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Abstract 

This Master thesis investigates factor exposures on European equities, and how to combine them most 

effectively in order to achieve the best portfolio based on different measures of performance and risk.   

Predefined factor exposures are assessed using the five largest European stock markets. The analysed 

factors are limited to the market-, size-, value-, momentum-, quality-minus-junk- and betting-against-

beta factors. First, the individual factor portfolios are evaluated on a single country basis during 

different market conditions from 1986 until 2016. Secondly, the factors are evaluated using an equally 

weighted European portfolio containing the five selected countries. Based on this, dynamic mean-

variance optimized portfolios (minimum-variance and tangency) are created to utilize the 

diversification benefits between the factor-portfolios most efficiently. As opposed to many other 

studies, this thesis is using sophisticated technics regarding shrinkage of the covariance matrices in 

order to get matrices better suited to mean-variance optimization.  

As the academic litterateur suggest, this thesis uncover convincing abnormal factor returns across 

individual countries. More specifically the thesis finds compelling factor premiums for the 

momentum-, quality-minus-junk- and betting-against-beta portfolios, whereas the value- and size 

portfolios in particular have been a less attractive investment on an individual level. As for the 

combined dynamic portfolios, the minimum-variance portfolios outperform the market portfolio, the 

tangency portfolios, and a static benchmark consisting of a constant equal weight in all factors, both 

in regards to performance- and risk measures.  

The thesis applies extensive testing regarding the results in the second part of the analysis. Model 

assumptions are tested and out-of-sample tests conducted in order to check the robustness of the 

portfolios. Furthermore, even after the inclusion of transaction costs, the minimum-variance portfolio 

is superior to the market portfolio, the tangency portfolios, and the static benchmark, and is 

recommended for investor as the optimal portfolio going forward.   
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1. Indledning  

Siden Markowitz (1952) har identifikation og måling af risiko været debatteret i den finansielle 

litteratur. Hvis en investor påtager sig en høj risiko, skal investor også kompenseres med højere 

forventet afkast. Dette forhold mellem afkast og risiko har længe været accepteret som en af 

grundstenene i finansiel teori. 

En portefølje bestående af aktier, vil altid have en underliggende eksponering mod faktorer, kendt 

som faktoreksponeringer. Capital Asset Pricing Modellen (CAPM) var den første model, der 

systematisk forklarede, hvordan eksponering imod markedsporteføljen bestemmer afkastet på en 

aktie, og specielt siden Fama-Frenchs (1993) 3-faktormodel har der været omfattende empirisk 

forskning på området omhandlende faktoreksponeringer. Jagadeesh og Titman (1993) samt 

Rouwenhorst (1998) finder, at der kan skabes en momentumpræmie ved at købe aktier, som viser 

opadgående tendens i aktiekursen, samtidig med at sælge aktier der har vist den modsatte tendens. 

Dette har været en profitabel investeringsstrategi på tværs af alle store markeder. På samme måde er 

der også fundet value-og størrelsespræmier på de største internationale markeder (Fama og French 

(1998)), mens der i nyere forskning også er fundet præmier ved lav-beta aktier (Frazzini og Pedersen 

(2014)) og kvalitetsaktier (Asness, Frazzini, og Pedersen (2014)). 

Denne afhandlinger forsøger at afdække, om der findes faktorpræmier på det europæiske marked, og 

hvordan investor eksponerer sig mod disse faktorer på den mest efficiente måde. Det undersøges, 

hvordan faktorpræmier kan kombineres bedst muligt med hinanden for at skabe det højeste risiko-

justeret afkast. 

I afhandlingen ses de definerede faktorer som individuelle investeringsbare aktiver, og der fokuseres 

på følgende faktorer: Markeds-, størrelses-, value-, momentum-, betting-against-beta- og quality-

minus-junk faktorerne. Afhandlingen forsøger at udnytte en eventuel diversificeringseffekt mellem 

ovennævnte faktorer til at skabe dynamiske optimeringsporteføljer, som kan udkonkurrere vores 

statiske benchmark, som består af 1/6 vægt i hver faktor. Forskellen mellem en dynamisk og en statisk 

strategi er, at en dynamisk strategi ændrer vægte i faktorerne over tid, mens de er konstante i en statisk 

strategi.  

