, at low risk-præmien er til stede i langt de fleste aktiemarkeder og derudover også i kreditmarkedet, 

obligationsmarkedet og for futures. 

Modsat de andre faktorer er det ikke nødvendigvis nok at gå langt i en portefølje aktiver med en lav betaværdi 

og kort i en portefølje af aktiver med en høj betaværdi med samme beløb. Da SML stadig kan have en svag 

positiv hældning, kan en sådan strategi give et løbende negativt afkast. Derfor er det nødvendigt at skalere 

(3.1) 
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den lange og korte portefølje med en faktor, således at det investerede beløb i porteføljens lange ben 

overstiger det investerede beløb i det korte ben. Det er hensigten med en long-short portefølje at være 

markedsneutral.  

Intuitionen bag præmien i denne strategi er relativt ensartet på tværs af litteraturen. En ofte benyttet 

forklaring er, at investorer kan have begrænset adgang til gearing i form af restriktioner eller høje 

omkostninger forbundet hermed. Der kan også være investorer, som har en aversion mod gearing. Derfor 

kan investorer, som leder efter højere afkast, være henvist til at købe aktiver med en højere risiko som et 

alternativ til at geare aktiver med almindelig eller lav risiko (Pedersen, 2015). Hvis dette er en generel 

tendens, vil det presse prisen op for de risikofyldte aktiver, hvilket betyder lavere afkast.  

En anden årsag til, at investorer skulle foretrække risikofyldte aktiver, kan være relateret til 

performancemåling. Hvis man som institutionel investor kun måles på realiseret afkast og ikke risikojusteret 

afkast, vil en simpel strategi til at kunne slå et evt. benchmark være at øge sin position i risikofyldte aktiver. 

På den måde vil porteføljens forventede afkast være større end markedets, men til gengæld også indeholde 

en væsentligt større risiko.  

En low risk-portefølje vil indeholde sektor-bets, da stabile industrier som eksempelvis energiforsyning og 

detailhandel vil have en overvægt, mens cykliske industrier som auto- og transportindustrien undervægtes. 

Strategien har derfor fået kritik for være risikoeksponeret over for visse sektorer. Det kan dog afvises, at 

sektor-bets skulle være årsagen til den observerede præmie, da strategien både har givet et merafkast inden 

for sektorer og som en sektorneutral strategi (Asness, Frazzini, & Pedersen, 2013).  

3.4.2 Implementering: Low risk 

Metodologien til at identificere denne faktor falder i to kategorier: den heuristiske metode og den 

optimeringsbaserede. Den sidstnævnte søger at vægte et afgrænset antal aktier mest optimalt med henblik 

på at minimere risikoen. Den heuristiske metode er mere simpel, idet den ser på risikoen for den enkelte 

aktie. Det er klart den mest udbredte metode til at udnytte faktoren, og det er også denne metode, som vil 

blive brugt i denne analyse, da simpliciteten er at foretrække.  

Risikomålet, der benyttes i denne analyse, er den systematiske risikoparameter, beta. Flere udøvere af denne 

strategi lader også samlet volatilitet og/eller den idiosynkratiske risiko indgå som individuelle parametre i en 

samlet low risk-score. Denne analyse holder sig til metodologien fra ”Betting Against Beta” artiklen, hvilket 

ikke betyder, at de to risikomål er udeladt, men de indgår blot indirekte i betaparameteren.  

Tidsseriernes beta er givet ved:  

�̂�𝑖
𝑇𝑆 =

�̂�𝑖𝑚�̂�𝑖
�̂�𝑚

 (3.2) 
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Hvor �̂�𝑖 og �̂�𝑚 er henholdsvis aktiens volatilitet og volatiliteten for aktiens lokale markedsindeks. Beta 

dekomponeres for at kunne gøre brug af forskellige tidshorisonter for dens komponenter. Volatiliteten er 

beregnet på dagligt afkast for de seneste 12 måneder, mens korrelationen �̂�𝑖𝑚 er beregnet på ugentlige 

afkast for at kontrollere for ikke-synkron handel, og over en 5-årig horisont.  Den valgte metode ligger tæt 

op ad den der benyttes i artiklen ”Betting Against Beta” af Frazzini og Pedersen (2013). Korrelationerne er 

beregnet ud fra den pågældende akties lokale aktieindeks. For stillehavsområdet er betaværdien beregnet 

på månedlig data grundet en lavere datafrekvens.  

For at tage højde for outliers og for bedre at kunne estimere en ex ante betaværdi, justeres beta mod den 

gennemsnitlige betaværdi. Frazzini og Pedersen (2013) benytter en justeringsfaktor på 0,6 og en 

gennemsnitlig betaværdi på 1 for hele perioden. Denne analyse benytter ligeledes en gennemsnitlig 

betaværdi på 1, men en justeringsfaktor på 0,75, da porteføljekonstruktionen her afviger ved at have en 

større vægt på yderpunkterne. En faktor på 0,6 realiserer derfor en meget negativ betaværdi for long-short 

porteføljen. Tilpasningen af betaværdien har ikke nogen indvirkning på sorteringen af aktierne, men benyttes 

udelukkende til at konstruere en mere markedsneutral long-short portefølje.  

�̂�𝑖 = 𝑤�̂�𝑖
𝑇𝑆 + (1 − 𝑤)�̂�𝑔𝑛𝑠. 

Hvor: 𝑤 = 0,75,  �̂�𝑔𝑛𝑠. = 1 

Som tidligere nævnt vægtes long-short porteføljen således, at der er investeret et større beløb i long-

porteføljen end i short-porteføljen. Afkastet for low risk long-short porteføljen er derfor givet ved:  

𝑟𝑡+1
𝐿𝑆 =

𝑟𝑡+1
𝐿𝑎𝑣 − 𝑟𝑓

𝛽𝑡
𝐿𝑎𝑣 −

𝑟𝑡+1
𝐻ø𝑗

− 𝑟𝑓

𝛽𝑡
𝐻ø𝑗

 

Hvor: 𝛽𝑡
𝐿𝑎𝑣 = 𝛽𝑡

´𝑤𝐿𝑎𝑣 ,   𝛽𝑡
𝐻ø𝑗

= 𝛽𝑡
´𝑤𝐻ø𝑗 

Det er som nævnt den eneste faktor i denne afhandling, hvor long-short porteføljen skaleres, på trods af at 

nogle af de andre faktorer har en long-short portefølje, som ikke er markedsneutral.  

(3.3) 

(3.4) 
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3.4.3 Resultater: Low risk 

 

Tabel 3.4: Performancetabel for low risk-faktoren. 1. decil indeholder de aktier som har scoret højest på faktorens definition. Formler 

for de enkelte performancemål kan findes i appendiks B.  NA = Nordamerika, EU = Europa, SHO = Stillehavsområdet. Kilde: Datastream, 

Bloomberg, egen tilvirkning. 

Resultaterne for low risk-faktoren viser et par overraskelser i forhold til den teori, som blev gennemgået 

tidligere i afsnit 3.4.1. Tabel 3.4 viser de 10 decilers performance uden nogen skalering, og her ses der en 

tendens til, at aktier med en lav betaværdi rent faktisk har et højere afkast end aktierne med høj beta. 

Tendensen viser sig lidt usikker i forhold til den øvre del af deciler, mens decil 7-10 har klart et faldende afkast 

ved en højere beta. Tendensen modsiger radikalt CAPM modellen, der udtrykker, at en akties afkast bør være 

proportionalt med beta. Tendensen er også lidt overraskende i forhold til low risk-strategien, hvor der ifølge 

tidligere studier normalt forventes et svagt stigende afkast i takt med en stigende betaværdi.  Med andre ord 

så var forventningen, at SML ville have en svag positiv hældning, men i denne analyse viser det sig, at den er 

negativ. Hertil kan det nævnes, at blandt andet Frazzini og Pedersen (2013) ligeledes finder en negativ SML 

for deres portefølje bestående af internationale aktier.  

Decil Afkast Merafkast Std.afv SR Beta Alpha T-test VaR Maks DD

D1 7,5% 1,8% 8,4% 0,90 0,42 5,2% 4,50 -3,6% -34%

D2 8,1% 2,4% 10,3% 0,78 0,58 4,8% 4,26 -4,8% -44%

D3 7,4% 1,7% 11,9% 0,62 0,72 3,3% 3,46 -4,9% -48%

D4 6,5% 0,9% 13,1% 0,50 0,81 2,0% 2,08 -5,7% -53%

D5 6,2% 0,5% 14,1% 0,44 0,89 1,2% 1,52 -6,7% -54%

D6 7,1% 1,4% 15,3% 0,46 0,98 1,5% 2,16 -7,4% -56%

D7 5,8% 0,2% 17,0% 0,34 1,10 -0,4% -0,74 -8,1% -60%

D8 4,5% -1,1% 19,2% 0,24 1,24 -2,5% -3,30 -9,8% -68%

D9 2,1% -3,6% 23,1% 0,09 1,46 -6,2% -4,47 -12,4% -84%

D10 -3,3% -9,0% 31,0% -0,11 1,83 -13,7% -4,86 -15,4% -96%

Long Portefølje

Global 13,7% 8,0% 17,5% 0,78 0,94 8,3% 3,94 -7,3% -64%

NA 12,9% 6,3% 19,9% 0,65 0,93 6,7% 2,50 -9,3% -62%

EU 18,9% 12,4% 19,5% 0,97 1,02 12,2% 5,49 -8,8% -63%

SHO 6,4% 4,7% 24,9% 0,26 1,11 4,5% 1,30 -11,5% -81%

Short Portefølje

Global 0,0% -5,7% 18,4% 0,00 1,15 -6,6% -5,46 -9,9% -79%

NA 0,6% -6,1% 20,6% 0,03 1,18 -7,2% -4,76 -10,4% -82%

EU 0,3% -6,2% 18,6% 0,02 1,10 -6,8% -5,47 -10,0% -79%

SHO -1,6% -3,3% 18,5% -0,09 1,03 -3,4% -2,30 -7,7% -78%

Long-Short Portefølje

Global 13,7% - 15,0% 0,91 -0,21 14,9% 4,84 -5,6% -51%

NA 12,3% - 19,0% 0,65 -0,24 14,0% 3,58 -7,2% -66%

EU 18,5% - 15,4% 1,21 -0,08 19,1% 5,92 -5,7% -37%

SHO 8,1% - 20,7% 0,39 0,08 7,9% 1,84 -8,8% -61%

Global
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Risikosiden er derimod helt som forventet og viser tydeligt, at det er muligt at forudsige aktiers risiko. Første 

decil har en standardafvigelse på blot 8,4% samt en betaværdi på 0,42, mens decil 10 har en standardafvigelse 

på 31% og en betaværdi på hele 1,83. Figur 3.9 giver et godt billede af low risk-strategiens egenskaber, da 

sharpe-ratio falder i takt med, at beta forøges. Derved har porteføljerne med en lav betaværdi en markant 

bedre risikojusteret performance, og det kommer også til udtryk ved, at de har en særdeles signifikant alpha.  

 

Figur 3.9: Sharpe ratios fordelt på deciler og regioner. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

I forhold til long-short strategien er low risk-faktoren her den eneste faktor, hvor der er investeret mere i 

porteføljens lange ben end det korte ben. I gennemsnit er long porteføljen skaleret med en faktor 1,78, mens 

”short” porteføljen er er skaleret med en faktor på 0,67. Der er således i gennemsnit investeret tæt på tre 

gange så meget i lavbetaselskaber end der er investeret i højbetaselskaber. Long-short porteføljen har 

historisk haft et gennemsnitlig årligt afkast på 13,7% samt en tilhørende sharpe-ratio på 0,91 på globalt plan. 

Det betyder, at low risk-strategien sammenlignet med de fire andre strategier i denne afhandling historisk 

har haft den bedste performance over hele analyseperioden. Afkastet genereres af long-porteføljen, mens 

short-porteføljen i gennemsnit har givet et afkast tæt på 0. På trods af skaleringen af long-short-strategien 

har den globale portefølje en realiseret negativ betaværdi på -0,21. Det er derfor ikke problemfrit at benytte 

den historiske betaværdi som estimat for en akties realiserede beta, selvom den tilpasses med faktor 0,75. 

Ved at vælge en højere justeringsfaktor, kommer den realiserede beta tættere på 0, men det medfører 

samtidig, at porteføljen bliver mere ustabil, da nogle perioder vil have en meget aggressiv skalering. Hertil 

kommer også, at med den nuværende skalering har long-short porteføljens korte og lange ben omtrent 

samme volatilitet, hvilket indikerer en fornuftig skalering.  

Afkastet for regionernes long-short-strategier over tid kan ses i figur 3.10, som viser, at både it-boblen og 

finanskrisen har påvirket strategierne negativt. Dette stemmer ikke overens med en negativ betaværdi, som 

bør være udtryk for en modcyklisk strategi. De negative afkast er tegn på, at det er svært at forudsige ex ante 

betaværdier – især i krisetider.  Den stiplede linje angiver den løbende gearing for den globale portefølje, og 
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her fremgår det, at strategien det meste af perioden ligger med en gearing på 2-3x. Den afslører samtidig, at 

strategiens gearing er ekstra høj omkring it-boblen. Effekten af den høje, midlertidige gearing kan ses i form 

af, at strategien viser større udsving i denne periode. Her kunne det være en mulighed at indsætte en 

maksimal gearing for porteføljen, som ville virke som et stabiliserende element i anormale perioder. Den 

høje gearing skyldes, at nogle aktier (hovedsageligt teknologiaktier) falder kraftigt i denne periode sammen 

med markedet, og det resulterer i meget høje betaværdier. Samtidig bliver andre aktier påvirket i langt 

mindre grad og bliver så ramt af en modsatrettet effekt i form en meget lav betaværdi.  

 

Figur 3.10: Akkumuleret afkast og løbende gearing. 300% gearing svarer til, at beløbet investeret i faktorens lange porteølje er 3 

gange så stort som beløbet for det korte ben. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Figuren viser også, at strategien har klaret sig bedst i Europa og værst i Stillehavsområdet, som er den eneste 

region uden en signifikant positiv alpha. Strategien har haft en særdeles god periode siden finanskrisen med 

stabile positive afkast. 

3.5 Quality 

3.5.1 Intuition: Quality 

At investere efter quality-faktoren går ud på at investere i selskaber af høj kvalitet, og på trods af at det lyder 

som en oplagt grundtanke at følge, så er quality-faktoren relativt ny sammenlignet med value, momentum 

og size. En af udfordringerne ved denne faktor er, at begrebet kvalitet har mange aspekter, når det relateres 

til selskaber. Dette afsnit vil forsøge at afdække nogle af dem. 

Value-investorer går efter at købe aktier med en meget lav pris ved eksempelvis en lav book -to-price værdi, 

men som tidligere nævnt kan der være en grund til, at en aktie er prissat lavt. Risikoen for, at value-investorer 

ender med et selskab med fundamentale mangler, kaldes ”the value trap”.  Quality faktoren skulle således 

undgå denne. Warren Buffet, som formentlig ikke behøver en introduktion, har følgende kendte udsagn: 
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»It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price«  

- Warren Buffet, Berkshire Hathaway Inc., Annual Report, 1989. 

Herved flyttes fokus fra prisen og over på selskabets kvalitet. Faktisk finder Frazzini, Kabiller og Pedersen 

(2013), at en stor del af alpha for Buffet’s Berkshire Hathaway kan forklares via quality-faktoren.  

Idéen om at investere i selskaber af høj kvalitet kan godt ledes tilbage til Graham og Dodd (1934) og deres 

tanke om at investere efter den indre værdi, men det er først senere, at den quality-faktor, som vi kender i 

dag, har taget form. Richard Sloan (1996) har udviklet en parameter til at vurdere indtjeningens kvalitet. Den 

måler differencen mellem den cash flow-baserede indtjening og den regnskabsmæssige indtjening, og den 

kan her identificere røde flag og fravælge selskaber med aggressiv regnskabsføring.  

Quality-faktoren fik øget opmærksomhed i årene efter it-boblen, hvor Jeremy Granthams 

investeringsselskab, GMO, i deres udgivelse ”The Case for Quality – The Danger of Junk” fra 2004 finder, at 

selskaber af høj kvalitet outperformer selskaber af lav kvalitet. De benytter i deres artikel de fire parametre: 

gearing, profitmargin, indtjeningsvolatilitet og beta, og de finder at parametrene på selvstændig vis 

outperformer deres modpart.  

Det er ikke unormalt, at quality-faktoren kombineres med en eller flere lav-risiko parametre. Lav betaværdi 

eller volatilitet bliver forbundet med et selskab af høj kvalitet og indgår også som et element i Asness’, 

Frazzinis og Pedersens (2014) Quality-Minus-Junk (QMJ) faktor. Til at danne QMJ-faktoren benytter Asness, 

Frazzini og Pedersen (2014) fire hovedparametre, som er Z-scorer af profitability, growth, safety og payout, 

hvor disse hovedparametre er bygget op af i alt 21 delparametre. Heri indgår en lav betaværdi som en del af 

safety-scoren, som også indeholder lav idiosynkratisk volatilitet, lav gearing, lav konkursrisiko og lav ROE 

volatilitet. Det er ikke unormalt, at der er overlap mellem parametrene i quality-faktoren og low risk-faktoren, 

og der er også flere, som benytter parametrene i en samlet ranking (Pedersen, 2015).  

Det er ligeledes ofte set, at quality kombineres med value således, at der investeres i selskaber med en høj 

kvalitet, men samtidig med en billig prissætning. Faktorerne er derfor ikke så skarpt opdelte, som det indtil 

videre har været tilfældet i denne afhandling. Robert Novy-Marx (2013) finder, at profitabilitet målt ved gross 

profit-to-asset har omtrent samme forklaringsevne som book-to-market til at forudsige afkast mellem aktier. 

Profitable selskaber genererer et signifikant merafkast i forhold til ikke profitable selskaber på trods afhøjere 

værdiansættelsesmultipler. Han argumenterer ligeledes for, at value-strategien performance kan forbedres 

markant ved at kontrollere med hans profitabilitetsmål. Han tester også tidligere studiers parametre for 

quality-faktoren og finder, at gross profit-to-asset er har den bedste performance som enkeltstående 

parameter.  
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Fama og French (2014) tilføjer de to faktorer profitabilitet og investeringsmønster til deres populære tre-

faktor model og finder, at evnen til at forklare afkast på tværs af aktier forøges, men samtidig falder 

forklaringsgraden for value-faktoren. 

De fleste studier af quality faktoren tester forskellige parametre til at definere quality, men det er meget 

begrænset med litteratur, som beskæftiger sig med at forklare hvad der driver quality-præmien. Det lyder 

måske logisk, at kvalitetsselskaber har en bedre performance, men tilhængere af det effektive marked vil 

sige, at kvaliteten bør afspejles i prisen. Det viser sig også, at selskaberne prissættes højere, men den 

historiske præmie er et bevis på, at priserne ikke er proportionalt højere med kvaliteten. Quality 

sammenlignes ofte med kvalitetsudgaven af value, men en stor del intuitionen bag value falder her til jorden. 

Kvalitetsaktier har ikke en forhøjet systematisk risiko eller konkursrisiko. På den anden side kan en del af 

quality-præmien forklares med samme argumenter som low risk-præmien, grundet et vist overlap i 

strategierne. Herved kan en del af præmien forklares med investorernes begrænsede mulighed for gearing 

samt problematikker relateret til benchmarking.  

Tilbage af rationelle forklaringer må være, at markedet historisk ikke var været effektivt til at behandle disse 

informationer og derfor har undervurderet selskaber af høj kvalitet. Quality-præmien kan derfor ses som en 

mild kritik af hypotesen om effektive markeder. 

3.5.2 Implementering: Quality 

Som forrige afsnit afslørede, så findes der ikke en universel definition, der er standard på området, hvilket 

relaterer sig til faktorens flerdimensionelle aspekter. Denne analyse lægger vægt på at definere faktorens 

parametre således, at de indikerer, at investorer bør betale en højere en pris for det pågældende selskab. På 

trods af der eksisterer et overlap mellem quality og value og et overlap mellem quality og low risk vil de 

parametre, som indgår i disse faktorer, ikke indgå i quality-faktoren. Det skyldes, at de i denne afhandling er 

defineret som selvstændige parametre, og hvis de inkluderes, kan de senere have dobbelt vægt, når 

faktorerne kombineres. Quality defineres i denne analyse ud fra følgende fire parametre: Return on Equity 

(ROE), Return On Invested Capital (ROIC), Gross Profit-to-Asset og volatilitet i Profit Margin. De fire parametre 

har samme vægt i den sammensatte quality-score. 

ROE er et nøgletal, som går igen i de fleste definitioner af quality-faktoren. ROE viser forrentningen af 

egenkapitalen. En høj ROE er tegn på, at virksomheden har en høj rentabilitet, hvilket betyder, at investor 

bør være villig til at betale en højere pris, målt på gængse værdiansættelsesmultipler som B/P.  