Den professionelle investor diversificerer sin portefølje for at skabe et større risikojusteret afkast. 

Sådanne porteføljer udnytter forskelle i afkast, risiko og korrelation mellem aktiver for at skabe 

optimale porteføljer. Aktiv porteføljeforvaltning (der handles aktivt ind og ud af porteføljen) forsøger 

at skabe investeringsstrategier, som kan udkonkurrere sit passive benchmark (følger markedet) ved 
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at benytte forskellige strategier. Vores studie benytter en aktiv kvantitativ investeringsstrategi. 

Kvantitativ investering betyder, at der sammensættes porteføljer på baggrund af tal og historiske data, 

hvorfor subjektive holdninger om hvad man som investor tror stiger eller falder ikke tillægges nogen 

værdi. 

Da det amerikanske marked er det mest testede i praksis, finder vi det interessant at teste på de fem 

største europæiske markeder, som benyttes til at danne vores europæiske portefølje.  

 

Ovenstående har givet os anledning til selv at teste, om der har eksisteret faktorpræmier på det 

europæiske marked fra 1986 til 2016, og i så fald hvordan disse faktorpræmier kan sammensættes på 

bedst mulig måde for at skabe profitable investeringsstrategier. Afhandlingen arbejder primært med 

to porteføljeoptimeringsmodeller, som holdes op i mod et statisk benchmark:  

1. En dynamisk investeringsstrategi der løbende optimeres ud fra minimum-varians porteføljen, 

hvorfor eksponeringen mod de forskellige faktorer løbende ændres over tid. 

2. En dynamisk investeringsstrategi der løbende optimeres ud fra tangentporteføljen, hvorfor 

eksponeringen mod de forskellige faktorer ligeledes ændres over tid.  
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1.2 Problemformulering  

Problemformuleringen tager udgangspunkt i ovenstående motivation for afhandlingen, og giver 

anledning til følgende overordnede problemformulering:  

I hvilken udstrækning har der eksisteret signifikante faktorpræmier på det europæiske 

aktiemarked, og hvilken kombination af disse har resulteret i den bedste investeringsstrategi 

baseret på både performance-og risikomål? 

For at besvare denne problemformulering, har vi opstillet følgende erkendelsesspørgsmål: 

1. Hvilken dokumentation og forklaringer findes der i litteraturen på størrelses-, value-, 

momentum-, betting-against-beta- og quality-minus-junk præmierne?  

2. Findes der faktorpræmier på tværs af de europæiske aktiemarkeder, og hvordan har de 

performet i forhold til afkast og risiko? 

3. Hvilken af de to porteføljeoptimeringsmodeller har været mest fordelagtig at følge i relation 

til faktorpræmierne på det europæiske aktiemarked, og har de været i stand til at udkonkurrere 

en statisk faktorportefølje?  

4. Hvor robuste og følsomme er afhandlingens resultater over for ændringer i modelantagelser 

og transaktionsomkostninger?  

 

1.3 Opgavens opbygning  

Afhandlingen er opdelt i 7 afsnit som følger: 

1. Indledning: Motivation, problemformulering og afgrænsning for afhandlingen.  

2. Litteraturgennemgang: Omhandlende afhandlingens seks analyseret faktorpræmier: markeds-, 

størrelses-, value-, momentum-, betting-against-beta- og quality-minus-junk præmien. Dernæst en 

kort introduktion til kvantitativ investering og porteføljeoptimering. 

3. Metode: Præsentation af analysens benyttede fremgangsmåde ved porteføljeoptimering og alle 

benyttede underliggende formler i afhandlingen. 

4. Data og datakilder: Definition af faktorporteføljerne samt deres konstruktion og datakilde. 

5. Analyse del 1: I den første del af analysen undersøges de individuelle faktorpræmier både på 

enkeltlandsniveau samt på en samlet europæisk portefølje. Dernæst opstilles dynamiske 

optimeringsstrategier, der tager udgangspunkt i henholdsvis minimum-varians- og 

tangentporteføljeoptimering. Strategierne analyseres og vurderes på baggrund af diverse 
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performance- og risikomål, og den bedste portefølje udvælges fra hver optimering til nærmere analyse 

i del 2.  

6. Analyse del 2: Den anden del af analysen tager udgangspunkt i de optimale strategier fra analysens 

første del. Disse strategier holdes op i mod et statisk benchmark, og deres robusthed testes med en 

følsomhedsanalyse, out-of-sample test og en analyse af implikationerne af handelsomkostninger.  

7. Konklusion og perspektivering: I afhandlingens sidste afsnit konkluderes der på de fundne 

resultater og på den overordnede problemformulering samt en perspektivering til videre studier.  

 

1.4 Afgrænsning  

For at sikre kvaliteten af afhandlingen, har visse begrænsninger været nødvendige.  

For det første er afhandlingens natur meget empirisk, så der er derfor ikke et meget gennemgående 

litteraturstudie af alle eventuelle faktorpræmier. Vi introducerer i stedet de faktorer, som vi investerer 

i, og forklarer baggrunden for dem i vores teoriafsnit, således at vores faktorer får en berettigelse med 

baggrund i litteraturen. Afhandlingen fokuserer på markeds-, størrelses-, value-, momentum-, betting-

against-beta- og quality-minus-junk faktorerne. For at konstruere disse seks faktorer på de fem 

udvalgte europæiske lande, kræves der store mængder af data og signifikant databehandling, der ses 

uden for denne afhandlings omfang. Der kunne selvfølgelig udvælges et mindre antal faktorer, 

hvorefter faktorpræmierne manuelt kunne udregnes, men det vurderes at skabe mere værdi for 

formålet med afhandlingen, at udvælge en datakilde der allerede har konstrueret de egentlige 

faktorporteføljer på de udvalgte land, hvorefter der kan fokuseres på dannelsen af optimale porteføljer 

ud fra diverse optimeringsmodeller. I søgen efter faktorpræmier, blev det fundet at AQR’s database 

var meget omfattende hvad angår historiske faktorpræmier på tværs af diverse lande, hvorfor netop 

denne database benyttes som grundlag for afhandlingen. De valgte faktorer er derfor valgt på 

baggrund af tilgængelige data fra vores primære datakilde.  

For det andet er der ikke taget højde for transaktionsomkostninger i den første del af vores analyse. 

Med vores tilgængeligt data er det umuligt at komme med et præcist bud på, hvor stor effekt 

transaktionsomkostninger har på profitabiliteten af investeringsstrategierne. Men da afhandlingen 

som nævnt forsøger at komme så tæt på virkeligheden som muligt, laver vi så præcist et estimat af 

transaktionsomkostninger som muligt, i anden del af analysen.  
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For det tredje ser vi alle vores faktorafkast som investeringsbare aktiver. Dette betyder, at vi anser 

faktorerne som porteføljer, som alle investorer kan danne og investerer i. Da alle faktorerne pr. 

konstruktion er lang-kort strategier, kræver det derfor mulighed for kortsalg at danne dem. Vi er klar 

over denne konstruktion af porteføljer, som kræver kortsalgs muligheder, kan gøre det svært for nogle 

investorer at følge strategien i praksis, men det har været en nødvendig antagelse med vores 

tilgængelige data. Restriktionen er dog ikke anderledes end de fleste andre studier af faktorafkast, 

som også antager mulighed for kortsalg, når faktorporteføljerne dannes.  

For det fjerde benyttes data fra AQR capital database, som giver os direkte faktorafkast månedligt. 

Vi har derfor ikke indblik i de underliggende aktier, og derfor er afhandlingens kvalitet meget 

afhængig af kvaliteten af databasen. I afsnit 4 introducerer vi ARQs database, og argumentation for 

hvorfor vi finder deres data pålideligt.  