Formlen for ROE lyder således:  

𝑅𝑂𝐸𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡

(𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑡−1)/2
 (3.5) 
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Balancetallene som benyttes til parametrene i denne faktor stammer fra selskabernes årsrapporter for at 

sikre en god datakvalitet4, og de opdateres hvert år d. 30 juni. Det betyder, at porteføljerne konstrueres ud 

fra data, som er mellem 6 og 18 måneder gamle, hvilket kan ses som en svaghed. Hertil skal det nævnes, at 

der i disse parametre er en høj grad af autokorrelation, samt at faktoren er relativt langsigtet. Derfor er den 

reelle effekt af forsinkede data begrænset.  

ROE har den svaghed, at den er påvirket af selskabets kapitalstruktur. Alt andet lige vil en højere 

selskabsgearing resultere i en højere ROE. Derfor er ROIC også medtaget, idet ROIC er upåvirket af selskabets 

gearing, da den måler forrentningen af den investerede kapital i stedet for af egenkapitalen. En høj ROIC er 

ensbetydende med, at det pågældende selskab har en høj rentabilitet og indikerer ligesom en høj ROE, at 

aktien bør have en højere prissætning. En høj forrentning kan også være en indikation på, at selskabet har 

en konkurrencemæssig fordel. Det kan være eksempelvis være muligt at tage højere priser end 

konkurrenterne, eller selskabet kan have en struktur, som kræver færre kapitalbindinger. ROIC og til dels ROE 

har dog den svaghed, at balancen kan optimeres regnskabsmæssigt for at forbedre nøgletallene. Der er det 

klassiske eksempel med to identiske virksomheder, men hvor den ene lejer de fleste aktiver. Virksomheden, 

der lejer, vil have en slankere balance, og derfor en højere ROIC end det selskab, der ofte ejer sine aktiver. 

Formlen er tæt forbundet med formel 3.5 for ROE:  

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡

(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1)/2
 

Den tredje parameter er gross-profit-to-asset, som blev introduceret i forrige afsnit som den enkeltstående 

parameter, der havde de bedste empiriske resultater. Gross-profit-to-asset udelader halvdelen af 

resultatopgørelsen og koncentrerer sig om bruttoresultatet. Det fremhæves som en fordel og en af årsagerne 

til dens gode forklaringsevne, at dette nøgletal har en mindre grad af støj end de fleste andre.  

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 =
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑡

(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑡−1)/2
 

Sidste parameter i rækken er earnings variability, som måler standardafvigelsen i overskudsgraden over de 

seneste fem år. Her vil selskaber med en lav volatilitet have en stabil indtjeningsevne og bør ligeledes handles 

til en merpris i forhold til de selskaber med større udsving. Det betyder, at i sammenhæng med de andre 

parametre identificeres selskaber med en stabil, høj indtjening. Det kan kritiseres, at en periode på fem år 

ikke indeholder nok observationer til at kunne beregne en optimal standardafvigelse. Problemet er, at jo 

længere periode, desto mere øges sandsynligheden for, at selskabet ikke kan sammenlignes med sin tidligere 

                                                           
4 Kvartalsvis rapportering giver omtrent samme resultater, men her har data ikke samme tilgængelighed for analysens 
regioner og tidsperioder. 

(3.6) 

(3.7) 
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udgave. Parameteren har et mindre overlap til low risk, men adskiller sig samtidig ved udelukkende at 

indeholde tal fra balancen og ikke prisfølsomhed eller systematisk risiko, som low risk-faktoren bygger på i 

denne afhandling.  

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑡 = 𝑆𝑡𝑑. 𝑑𝑒𝑣 (
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑡
) 

Afslutningsvis kan det nævnes, at Quality-strategien ofte vil tilte over mod sektorer, som generelt scorer højt 

på quality parameteren. Der er derfor flere, som i praksis konstruerer en sektorneutral portefølje eller 

indsætter en grænse for sektorkoncentrationen. Det undlades dog i denne analyse, da formålet er at 

strategien ikke skal fungere selvstændigt, men indgå i strategi sammen med flere faktorer. Herved vil der 

automatisk komme en højere grad af diversifikation blandt sektorerne.  

3.5.3 Resultater: Quality 

 

Tabel 3.5: Performancetabel for quality-faktoren. 1. decil indeholder de aktier som har scoret højest på faktorens definition. Formler 

for de enkelte performancemål kan findes i appendiks B.  NA = Nordamerika, EU = Europa, SHO = Stillehavsområdet. Kilde: Datastream, 

Bloomberg, egen tilvirkning. 

Decil Afkast Merafkast Std.afv SR Beta Alpha T-test VaR Maks DD

D1 7,4% 1,5% 13,2% 0,56 0,83 2,5% 2,95 -5,8% -49%

D2 7,3% 1,4% 14,8% 0,50 0,95 1,7% 2,53 -6,4% -52%

D3 6,9% 0,9% 15,1% 0,45 0,98 1,1% 1,72 -6,9% -54%

D4 7,0% 1,1% 14,8% 0,47 0,96 1,3% 2,30 -7,3% -55%

D5 6,6% 0,6% 15,0% 0,44 0,97 0,8% 1,30 -6,5% -58%

D6 6,3% 0,3% 15,0% 0,42 0,97 0,5% 0,74 -7,3% -62%

D7 6,2% 0,3% 15,2% 0,41 0,98 0,4% 0,51 -6,9% -63%

D8 5,1% -0,8% 15,2% 0,33 0,99 -0,8% -1,38 -7,5% -62%

D9 4,5% -1,4% 16,5% 0,27 1,07 -1,8% -2,52 -8,3% -62%

D10 0,1% -5,9% 21,3% 0,00 1,30 -7,6% -4,42 -10,8% -84%

Long Portefølje

Global 7,4% 1,5% 13,9% 0,53 0,89 2,1% 3,17 -6,2% -50%

NA 8,7% 1,8% 15,1% 0,58 0,88 2,6% 2,59 -6,7% -50%

EU 7,9% 1,3% 15,0% 0,53 0,90 2,0% 2,13 -6,7% -52%

SHO 2,5% 0,7% 16,0% 0,16 0,90 0,9% 0,71 -7,9% -61%

Short Portefølje

Global 2,3% -3,6% 18,5% 0,12 1,18 -4,7% -4,66 -9,8% -70%

NA 2,5% -4,4% 21,7% 0,12 1,25 -6,1% -3,74 -10,1% -83%

EU 4,2% -2,4% 18,4% 0,23 1,11 -3,1% -3,22 -9,1% -64%

SHO -1,1% -3,0% 20,0% -0,06 1,14 -3,2% -2,29 -9,9% -81%

Long-Short Portefølje

Global 5,1% - 7,9% 0,64 -0,29 6,8% 4,92 -3,0% -24%

NA 6,2% - 12,6% 0,49 -0,37 8,7% 3,74 -4,9% -35%

EU 3,7% - 8,5% 0,43 -0,22 5,1% 3,12 -3,4% -22%

SHO 3,7% - 12,0% 0,31 -0,24 4,1% 1,74 -4,9% -47%

Global

(3.8) 
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Tabel 3.5 afslører, at investorer, der har fulgt quality-strategien, historisk er blevet belønnet med et 

signifikant merafkast. Afkastet er størst for første decil, som indeholder aktier med den højeste quality-score, 

og er derefter svagt faldende indtil decil 9-10, som har et afkast, der markant lavere. Forskellen i afkastet er 

begrænset mellem selskaber af høj kvalitet og middel kvalitet, hvilket betyder, at quality-faktoren reelt set 

er bedre til at identificere aktier med lave afkast end aktier med høje afkast.  

Hvis man vender blikket mod de 10 decilers risiko, så viser det sig, at porteføljerne med selskaber af høj 

kvalitet, helt som forventet, har en lavere risiko end deres modpart. Risikoen er svagt faldende, hvis man ser 

fra høj til lav kvalitet, hvor 10. decil skiller sig ud ved at have en markant højere risiko.  

  

Figur 3.11: Sharpe ratios fordelt på deciler og regioner. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Figur 3.11 viser tydeligt, at høj kvalitet giver et bedre risikojusteret afkast. Den afslører samtidig, at quality-

faktoren kun har virket ensidigt i Stillehavsområdet. Her genereres merværdien i strategien således kun ved 

at fravælge selskaber med lav kvalitet.  

Long-short porteføljen har på det globale plan givet et gennemsnitligt afkast på 5,1% og analysens laveste 

standardafvigelse på blot 7,9%, sammenlignet med de fire andre faktorer. Porteføljen har en negativ 

betaværdi, hvilket også var forventet, da kvalitetsaktier ofte udviser en større stabilitet. Derudover inkluderer 

quality-faktoren i denne analyse også volatiliteten i indtjeningsmarginen, hvilket er et stabiliserende element. 

Værdien overrasker en anelse ved at være nede på -0,34, men det skyldes hovedsageligt, at 10. decil har en 

markant forhøjet betaværdi på 1,30. Den negative værdi viser, at der er potentiale for at skalere strategien 

på samme vis som med long-short strategien for low risk-faktoren.  Den negative betaværdi resulterer i, at 

alpha er højere end afkastet og er særdeles signifikant for alle porteføljer med undtagelse af 

Stillehavsområdet. 
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Figur 3.12: Akkumuleret afkast. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Figur 3.12 viser quality-faktorens performance gennem analyseperioden, og her ses det, at it-boblen har en 

dramatisk påvirkning på afkastet. På det globale plan er strategien relativt upåvirket af selve opbygningen af 

it-boblen i 1997-2000. Hertil skal det siges, at strategien har et fald på det nordamerikanske marked, men 

det opvejes delvist af kraftige afkast i Stillehavsområdet i samme periode. Strategien performer derimod 

særdeles godt, når boblen brister og i tiden kort derefter. Især Nordamerika har kraftige stigninger i perioden. 

Det skyldes, at de it-selskaber, som var steget meget i værdi uden reelt at have nogen stærk indtjening, er 

blevet defineret som selskaber med lav kvalitet. Det korte ben indeholder således en del af disse aktier, og 

det medfører, at strategiens afkast stiger kraftigt. Det stemmer også overens med, at quality-faktoren fik 

fornyet opmærksomhed i tiden efter it-boblen.  

Quality-strategien viser også udsving under finanskrisen, og her ses det igen, at den har et modcyklisk træk. 

Afkastet tager et spring opad i perioden i perioden omkring Lehman Brothers konkurs i september 2008. Det 

stemmer overens med, at selskaber med lav indtjening blev særlig hårdt ramt, da kreditmarkederne blev 

strammet. Tendensen med at performe modcyklisk er en attraktiv egenskab for investorer, idet strategien 

performer godt, når der er allermest behov for det.  

Figur 3.12 viser en svaghed ved strategien, idet der kan observeres en lang periode fra 2002 til 2008, hvor 

der stort set ikke er noget positivt afkast at spore. Det er en lang periode uden afkast, men den dækker også 

over det store opsving, som lå forud for finanskrisen med kraftige stigninger i boligpriser og på 

aktiemarkederne. På den anden side har strategien vist gode resultater de seneste år, og det er med til at 

holde de fremtidige forventninger til quality-præmien oppe, alt andet lige.  

3.6 Delkonklusion 

Dette kapitel har undersøgt afhandlingens fem faktorer ud fra   et globalt investeringsunivers - i perioden 

1993 til start 2016. Analysen viser, at investorer har mulighed for at generere et merafkast ved at følge de 
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undersøgte faktorer. Resultaterne var overordnet i tråd med resultater fra tidligere studier på området, men 

der vil være en naturlig forskel, da faktorerne kan performe forskelligt over lange perioder, og samtidig er 

definitionerne ikke altid universelle.  

Low risk-faktoren genererede det højeste afkast, og med en sharpe-ratio på hele 0,91 var den også periodens 

bedst performende på en risikojusteret basis. I den anden ende af skalaen ligger size-faktoren, der viste sig 

at have periodens svageste performance. I analyseperioden formåede den blot at skabe et årligt afkast på 

1,3%, og dertil kommer, at afkastet endda kan forklares som systematisk risiko, da alpha ligger på 0%. Det 

skaber naturligvis en usikkerhed om faktorens eksistens og fremtidsudsigter. Derfor kan det også overvejes, 

om den bør indgå i den videre analyse, men hertil kan der argumenteres for, at er der stadig er mulighed for, 

at faktoren kan bidrage til diversifikation, da det viser sig, at den har en negativ korrelation til flere af de 

andre faktorer. Samtidig har size-faktoren stadig mulighed for at skabe performance, hvis faktoren kan 

rammes med markedstiming.  

Kapitlet har ydermere diskuteret mulige forklaringer bag de observerede præmier, og her var der begrænset 

støtte til de traditionelle forklaringer, som beror på hypotesen om effektive markeder. De kunne typisk 

afvises delvist, men hertil kommer, at analysen ikke har medtaget alle aspekter af risiko, men har fokuseret 

mest på markeds- og totalrisiko. Momentum, low risk og quality havde alle en signifikant alpha, mens value-

præmien lige akkurat ikke var signifikant med et signifikansniveau på 0,05. Forklaringerne, som tager 

udgangspunkt i behavioral finance teorier, er svære at be- eller afkræfte, og debatten om præmiernes 

eksistens vil med stor sandsynlighed fortsætte fremover.   

 

Tabel 3.6: Opsummerende tabel for kapitel 3. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

  

Afkast Std.afv. SR Alpha Afkast Std.afv. SR Alpha
Value 8,6% 17,6% 0,49 2,4% 6,6% 18,1% 0,37 7,0%
Momentum 8,5% 17,6% 0,48 3,0% 8,4% 20,2% 0,42 10,9%
Size 6,3% 18,2% 0,35 -0,3% 1,3% 8,2% 0,16 0,0%
Low Risk 13,7% 17,5% 0,78 8,3% 13,7% 15,0% 0,91 14,9%
Quality 7,4% 13,9% 0,53 2,1% 5,1% 7,9% 0,64 6,8%

Long only Long-Short
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4 Sammensætning af multistrategi 

4.1 Hvorfor multistrategi? 

Hovedargumentet for, at investorer bør benytte sig af en multistrategi, er diversifikation. Den foregående 

analyse viste, at præmierne kan have manglende afkast over lange perioderne, og derudover have 

forskelligartede reaktioner på makroøkonomiske events. Derfor vil en investor, som følger flere faktorer, 

have en mere konsistent og stabil og performance. Med andre ord kommer det an på korrelationerne mellem 

faktorerne, hvilket vil blive diskuteret senere i dette kapitel. Det kan afsløres, at korrelationerne viser sig i 

flere tilfælde at være negativt korrelerede, hvilket bestemt er fremmende for diversifikationen. 

Litteraturen for faktorinvestering beskæftiger sig hovedsageligt med at analysere faktorerne separat, men 

der findes enkelte studier, som fokuserer på sammenhænge. Det gælder især kombinationen af value og 

momentum. Det er derimod sjældent, at fokus er bredt nok til at inkludere flere faktorer som i denne 

afhandling. Value og momentum er blevet fremhævet, fordi de viser sig at være negativt korrelerede. Selvom 

en negativ korrelation er mest fordelagtig til diversifikation, så kan ukorrelerede strategier eller strategier 

med lav korrelation også bidrage væsentligt til diversifikation. Det er et emne, som er lidt overset i 

litteraturen, men som ikke bør ignoreres.  

Diversifikation virker som en åbenlys fordel, men i praksis viser det sig, at af de institutionelle investorer, som 

benytter sig af faktorinvestering, er det kun 37%, som følger en erklæret multifaktorstrategi. Denne andel 

har tidligere været meget lavere (FTSE Russel, 2016).  

Et andet argument for at benytte sig af en multistrategi er reduktion af transaktionsomkostninger. Set i 

forhold til at følge strategierne separat, så er der her mulighed for at for at mindske 

transaktionsomkostninger ved at kombinere flere strategier i en samlet multistrategi. Potentialet for 

reduktion afhænger af, hvordan faktorerne er implementeret. Det er klart, at investeringsuniverset skal være 

omtrent det samme, før der er mulighed for en udligning. Det må understreges, at det er diversifikationen, 

som er hovedargumentet for en multistrategi, og derfor vil transaktionsomkostninger få en begrænset 

opmærksomhed i dette kapitel. 

Der er flere metoder, som kan benyttes til at implementere faktorer, men det er ikke et emne, som denne 

afhandling vil gå i dybden med. Denne afhandling undersøger en multifaktorstrategi konstrueret af de long-

short porteføljer, der blev dannet i forrige kapitel. Derudover vil long-only porteføljerne også blive behandlet 

i begrænset omfang.  

En anden metode er at rangere aktierne efter en sammensat score ud fra flere faktorer. Denne metode er 

tidligere blevet benyttet til at sammensætte faktorerne value og quality med gode resultater. Derudover har 
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quality- og low risk-faktorerne også vist sig at have en forbedret performance ved at kombinere deres 

parametre i en samlet faktor (Pedersen, 2015). Denne metode er den mest effektive multifaktormodel i 

forhold til transaktionsomkostninger. Udover disse to metoder er en anden populær metode at tilte en 

eksisterende portefølje mod udvalgte faktorer. 

Det store spørgsmål er, med hvilken vægt de forskellige faktorer skal indgå i en samlet multistrategi. En 

traditionel metode er at lade hver faktor indgå med vægt svarende til 1/n, hvor n er det samlede antal af 

faktorer. Dette er højst sandsynligt ikke den mest optimale sammensætning, da det er muligt at forbedre 

strategiens afkast- og risikoforhold ved at benytte optimeringsværktøjer, hvilket de kommende afsnit vil 

behandle. 

4.2 Mean-variance optimering 

Til at optimere porteføljevægtene i denne afhandling benyttes Markovitz’ mean-variance optimering, som 

også er kendt som moderne porteføljeteori, på trods af at teorien er udviklet i 1950’erne. Det er et vigtigt 

værktøj i valget af aktivallokering, både akademisk og i praksis. Mean-variance optimering benyttes ofte til 

at fastsætte de to efficiente porteføljer – minimum varians-porteføljen og tangentporteføljen. Den 

førstnævnte fastsættes ved, at investor vælger de porteføljevægte 𝑤𝑡, som minimerer variansen af 

portefølje-afkastene:  

min
𝑤𝑡

𝑤𝑡′∑ 𝑤𝑡
𝑡

, 

𝑤𝑡′1𝑁 = 1 

Den anden portefølje, tangentporteføljen, er defineret som det punkt hvor Capital Market Line (CML) 

tangerer den efficiente rand. Her gælder følgende udtryk:  

max
𝑊𝑡

𝐸[𝑤𝑡
𝑇𝑟]

𝑆𝑡𝑑[𝑤𝑡
𝑇𝑟]

 

𝑤𝑡′1𝑁 = 1 

Vægtene er her givet ved: 

𝑤𝑡
𝑇 =

∑ 𝜇𝑡
−1
𝑡

1𝑁′ ∑ 𝜇𝑡
−1
𝑡

 

I ovenstående er 𝜇𝑡 og ∑𝑡 henholdsvis det gennemsnitlige afkast og kovariansmatricen på afkast, 

fratrukket den risikofrie rente. Idet optimeringen senere vil få flere begrænsninger, bliver det nødvendigt at 

løse ovenstående med et programmeret optimeringsværktøj, da det ellers ikke er muligt. Den efficiente rand 

kan tegnes som en lineær kombination af minimum varians-porteføljen og tangentporteføljen. Ved fravær af 

et risikofrit aktiv vil investorer, der anvender en mean-variance analyse, konstruere en portefølje bestående 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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af udelukkende risikable aktiver, som ligger på denne efficiente rand. Inddrages et risikofrit aktiv derimod i 

investors investeringsunivers, bliver den nye efficiente rand til CML linjen. Denne afhandling vil ikke 

omhandle investors risikoaversion, og da alle afkast i denne afhandling er målt som merafkast i forhold til 

den risikofrie rente, vil der blive fokuseret på tangentporteføljen.  

4.2.1 Kritik af mean-variance modellen 

Mean-variance modellen har sine svagheder, som her vil blive beskrevet kort. Udover at være et kraftfuldt 

værktøj giver modellen ofte ustabile resultater og hjørnelæsninger, hvor vægtene kan få et urealistisk 

udseende. Dette kan dog minimeres ved forskellige metoder, hvor en populær løsning er at sætte rammer 

for vægtenes størrelse. 

Et væsentligt punkt i kritikken er den store sandsynlighed for, at modellens input indeholder estimationsfejl, 

hvilket er umuligt at undgå. Estimeringen af kovariansmatricen tager normalt udgangspunkt i de historiske 

afkast, men her er der ingen sikkerhed for, at historikken gentager sig. Derudover antages det samtidig, at 

alle korrelationer er konstante gennem hele estimeringsperioden, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet.  