Slutteligt forventes det, at læser har basal forståelse for basal finansiel teori såsom efficiente 

markeder, porteføljeteori som CAPM osv. da det ikke uddybes nærmere i afhandlingen.  
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2. Teoriafsnit 

Vores teoriafsnit giver en litteraturgennemgang af de faktorer, som benyttes i analysen. Faktorerne er 

udvalgt på baggrund af tilgængeligt data, og vi har valgt at tage så mange faktorer med, som vi har 

kunnet finde data for.   

Efter en kort introduktion til faktorinvestering vil vi kort præsentere Fama-French 3-faktor model 

samt Carharts 4-faktor model. Under præsentationen af modellerne vil vi beskrive og forklare 

faktoreksponeringerne: Størrelses-, value-, momentum-, betting-against-beta samt quality-minus-

junk faktorerne. 

Vi vil præsentere, hvilke resultater litteraturen har fundet på tværs af markeder, og litteraturens 

forklaringer på hvorfor præmierne eksisterer. Afsnittet vil både forholde sig til traditionelle 

forklaringer på præmierne, nemlig at de er forbundet med øget systematisk risiko, samt de 

behavioristiske forklaringer som udspringer fra irrationalitet og at markeder ikke er effektive.  

 

2.1 Indledning til faktorinvestering  

Faktorinvestering er investering i faktorer, som har givet signifikant høje afkast på langt sigt. En given 

faktor kan eksempelvis bestå af bestemte sammensætninger af aktier eller obligationer. Nogle 

faktorporteføljer kræver dynamisk handel som involverer lang-kort strategier, hvor der ofte skal re-

balanceres for at holde de ønskede vægte i de underliggende aktiver, f.eks. hvis der benyttes en value- 

eller momentum strategi. Sammensætningen af faktorerne genererer en faktorpræmie, som skal 

kompensere for den risiko, investor påtager sig (Ang, 2014). 

Den første model der forsøgte at forklare aktivers afkast ud fra en risikofaktor, var ”The Capital Asset 

Pricing Model” (CAPM) udarbejdet i begyndelse af 1960’erne af Sharpe (1964) og Lintner (1965). 

De byggede videre på teorien om efficiente porteføljer af Markowitz (1952), som mente at en investor 

vil holde en optimal mean-variance1 portefølje, således at en investor maksimerer forventet afkast ud 

fra et givent variansniveau. CAPM foreskriver, at afkastet på en investering er en funktion af, hvor 

sensitiv investeringen er til markedsrisiko. Så høj markedsrisiko er, alt andet lige, forbundet med et 

højere afkast. I denne model er det kun markedsrisiko (målt som beta), som investor kompenseres 

for.  

                                                           
1 Alle engelske udtryk markeret med kursiv, forklares i ordlisten i appendiks 4 
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Efterfølgende lavede Ross (1976) ”arbitrage pricing theory” (APT), som er en mere dynamisk model 

i forhold til CAPM. APT-modellen er ikke så restriktiv i sine antagelser, da den antager, at afkastet 

på et aktiv er en lineær funktion af mange faktorer og ikke kun én faktor som i CAPM. Dette gør APT 

modellen mere empirisk i sin natur, og kan inkludere andre faktorer, som BNP, inflation og 

renteniveauet. Ross (1976) specificerer ikke i sit studie, hvilke specifikke risikofaktorer der skal tages 

højde for, men siger blot, at der er flere. Selvom modellen er af mere generel karakter sammenlignet 

med CAPM, så hviler den stadig på antagelser som rationelle investorer og efficiente markeder. 

Derfor vil APT modellen også afvise, at f.eks. momentuminvestering kan genere en præmie.  

APT-modellen lagde grundstenene for den efterfølgende forskning i faktorinvestering, eftersom den 

introducerede flere risikofaktorer, der kan bestemme et aktivs afkast.   

Efterfølgende tager Basu (1977) udgangspunk i price-earnings (P/E) og viser en sammenhæng 

mellem en investerings afkast og aktiernes P/E ratio. Basu (1977) finder, at lave P/E porteføljer 

gennemsnitligt har et højere absolut risikojusteret afkast end høje P/E porteføljer, hvilket den 

efficiente markeds hypotese (EHM) afviser kan være muligt. Den testede periode er fra 1957 til 1971. 