Det andet vigtige input er afkastvektoren, og her er der endnu større uvished i forhold til at anvende de 

historiske afkast. Modellen sande input er ex ante afkast, men de er svære at estimere i praksis, og modellen 

kan være særdeles følsom over for de estimerede ex ante afkast. Modellen antager samtidig, at afkastene er 

normalfordelte, hvilket ofte viser sig ikke at være tilfældet aktiemarkedet. Der er foretaget test af 

normalfordelingsantagelsen i appendiks C, og hypotesen om normalfordelte afkast kan afvises i 11 ud af 12 

tilfælde. Aktiemarkedet og long-only porteføljerne er venstreskæve og har dermed en forhøjet risiko på 

tabssiden. Mean-variance modellens eneste risikomål er varians, hvilket ikke tager højde for en øget 

halerisiko. Problemet er i denne afhandling mindsket en anelse ved at benytte log-afkast. Markovitz’ model 

indeholder endvidere en antagelse om transaktionsomkostninger på nul, hvilket er uopnåeligt i praksis.  

På trods af ovenstående svagheder er metoden fortsat et af de bedste værktøjer til at finde de mest optimale 

porteføljevægte. 

4.3 Korrelationsmatrix 

Kovariansmatricen er den ene inputvariable i mean-variance optimeringen, hvor afkastvektoren er den 

anden. Afkastvektoren vil blive diskuteret i afsnit 4.5, mens dette afsnit vil se nærmere på 

korrelationsmatricen. Korrelationsmatricen er lidt nemmere at tolke på end kovariansmatricen, da den 

udelukkende ser på sammenhængen mellem faktorerne og ikke inkludere deres varianser:  

𝜌𝑖𝑗 =
𝐾𝑂𝑉𝑖𝑗

𝜎𝑖𝜎𝑗
 (4.4) 
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Korrelationsmatricen er vist i tabel 4.1 herunder, og af den fremgår det, at der er gode muligheder for at 

diversificere ved at benytte flere strategier samtidig. Korrelationerne er generelt lave og i flere tilfælde 

negative. Den højeste korrelation er på 0,39 mellem low risk og quality. Det er også forventet, at de er 

korrelerede, da de besidder nogle af de samme karakteristika, herunder indgår der i definitionen af quality 

også en volatilitetsparameter i form af earnings variability.  

 

Tabel 4.1: Korrelationsmatrice for 1993-jan 2016 for long-short porteføljerne. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning.  

Value og momentum har datasættets laveste korrelation på -0,60. Denne korrelation er som tidligere nævnt 

også blevet fremhævet i litteraturen, hvor det er konkluderet, at de er særligt fordelagtige at følge simultant, 

grundet deres modsatrettede afkastserier. Det er også en logisk konsekvens af, at de er defineret som 

hinandens modsætninger. Momentum følger selskaber, som er steget meget i værdi, mens value-strategien 

følger selskaber med lav prissætning, hvor det er svært for et selskab at besidde begge egenskaber. Asness, 

Moskowitz og Pedersen (2013) finder i deres studie, at value og momentum er negativt korrelerede, både 

inden for og på tværs af aktivklasser. Dette indikerer, at der eksisterer et fælles risikoelement, som de bl.a. 

forklarer med global finansieringslikviditet. Når der er indikation på et globalt fundamentalt risikoelement, 

så øger det sandsynligheden for, at korrelationen følger det historiske billede fremadrettet. 

Size-faktoren er kun positivt korreleret med value-faktoren, og det kan skyldes den logiske sammenhæng, at 

selskaber med en lav pris også har en lav samlet markedsværdi. Derudover kan det konkluderes, at de 

resterende faktorer er tiltet over mod større selskaber. 

Den eneste reelle overraskelse er, at low risk-faktoren viser en relativ høj korrelation med value-faktoren. 

Det er modstridende med et af argumenterne bag value-præmien, hvor value-præmien betragtes som en 

kompensation for en øget risiko.  

Korrelationsmatricen indeholder aktieindekset MSCI World samt et obligationsindeks5. Det skyldes, at den 

kommende optimering også vil indeholde aktier og obligationer for at efterligne den generelle investors 

portefølje. I forhold til aktieindekset kommer det til syne, at size er den eneste faktor med en positiv 

korrelation, mens value-faktoren er relativt ukorreleret. Både momentum, low risk og quality viser tegn på 

                                                           
5 BofA Merrill Lynch Global Government Bond Index 

Value Momentum Size Low Risk Quality Aktier
Value 1
Momentum -0,60 1
Size 0,21 -0,42 1
Low Risk 0,35 0,18 -0,12 1
Quality 0,17 0,19 -0,35 0,39 1
Aktier -0,06 -0,27 0,28 -0,21 -0,49 1
Obligationer 0,10 0,09 -0,05 0,25 0,11 -0,17
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at være kontracykliske, hvilket bestemt er til gavn for den typiske investor. Quality-faktorens korrelation med 

aktieindekset er helt nede på -0,49, hvilket skyldes, at porteføljens lange ben har langt mindre markedsrisiko 

end det korte ben. Det samme er tilfældet for low risk-faktoren, men her er strategien skaleret således, at 

den er mere markedsneutral. Obligationsindekset er svagt negativt korreleret med aktieindekset, hvilket 

også var forventet, da de oftest reagerer modsat på makroøkonomiske begivenheder. Derudover er 

obligationsindekset forholdsvis ukorreleret med præmiestrategierne. Den eneste iøjefaldende korrelation 

for obligationsindekset er den positive korrelation med low-risk faktoren. Det tyder på, at når investorer 

søger væk fra risiko, så søger de ikke kun hen mod obligationer, men også mod mere sikre aktier.   

4.4 Korrelationer - Ex ante 

En af de antagelser, der ligger bag mean-variance optimeringen, er, at kovarianser og korrelationer er 

konstante i hele perioden. Normalt forudsættes det samtidig, at det det historiske billede af risiko er et godt 

estimat for fremtiden. Disse to udsagn vil kort blive diskuteret i dette afsnit. 

Som det tidligere er blevet nævnt, har faktorinvestering oplevet en stor stigning i popularitet de seneste år. 

Et er, at flere investorer går efter disse præmier, men samtidig er de også blevet langt mere tilgængelige i 

form af indeks, futures og ETF’er. Dermed kan de lettere handles og bliver dermed mere likvide. Tendenser 

som disse kan godt drive korrelationer. Eksempelvis har både small-cap aktier og emerging market aktier 

tidligere oplevet en kraftig stigning i popularitet og er derfor blevet mere likvide. Det har medvirket til at 

drive korrelationen op med de store generelle aktieindeks6. 

Figur 4.1 viser de gennemsnitlige 5-årige korrelationer for alle korrelationer i korrelationsmatricen. Her 

fremkommer der er en svag tendens til stigende korrelationer, hvor de positive korrelationer bliver mere 

positive, mens de negative korrelationer bliver mere negative. Når korrelationerne bliver forstærket i begge 

ender af skalaen, så er der modsatrettede effekter på gevinsten ved diversifikationen. Tendensen til stigende 

korrelationer medfører, at diversifikationsgevinsten bliver overvurderet for de positive korrelationer. Det 

betyder samtidig, at negative korrelationer bør få øget fokus, hvis tendensen er fortsættende.  

                                                           
6 Påstanden er testet på MSCI World/MSCI Emerging Markets og MSCI World/S&P Developed Small cap 
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Figur 4.1 Gennemsnitlige 5-årige rullende korrelationer. Beregningen er baseret på alle 21 korrelationer i korrelationsmatricen inddelt 

i positive og negative korrelationer. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Figur 4.1 har afsløret, at antagelsen om konstante korrelationer er under pres. Et er den stigende tendens, 

men korrelationerne viser sig også følsomme over for enkelte observationer. Korrelationerne stiger meget 

pludseligt i april 2009, hvor aktiemarkedet oplever en korrektion i forhold til de store tab, som skete kort 

forinden. Senere falder korrelationerne så igen, når observationen falder ud af den løbende 5-årige 

korrelation. 

Udviklingen for de individuelle korrelationer er afbilledet i appendiks D, og her er der naturligvis endnu større 

udsving at spore, hvor nogle korrelationer derudover også kan have en markant stigende eller faldende 

tendens. Korrelationerne for de seneste fem år er vist i tabel 4.2 herunder. Forskellen til korrelationsmatricen 

i afsnit 4.3, som er beregnet på hele analyseperioden, er rapporteret til højre.  

  

Tabel 4.2: 5-årig korrelationsmatrice, beregnet på afkast fra jan-2011 til jan-2016. Differencen er vist i tabellens højre side (5-årige 

korrelationer fratrukket korrelationer beregnet på hele perioden). Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning.  

Tabellen viser, at korrelationsmatricens højeste korrelation mellem low risk og quality, er blevet højere. Value 

og momentum havde den mest negative korrelation, og her ses det, at den er blevet mere negativ. Det er 

svært at forestille sig, at både value og momentumstrategien kan performe godt, når de begge er så negativt 

korrelerede, men hertil kommer også, at value-præmien har været meget lav de seneste 5 år. En interessant 
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V M S LR Q A V M S LR Q A
Value (V) 1 0
Momentum (M) -0,77 1 -0,17 0
Size (S) 0,33 -0,49 1 0,13 -0,07 0
Low Risk (LR) -0,31 0,56 -0,57 1 -0,67 0,39 -0,46 0
Quality (Q) -0,39 0,44 -0,56 0,63 1 -0,56 0,25 -0,21 0,24 0
Aktier (A) 0,12 -0,26 0,25 -0,26 -0,55 1 0,18 0,01 -0,03 -0,05 -0,06 0
Obligationer -0,13 0,24 -0,12 0,54 0,29 -0,29 -0,23 0,15 -0,07 0,29 0,18 -0,12

5 årige korrelationer Difference til historisk korrelationsmatrix
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udvikling kan ses for value-faktoren, som går fra at være positivt korreleret med low risk og quality faktorerne 

til at have en betydelig negativ korrelation med begge. Det ses også, at korrelation mellem low-risk og 

obligationsindekset har taget et nyk opad. Det kan være et resultat af, at periodens faldende renter har 

gavnet low risk-strategien og naturligvis obligationsafkastet.  

Helt generelt viser det sig tæt på umuligt at undgå estimationsfejl for korrelationerne. De kortsigtede 

korrelationer ligger så at sige ”tættere” på ex ante korrelationer og kan fange en eventuel tidsvariation, mens 

de langsigtede har en længere historik og bør derfor give et mere stabilt og helstøbt risikobillede. For bedre 

at kunne vælge fremgangsmåde er der foretaget backtests for minimum varians-porteføljen. Minimum 

varians-porteføljen har den fordel, at den er uafhængig af forventede afkast, og er derfor udelukkende 

baseret på kovariansmatricen. Der er testet to metoder, hvor den første type optimering er baseret på 

kovariansmatricen for de seneste fem år. Herved findes et sæt porteføljevægte, der holdes et år frem, før en 

ny optimering foretages. Den anden metode benytter samme fremgangsmåde, men udvider løbende antallet 

af observationer til beregning af kovariansmatricen. Herved må den metode, som realiserer den laveste 

standardafvigelse være den, der bedst estimerer ex ante korrelationer. Resultatet er vist i appendiks E, og 

her fremgår det, at der ikke er meget forskel, men kovariansmatricerne baseret på de lange korrelationer har 

realiseret marginalt lavere standardafvigelser. Der er behov for et bredere studie for at kunne sige noget 

generelt, men i denne afhandling tyder det på, at det er mest hensigtsmæssigt at benytte korrelationer 

baseret på hele analyseperioden til den kommende optimering. Dette er velvidende om, at resultatet er 

forbundet med en vis usikkerhed, hvilket er uundgåeligt. 

4.5 Ex ante afkast 

I forbindelse med en mean-variance optimering forudsættes det normalt, at den historiske risiko giver et 

godt billede af den fremtidige risiko. Det modsatte er tilfældet for aktivernes afkast. Her anses de historiske 

afkast normalt ikke for at være tilsvarende til de forventede afkast. I forhold til denne analyse kan det også 

være svært at forestille sig, at low risk-faktoren kan opretholde et årligt afkast på 13,7% og en dertil hørende 

sharpe ratio på 0,91 fremadrettet. En del af de historiske præmier kan også skyldes, at nogle af faktorerne er 

steget i pris. Det viser sig eksempelvis at kunne forklare en del af den historiske præmie for low risk-faktoren. 

Low risk-aktier har over de seneste 15 år har oplevet stigende P/B- og P/E-værdier relativt set i forhold til det 

generelle aktiemarked (Winther & Steenstrup, Kan ambitionsniveauet hæves højere end smart beta?, 2015). 

Arnott et al (2016) finder ligeledes at faktorernes historiske performance er meget lavere, hvis man ser bort 

fra prisstigninger i faktorerne, og for de aktuelle prisniveauer er det kun value-faktoren, som ser relativ billig 

ud.    

Faktorinvestering er som nævnt i afhandlingens indledning steget kraftigt i popularitet de seneste år, og det 

kan derfor være tvivlsomt, hvor længe denne stigning kan vare ved, og hvis alle forfølger disse strategier, 
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hvorfor er de så ikke handlet væk som arbitrage? Det er logisk nok kun muligt for halvdelen af investorerne 

at slå markedet, og efter omkostninger vil en gennemsnitlig aktiv investor tabe til markedet.   

En del af faktorpræmierne er baseret på markedsanomalier, hvor investorers systematiske fejl er afspejlet i 

priserne, som så kan udnyttes af faktorinvestorerne. En del af disse markedsanomalier virker til at være så 

dybt forankret, at det kan være svært at forestille sig, at investorerne skulle begynde at indse deres fejl og 

korrigere deres adfærd. Risikoen ligger højst sandsynligt i, at faktorstrategierne bliver overbefolket således, 

at der er for mange om buddet til at rette de resterendes fejl. Det er derfor et spørgsmål, hvor langt man 

antager, at denne proces er nået, for selvom en overbefolkning i faktorerne er ensbetydende med lavere 

forventet afkast, så vil vejen mod en overbefolkning være en gevinst for de investorer, der har købt sig ind i 

strategierne. McLean og Pontiff (2016) undersøger knap 100 faktorer, som har kunnet forklare individuelle 

aktiers afkast.  De estimerer deres porteføljer til at have 26% lavere afkast i en out-of-sample kontekst og 

58% lavere efter, at faktoren er publiceret. Det lyder som et dramatisk fald, men det skal ses i lyset af, at flere 

af de tidligere studier har kunnet dokumentere meget høje historiske afkast. Hertil kommer også, at de 

faktorer, som er analyseret i denne afhandling, længe har været dokumenteret, og da analysen her medtager 

nylige data, vil en stor del af tidsserien være i en out-of-sample sammenhæng.  

En populær metode til at estimere de forventede afkast i en mean-variance sammenhæng er at risikojustere 

afkastet for aktiverne således, at alle har ens sharpe-ratio. I denne afhandling kræver det så, at der er samme 

tiltro til alle strategiernes performance fremadrettet, hvilket må siges ikke at være tilfældet.  Det kan virke 

forkert at have samme forventninger til eksempelvis size og low risk-faktoren, når size-faktoren historisk stort 

set ingen præmie har haft, mens low risk historisk har vist meget høje afkast. 

På baggrund af ovenstående benyttes der i denne optimering et gennemsnit af det historiske afkast og et 

risikojusteret afkast. Det historiske afkast bliver skaleret til maksimalt at have en sharpe ratio på 0,5 for at 

undgå, at nogle strategier har meget høje forventede afkast. I dette tilfælde resulterer det i, at quality- og 

low risk-faktorens historiske afkast nedjusteres. Det risikojusterede afkast bliver fastsat således, at alle 

strategier har en sharpe-ratio på 0,2, hvilket måske er en smule konservativt, men hertil kommer, at de 

historiske afkast ville være optimistiske at bruge som forventede afkast. Hermed beregnes de efter følgende 

udtryk:  

𝐸[𝑟𝐹] = 0,5 𝑆𝑅𝑙𝑎𝑣𝜎
𝐹 + 0,5min(𝑆𝑅ℎø𝑗𝜎

𝐹 , �̅�𝐹) 

𝐻𝑣𝑜𝑟 𝑆𝑅𝑙𝑎𝑣 = 0,2 𝑜𝑔 𝑆𝑅ℎø𝑗 = 0,5.  

Ovenstående kan kritiseres for at være et resultat af subjektivitet, men der er i dette tilfælde ikke noget 

korrekt svar, og dette er således et ”best guess”. Som konsekvens af risikoen for estimationsfejl vil 

(4.5) 
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optimeringens følsomhed over for de forventede afkast blive vist i følsomhedsanalysen sidst i dette kapitel i 

afsnit 4.8. 

Det forventede afkast for aktieindekset MSCI World stammer fra professor Damodaran, som udleder den 

forventede risikopræmie ud fra markedsdata på en månedlig basis. Fordelen ved denne metode, er at 

præmien er fremsynet og afstemt med markedets forventninger. Præmien ligger på 6,19% for januar måned 

2016 (Damodaran, 2016). Det forventede afkast for obligationsindekset er fastsat ud fra den effektive rente 

fratrukket den risikofrie (korte) rente. Hermed lander præmien for obligationsindekset på 0,86% (Bloomberg, 

2016). Ved at benytte den effektive rente som forventet afkast, så forudsætter det en konkursrate på 0. Det 

er i denne sammenhæng ikke en urimelig 

antagelse, da der er tale om 

statsobligationer for developed markets, 

og konkursraten bør derfor ligge tæt på 0. 

De forventede afkast for aktie- og 

obligationsindekset har begrænset 

indflydelse på optimeringen, idet vægten 

for indeksene er faste. Figur 4.2 

opsummerer modellens input for afkast og 

risiko. 

4.6 Rammer og opsætning 

I forbindelse med en mean-variance optimering indsættes der ofte begrænsninger for aktivernes 

maksimale/minimale vægte. Dette gøres til dels for at undgå, at optimeringen ender i en hjørneløsning med 

urealistiske porteføljevægte. Det benyttes også for at sikre, at enkelte eksponeringer ikke bliver uønsket høje 

eller lave. I denne optimering sættes begrænsningen wF
 > 0, for undgå negativ eksponering over for de 

enkelte faktorer. Derudover sættes også begrænsningen wF
 < 35% for at tvinge modellen til at diversificere 

mellem faktorerne. På den måde kan de enkelte faktorer ikke opnå en uforholdsmæssig stor eksponering. 

Der foretages to optimeringer for long-short porteføljerne. Den første er for faktorstrategierne isoleret set 

for at undersøge, hvordan en multistrategi optimalt skal sammensættes, hvis investor alene investerer i de 

fem faktorstrategier. Optimering nummer to er for den typiske investor, som har en portefølje ved siden af 

faktorstrategierne. Den almindelige investor er her efterlignet med en klassisk portefølje bestående af 60% 

aktier og 40% obligationer. Det er naturligvis et forsimplet billede, især hvis der er tale om institutionelle 

investorer, hvis porteføljer normalt indeholder flere typer aktiver og også inkluderer alternative 

investeringer. Den klassiske 60/40 portefølje er valgt som reference, da det er uden for afhandlingens fokus 

at optimere forholdet mellem aktier og obligationer. I samme forbindelse bliver allokeringen mellem 

Figur 4.2: Forventet afkast i forhold til standardafvigelse. Kilde: Datastream, 
Bloomberg, egen tilvirkning. 
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faktorinvesteringerne og referenceporteføljen også et fast forhold, og det er dermed op til investor at 

bestemme, hvor meget faktorinvesteringer skal fylde i porteføljen. Allokeringen til faktorinvesteringen er sat 

til 25%, hvor de resterende 75% er aktier og obligationer. Andelen er i den høje ende af, hvad institutionelle 

investorer i dag har allokeret til faktorinvesteringer, men andelen er voksende (FTSE Russel, 2016). Da der er 

tale om en long-short strategi, kan faktorinvesteringen også ses som et overlay til den klassiske portefølje, 

hvilket vil svare til en allokering på henholdsvis 33% og 100%. Det har ingen indflydelse på de 

forholdsmæssige porteføljevægte.  

Analysen vil fokusere på de optimale porteføljevægte og ikke inkludere den historiske performance. Dette 

skyldes, at optimeringen er foretaget ud fra et ex ante princip, og det vil derfor være muligt at sammensætte 

en strategi, der historisk har haft bedre performance end de vægte, som optimeringen finder frem til i det 

følgende afsnit. 

4.7 Resultat 

4.7.1 Long-short multistrategi 

Resultaterne fra optimeringerne er vist i figur 4.3, og her kan der ses, at der er stor forskel på, om 

optimeringen foretages med eller uden referenceporteføljen med aktier og obligationer. Vægtene fra den 

selvstændige multifaktorstrategi er afbilledet til venstre. Her fremgår det, at size-faktoren har den største 

vægt og er begrænset af betingelsen om wF
 < 35%. Dette er overraskende i forhold til, at faktoren havde den 

laveste forventede sharpe-ratio, men formår altså at være den mest dominerende faktor i strategien. 

Årsagen skal naturligvis findes blandt korrelationerne, hvor size-faktoren generelt var negativt korreleret til 

de andre faktorer. Optimeringen understreger dermed, at estimerede korrelationer har en markant 

indflydelse på de optimale vægte.   

 

Figur 4.3: Optimale porteføljevægte. Diagrammet til højre er inklusiv en referenceportefølje, hvor vægtene efterfølgende er skaleret 

op til at summe til 100%. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Fordelingen til højre i figur 4.3 viser optimeringen inklusiv referenceporteføljen. Det er disse porteføljevægte, 

som vil være relevant for langt de fleste investorer, og derfor også denne løsning, der har størst fokus i denne 

afhandling. Der er stor forskel fra den anden fordeling, hvor den mest iøjefaldende forskel er ekskluderingen 

af size-faktoren. Size-faktorens diversifikationsegenskaber erstattes til fulde af det generelle aktiemarked, og 

det er mest optimalt at udelade den. Uden begrænsningen wF
 > 0 burde investor gå mod size-faktoren og 

søge eksponering over for større selskaber.  

Momentum-strategien bliver som den eneste faktor begrænset af betingelsen om wF
 < 35% og har dermed 

den største vægt i multistrategien. Den bliver efterfulgt af value-faktoren som med 29% har den næststørste 

vægt. Baggrunden herfor må være deres meget negative korrelation, og dermed bekræftes det, at 

momentum og value kombinationen er en meget stærk kombination – også i porteføljesammenhæng.  

Low risk-faktoren bliver lidt overraskende ikke favoriseret af modellen og har til trods for sin høje sharpe 

ratio en relativ lav vægt i optimeringen. Det må skyldes, at den er positivt korreleret med flere aktiver, hvor 

faktoren har den højeste korrelation til obligationsindekset. Det er lidt paradoksalt, at low risk-faktoren har 

en så lav allokering, når det viser sig, at være den mest populære faktorstrategi for institutionelle investorer 

at følge (FTSE Russel, 2016). Hertil skal det siges, at det i denne analyse er den faktor, som har fået nedjusteret 

sit historiske afkast mest. Investorernes favorisering af low-risk faktoren i praksis kan skyldes, at der er højere 

forventninger til low-risk faktorens fremtidige performance, sammenlignet med de andre faktorer. Årsagen 

kan også være, at markedet har undervurderet risikoen, eller at de investorer, som følger strategien, ikke 

følger flere strategier samtidig. Low risk-faktoren er relativt højt korreleret med quality-faktoren, og den 

senere følsomhedsanalyse viser også, at de to strategiers vægte er kannibaliserende, hvor en mindre 

forbedring i den ene faktor vil sænke vægten for den anden faktor. 

4.7.2 Long-only optimering 

I forlængelse af long-short optimeringen vil dette afsnit diskutere optimering for en long-only strategi. Der 

findes en lang række investorer, der opererer med en kortsalgsbegrænsning, og derfor er det også relevant 

at medtage denne optimering.  

Der er mange fællestræk mellem long-short strategien og long-only strategien, og derfor er det de samme 

antagelser, der ligger bag denne optimering. Én forskel er dog, at det ikke, i samme grad, er nødvendigt at 

foretage optimeringen af faktorerne i sammenhæng med en almindelig aktie-/obligationsportefølje. Det 

skyldes, at strategierne langt fra er markedsneutrale, og at alle i forvejen er eksponerede over for det 

generelle aktieindeks.  
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Kovariansmatricen er beregnet på den fulde historik, og korrelationsmatricen kan ses i appendiks F. 

Korrelationerne er forholdsvise positive, hvilket er en logisk konsekvens af, at alle strategier indeholder en 

væsentlig mængde systematisk risiko. De forventede afkast er fastsat som aktiers risikopræmie på 6,19%, 

tillagt halvdelen af den forventede præmie, som blev estimeret i afsnit 4.5. Årsagen til, at præmien halveres, 

er, at long-short strategien havde to kilder til afkast, nemlig det korte og det lange ben. Metoden er 

simplificeret, da den antager, at både det lange og 

korte ben bidrager ligeligt til præmien for den 

pågældende faktor, men det er ikke tilfældet i praksis. 

Resultatet kan ses i figur 4.4, og her fremgår det, at 

optimeringen igen favoriserer momentum og value 

kombinationen med momentum som eneste faktor 

begrænset af den maksimale allokering på 35%. I det 

store hele ligger porteføljevægtene tæt på dem fra 

long-short optimeringen, der er inklusiv 

referenceporteføljen. Size-faktoren er med en 

porteføljevægt på 0% ikke en del af den optimale sammensætning som konsekvens af dens lavere sharpe-

ratio.  

Low risk-porteføljen har fået en større vægt på bekostning af value- og quality-faktoren, sammenlignet med 

long-short optimeringen. Det kan skyldes, at der i denne optimering ikke er en fast eksponering overfor 

obligationer, herunder renterisiko. Når der inkluderes et aktiv med renterisiko i optimeringen, vil det højst 

sandsynligt sænke vægten for low-risk, da denne havde den højeste korrelation med obligationsindekset.  

4.8 Følsomhedsanalyse 

Som indikeret tidligere i dette kapitel hersker der en vis usikkerhed om de estimerede variable, og derfor 

tester dette afsnit, hvor følsomme resultaterne er over for små ændringer i modellens inputvariable. Først 

og fremmest er følsomheden over for afkast testet ved at støde til de årlige afkast for de enkelte faktorer 

med ± 1%. Derved foretages optimeringen 10 gange med forskelligt input. Herefter ses der på den 

gennemsnitlige (absolutte) forskel mellem faktorernes nye vægt i forhold til de oprindelige vægte fra afsnit 

4.7. Det er samme fremgangsmåde, som er blevet benyttet til at se på følsomheden over for ændringer i de 

to risikoelementer standardafvigelse og korrelationer. For standardafvigelser stødes der ligeledes med ± 1% 

til de enkelte faktorers årlige standardafvigelse, mens der for korrelationer lægges ± 0,10 til alle korrelationer 

for de enkelte faktorer (derved fire stød per optimering). Derved er der i alt optimeret 3x30 gange for de tre 

resultater: Eksklusiv referenceporteføljen, inklusiv referenceporteføljen og for long-only porteføljerne. Et 

positivt stød til afkastet vil øge vægten for den pågældende faktor, mens et positivt stød for 

Figur 4.4: Optimale porteføljevægte for long-only porteføljer 
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standardafvigelsen og korrelationerne vil påvirke vægten i negativ retning. Udover denne effekt viser 

analysen også, hvad denne effekt sker på bekostning af. Det vil sige, at udover at se på, hvor følsom en faktor 

er over for ændringer i dens inputvariable, kigger analysen også på, hvor følsom den er over for ændringer i 

de andre faktorers inputvariable. Resultatet af følsomhedsanalysen er vist i figur 4.5, hvor formlen for 

figurens enkelte søjler ser således ud:  

�̅�𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
𝐹 =

∑ |𝑤𝐹 −𝑤𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑡ø𝑑
𝐹 |10

𝑖=1

10
 

 

Figur 4.5: Følsomhed over for inputvariable. 

Forskellen i følsomheden over for de tre typer af variable skal ikke tages for bogstaveligt, for en 1% stigning 

i afkast kan ikke sammenlignes størrelsesmæssigt med hverken 1% stigning i standardafvigelse eller en 

stigning på 0,10 for korrelationer.   

Følsomheden er begrænset af de to restriktioner om wF > 0% og wF < 35%, hvor det giver sig selv, at selvom 

en faktor får højere afkast eller lavere risiko, kan den ikke stige til mere end 35%. Derfor vil 𝑤𝐹 −𝑤𝑚𝑒𝑑 𝑠𝑡ø𝑑
𝐹  i 

disse tilfælde være lig 0 og dermed trække den gennemsnitlige følsomhed ned.  

Det blev tidligere slået fast, at optimeringen inklusiv en referenceportefølje var mere relevant for 

investorerne. For denne optimering ses det, at hverken size eller momentum er følsom over for de små stød 

i variablerne. Det må betyde, at vægtene uden restriktionerne ville ligge et stykke under og over henholdsvis 

0% og 35% for size og momentum-faktoren.  

Quality er den mest følsomme faktor, tæt fulgt low risk faktoren. Det skyldes, at disse to faktorer har flere af 

de samme karakteristika, idet de eksempelvis begge indeholder en volatilitetsparameter. Derfor er 

(4.6) 
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ændringer i low risk eller quality mest på bekostning af hinanden frem for value-faktoren, og derfor ser det 

ud til, at de har en højere følsomhed. Hertil kommer, at quality-faktoren har lavere standardafvigelse og 

forventet afkast end value- og low risk-faktoren, og derfor er stødene forholdsmæssigt større.  

Figur 4.5 viser også, at long-only optimeringen er mere følsom end de to foregående optimeringer, idet 

vægten for momentum-faktoren ligeledes viser en begrænset følsomhed. Value-faktoren er her mere følsom 

end low risk-faktoren, men en del af dette skyldes, at den oprindelige vægt er højere, og derved vil faktorens 

maksimale difference være højere, da få af stødene får faktorernes vægt til at falde til 0%. Low risk og quality 

viser fortsat en kannibaliserende tendens.  

Helt generelt viser modellen sig følsom over for beskedne stød, og med en dertil hørende stor 

estimationsusikkerhed for inputvariablerne, bør man ikke læse modellens resultater ukritisk. Samtidig 

kommer den optimale sammensætning an på investorernes egen tiltro til de enkelte faktorer.  Eksempelvis 

viste size-faktoren sig i denne afhandling at have en svag performance i analyseperioden og har derfor fået 

et lavere forventet afkast, hvilket har resulteret i en vægt på 0%, når referenceporteføljen medtages. Det står 

naturligvis investorer frit for at vælge en afrundet og lidt simplere udgave af porteføljevægte, hvilket man 

typisk ser i aktivallokering i praksis.  

4.9 Delkonklusion 

Det primære argument for at investere i flere faktorer er gevinsten ved diversifikation, og derfor er 

korrelationerne faktorerne imellem afgørende. Value og momentum har den mest iøjefaldende korrelation 

på -0,60. I den anden ende af skalaen er low risk og quality med en korrelation på 0,39.  

Faktorerne viser en tendens til stigende korrelationer i absolutte termer, som formentlig er en konsekvens 

af, at udbuddet af produkttyper baseret på faktorinvesteringer er vokset, og faktorerne er dermed blevet 

mere likvide. Derfor vil korrelationer spille en endnu vigtigere rolle fremover. 

I dette kapitel blev det slået fast, at det er umuligt at undgå estimationsfejl. Udover, at korrelationerne ikke 

er konstante, er der også stor usikkerhed forbundet med estimering af forventede afkast. Hverken historiske 

eller risikojusterede afkast er retvisende estimater, og derfor landede løsningen et sted derimellem, hvilket 

må anses som et ”best guess”.  

Resultatet af optimeringen understreger vigtigheden i at se long-short porteføljerne i sammenhæng med 

investors øvrige portefølje, da forskellen på resultatet er markant ved fraværet af en referenceportefølje. 

Modellen favoriserer momentum, mens size-faktoren ikke fik tildelt nogen vægt. De optimale vægte lød: 

Value 29%, Momentum 35%, Size 0%, Low risk 13% og Quality 23%. Det er denne sammensætning som vil 

blive benyttet senere i afhandlingen i afsnit 5.4. Vægtene for long-only optimeringen lå ikke langt derfra.  
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De optimale vægte er følsomme over for små ændringer i inputvariable, og med en dertil hørende stor 

estimationsusikkerhed, skal resultatet tolkes mere som en indikation på optimale vægte end som et 

selvstændigt beslutningsgrundlag. 

5 Markeds-timing af faktorerne 
At time faktorerne vil sige, at man går fra at opsamle præmierne passivt til aktivt at øge eller mindske 

eksponeringen over for de specifikke faktorer med henblik på at ramme gode perioder og undgå perioder 

med tab. Strategien lyder tillokkende, og potentialet er også stort. Hvis man for eksempel formår at trække 

sig ud af value-strategien i de tre måneder med lavest afkast (ud af 277 måneder), så forøges det 

gennemsnitlige årlige afkast fra 6,6% til 9,2%, og sharpe ratio stiger fra 0,37 til 0,57. Der er derfor god grund 

til at give markedstiming noget opmærksomhed. En nylig rundspørge, blandt institutionelle investorer viser, 

at 42% svarer ”ja” til, at de benytter eller evaluerer taktisk implementering af deres faktorinvesteringer. Det 

er en høj andel i forhold til, at der er delte meninger om det fordelagtige i en sådan praksis. Her mener flere, 

at sådanne strategier giver en svag performance (Asness C. , 2016). Der eksisterer ikke meget litteratur på 

området for timing af faktorer, og det er især begrænset med empiriske studier, med gode resultater for 

timing af faktorerne. 

Det meste af litteraturen for markedstiming beskæftiger sig med, hvornår man bør ligge med aktier, og 

hvornår man bør holde obligationer. Der er dog ikke noget i vejen for at benytte sig af de samme metoder 

for det generelle aktiemarked som for de enkelte faktorer. Det er eksempelvis tidligere i denne afhandling 

vist, at faktorerne ligesom det generelle aktiemarked også er påvirket af makroøkonomiske begivenheder 

som it-boblen og finanskrisen. Det kommende afsnit ser derfor kort på, hvilke teknikker der benyttes inden 

for området markedstiming. 

5.1 Eksisterende markedstimingstrategier 

Der findes selvfølgelig et utal af varianter af markedstimingstrategier, men flere af dem er baseret på samme 

grundlæggende metoder. Dette afsnit ser på de mest gængse metoder inden for markedstiming. 

Et område der har slået sig fast inden for markedstiming, er teknisk analyse. Der findes et hav tekniske 

indikatorer, som benyttes til at forudsige fremtidige kursudviklinger. Mange tekniske analyser fokuserer på 

enkeltaktier, men samme metoder kan også benyttes på aktieindeks og formentlig også på faktorstrategier. 

Mange af indikatorerne er baseret på trend og andre historiske mønstre, og metoden har da også mødt en 

vis skepsis. Da signalerne stort set udelukkende er baseret på historiske priser og måske også volumen, 

kræver det, at teorien om markedseffektivitet ikke engang overholdes i svag forstand, før strategien virker. 

Intuitionen bag strategien kan derfor let virke svag, men et argument, som normalt fremhæves som forsvar 
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for tekniske analyser, er, at det er psykologiske mekanismer hos investorerne, som gør det muligt for tidligere 

mønstre at gentage sig fremover (Investtech, 2016). Der kan derfor trækkes tråde til momentumfaktoren, 

som er bredt accepteret i investeringsverdenen.     

Derudover eksisterer der også flere former for kalenderbaserede strategier, som har analyseret markedets 

performance for forskellige perioder inden for kalenderåret. Eksempelvis har der historisk været et markant 

højere afkast for S&P500 i perioden november-april sammenlignet med de resterende seks måneder maj-

oktober (Masonson, 2004). Et hurtigt kig på denne afhandlings datasæt viser da også, at nogle måneder har 

givet et meget bedre afkast end andre (ikke vist), men det er formentlig ikke noget, man kan forvente gentage 

sig fremover, og det er derfor ikke noget, der vil blive analyseret dybere. Mest kendt er nok januar-effekten, 

idet priserne historisk er steget mere i januar måned. Denne strategi har da også nogle tilhørende mulige 

forklaringer, da der kan være skattemæssige eller andre lovgivningsmæssige effekter omkring årsskiftet 

(Baker & Nofsinger, 2010). 

En anden tilgang til markedstiming er at forudsige de generelle økonomiske bevægelser. Det er ingen 

overraskelse, at aktiemarkedet er tæt forbundet til økonomisk udvikling, og at det ligeledes er mere 

fordelagtigt at eje obligationer end aktier under økonomiske nedture. Der bliver brugt mange ressourcer på 

at forudsige den økonomiske cyklus, men de fleste studier peger på, at det er en svær disciplin. En af dem, 

der hævder at have en succesfuld model, er Peláez (2015), som finder, at hans Recession Probability Model 

kan forudsige sandsynligheden for en forestående recession med lav fejlrate. Dette kan så oversættes til en 

investeringsstrategi, der med succes skifter mellem aktier og obligationer. Modellen er bygget på 

regressioner med flere ledende makroøkonomiske indikatorer som forklarende variable. 

Antti Ilmanen (2011) viser, at det er muligt at time markedet med en simpel trend strategi, der tager et 

gennemsnit af de tre følgende signaler: positivt momentum for aktier, positivt momentum for obligationer 

og positiv carry for obligationer. En sådan strategi har historisk ramt rigtigt for 60% af månederne og har slået 

en buy-and-hold 50/50 strategi med aktier og obligationer. Ilmanen anbefaler dog mere avancerede 

strategier uden at afsløre sine favoritter, men fremhæver også regressioner med forudsigende indikatorer 

som et vigtigt værktøj. Det er også regressioner på ledende indikatorer, der bliver set nærmere på i dette 

kapitel. 

Udover at se på ledende indikators forudsigelsesevne undersøger denne afhandling også markedstiming-

strategier, som er baseret på den relative prissætning. Multipler som Price-to-Earning og Book-to-Price kan 

vise, hvornår aktiemarkedet er dyrt eller billigt, relativt til eksempelvis det historiske niveau. Strategien lyder 

derfor at købe op, når aktier er billige og sælge ud, når de tilsvarende ligger i den dyre ende. Det lyder 

forholdsvist simpelt, men i praksis har sådan en strategi desværre virket i et begrænset omfang for 

aktiemarkedet. Det skyldes, at prisniveauerne kan afvige fra det historiske gennemsnit over lange perioder, 
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og derfor er der ingen garanti for at undgå tab eller gå glip af eventuelle prisstigninger. De studier, som viser 

gode resultater for denne type af timingstrategier, er typisk over meget lange perioder (se bl.a. Wurgler, 

Stever, & Mallinger-Dogan, 2016).  

Der eksisterer et par studier, som undersøger værdiansættelsen af faktorerne over tid. Arnott et al (2016) 

finder, at meget af den historiske præmie, som faktorerne har leveret til dato, skyldes prisstigninger. De fleste 

strategier er på undersøgelsestidspunktet dyre i forhold til deres historiske gennemsnit med undtagelse af 

value-faktoren, som i den seneste tid har haft en svag performance. De argumenterer derfor for, at det 

fremtidige afkast for strategierne vil være lavere, og risikoen for at opleve store fald er øget. Af praktiske 

timingstrategier på området for prismultipler har blandt andet investeringsselskaberne State Street og 

Nomura udviklet strategier med gode historiske resultater. Sidstnævnte benytter sig både af prismultipler og 

trendanalyse i kombination (Thomas & Shapiro, 2015) og (Lee & Kwan, 2011). Afslutningsvis kan det nævnes, 

at flere udbydere af faktorstrategier medtager prismultipler i deres faktoranalyse for at danne forventninger 

til den fremtidige performance. 

5.2 Regressioner: Forudsigende indikatorer 

Investorer, der forsøger at forudsige markedet, har hundredvis af forskellige indikatorer at vælge imellem, 

og nogle benytter mange – Stock & Watson (2010) benytter 270 til at identificere vendepunkter i den 

økonomiske cyklus. Når der er så mange at vælge imellem, er det ikke nogen stor udfordring at finde 

indikatorer med signifikante sammenhænge med aktiemarkedet eller faktorerne. Derfor er det nødvendigt 

at være kritisk i udvælgelsen af indikatorer. En god indikator skal gerne kunne fortælle noget om 

aktiemarkedets sundhed, og i hvilken retning markedet bevæger sig. Hvis man benytter sig af få indikatorer 

til at forudsige markedet, skal de gerne være aggregeret eller af generel karakter og kunne sige noget om det 

samlede marked. I dette afsnit undersøges volatilitet, likviditet og makroøkonomiske nøgletal. Til dette 

benyttes den implicitte aktievolatilitet, likviditetsrisiko og OECD’s sammensatte score af ledende indikatorer 

(CLI).  

De to førstnævnte er indikatorer, der i tidligere studier7 har vist sig at have en signifikant sammenhæng med 

enkelte af faktorernes historiske afkast. Denne analyse adskiller sig ved at se på deres forudsigelsesevne frem 

for deres historiske forklaringsevne af faktorafkastet ved at beregne regressionerne på fremtidigt afkast. 

Derfor vil det være forventeligt at se markante forskelle på resultaterne. Regressioner på det samtidige afkast 

hjælper ikke meget, når det gælder om at time faktorafkastene, da det blot skaber endnu en udfordring, da 

det så kræver, at den pågældende indikator kan forudsiges. Dette er højst sandsynligt ligeså svært som at 

forudsige selve faktorens afkast. Dermed er det ikke sagt, at samtidige regressioner ikke dækker over 

                                                           
7 Se blandt andet Winther & Steenstrup (2015) og Frazzini & Pedersen (2013) 
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værdifuld information. De kan være med til at kortlægge grundlæggende risici og bidrage til en forbedret 

risikostyring af en samlet portefølje.  

Det er hensigten, at de tre indikator kan bidrage til den taktiske positionering af faktorerne, men det er ikke 

nødvendigvis forventningen at se stærke sammenhænge i alle tilfælde. Der er beregnet regressioner på de 

fem globale long-short strategier, og derudover er det generelle aktiemarked også medtaget som en 

kontrollerende faktor i form af MSCI World indekset. 

Den hidtidige rebalanceringsfrekvens på én måned er for kortsigtet, og regressionerne er derfor beregnet på 

de efterfølgende seks måneders akkumulerede afkast.  

5.2.1 Implicit aktievolatilitet 

Den forventede aktievolatilitet kan udledes på optionsmarkedet, da den forventede volatilitet er en 

komponent i prissætningen af optioner. Et af de mest anvendte indeks er VIX, som er udledt af optioner på 

det amerikanske S&P500 indeks. Det er også dette, der bliver benyttet til at foretage regressioner på 

faktorstrategierne. For at kunne måle volatiliteten mere globalt benyttes også det tilsvarende VDAX indeks, 

som er udledt fra Deutsche Boerse, og VXJ fra Japan8. Der er taget et vægtet gennemsnit af de (laggede) 

markedsværdier for de tre regioner, således der fremkommer et samlet globalt volatilitetsindeks. En høj 

værdi indikerer, at markedet forventer uro, og en lav værdi er tegn på en forventning om, at markederne 

udvikler sig mere stabilt.  

VIX og forholdet til aktiemarkedets fremtidige afkast er tidligere blevet undersøgt, men uden nogen stor 

succes. VIX er her fundet til at være langt mere reaktiv end forudsigende som indikator (Masonson, 2004). 

Derfor kræver det, at investor kan forudsige udviklingen i VIX faktoren før denne sammenhæng kan udnyttes. 

Det er formentlig en svær opgave, selv på kort sigt.  

På den anden side har VIX indekset været succesfuldt implementeret sammen med carry-strategier på 

obligationsmarkedet, hvor investor trækker sig ud af carry strategien (eller vender sin position), når der er 

indikation på markedsuro - se bl.a. Egbers (2012). 

                                                           
8 Det japanske VXJ indeks er medtaget fra 1998, hvor data er tilgængeligt 
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Estimater fra regressionerne mellem faktorernes afkast og den implicitte aktievolatilitet fremgår af tabel 5.1 

herunder. Tabellen viser blandt andet hældning og skæring for regressionerne, men det kan være svært at 

tolke i, og derfor vil de kommende diskussioner fokusere mest på fortegn, udtrykket �̂�𝜎𝑥 og t-testen.   

T-stat kolonnen viser, at der er 

sammenhæng for fire af faktorerne 

med quality-faktoren som eneste 

undtagelse. Tabellen bekræfter, at 

VIX har en begrænset evne til at 

kunne forudsige afkastet for det 

generelle aktiemarked. T-testen 

viser generelt et højt 

signifikansniveau, men regressionerne er beregnet på overlappende data, hvilket automatisk medfører 

højere t-værdier. Derfor skal signifikansniveauet ikke tages for bogstaveligt. R2 er derfor også vist, da dette 

udtryk ikke påvirket på samme måde af overlappende data. 

Value-præmien viser sig at være højere i perioden, som følger efter en forhøjet forventning om 

markedsudsving.   

Momentum reagerer modsat af value-præmien, hvilket stemmer overens med, at de to strategier har en 

markant negativ korrelation. Momentum-faktoren indeholder aktier, som er steget meget i værdi, og den 

bliver derfor hårdere ramt af markedsbobler. Resultatet tyder på, at volatilitetsindekset historisk har kunnet 

indikere boblebrist. Hertil kommer så, at det stadig ikke har kunnet forudsige nedturene for det generelle 

aktiemarked. Observationerne for alle regressionerne er afbilledet i plotdiagrammer, som er tilgængelige i 

appendiks G. Her ses det, at der er stor sammenhæng mellem den forventede volatilitet og den realiserede 

volatilitet for momentum-faktoren. Lave indeksværdier under 20 giver meget stabile afkast for faktoren. 

Derfor ser det ud til, at der potentiale for, at et volatilitetsfilter, som trækker sig ud af momentumfaktoren 

ved høje indeksværdier, kan give øget performance. Det er dog ikke en strategi, som vil blive testet her.  

Size-faktoren er strategien med den mest signifikante t-test, men ikke den mest markante hældning. Den 

følger lidt samme billede som de andre strategier, hvor det hovedsageligt er de høje værdier i 

volatilitetsindekset, som indeholder mest information om det fremtidige afkast. Her indikerer en forventning 

om høj volatilitet, at size-faktoren efterfølgende klarer sig relativt godt. Size-faktoren er ellers lang i de 

mindre aktier, som normalt er mere volatile end deres større modpart. Derfor kunne man forvente, at en 

øget markedsuro ville påvirke size-faktoren negativt. Realiteten er dog omvendt, men sagen er også en 

anden, da der er tale om den implicitte volatilitet, ikke den faktiske.  

Tabel 5.1: Regressionsresultat for implicit aktievolatilitet. Farveskalen i højre side er 

linket til udtrykket �̂�𝜎𝑥. Kilde: Macrobond, egen tilvirkning. 

Long-Short t-stat R
2

Value 0,002 -0,017 1,9% 1,93 0,01

Momentum -0,005 0,148 -4,0% -4,59 0,07

Size 0,003 -0,061 2,5% 7,03 0,15

Low Risk -0,005 0,161 -3,6% -4,96 0,08

Quality 0,000 0,027 0,0% -0,04 0,00

Aktier 0,001 0,012 0,4% 0,58 0,00

Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥
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Low risk-faktoren har et negativt fortegn, hvilket betyder, at en høj forventet volatilitet resulterer i et lavere 

forventet afkast. Det er igen ikke overensstemmende med faktorens risikotræk. Her må det forventes, at en 

øget markedsuro vil få investorerne til søge over mod mere sikre aktier. Winther og Steenstrup (2015) finder 

i deres artikel, at faktoren historisk set er positivt korreleret med ændringer i VIX-indekset, hvilket giver 

mening intuitivt. Dette understreger, at der kan være stort forskel når den implicitte volatilitet i stedet 

benyttes som forudsigende indikator. Resultatet i denne analyse kan være tegn på mean reversion i 

volatilitetsindekset, således at eksempelvis høje værdier ofte trækker mod det historiske gennemsnit 

forholdsvis hurtigt. Den negative sammenhæng kan tyde på, at markedet overreagerer på øget usikkerhed 

og favoriserer low-risk aktier mere, end hvad der er optimalt. Der kompenseres så ved en korrektion for 

tendensen i den efterfølgende periode, og derved er de forventede afkast lavere i perioden efter forhøjet 

usikkerhed. 

Quality-faktorens fremtidige afkast viser ikke de store tegn på sammenhæng med volatilitetsindekset. Det 

samme gør sig som nævnt gældende for det generelle aktieindeks.  

5.2.2 Likviditetsrisiko 

Likviditet er et begreb, som har flere dimensioner, og det er svært at komme omkring dem alle med en enkelt 

indikator. Overordnet set kan likviditetsbegrebet deles op i finansieringslikviditet og markedslikviditet. 

Markedslikviditet relateres til, hvor let et aktiv kan omsættes, herunder omkostningsniveauet forbundet med 

transaktionen. Her ses der typisk på handelsvolumen og bid-ask spænd. Finansieringslikviditet refererer til 

selskabers og investorers adgang til likviditet, og det kan måles ved at se på rentespænd. Når adgangen til 

kreditmarkederne begrænses, stiger spændet mellem den risikofrie rente (statsobligationer) og den rente, 

som banker kan låne til. I denne regression benyttes volatiliteten af TED-spreadet som en empirisk proxy for 

finansieringslikviditetsrisiko, hvilket er stærkt inspireret af Frazzini og Pedersen (2014). TED-spreadet er her 

defineret som 3-måneders LIBOR-rente fratrukket 3-månederes rente for den amerikanske T-bill. 

Volatiliteten er beregnet som standardafvigelsen på daglige observationer for de seneste seks måneder. En 

høj volatilitet er typisk foranlediget af en udvidelse af rentespændet, og derfor er det samtidig tegn på uro 

på kreditmarkederne. 

Regressionsoutputtet kan ses i tabel 5.2 herunder, og her vender de fleste fortegn samme vej som for den 

implicitte aktievolatilitet fra forrige afsnit. Det er som forventet, da de to forklarende variable vil være 

korreleret, eftersom de begge indeholder elementer af forventet markedsuro. 

Valuefaktoren har en højere sammenhæng og viser igen lidt overraskende at have en positiv sammenhæng 

mellem likviditetsrisiko og fremtidigt afkast. Intuitivt vil value-aktier være mere følsomme over for 

likviditetsrisiko, da selskaberne ofte har mere gæld og en forhøjet konkursrisiko. Momentums fortegn er 

negativt og igen modsat value-faktoren. Asness, Moskowitz og Pedersen (2013) viser i deres studie af value- 



Side 58 
 

og momentumfaktoren, at value-faktoren har en positiv sammenhæng med chok i finansieringslikviditeten, 

mens momentum har en negativ sammenhæng. Det er det modsatte af, hvad der fremkommer ved en 

forudsigende regression. Der er derfor igen tegn på, at markedet overreagerer på makroøkonomiske 

indikatorer, og at der på lidt længere sigt sker en korrektion herfor.  

Size viser sig igen at have den 

højeste t-værdi og har derfor den 

mest signifikante sammenhæng 

med likviditetsvariablen. Size-

faktoren vil have stor 

sammenhæng med 

markedslikviditeten, da mindre 

selskaber generelt vil være mere 

illikvide. Her er der tale om risikoen på finansieringslikviditet, og der viser sig at være en positiv 

sammenhæng, således at size-faktoren klarer sig relativt bedre i perioder efter uro på finansieringsmarkedet. 

En af forklaringerne bag low risk-præmien var, at investorernes begrænsede adgang til gearing gjorde mere 

risikable aktier dyrere.  Når risikoen for finansieringslikviditet har været høj, så skyldes det, at TED-spreadet 

har været udvidet, og derved er det blevet dyrere for bankerne at låne, og når låneomkostninger er højere, 

så bør det omtalte argument bag low risk-præmien forstærkes. Derfor bør low risk-præmien være højere i 

perioder med øget likviditetsrisiko, og det er derfor forventet, at low risk-præmien vil være positivt korreleret 

med likviditetsrisikoen. Som forudsigende variabel er sammenhængen dog negativ, men signifikansniveauet 

er ikke højt. 

Quality-faktoren er blevet mere signifikant, sammenlignet med regressionen fra forrige afsnit. Quality 

selskaber er mere profitable og bør derfor være mindre følsomme over for likviditetsvariablen, da de generelt 

har bedre muligheder for at være selvfinansierende. Hvis likviditetsvariablen er én standardafvigelse over 

gennemsnittet, så kan investorerne forvente et merafkast på 1% for de næste seks måneder. Dermed hænger 

den intuitive forståelse sammen med resultatet, også selv om der er tale om en forudsigende regression.  

Det generelle aktiemarked har en negativ sammenhæng med likviditetsvariablen, og dermed får en øget 

likviditetsrisiko investorerne til efterfølgende at søge væk fra aktiemarkedet og over til 

investeringsalternativet obligationer.  

5.2.3 OECD Composite Leading Indicator 

OECDs Composite Leading Indicator (CLI) er som navnet afslører sammensat af en række forskellige ledende 

indikatorer, som kan være forskellig mellem de 33 medlemslande, og det vil derfor ikke være 

Tabel 5.2: Regressionsresultat for likviditetsrisiko. Farveskalen i højre side er linket til 

udtrykket �̂�𝜎𝑥. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Long-Short t-stat R
2

Value 0,205 -0,008 4,5% 4,83 0,08

Momentum -0,092 0,060 -2,0% -2,27 0,02

Size 0,103 -0,014 2,3% 6,27 0,13

Low Risk -0,048 0,076 -1,1% -1,41 0,01

Quality 0,047 0,017 1,0% 2,53 0,02

Aktier -0,105 0,043 -2,3% -3,36 0,04

Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 ̂ �̂�𝜎𝑥
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hensigtsmæssigt at gennemgå dem i denne afhandling. Overordnet set er det både kvalitative og kvantitative 

input. For USA's tilfælde bliver stemningen og selvtilliden hos forbruger og producenter inkorporeret, 

sammen med blandt andet ordreindgang for varige goder. Derudover indgår aktiepriser fra NYSE også, og 

her kan man argumentere for, at det er svært at forudsige aktiepriser med aktiepriser, men den er kun én 

parameter blandt syv i alt. Det er OECD’s hensigt, at indikatoren skal være et værktøj til at vurdere den 

økonomiske cyklus på kort sigt og dens variabler skal fungere som tidlige signaler for vendepunkter i 

økonomien (OECD, 2016).  

CLI indikatoren har været udsat for løbende revideringer som også har effekt bagudrettet, og det må ses som 

svaghed for analysen når den her benyttes til backtests og historiske regressioner. Det er altid mere 

fordelagtigt at benytte data som ikke er revideret til back-test, da resultaterne ellers kan være udsat for bias. 

På baggrund heraf har indikatoren stadig mange fordele, og det er stadig en af de mere populære 

sammensatte ledende indikator. Regressionerne er beregnet på ændringen i indikatoren over tre måneder, 

hvor en negativ ændring er indikation på en nedgang i økonomien, og vica versa. Vær derfor opmærksom på 

fortegnet for en krisestemning her er modsat end for den implicitte aktievolatilit og likviditetsrisikoen. 

Indikatoren er lagget to måneder ekstra for at sikre data er tilgængeligt på undersøgelsestidspunktet. 

Regressionsoutputtet er vist i tabel 5.3, og her fremgår det, at value-faktorens fremtidige afkast er negativt 

eksponeret over for CLI indikatoren. Det vil sige, at value-faktoren klarer sig relativt godt, når CLI indikatoren 

har vist tegn på en nedgang i økonomien. På den anden side har momentum den omvendte reaktion. Her 

medfører en stigning i CLI svarende til én standardafvigelse et forventet merafkast på hele 4,8% over de 

efterfølgende seks måneder. Momentumfaktoren viste sig i den tidligere analyse at have kraftige fald ved 

kriser, og derfor ser det ud til OECD indikatoren har en forudsigelsesevne herfor. På den anden side viser 

resultatet i tabel 5.3, at der ikke er nogen sammenhæng med det generelle aktiemarked, og derfor er det 

svært at forudsige kriser for aktiemarkedet. Nærmere undersøgelser af regressionsoutputtet (vist i appendiks 

G) afslører, at store negative observationer for CLI efterfølgende har givet meget negative afkast for 

momentumfaktoren. Dertil kommer også, at små ændringer ikke indeholder meget information om fremtidig 

performance.  

Size-faktoren er her mindre 

signifikant end de to foregående 

regressioner, men resultatet er 

stadig blandt de mest signifikante. 

Faktorens fremtidige afkast er 

negativt korreleret OECD 

Tabel 5.3: Regressionsresultat for OECD CLI. Farveskalen i højre side er linket til 

udtrykket �̂�𝜎𝑥. Kilde: Macrobond, egen tilvirkning 

Long-Short t-stat R2

Value -0,077 0,034 -3,9% -4,10 0,06

Momentum 0,094 0,040 4,8% 5,56 0,10

Size -0,031 0,007 -1,6% -4,17 0,06

Low Risk 0,013 0,066 0,7% 0,91 0,00

Quality -0,020 0,027 -1,0% -2,49 0,02

Aktier 0,001 0,023 0,1% 0,08 0,00

Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 ̂ �̂�𝜎𝑥
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indikatoren, og derfor har den en relativ højere performance i perioden som følger efter en forventning om 

en nedgang i økonomien.  

Low risk-faktoren er en defensiv strategi, og derfor forventes det, at den vil klare sig relativt godt når 

økonomien er i nedgang. Resultatet viser ikke den store sammenhæng, og derfor må forudsigelsesevnen 

anses for at være forholdsvis lav. Quality-faktoren viser en svag tendens til, at stigende værdier for CLI 

indikatoren medfører et lavere fremtidigt afkast for strategien.  

CLI viser sig at have en lav forudsigelsesevne over for det generelle aktiemarked, og derfor tyder det på, at 

aktiemarkedet er effektivt i den forstand, at de makroøkonomiske indikatorer hurtigt bliver afspejlet 

prissætningen på aktiemarkedet. Det er heller ikke OECDs målsætning, at forudsige aktiemarked, da priser 

på lokale aktieindeks flere gange indgår som variabel i indikatoren, men derimod at forudsige den 

økonomiske udvikling.  

5.3 Timing med prismultipler 

Dette afsnit undersøger muligheden for at time faktorernes performance ved hjælp af de to prismultipler 

den inverse9price-to-earning (E/P) og book-to-price (B/P), som tidligere er blevet introduceret i 

sammenhæng med value-faktoren. Idéen går ud på at måle E/P-spændet eller B/P-spændet mellem en 

faktors lange og korte ben. Tanken er her, at når multiplerne indikerer en strategi er blevet relativt dyrere, 

medfører det et lavere forventet afkast. Investorens positioner bør så tilpasses således, at man er mere 

eksponeret over for de strategier som ser billige ud og mindre eksponeret over for dyre strategier på et givent 

tidspunkt. Strategien lyder relativ simpel, og på trods af at intuitionen bag også er god så vil dette afsnit 

afsløre, at metoden ikke problemfri. Den første del ser på lineære regressioner, som i forrige afsnit, med 

prismultipler som x-variable og det fremtidige afkast som y-variable. Derefter undersøges forskellige 

muligheder for at implementere strategier som bygger på prismultipler. 

5.3.1 Regressioner: Prismultipler 

Regressionerne er beregnet som i afsnit 5.2. Der en mindre forskel, da det fremtidige afkast bliver 

akkumuleret over en længere horisont, da divergerende prissætninger kan afvige fra det historiske 

gennemsnit over lange perioder. Horisonten der er vist i dette afsnit er afkastet for de kommende 24 

måneder, men i appendiks I er regressioner magen til tilgængelige for 6, 12, 36, og 60 måneders sigt. Det 

andet input i regressionerne er det relative niveau for E/P og B/P. Her er der taget udgangspunkt i medianen 

for den lange portefølje fratrukket medianen i den korte portefølje for hver strategi.  

                                                           
9 Der benyttes den inverse P/E multipel tilsvarende til earning-to-price (E/P) for at gøre fortegnet sammenligneligt 
med B/P  
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Regressionsoutputtet kan ses i nedenstående tabel 5.4, og her fremgår det, at alle er positivt eksponeret over 

for E/P- og B/P-spændet mellem den lange og korte portefølje. Dermed følger det intuitionen om, at når en 

strategi er blevet ”billig” så er afkastet højere i de efterfølgende 24 måneder. Det viser, at spændene oplever 

en form for mean reversion, som investor har mulighed for at udnytte.  

 

Tabel 5.4: Regressionsresultat for E/P og B/P. Farveskalen er linket til udtrykket �̂�𝜎𝑥. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Overordnet set er regressionerne her mere signifikant sammenlignet med makrovariablerne i afsnit 5.2, og 

derfor er E/P og B/P umiddelbart bedre som forklarende variable end enkeltstående ledende indikatorer. 

Dertil hører, at der er utrolig mange indikatorer som ikke er afprøvet, og det er også muligt at benytte flere 

indikatorer i fællesskab for at opnå en bedre forklaringsgrad.  

Momentum er den faktor som viser den mest markant betakoefficient, hvor en stigning i standardafvigelsen 

på E/P- og B/P-spændet giver et øget forventet afkast på henholdsvis 10,2% og 9,6% over de kommende to 

år. 

Tabel 5.4 afslører ligeledes, at E/P generelt er en anelse bedre som forklarende variabel sammenlignet med 

B/P, da den giver højere værdier for t-testen og mere markante betakoefficienter. Der kan være forskel for 

strategi til strategi. For eksempel viser quality-faktoren at være bedre forklaret af B/P end E/P. 

Som nævnt i begyndelsen af afsnittet, så er regressionerne for forskellige tidshorisonter tilgængelige i 

appendiks I, og her kan det ses, at der en rimelig konsistens over forskellige perioder for de enkelte strategier. 

Quality-faktoren er en undtagelse og viser sig, at have lidt svingende resultater, hvor betakoefficienten faktisk 

er negativ for 36-månederes sigt for E/P-variablen. På den anden sider viser B/P som forklarende variabel 

stabile resultater for quality-faktoren. Regressionerne indeholder den svaghed, at t-testene vil være 

overvurderet grundet overlappende data, og problemet forstærkes ved de lange horisonter. 

5.3.2 Implementeringsstrategier 

Regressioner som dem i forrige afsnit ser på den statistiske relation mellem prismultiplerne og det fremtidige 

afkast. På trods af, at regressioner viser en sammenhæng, så er det ingen garanti for, at investorer kan 

profitere på den observerede relation. Derfor testes der i dette afsnit simuleringer af bredt sæt af forskellige 

timing strategier. Dette gøres for at undersøge om en given relation kan udvikles til dynamiske 

investeringsstrategier som også virker i praksis.  

E/P B/P

Long-Short t-stat R
2

Long-Short t-stat R
2

Value 0,143 -0,178 9,3% 4,30 0,07 Value 0,021 0,000 4,6% 2,07 0,02

Momentum 0,169 0,283 10,2% 7,19 0,17 Momentum 0,052 0,279 9,6% 6,69 0,15

Size 0,228 0,016 6,2% 7,68 0,19 Size 0,064 -0,040 5,4% 6,49 0,14

Low Risk 0,153 0,226 9,2% 5,82 0,12 Low Risk 0,016 0,263 2,9% 1,75 0,01

Quality 0,047 0,105 1,4% 1,42 0,01 Quality 0,036 0,225 5,2% 5,60 0,11

Long-ShortLong-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 �̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥
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Det er ikke nogen nem disciplin at vide hvornår en strategi er blevet dyr nok til at det er på tide at trække sig 

ud af strategien, og hvornår det så er det rette tidspunkt at indtræde i strategien igen. Ligeledes bør investor 

også øge sin position når en strategi er blevet tilstrækkelig billig, men her følger oplagte spørgsmål hvad 

tilstrækkelig dækker over. Derudover kan der også være tvivl om det er mere fordelagtigt at være defensiv 

og sænke sin position når fremtidsudsigten er ugunstig i forhold til at være mere offensiv og øge sin position 

når fremtidsperspektivet er godt. Hvis strategiens afkastfordeling er venstreskæv, hvilket indikerer større 

enkeltstående tab end gevinster, så vil en defensiv strategi alt andet lige være bedre end en offensiv strategi. 

En tredje mulighed er at udnytte begge muligheder.  

Der er også mulighed for ikke blot at træde ud af en strategi, men gå ind i den med omvendt fortegn når der 

indikationer på, at strategien ikke vil klare sig godt i den kommende tid. For value-faktorens vedkommende 

vil det betyder, at der investeres i growth-aktier når det taktiske outlook indikerer svag performance for 

value-aktier. Dette kræver meget en stærk model, da investorer ellers vil ligge med en negativ carry for 

strategierne, og derfor er dette ikke noget der vil blive medtaget i de kommende simuleringer. 

Der er mange muligheder og usikkerheder forbundet med at udvikle dynamiske trading strategier, og derfor 

er det nødvendigt at teste dem i en lidt bred forstand. Dette afsnit tester forskellige niveauer af de relative 

begreb ”dyrt” og ”billig” i forhold til de fem strategier.  

Til at vurdere prisniveauet for de individuelle strategier beregnes der en z-score på baggrund af de 

gennemsnitlige værdiansættelsesspænd og standardafvigelser med følgende formel:  

𝑍𝑡
𝐹 =

𝑆𝑡
𝐹 − 𝑆�̅�

𝐹

𝜎𝑡
𝐹  

Hvor 𝑆�̅�
𝐹 er det gennemsnitlige spænd for den pågældende faktor på et givent tidspunkt. 

Det medfører, at der ikke er nogen dynamik i strategierne de første tre år, da det først kræves, at de 

beregnede middelværdier og standardafvigelser opnår en rimelig grad af robusthed. Efter de tre år 

ekspanderes beregningsgrundlaget løbende. På den måde bliver den fulde historik udnyttet uden, at der 

gøres brug data som ikke er tilgængelig på daværende tidspunkter. En z-score på 1 betyder at spændet ligger 

én standardafvigelse over middelværdien, og kan oversættes til at strategien er relativ billig i forhold til det 

historiske gennemsnit. Omvendt indikerer en negativ z-score, at en strategi er blevet dyr. Overordnet set 

testes der to typer af timingstrategier, hvor den ene trækker sig ud af en strategi når den bliver for ”dyr”. 

Den anden type fordobler sin position når en strategi ser ud til at være ”billig”. For begge typers 

vedkommende så neutraliseres denne midlertidige position når strategiens spænd igen ligger i et normalt 

niveau. Det vil sige, at der testes en defensiv timing strategi med de to mulige positioner 0x og 1x, og en 

offensiv strategi med positionerne 1x og 2x. Det er naturligvis lidt ekstreme positioner, som er vist for 

(5.1) 
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analysens skyld. I praksis vil det være mere relevant for de fleste investorer at foretage mere moderate 

taktiske positioner. 

Der testes i alt seks niveauer for udsving i z-scoren i intervallet [1;2,25] og fem niveauer for en normalisering 

i intervallet [-0,5;0,5]. Da der testes for fem strategier og både for multiplerne E/P og B/P, medfører det, at 

der simuleres 600 forskellige, men tæt relateret, timingstrategier.  

5.3.3 Forventninger og performancemål 

Det er forhåbningen, at timingstrategierne viser en konsistent merperformance på tværs af simuleringerne. 

Det er eksempelvis kendt viden, at value-faktoren virker med forskellige value-parametre, og ligeledes virker 

momentum-faktoren også på 3, 6 og 9 måneders sigt. Det er blandt andet faktorernes konsistente resultater, 

som har bidraget til deres popularitet. Samtidig kræves det af timingstrategierne, at de leverer et vist 

merafkast, da denne afhandling har ignoreret transaktionsomkostninger, og derfor er en timingstrategi med 

et merafkast på et par basispoint stadig dømt ude. Hvor stort et merafkast der er nødvendigt før en 

timingstrategi er anbefalelsesværdig kommer an på hvor ofte den skifter position. Derudover kommer også, 

at timingstrategier, ud over at skulle tjene transaktionsomkostninger hjem, også skal være besværet værd. 

En simpel strategi er alt andet lige at foretrække over en kompliceret strategi. Dai (2016) anvender et 

succeskriterie på 0,25% i årligt merafkast for hans studie af timingstrategier, som skal dække de højere 

transaktionsomkostninger. Selvom det er svært at sætte ét fast kriterie, er de 0,25% en god rettesnor.  

Til at vurdere timingstrategierne vil det være oplagt at se på de tidligere benyttede performancemål som 

afkast og sharpe-ratio, men her løber man ind i et ikke uvæsentligt problem. Til at forklare problemstillingen 

kan man tage udgangspunkt i en strategi som leverer afkastene: t1 = 1%, t2 = 2% og t3 = 3%. Denne strategi 

har et gennemsnitligt afkast på 2%, en standardafvigelse på 1% og dermed en sharpe-ratio på 2. Med henblik 

på den offensive strategi så ser vi, at hvis strategien gør, hvad den bør gøre og rammer rigtigt således, at 

afkastet i t3 fordobles til 6%. Så giver det et gennemsnitligt afkast på 3%, men den bør også levere et højere 

afkast, da risikoen er højere i t3. Hvis man ser på den dertilhørende sharpe-ratio så lander den på 1,13, hvilket 

er markant lavere end den oprindelige på 2, og det er på trods af, at en rationel investor vil foretrække det 

dynamiske afkast. Det samme problem gør sig gældende for defensive timingstrategi. Hvis denne gør det 

rigtige og trækker sig ud når afkastet er lavt og får afkastet 0% i t1, så resulterer det i et gennemsnitligt afkast 

på 1,67%, hvilket er rimeligt når risikoen er lavere i t1. Til gengæld falder sharpe-ratioen fra 2 til blot 1,09, på 

trods af strategien rammer rigtigt. Det vil være for store krav at stille til en timingstrategi, at den kun skal 

trække sig ud når afkastene er negative, mens det vil være mere rimeligt at forvente lave positive afkast i 

perioder når den pågældende strategi udviser et negativt handelssignal. 

Problemstillingen skaber udfordringer for at give en fair vurdering af timingstrategiernes formående til at 

forudsige de fem faktorers performance. Udfordringen overkommes for den defensive strategi ved kun at 
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måle strategien når den er aktiv, og dermed udelukkes observationerne fra de inaktive måneder i 

beregningen af det gennemsnitlige afkast og standardafvigelse. Det gennemsnitlige årlige afkast og sharpe-

ratio benchmarkes mod afkastet for faktorens præmie uden brug af timing, og derfor fratrækkes dette for at 

ende med et såkaldt merafkast for timingstrategien. Herved opstår næste problem idét, at der endnu ikke 

tages højde for hvor stor en del af perioden strategien er aktiv. En strategi der eksempelvis skaber et 

gennemsnitligt årligt merafkast på 2% og er aktiv i 10 år er mere attraktiv end en strategi der skaber samme 

afkast, men kun i 5 år. På baggrund af dette så ganges merafkastet med den andel af perioden som strategien 

er aktiv. Med andre ord findes der her frem til hvor meget de pågældende timingstrategier i gennemsnit 

genererer i henholdsvis merafkast og forbedret sharpe-ratio på årlig basis. Det er måske på tide med formel: 

𝐺𝑛𝑠.  𝑚𝑒𝑟𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = ([�̅�𝑖𝑗|𝑆𝑖𝑗 = 1] − �̅�𝑟𝑗)
𝑛𝑗

𝑁
 

𝐺𝑛𝑠. 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = ([𝑆𝑅𝑖𝑗|𝑆𝑖𝑗 = 1] − 𝑆𝑅𝑖𝑗)
𝑛𝑗

𝑁
 

Hvor: Sij = 1 hvis strategien er aktiv (Position = 1), n = antallet af observationer med positivt signal (Sij = 1), N 

= antallet af observationer i alt.  

For at sikre, at der er et højt antal observationer til at beregne SR så vendes ligningen om for den offensive 

strategi, og derfor ser formlen således ud:  

𝐺𝑛𝑠.  𝑚𝑒𝑟𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = (�̅�𝑟𝑗 − [�̅�𝑖𝑗|𝑆𝑖𝑗 = 1])
𝑛𝑗

𝑁
 

𝐺𝑛𝑠. 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒_𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 = (𝑆𝑅𝑖𝑗 − [𝑆𝑅𝑖𝑗|𝑆𝑖𝑗 = 1])
𝑛𝑗

𝑁
 

Hvor: Sij = 1 hvis strategien ikke er aktiv, n = antallet af observationer med positivt signal (Sij ≠ 1, position x2), 

N = antallet af observationer i alt.  

Performancemålet bygger på antagelsen om at investor har et relevant investeringsalternativ når 

timingstrategien ikke er fuldt ud investeret. Dette må siges at være en rimelig antagelse, da det kan være 

svært at forestille sig en investor, der er begrænset til at investere i én enkelt strategi. De fleste andre studier 

af timingstrategier har medtaget et investeringsalternativ10, og derfor er det ikke nødvendigt for dem at 

benytte sig af de relative udtryk som er beskrevet ovenfor.  

                                                           
10 Se bl.a. Lee & Kwan (2011), Ilmanen (2011) og Peláez (2015) 

(5.4) 

(5.5) 
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5.3.4 Resultater: Timing med prismultipler 

Med forventninger og performancemål på plads er det tid til at se nærmere på resultaterne for de 600 

simuleringer. Den defensive strategi og offensive strategi bliver analyseret hver for sig, da forskellen er 

fundamental, og for bedre at kunne sammenligne dem afslutningsvist. 

Defensiv strategi: 

Det gennemsnitlige merafkast for alle simuleringer er illustreret i figur 5.1 til venstre, og forskellen i SR kan 

ses i figur 5.1 til højre. Resultatet viser, at det er meget få af simuleringerne som giver et lavere 

gennemsnitligt afkast end blot at følge en buy-and-hold-tilgang til faktorinvesteringerne. De fleste 

simuleringer giver rent faktisk et pænt merafkast, hvor over halvdelen af simuleringer giver et årligt 

merafkast på 1%, og 70% af simuleringerne har et merafkast over de før omtalte 0,25%. En ting som her kan 

fastslås er, at det ser ud til at være muligt at identificere svage perioder for faktorstrategierne. 

I ovenstående figur 5.1 ses det også, at en del strategier giver et merafkast på 0, hvilket betyder, at der ikke 

sker nogen særlig positionering, og strategien har derfor historisk været tilsvarende til en buy-and-hold. Det 

er klart, at jo større udsving der kræves, før strategien aktiveres, desto større er sandsynligheden for, at en 

særlig positionering ikke finder sted. I dette tilfælde viser det sig, at size-faktoren indledningsvist har et meget 

lavt spread (husk på strategien ikke er aktiv de første tre år i den anvendte analyseperiode), og derfor har 

den generelt en høj z-score gennem resten af perioden. Dette resulterer så i, at ud af de 55 simuleringer som 

ikke aktiveres så kommer 40 af dem fra size-faktoren (ikke vist).  

For at kunne vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt, at ind- og udtræde af markedet, så er gennemsnittet 

for merafkastet beregnet og vist for de forskellige niveauer af z-scores i tabel 5.5.  

Figur 5.1: Simuleringsresultater. Diagrammet til venstre er merafkast, og differencen for sharpe-ratios til højre. Kilde: Datastream, 
Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Tabel 5.5: Gennemsnitlige merafkast fordelt på forskellige z-score-strategier. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Her gør farvenuancerne det klart, at der eksisterer en tendens til at timing-strategier med lave z-scores giver 

en bedre performance. Det vil sige, at det er mest optimalt at investor går tidligt ud af sin position, og samtidig 

også går tidligt ind i sin position igen, når værdiansættelsesspændet er trukket ind mod det historiske 

gennemsnit. Hertil hører også, at jo længere man bevæger sig op mod tabellens øverste venstre hjørne, desto 

flere gange skal investor skifte sin position, hvilket øger transaktionsomkostninger. Derfor er det ikke 

udelukkende positivt at følge en strategi med en relative hurtige signaler. Der blev tidligere blev udtrykt 

bekymring i afsnit 5.2 om, at de store udsving kan drive resultatet for en regression, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt for robustheden af resultatet. Her påvises det, at der også ligger værdifuld information om 

det fremtidige afkast ved mindre udsving i værdiansættelsesspændene.   

Endnu en dekomposition er foretaget i figur 5.2, hvor merafkastet er vist for de enkelte faktorer, og her 

fremgår det, at momentum er den strategi, hvor den defensive timingstrategi har fungeret bedst. Det har 

altså i gennemsnit været muligt at øge afkastet med lidt under 3% årligt for momentumstrategien i 

analyseperioden. Det kan lyde lidt overraskende, at det er momentumfaktoren som performer bedst, da det 

intuitivt er lidt sværere at sætte karakteristika på momentumselskaber. Det er samtidig en af de strategier 

som formentlig har større rotation. På den anden side, er det samme konklusion fra forrige afsnit som viste 

at momentumfaktoren havde den mest markante betaværdi fra regressionerne, hvilket indikerer god 

forudsigelsesevne for prismultiplerne.  

Size-faktoren har det laveste merafkast, til trods 

for gode resultater regressionerne for faktoren. 

Årsagen herfor ligger i at, 2 ud af 3 af 

simuleringerne ikke foretog nogen taktisk 

positionering, og dermed fik et gennemsnitligt 

merafkast på 0%.  

Quality-faktoren viser et beskedent merafkast 

på 0,34% årligt, og resultatet befinder sig i 

grænselandet til, at det vil kunne betale sig at 

Z-score -1 -1,25 -1,5 -1,75 -2 -2,25

-0,5 1,519% 1,580% 1,586% 1,263% 1,017% 1,175%

-0,25 1,570% 1,551% 1,557% 1,238% 1,019% 1,183%

0 1,307% 1,349% 1,346% 1,052% 0,802% 0,941%

0,25 1,347% 1,391% 1,397% 1,260% 0,973% 1,119%

0,5 1,318% 1,383% 1,325% 1,024% 0,756% 0,868%

Gå ud af strategi

Gå ind 

igen

Figur 5.2: Gennemsnitlige merafkast fordelt på de fem faktorer. Kilde: 
Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 



Side 67 
 

benytte sig af dynamisk tilgang til faktoren, når flere forhold som eksempelvis transaktionsomkostninger 

medtages. Det beskedne resultat er ikke meget overraskende, da faktoren allerede ved regressionerne viste, 

at prismultiplernes forudsigelsesevne var tvivlsom. 

I forhold til de to prismultipler E/P og B/P, så er det i denne analyse E/P som er den bedste indikator for lave 

fremtidige afkast. De er naturligvis tæt korreleret og resultaterne er også tæt relateret, men simuleringerne 

der byggede på E/P havde i gennemsnit et afkast der var seks basispoint højere end det gennemsnitlige 

merafkast for B/P-multiplet. Dette stemmer også overens med, at regressionerne indikerede lidt bedre 

forudsigelsesevne for E/P end for B/P. Det var både tilfældet via højere betaestimater, og robustheden var 

også mere markant. 

Offensiv strategi 

Den offensive strategi gik ud på at simulere effekten ved at gå ind med ekstra midler når 

værdiansættelsesspændende indikerede, at en strategi så billig ud. Forholdet hed at investor var henholdsvis 

2x lang i de gunstige perioder, og derefter var 1x lang i de resterende perioder.  

Resultatet af de 300 simuleringer er vist i figur 5.3, og her fremgår det, at der også her relativt få simuleringer 

som giver lavere afkast end den mere simple buy-and-hold tilgang. Samtidig er det et mindretal af 

simuleringer som giver et højt merafkast, hvor det gennemsnitlige merafkastet for rigtig mange simuleringer 

ligger forholdsvist tæt på 0. Man skal frem til den 71. percentil for at ramme 0,5% i gennemsnitligt merafkast, 

mens man kunne nøjes med den 41. percentil for at opnå samme afkast for den defensive strategi. Årsagen 

til den skæve fordeling skyldes en særdeles god performance for value-faktoren, hvilket undersøges nærmere 

senere i dette afsnit. Overordnet set, så kan den offensive strategi ikke følge med den defensive strategi målt 

på performance. Det gennemsnitlige merafkast ligger samlet set 59 basispoint under den defensive strategi.  

Ligesom i forrige afsnit, undersøges afkastfordelingen for forskellige niveauer af z-scores. Interessant nok, 

viser der sig et lidt anderledes billede her sammenlignet med den defensive strategi. Det viser sig stadigvæk, 

Figur 5.3: Simuleringsresultater. Diagrammet til venstre er merafkast, og differencen for sharpe-ratios til højre. Kilde: Datastream, 
Bloomberg, egen tilvirkning. 
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at historisk set har det givet det største payoff at træde relativt hurtigt ind i sin taktiske position, da en z-

score på 1 har været bedst som signal for at øge sin position. Derimod har det her været mere optimalt at 

holde den øgede position i længere tid, da z-scoren på 0,5, for at træde ud af den øgede position, ligger 

markant højere end andre medtagne z-scores.  

 

Tabel 5.6: Gennemsnitlige merafkast fordelt på forskellige z-score-strategier. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Tabel 5.6 afslører, at der er stor variation i valg af z-score, hvor den ringeste performance ligger på et 

gennemsnitligt merafkast på 0,36%, mens tabellens højeste værdi er 1,24%. Altså er der tale om en forskel 

på 0,88% alt efter, hvilket z-score man vælger at bygge sit signal på. Hvis man dertil lægger, at der i denne 

analyse kun er testet én type signal, bør investor også udvise skepsis over for præsenterede timingstrategier, 

da det er relativt simpelt at oppuste sin backtest.  

Vendes blikket mod de enkelte faktorer så er merafkastet for value-faktoren iøjefaldende. Value skiller sig 

markant ud ved at have langt højre afkast end de resterende fire faktorer. Value viste også et fint resultat for 

simuleringerne for den defensive timingstrategi, og det tyder derfor på at der er gode muligheder for at time 

denne faktor med værdiansættelsesmultipler. Det er bemærkelsesværdigt, at man med de samme 

parametre (E/P og B/P), som er benyttet til at identificere value-selskaber, kan time faktorafkastet med den 

relative variation over tid. Det bør nævnes, at det høje merafkast medfører at Z-score-tabellen er følsom over 

for simuleringerne af value-faktoren performance. Det er ikke et stort problem, men det sænker 

informationsniveauet for det generelle billede en smule.  

Momentum og size giver et moderat merafkast 

på 0,4% årligt, hvilket er en rimelig gevinst, og 

da der er tale om det gennemsnitlige resultat 

for faktorerne, så tyder på, at der er mulighed 

for at sætte en strategi op der virker. Billedet er 

et lidt andet for low risk og quality. Low risk-

faktoren skuffer her ved at have et merafkast på 

beskedne 0,1%, hvor den defensive 

timingstrategi viste et højt merafkast for 

Z-score 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25

0,5 0,515% 0,513% 0,419% 0,409% 0,404% 0,357%

0,25 0,554% 0,555% 0,475% 0,492% 0,476% 0,399%

0 0,550% 0,572% 0,508% 0,523% 0,475% 0,365%

-0,25 0,829% 0,799% 0,669% 0,684% 0,655% 0,612%

-0,5 1,241% 1,125% 1,037% 1,053% 1,084% 1,063%

Gå ind i strategi med 2x

Gå 

tilbage til 

1x

Figur 5.4: Gennemsnitlige merafkast fordelt på de fem faktorer. Kilde: 
Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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faktoren. Det lave afkast for den offensive timingstrategi skyldes til dels, at strategien kun bliver aktiveret én 

gang i analyseperioden. Quality-faktoren viser sig igen at være svær at forudsige med 

værdiansættelsesspænd som forklarende variabel. Her er det både regressionerne, de defensive 

simuleringer og nu også de offensive simuleringer som viser at det er en svær opgave at time faktoren ud fra 

den relative prissætning.  

5.4 Dynamisk porteføljeoptimering 

Som afslutning på analysen sammenkobler dette afsnit resultaterne fra kapitel 4 og de foregående resultater 

her i kapitel 5 for at sammensætte en dynamisk multifaktormodel, der benytter sig af taktisk faktorallokering. 

I kapitel 4 blev der fundet et sæt af optimale porteføljevægte for de fem faktorer, men her var tilgangen 

statisk. Dette afsnit åbner op for at ændre de underliggende antagelser i løbet af optimeringen for derved at 

skabe et sæt dynamiske porteføljevægte. Hidtil i dette kapitel er det blevet vist, at det er muligt at finde 

sammenhænge mellem forskellige variable og det fremtidige afkast. Det er denne information som vil blive 

udnyttet, og derved løbende ændre antagelsen om det forventede afkast for faktorerne med baggrund i de 

tidligere beskrevne variable.  

5.4.1 Metodologi og opsætning 

Inputtet i denne model er de variable som er blevet beskrevet i tidligere i dette kapitel. Hvor de tidligere 

regressioner blev beregnet som simple regressioner med én variabel ad gangen er det her nødvendigt at lave 

multiple regressioner med alle de inkluderede variable. Tidligere var det fornuftigt at analysere variablerne 

individuelt, da man her får det reneste billede af de sammenhænge, der kan være til de enkelte faktorer, og 

det er nemmere at tolke resultaterne. I en multipel regression kan de enkelte estimater være påvirket af 

andre variable og derfor er fortolkningen sværere at foretage. Problemet med indbyrdes afhængige variable 

hedder multikollinearitet, hvor konsekvensen af en stærk multikollinearitet er usikre koefficienter, da 

estimationsmetoden kan have svært ved at skelne de individuelle effekter fra hinanden (Stubager & 

Sønderskov, 2011).  

En multipel regression med alle variable er her nødvendig frem for de simple regressioner, for at undgå at 

det er de samme effekter som vægter flere gange.  Det kan ikke benægtes, at der eksisterer en vis 

sammenhængen mellem de forklarende variable. Det er logisk, at variablerne E/P og B/P vil være korreleret, 

da de begge er baseret på priser og tæt forbundne regnskabsmæssige input. Samtidig vil det også være 

forventet, at når den implicitte aktievolatilitet er høj, så er der også en forhøjet likviditetsrisiko i markedet, 

og derudover vil der også være en forhøjet chance for at CLI indikerer en nedgang i økonomien. En ting nogen 

kan overse er, at E/P- og B/P-spændene også viser sig i de fleste tilfælde at være korreleret med de øvrige 

variable. Det giver god mening, at disse variable kan påvirke priserne, hvor eksempelvis en høj forventet 
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volatilitet vil give højere priser til en defensiv strategi som low risk-faktoren. Det er netop nogle af disse 

sammenhænge der blev diskuteret i afsnit 5.2.  

Ved at inkludere alle de forklarende variable i én samlet multipel regression opstår der et problem i forhold 

til tidshorisont. Hvor eksempelvis forventet volatilitet opgøres på daglig basis og kan benyttes til analyser 

med en relativ kort horisont, så er det modsatte gældende for prissætningen af strategierne. Som tidligere 

nævnt så kan det kræve lange perioder før effekten af divergerende prisniveauer kommer til syne på 

afkastsiden. Tidligere blev tidshorisonterne 6 måneder og 24 måneder benyttet, og derfor indgås der et 

kompromis med en fælles tidshorisont på 12 måneder. Ulemperne ved at benytte samme tidshorisont 

overstiges af fordelene ved at inkludere alle variable i en regression. Faktorernes forventede afkast estimeres 

løbende med følgende formel:  

𝐸[�̂�]𝑡
𝐹 = �̂�0 + �̂�1𝑉𝑜𝑙𝑡 + �̂�2𝐿𝑖𝑘𝑡 + �̂�3𝐶𝐿𝐼𝑡 + �̂�4𝐸𝑃𝑡

𝐹 + �̂�5𝐵𝑃𝑡
𝐹 

Det giver betaestimaterne i tabel 5.7, men grundet problemer med multikollinearitet vil de individuelle 

estimater ikke kommenteres. De enkelte variabler viste i flere tilfælde ikke noget tegn på sammenhæng med 

nogle af faktorerne, og det kan derfor diskuteres om alle variablerne skal inkluderes for hos alle faktorerne. 

Der er dog valgt den simple løsning, for at undgå at diskutere signifikansniveauet for alle sammenhænge, og 

dertil kommer også at lave signifikansniveauer hænger sammen med lave koefficienter. Derved får 

koefficenter med lavt signifikansniveau automatisk en mindre indflydelse. 

Da mean-variance modellen er 

følsom over for selv små ændringer i 

de forventede afkast, så vægtes de 

dynamiske ex ante afkast med 25%, 

mens de tidligere benyttede statiske 

ex ante afkast vægter 75%. Det er 

hensigten at modellen skal tage 

moderate positioner, og derfor er det nødvendigt at give de dynamiske ex ante afkast en begrænset 

indflydelse. Dertil kommer også, at de estimerede afkast kan være relativt dramatiske sammenlignet med de 

statiske, og hvis man giver dem for stor indflydelse vil det resultere i konstante hjørneløsninger.  

Det er ikke målet, at modellen skal kunne forudsige det fremtidige afkast på helt kort sigt, og derfor opdateres 

porteføljevægtene én gang årligt. Dette sker i juni måned, hvilket er samtidig med E/P og B/P får opdateret 

tælleren med seneste regnskabstal.  

I kapitel 4 blev det vist, at det har stor betydning om optimeringen sker i sammenhæng med en 

referenceportefølje eller for faktorerne alene. Da faktorinvestering i sammenhæng med andre investeringer 

0 Skæring Vol Likviditet CLI EP BP

Value -0,144 -0,009 0,044 -0,014 0,355 -0,058

Momentum 0,190 0,000 -0,004 0,036 0,263 -0,035

Size -0,122 0,003 0,149 0,010 -0,053 0,034

Low risk 0,150 -0,005 0,041 -0,040 0,269 -0,069

Quality 0,112 -0,001 0,075 -0,024 0,024 0,016

Tabel 5.7: Betaestimater for en samlet multipel regression. Kilde: Datastream, 
Bloomberg, Macrobond, egen tilvirkning. 

(5.6) 
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er mest relevant for langt de fleste investorer, er det også denne metode som benyttes til denne optimering. 

De faste vægte på 75% for referenceporteføljen og 25% til faktorinvesteringer gentages her.  

Derudover benyttes de samme grænser på 𝑤𝑡
𝐹

 > 0 og 𝑤𝑡
𝐹

 < 35%, med samme argumentation om at undgå en 

henholdsvis negativ eller for høj eksponering over for de enkelte faktorer. Dertil kommer et sæt nye 

begrænsninger om, at vægtene for de individuelle faktorer maksimalt kan afvige 10% fra de tidligere fundne 

optimale porteføljevægte. Dette er inkluderet for at bidrage til målsætningen om kun at tage moderate 

taktiske positioner.  

5.4.2 Resultater 

Med metodologien på plads er det tid til at se på resultaterne for optimeringen. Figur 5.5 viser den løbende 

fordeling af porteføljevægte for faktorerne, hvor det tydeligt fremgår, at der sker en vis variation fra år til år. 

Det første der springer i øjnene er fraværet af size-faktoren, hvor faktoren ikke formår at blive attraktiv nok 

til at blive inkluderet af optimeringen, hvilket er på trods de periodevise forhøjede afkastforventninger. Dens 

fravær skyldes, at den indeholder en forholdsmæssig høj systematisk risiko, hvilket ikke er attraktivt 

risikomæssigt når porteføljens største position er et aktieindeks.  

 

Figur 5.5: Dynamiske vægte over tid. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Momentum har den mest konstante porteføljevægt. Det skyldes, at den allerede i den tidligere optimering 

var ramt af begrænsningen 𝑤𝐹
 < 35%, og derfor er det i praksis kun perioder som indikerer et lavt ex ante 

afkast, som har en reel effekt på den løbende vægtning. Vægtene for low risk og quality har lidt større udsving 

end value-faktoren. En af årsagerne til dette er, at low risk-faktoren og quality-faktoren har nogle af de 

samme karakteristika, hvilket medfører, at de relativt hurtigt kan erstatte hinanden i optimeringen. 

Derudover fremgår det også, at under de to begivenheder it-boblen og finanskrisen er en tendens til lidt 
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mere ekstraordinære porteføljevægte som afviger fra de gennemsnitlige. Dette er en konsekvens af at de 

forklarende variable ligeledes har ekstraordinære observationer i disse perioder.  

I forhold til måling af modellens performance er det vigtigt at skelne mellem en historisk optimering og en ex 

ante optimering. En historisk mean-variance optimering er baseret på de historiske afkast (og historiske 

risici), og viser derfor hvordan investor historisk har kunnet sammensætte den portefølje, som har givet det 

bedste risikojusterede afkast. Det som er foretaget i denne afhandling er en ex ante optimering som er det 

bedste bud på de mest optimale porteføljevægte fremadrettet, og har derfor ikke de mest optimale vægte 

historisk. Derfor vil en back-test af en ex ante optimering ikke altid være retvisende. Baggrunden for denne 

snak er, at de dynamiske vægte automatisk kommer tættere på en historisk optimering, da summen af alle 

de estimerede afkast: �̂�𝑡 er lig summen af de historiske af de historiske afkast: 𝑌𝑡. Derved vil det være 

forventeligt, at den dynamiske strategi har en bedre performance historisk alene af effekten ved at komme 

nærmere en historisk optimering. Af denne årsag er der i performancemålingen medtaget de gennemsnitlige 

dynamiske vægte for at kunne isolere denne effekt.  

De historiske resultater for de forskellige porteføljevægte fremgår af tabel 5.8, hvor resultaterne både er vist 

med og uden referenceporteføljen, hvilket er indikeret af kolonne nummer to. Resultaterne inklusiv 

referenceporteføljen i den øverste halvdel af tabellen har en højere sharpe-ratio, da flere aktivklasser er 

tilgængelige. Afkastet er her lavere, hvilket til dels skyldes obligationsindekset leverer et lavt, men stabilt 

afkast. 

 

Tabel 5.8: Opsummerede resultater for den dynamiske porteføljeoptimering. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

Forskellen mellem de tre strategier kommer naturligvis mest til syne i forhold til resultaterne for 

faktorstrategierne alene. Her fremgår det, at den dynamiske tilgang er den bedst performende strategi, 

hvilket er et positivt tegn på, at det er muligt at time faktorstrategierne. Den dynamiske tilgang har leveret 

et årligt afkast på 9,1%, hvilket er 132 basispoint højere end den statiske tilgang fundet i kapitel 4. Hertil 

kommer, at de gennemsnitlige dynamiske porteføljevægte har generet et årligt afkast på 8,16%, hvilket 

betyder, at 38 af basispointene kan forklares ud fra, at porteføljevægtene er kommet nærmere de historisk 

optimale vægte. Dette efterlader stadig et merafkast på 94 basispoint, hvor æren tilfalder effekten af 

fordelagtig timing. Risikoen målt ved standardafvigelse er kun marginalt højere med 0,1%, hvilket medfører 

Strategi Afkast Std.afv SR Maks DD

Statisk inkl. 6,68% 5,7% 1,17 -23,5%

Dynamisk inkl. 7,01% 5,8% 1,21 -23,5%

Gennemsnit inkl. 6,77% 5,7% 1,18 -23,2%

Statisk ekskl. 7,78% 7,9% 0,98 -12,7%

Dynamisk ekskl. 9,10% 8,0% 1,14 -12,7%

Gennemsnit ekskl. 8,16% 8,3% 0,99 -14,9%
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en synligt forbedret sharpe-ratio på 1,14 sammenlignet med 0,98 for den statiske metode. Fratrukket 

eventuelle transaktionsomkostninger vil der altså være et pænt merafkast ved at benytte sig af denne model 

til timing af faktorerne. Det kræver at modellen også virker fremadrettet, hvilket er det helt store spørgsmål 

som desværre ikke kan besvares, men en god backtest er en god start som indikator for om strategien også 

har succes i fremtiden.  

Optimal set bør en god strategi skabe et stabilt merafkast som fordeler sig over hele perioden, og værst er 

det, hvis en strategi skaber sit merafkast ved få enkeltstående begivenheder. Nedenstående figur 5.6 

illustrerer strategiernes performance over tid ved hjælp af deres akkumulerede afkast. Her viser det sig, at 

strategiens merafkast hovedsageligt skabes i den seneste halvdel af analyseperioden. Det betyder så også, 

at der er en meget lang periode hvor den dynamiske tilgang ikke formår at generere nogen forbedret 

performance, hvilket er et svaghedstegn for modellen. Det er derimod positivt, at det trods alt er den seneste 

periode, hvor den gode performance ligger. Havde det modsatte været tilfældet, ville det øge 

sandsynligheden for modellens egenskaber var opfanget af markedet. I perioden 1993 til 2001 generer den 

dynamiske positionering et årligt merafkast på 13 basispoint sammenlignet med strategien som følger de 

gennemsnitlige positioner. I perioden fra 2002 og til januar 2016 så er merafkastet i gennemsnit oppe på 146 

basispoint om året. Det understreger igen, at strategien klart har haft den bedste performance i den mest 

nylige periode.  

 

Figur 5.6: Akkumuleret afkast siden analysperiodens start. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Figur 5.6 viser også at der skabes en del performance under finanskrisen, hvor den dynamiske strategi har 

positioneret sig mere fordelagtigt end de to andre strategier. Bortset fra dette, ser det ellers ud til at være 

skabt nogenlunde jævnt over den seneste periode. 

Resultatet er i nedenstående figur 5.7 dekomponeret til de enkelte faktorer, hvor det kan ses hvor meget de 

hver især bidrager til det samlede merafkast på 94 basispoint. Det kan ses, at alle faktorerne bidrager med 

en væsentligt del til den samlede performance med undtagelse af size-faktoren, der har en vægt på 0% i hele 

perioden. Det er klart et positivt element i vurderingen af modellens egenskaber, at performance bliver skabt 

af flere faktorer, da det øger sandsynligheden for, at der er tale om en god model. Lidt overraskende er det, 

at faktorerne low risk og quality bidrager mere end value og momentum. Value- og momentum-strategien 

havde de mest lovende resultater fra regressionerne, og derfor kunne det forventes, at de ville have mest 

gavn af de dynamiske vægtninger. Hertil skal det siges at momentum-faktoren er delvist undskyldt, da 

timingen af denne faktor var begrænset af restriktionen om maksimale porteføljevægte. På den anden side 

var det vægtene for low risk og quality, som var mest dynamiske, hvilket giver bedre muligheder for at skabe 

et merafkast. 

Alt i alt har modellen vist gode takter for at have 

en vis forudsigelsesevne i timingen af 

faktorerne. Som tidligere nævnt mangler det 

store spørgsmål om det mon kan fortsætte 

fremadrettet. En sharpe-ratio på 1,14 for 

faktorerne alene er dramatisk højt, især når 

man tager i mente, at strategierne ikke 

indeholder nogen mærkbar eksponering over 

for aktiemarkedets beta (den er faktisk svagt 

negativ). Til sammenligning har Warren Buffets 

investeringsselskab Berkshire Hathaway 

realiseret en sharpe ratio på 0,76, hvilket er højere end nogen anden aktie eller investeringsfond med en 

historik på mere end 30 år (Frazzini, Kabiller, & Pedersen, 2013). Derfor bør det også siges, at der højst 

sandsynligt må forventes et lavere afkast fremadrettet. Dette understøttes af at modellen har gavn af 

informationer fra hele perioden i form af koefficienter fra regressionerne, som er beregnet på hele perioden, 

og dertil kommer også at standardafvigelser og korrelationerne også er beregnet på hele perioden. Modellen 

har derfor flere informationer tilgængelig i en backtest end den vil have i en fremtidig periode. Alternativet 

vil være at benytte et rullende vindue til beregning af koefficienter og korrelationer, men det ville kræve en 

Figur 5.7: Faktorernes individuelle bidrag til forbedret performance. 
Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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meget lang analyseperiode. Alt i alt skal resultaterne dog ikke fornægtes. Da sharpe ratioerne er særdeles 

høje vil mere moderate resultater stadig være attraktive. 

5.5 Delkonklusion 

Der findes flere forskellige tilgange til at time markedet, hvor dette kapitel har undersøgt timingstrategier 

baseret på regressioner. Først og fremmest på velkendte markedsindikatorer og efterfølgende for 

prismultipler. Markedsindikatorerne viser tegn på at have sammenhæng med det fremtidige afkast, men 

sammenhængene er i nogle tilfælde svære at tolke intuitivt. Flere af betaestimaterne har modsat fortegn 

end det man kunne forvente, hvilket må forklares som en overreaktion fra markedet eller en konsekvens af 

mean reversion i den forklarende variabel.  

Prismultiplerne har de mest lovende regressionsresultater som enkeltstående parametre, hvor alle 

faktorerne viser tegn på, at en lav prissætning er efterfulgt af højere afkast i mere eller mindre grad. Derfor 

blev regressionerne testet som investeringsstrategi. Afsnit 5.3.4 viser, at der er mulighed for at øge 

performance med timing, men på trods af lovende regressioner er der stadig mange simuleringer, som ikke 

havde merafkast høje nok til at være anbefalelsesværdig som timingstrategi.    

6 Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at undersøge hvordan aktieinvestorer bedst kan høste præmierne fra 

faktorinvestering. Det er blevet til et bredt studie på tværs af regioner for de fem velkendte faktorer: Value, 

momentum, size, low risk og quality.  

En analyse af hver af faktorerne fra 1993 til start 2016 bekræfter tidligere studier, og viser der historisk har 

været et attraktivt merafkast ved at investere efter disse faktorer. En undtagelse var size, hvis præmie var 

meget lav og kunne tilmed forklares af en højere risiko. Derudover kunne præmien for de andre fire faktorer 

ikke forklares ud fra almindelig risikomål som standardafvigelse og markedsrisiko. Derfor må præmiernes 

eksistens forklares af ukendte risikofaktorer eller ud fra de behavioral finance teorier som er blevet 

præsenteret. 

Til at sammensætte faktorerne til en multifaktorstrategi har denne afhandling benyttet sig af en mean-

variance optimering til at finde de optimale porteføljevægte. Her fremgår det, at det er vigtigt at se 

faktorerne i sammenhæng med investorernes andre aktiver, da det kan have stor indflydelse på resultatet. 

Modellen favoriserede momentum og til dels value, mens size ikke fik tildelt nogen vægt i sammensætningen 

under de givne omstændigheder. Det er umuligt at undgå estimationsfejl i en sådan optimering, hvor der 

især hersker stor usikkerhed omkring de forventede afkast. Hvis man dertil lægger at kapitel 4 også fandt 
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modellen følsom over små ændringer, så skal modellen mere ses som en hjælp i sammensætningen af 

faktorerne og ikke som et selvstændigt beslutningsgrundlag.  

I forhold til timing af faktorerne så viste kapitel 5, at det ikke er ligetil at oversætte regressionsestimater til 

timingstrategier, som virker i praksis. Regressionsafsnittet viste de forklarende variable ikke har større 

forudsigelsesevne for det generelle aktiemarked end faktorerne – snarere tværtimod. Dette antyder, at hvis 

investorer er af den overbevisning at de kan time aktiemarkedet, så bør de ligeledes fokusere på timing af 

faktorer. Af rationelle forklaringer hører med, at de fleste investorer har stor eksponering over for 

markedsbeta, men er i mindre grad eksponeret mod faktorer.   

Sidste del af analysen kombinerer al tidligere information i afhandlingen til en model der benytter 

regressioner med velkendte markedsindikatorer og prismultiplerne book-to-price og earnings-to-price som 

forklarende variable over for det fremtidige afkast. Disse estimater benyttes så til at danne forventede afkast 

i en mean-variance optimering for derved løbende at skabe et sæt dynamiske porteføljevægte. Metoden 

genererer med moderate taktiske positioner et merafkast på 94 basispoint, og det vurderes, at værdien, der 

skabes, stadig er signifikant efter eventuelle transaktionsomkostninger.  

Resultatet viser, at der er mulighed for at benytte timing til at øge performance for en multistrategi. Flere 

tidligere studier som forkaster idéen er for ambitiøse og ser ikke på faktorerne i sammenhæng. Det kræver 

en aldeles stærk model at kunne forudsige negative afkast for faktorerne, og det er her flere fejler fordi, 

mindre kan også godt gøre det når der er relevante investeringsalternativer til rådighed. Når en faktor har et 

lavere forventet afkast end normalt, så kan der allokeres mere til faktorer med højere forventet afkast end 

normalt.  

Det vigtigste element i en multifaktorstrategi er diversifikation, og derfor må fordelene ved timing ikke flytte 

fokus fra gevinsten ved diversifikation, og investorer bør kun tage taktiske positioner i begrænset omfang.  

Generelt er der i afhandlingen gode resultater for en multifaktormodel med taktisk faktorallokering, men det 

er svært helt at undgå problematikken omkring datamining, og derfor bør metoden testes på investorernes 

eget investeringsunivers. Det er tendensen at strategier som denne leverer lavere afkast i en out-of-sample 

sammenhæng, men hertil kommer at selv med en markant haircut vil modellen stadig kunne levere attraktive 

afkast.  
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7 Perspektivering 
Afhandlingen har et begrænset omfang, og derfor er der stadig flere relevante perspektiver af 

problemstillingen at undersøge. Udover, at analysen altid vil kunne udvides med flere faktorer, flere variable 

og flere aktivklasser, vil de følgende perspektiver være interessante at undersøge nærmere.  

Afhandlingen ignorerer transaktionsomkostninger, hvilket er meget almindeligt blandt andre studier af 

faktorer. Havde opgaven haft et større omfang, ville det have været relevant at inddrage omkostninger i 

sammenhæng med timingstrategier, da de bliver relevante, når timingstrategiers performance 

sammenlignes med statiske strategier. 

Afsnit 4.4 viste, at korrelationerne ikke var konstante, og her kunne være interessant at dykke ned i denne 

problemstilling, og undersøge hvordan optimeringen havde set ud for kortere korrelationer. Generelt er der 

behov for yderligere at teste, hvilken tidshorisont der er mest optimal til at estimere ex ante korrelationer. 

Et oplagt næste skridt for analysen vil være en out-of-sample test for timingstrategier. Faktorerne er 

gennemtestet og veldokumenterede, mens afhandlingens timingstrategier derimod vil have gavn af en out-

of-sample test til at vurdere metodens robusthed. Det er tidligere omtalt, at en out-of-sample generelt er 

ensbetydende med lavere performance end det oprindelige studie. Det kan ske enten i forhold til en anden 

analyseperiode eller for et andet datasæt som emerging markets aktier, micro cap aktier eller helt andre 

aktivklasser.  

Derudover blev antagelsen om forventede afkast udfordret i en mean-variance sammenhæng. Udover at 

estimere de forventede afkast løbende er det også en mulighed at udfordre antagelsen om konstante 

korrelationer og varianser. Hvis det er muligt at forudsige risikoelementerne i en mean-variance optimering 

med succes, vil det kunne forbedre performance af en multifaktorstrategi. Potentialet her er stort, men i 

praksis afhænger det af, hvor præcist fremtidige korrelationer og varianser kan estimeres. 

I analysen blev forholdet mellem faktorerne og referenceporteføljen med aktier og obligationer holdt 

konstant. Her ville det være interessant at undersøge, om det er muligt at time en multifaktorstrategi som 

en helhed. Herved kunne investor øge sin vægt i multifaktorstrategierne, når de indikerede høje afkast og 

vice versa. Dette kunne også kombineres med eksisterende markedstiming strategier for aktier og 

obligationer.   
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Appendiks 

Appendiks A: Landeoversigt 

 

Figur A1: Landeoversigt. Kilde: MSCI, egen tilvirkning 
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Appendiks B: Performancemål 

Afkast 

Afkastet er beregnet som den naturlige logaritme fratrukket den risikofrie rente:  

𝑟𝑡 − rft = ln (
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡
𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑡−1

) − 𝑟𝑓𝑡 

Fordelen er at observationerne normaliseres, hvilket er at foretrække, da meget statistik antager 

normalfordeling. Derudover fratrækkes den risikofrie rente for isolere aktiernes risikopræmie. 

Porteføljeafkastet er annualiseret. 

�̅�𝑝
å𝑟𝑙𝑖𝑔

= �̅�𝑝 ∗ 12 

Merafkast 

Merafkastet er beregnet i forhold til den pågældende regions benchmark. Benchmarkafkastet er her en 

ligevægtet portefølje af regionens aktier, som den pågældende faktor er konstrueret ud fra. 

Standardafvigelse 

Standardafvigelsen er annualiseret for at gøre performancemålene sammenlignelige.  

𝑆𝑡𝑑. 𝐴𝑓𝑣𝑝
å𝑟𝑙𝑖𝑔

= 𝜎𝑝 ∗ √12 

Sharpe Ratio 

Sharpe ratio er et risikojusteret performancemål svarende til hældningen på Capital Market Line (CML). 

Input er annualiseret. 

𝑆𝑅𝑝 =
𝑟𝑝

𝜎𝑝
 

Alpha og Beta 

Alpha er også kendt som Jensen’s Alpha og er sammen med beta er udregnet via CAPM-modellen: 

𝑟𝑝 − 𝑟𝑓 =  𝑝 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 𝑝 = 𝑟𝑝 − [𝑟𝑝 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

𝛽𝑝 =
𝑟𝑝 −  𝑝

𝑟𝑚
=
𝑘𝑜𝑣(𝑟𝑝, 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2  

𝑟𝑚 svarer her til regionens ligevægtede afkast. Der kan argumenteres om, at betaværdier bør beregnes på 

det globale plan og muligvis også indeholde andre aktivklasser, da markedsporteføljen i teorien indeholder 

alle investeringsaktiver. Fordelen ved at beregne beta mod regionens markedsportefølje er, at det er nemt 

at sammenligne eventuelle forskelle i porteføljernes systematiske risiko, som ikke er påvirket regionens 

risiko mod det globale marked. 
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T-test 

T-testen tester om alphaværdierne er signifikante. I denne afhandling omtales en alpha som signifikant, 

hvis t-testen er > |1,96|.  

  𝑡 − 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑝 =
𝛼𝑝

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑓𝑒𝑗𝑙𝑝
 

Value at Risk 

Value at Risk (VaR) kan beregnes på flere måder. Denne afhandling viser den historiske VaR, med en alpha 

på 0,05. VaR er her ikke annualiseret, og viser derfor hvor meget investor kan tabe på en måned med 5% 

sandsynlighed. 

𝑉𝑎𝑅 = 5% 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑝   

Max Drawdown (MDD) 

Her vises porteføljens tab siden et historisk toppunkt. Den angiver, hvad det største akkumulerede tab en 

portefølje har oplevet. MDD er udregnet på akkumuleret afkast, men her som et geometrisk gennemsnit 

for at få værdier mellem 0 og -1.  

𝑀𝐷𝐷𝑡 =
𝐿𝑎𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡

𝐻𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑜𝑝𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡
− 1  
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Value Long 

 

  Normal(0,00718,0,05091) Summary 

Statistics 
Mean 0,0071767 

Std Dev 0,0509051 

Std Err Mean 0,0030586 

Upper 95% Mean 0,0131979 

Lower 95% Mean 0,0011556 

Skewness  -0,451219 

Kurtosis 5,1225069 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,927554 

 

  <,0001* 

Momentum Long 

 

  Normal(0,00707,0,05094) Summary 

Statistics 
Mean 0,007066 

Std Dev 0,0509404 

Std Err Mean 0,0030607 

Upper 95% Mean 0,0130913 

Lower 95% Mean 0,0010407 

Skewness  -0,723042 

Kurtosis 3,8764235 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,930499   <,0001* 
 

Value Long-Short 

 

  Normal(0,00553,0,05226)

 Summary Statistics 
Mean 0,005532 

Std Dev 0,0522553 

Std Err Mean 0,0031397 

Upper 95% Mean 0,0117128 

Lower 95% Mean  -0,000649 

Skewness 0,7594788 

Kurtosis 11,105521 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,805871 

 

  <,0001* 

Momentum Long-Short 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Normal(0,007,0,05831)

 Summary Statistics 
Mean 0,0069951 

Std Dev 0,0583087 

Std Err Mean 0,0035034 

Upper 95% Mean 0,013892 

Lower 95% Mean 9,8276e-5 

Skewness  -0,331631 

Kurtosis 4,8774593 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,918361   <,0001* 
 

Appendiks C: Normalfordelingstest og udvidet statistik 
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Size Long 

 

  Normal(0,00525,0,05256)

 Summary Statistics 
Mean 0,0052453 

Std Dev 0,0525565 

Std Err Mean 0,0031578 

Upper 95% Mean 0,0114618 

Lower 95% Mean  -0,000971 

Skewness  -0,587748 

Kurtosis 3,9269352 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,943960   <,0001* 

 

Low Risk Long 

 

  Normal(0,01141,0,05062)

 Summary Statistics 
Mean 0,0114053 

Std Dev 0,0506207 

Std Err Mean 0,0030415 

Upper 95% Mean 0,0173928 

Lower 95% Mean 0,0054178 

Skewness  -1,396389 

Kurtosis 4,2036349 

Shapiro-Wilk W Test 
W  Prob<W 

0,917378   <,0001* 
 

Size Long-Short 

 

  Normal(0,00109,0,02361)

 Summary Statistics 
Mean 0,0010939 

Std Dev 0,0236118 

Std Err Mean 0,0014187 

Upper 95% Mean 0,0038867 

Lower 95% Mean  -0,001699 

Skewness 1,0528514 

Kurtosis 5,1376837 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,937382   <,0001* 

 

Low Risk Long-Short 

 

  Normal(0,01141,0,0433)

 Summary Statistics 
Mean 0,0114125 

Std Dev 0,0433025 

Std Err Mean 0,0026018 

Upper 95% Mean 0,0165344 

Lower 95% Mean 0,0062907 

Skewness  -0,176363 

Kurtosis 3,5316593 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,944530   <,0001* 
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Figur C1: Normalfordelingstest og udvidet statistik. SAS JMP er benyttet til beregning. Kilde: Datastream, Bloomberg, 
Egen tilvirkning. 

Quality Long 

 

  Normal(0,00615,0,04004) Summary 

Statistics 
Mean 0,0061526 

Std Dev 0,04004 

Std Err Mean 0,0024058 

Upper 95% Mean 0,0108886 

Lower 95% Mean 0,0014166 

Skewness  -1,041116 

Kurtosis 3,1400683 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,950279   <,0001* 

 

Aktier

  Normal(0,00588,0,04081)  

Summary Statistics 
Mean 0,0058823 

Std Dev 0,0408086 

Std Err Mean 0,0024519 

Upper 95% Mean 0,0107092 

Lower 95% Mean 0,0010554 

Skewness  -0,979436 

Kurtosis 1,8612307 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,952979   <,0001* 
 

Quality Long-Short 

 

  Normal(0,00427,0,02295)

 Summary Statistics 
Mean 0,0042665 

Std Dev 0,0229471 

Std Err Mean 0,0013788 

Upper 95% Mean 0,0069807 

Lower 95% Mean 0,0015523 

Skewness 0,4436441 

Kurtosis 1,2005306 

Shapiro-Wilk W Test 

W  Prob<W 

0,980490   0,0008* 

 

Obligationer 

 

  Normal(0,00433,0,00886)

 Summary Statistics 
Mean 0,0043252 

Std Dev 0,0088601 

Std Err Mean 0,0005324 

Upper 95% Mean 0,0053732 

Lower 95% Mean 0,0032772 

Skewness  -0,055843 

Kurtosis 0,1826825 

 Shapiro-Wilk W Test  

W  Prob<W 

0,995828   0,6703 
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Appendiks C: Normalfordelingstest og udvidet statistik (Fortsat) 

Ved anvendelse af standardafvigelse som det risikomål, så antages det at afkast er normalfordelt. Hvis ikke 

data er normalfordelt, kan der være mulighed for, at resultaterne har fejlvurderet risikoen. Derudover er en 

af antagelser bag en mean-variance optimering er, at afkastene er normalfordelte. Derfor testes 

afkastserierne for normalfordeling ved brug af Sharpiro-Wilk test, som empiriske undersøgelser har fundet 

bedst til dette (Razali & Wah, 2011).  

I alle tilfælde på nær for obligationsafkastet kan hypotesen om normalfordelte afkast afvises. Tættest på en 

normalfordeling er afkastet for quality long-short porteføljen, men med en p-værdi på blot 0,0008. 

Skewness beskriver om fordelingen er skæv og til hvilken side. Aktiemarkedet har en negativ skævhed på 

0,97, hvilket indikerer en forhøjet risiko for store tab. Long-short porteføljerne viser generelt at være 

mindre venstreskæve end aktiemarkedet og long porteføljerne. Long-short har i gennemsnit en positiv 

skævhed på 0,34, hvilket alt andet lige er mere attraktivt for investorer end det generelle aktiemarked og 

long-porteføljerne, som har en gennemsnitlig skævhed på -0,84. 

Kurtosis beskriver tykkelsen af halerne for afkastserierne, hvor en normalfordeling har en kurtosis på 3. 

Aktiemarkedet har en kurtosis på 1,86. Faktorerne har generelt tykkere haler end en normalfordeling, hvor 

long porteføljerne har en gennemsnitlig kurtosis på 4,05, og long-short porteføljerne har i gennemsnit en 

kurtosis på 5,17. 

 

 

  



Side 90 
 

Appendiks D: Løbende korrelationer dekomponeret 

 

Figur D1: Løbende korrelationer. Korrelationerne er beregnet på et rullende 5-årigt vindue. De findes også aggregeret i kapitel 4’s 
figur 4.1. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Appendiks E: Minimum varians backtests 

Der er testet for de tre forskellige optimeringer som findes i kapitel 4. Analyseperioden er den samme som i 

resten af afhandlingen (1993-2016), men der er ikke nogen positioner de første fem år, da der først skal 

dannes robuste korrelationsmatricer. Porteføljevægtene er rebalanceret ved årsskiftet. De lange 

kovarianser er for det første år (1998) beregnet for en 5-årig periode, og næste år (1999) på en 6-årig 

periode og så videre. De 5-årige kovariansmatricer er beregnet på de seneste fem år. Resultatet er ikke 

entydigt, men da det er de lange kovarianser, som har de bedste forudsigelsesevner for de to vigtigste 

porteføljer, så er det hele perioden som danner grundlag for kovariansmatricerne i afhandlingen.  

 

Tabel E1: Standardafvigelser for minimumsvarians-simuleringer. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

 

  

Portefølje Lange kovarianser 5-årige kovarianser

long only 16,02% 16,19%

Long-Short inkl. Ref-PF 16,76% 16,45%

Long-Short ekskl. Ref-PF 10,26% 10,29%
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Appendiks F: Kovarians- og korrelationsmatricer 

 

Tabel F1: Kovariansmatrice for long-short porteføljerne. Korrelationsmatricen for samme porteføljer er tilgængelig I kapitel 4’s table 
4.1. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning.    

 

 

Tabel F2: Kovariansmatrice for long-only porteføljerne. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

 

 

Tabel F3: Korrelationsmatrice for long-only porteføljerne. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 

 

  

Long-short

Kovarians Value Momentum Size Low Risk Quality Aktier Obligationer

Value 0,27% -0,18% 0,03% 0,08% 0,02% -0,01% 0,00%

Momentum -0,18% 0,34% -0,06% 0,04% 0,03% -0,06% 0,00%

Size 0,03% -0,06% 0,06% -0,01% -0,02% 0,03% 0,00%

Low Risk 0,08% 0,04% -0,01% 0,19% 0,04% -0,04% 0,01%

Quality 0,02% 0,03% -0,02% 0,04% 0,05% -0,05% 0,00%

Aktier -0,01% -0,06% 0,03% -0,04% -0,05% 0,17% -0,01%

Obligationer 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% -0,01% 0,01%

Long-only

Kovarians Value Momentum Size Low Risk Quality

Value 0,26% 0,15% 0,24% 0,20% 0,17%

Momentum 0,15% 0,26% 0,20% 0,17% 0,17%

Size 0,24% 0,20% 0,28% 0,21% 0,20%

Low Risk 0,20% 0,17% 0,21% 0,26% 0,16%

Quality 0,17% 0,17% 0,20% 0,16% 0,16%

Long-only

Korrelation Value Momentum Size Low Risk Quality

Value 1 56,32% 90,76% 78,54% 85,51%

Momentum 56,32% 1 75,53% 65,67% 81,75%

Size 90,76% 75,53% 1 77,79% 93,52%

Low Risk 78,54% 65,67% 77,79% 1 79,22%

Quality 85,51% 81,75% 93,52% 79,22% 1
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Appendiks G: Plotdiagrammer - makrovariable vs. faktorafkast 
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Figur G1: 18 Plotdiagrammer. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Appendiks H: Plotdiagrammer – prismultipler vs. faktorafkast 
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Figur H1: 10 plotdiagrammer. Kilde: Datastream, Bloomberg, egen tilvirkning. 
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Appendiks I: Varierende tidshorisonter for regressioner med prismultipler  

 

 

 

 

Tabel I1: Regressioner med prismultipler. Regressioner for 24 måneder findes i kapitel 5’s tabel 4.5  

 

 

 

 

 

 

E/P B/P

Long-Short t-stat R
2

Long-Short t-stat R
2

Value 0,081 -0,145 5,3% 5,72 0,11 Value 0,013 -0,057 2,8% 2,95 0,03

Momentum 0,122 0,127 7,2% 9,12 0,24 Momentum 0,034 0,117 6,1% 7,39 0,17

Size 0,070 0,002 1,9% 4,99 0,08 Size 0,030 -0,026 2,4% 6,78 0,15

Low Risk 0,062 0,054 3,6% 5,09 0,09 Low Risk 0,014 0,070 2,4% 3,23 0,04

Quality -0,009 0,027 -0,2% -0,59 0,00 Quality 0,009 0,057 1,4% 3,30 0,04

Long-Short

6 måneders horisont
Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 �̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥

E/P B/P

Long-Short t-stat R
2

Long-Short t-stat R
2

Value 0,120 -0,198 7,8% 5,20 0,09 Value 0,020 -0,065 4,2% 2,72 0,03

Momentum 0,177 0,204 10,5% 9,79 0,27 Momentum 0,047 0,187 8,7% 7,66 0,18

Size 0,107 0,008 2,9% 5,34 0,10 Size 0,043 -0,033 3,6% 6,90 0,15

Low Risk 0,099 0,110 5,8% 5,36 0,10 Low Risk 0,017 0,135 3,0% 2,65 0,03

Quality 0,019 0,051 0,6% 0,85 0,00 Quality 0,020 0,120 3,0% 4,71 0,08

Long-Short

12 måneders horisont
Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 �̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥

E/P B/P

Long-Short t-stat R2 Long-Short t-stat R2

Value 0,082 0,031 5,5% 2,07 0,02 Value 0,006 0,175 1,4% 0,51 0,00

Momentum 0,132 0,346 8,1% 4,57 0,08 Momentum 0,039 0,340 7,4% 4,17 0,07

Size 0,314 0,028 8,8% 8,62 0,24 Size 0,068 -0,025 5,8% 5,25 0,10

Low Risk 0,126 0,365 7,7% 4,25 0,07 Low Risk -0,002 0,394 -0,4% -0,21 0,00

Quality -0,122 0,177 -3,7% -3,26 0,04 Quality 0,032 0,267 4,4% 3,96 0,06

Long-Short

36 måneders horisont
Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 �̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥

E/P B/P

Long-Short t-stat R2 Long-Short t-stat R2

Value 0,050 0,269 3,4% 0,98 0,00 Value 0,000 0,379 0,0% 0,00 0,00

Momentum 0,094 0,494 5,8% 2,28 0,02 Momentum 0,043 0,518 7,7% 3,05 0,04

Size 0,526 0,072 15,1% 13,00 0,44 Size 0,137 -0,034 11,3% 8,38 0,25

Low Risk 0,145 0,610 8,9% 3,80 0,06 Low Risk 0,021 0,649 3,5% 1,46 0,01

Quality -0,237 0,307 -7,0% -5,22 0,11 Quality 0,064 0,469 7,5% 5,62 0,13

Long-Short

60 måneders horisont
Long-Short

�̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥 �̂�  ̂ �̂�𝜎𝑥