Basu (1977) viser med disse resultater, at individuelle aktiers karakteristika kan være med til at 

bestemme en akties afkast, og ikke kun markedsrisiko som ved CAPM. Et senere studie af Reinganum 

(1981) viser dog, at P/E sammenhængen som Basu (1977) finder, forsvinder når der kontrolleres for 

størrelse, og indikerer dermed, at P/E effekten i stedet er en proxy for størrelsespræmien.  Reinganum 

(1981) satte også spørgsmålstegn ved om Basu´s (1977) resultater var et tegn på ineffektive markedet, 

men snarere var et tegn på, at den brugte model byggede på forkerte antagelser.    

CAPM siger, at der kun er én faktor, som bestemmer aktivers risikopræmie, nemlig markedsafkastet 

over den risikofrie rente, mens flerfaktor modeller inkluderer flere faktorer, f.eks. value-, størrelse- 

og momentumfaktoren. Ved eksponering mod flere faktorer, vil der, alt andet lige, opnås flere 

risikopræmier. Jo højere aktiv beta der er på faktorerne, jo højere er aktivets forventet afkast.  

 

2.2 Fama-French 3-faktor model 

Fama og French (1993) var de første, der udviklede en flerfaktor model, som for alvor udfordrede 

CAPM. Fama og French (1992a) havde tidligere vist, at markedseksponering målt som beta har en 

lille forklaringsgrad i forhold til gennemsnitligt afkast på en aktie. De tester forklaringsgraden af 

markedsbeta, størrelse (MV), E/P (Earnings-price ratio), gearing, og book-to-market (B/M), på det 

gennemsnitlige afkast med udgangspunkt i det amerikanske aktiemarked. Relationen mellem beta og 
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markedsafkast forsvinder i perioden 1963-1990, og med dette resultat viser de dermed, at CAPM 

modellen ikke er tilstrækkelig. Hældningen på den faktiske CAPM er fladere, end teorien ellers 

foreskriver at den burde være efter kontrol af markedsværdi og B/M ratio i afkast. De øvrige faktorer 

Fama og French tester for, har også en signifikant forklaringsgrad på afkastet. 

Tidligere studier fra Black, Jensen og Scholes (1972) og Fama og MacBeth (1974) finder en positiv 

relation mellem gennemsnitlig afkast og markedsbeta i perioden 1926-1968 på det amerikanske 

marked. Men denne relation forsvinder, som nævnt, i den anden halvdel af det tyvende århundrede 

som vist i Fama og French’s studie (1992a).   

Derfor introducerer Fama og French (1993) deres tre-faktor model, som ud over markedsbeta også 

inkluderer markedsstørrelse og B/M som systematiske risikofaktorer. Studiet viser, at størrelse og 

B/M kan forklare forskellen i gennemsnitlig afkast på tværs af aktier. Dette gør disse risikofaktorer 

interessante, med henblik på at forstå hvad der er med til at drive afkastet på en aktie.  

Med samme fremgangsmåde som Ross´ (1976) APT-model konstruerer Fama og French deres tre-

faktor model.  Ved at gå lang i små aktier og kort i store aktier (målt på markedsværdi), dannede de 

en selvfinansierende størrelsesfaktor-portefølje kaldet small-minus-big (SMB), som en proxy for 

størrelsespræmien. På samme måde dannede de high-minus-low (HML) porteføljen som skulle 

opfange value-præmien, ved at gå lang i value-aktier (høj B/M) og kort i growth-aktier (lav B/M). 

I de følgende afsnit vil de mest fremtrædende resultater fra litteraturen på størrelsespræmien og value-

præmien blive præsenteret samt litteraturens mulige forklaringer på deres eksistens.  

 

2.2.1 Størrelsesfaktoren 

Banz (1981) var den første til at se på relationen mellem afkast og markedsværdi på aktier. Han finder, 

at mindre selskaber gennemsnitligt har haft et større risikojusteret afkast end større selskaber på det 

amerikanske marked i perioden 1936-1975, og dette kalder han størrelsespræmien. Han finder en 

præmie på 0,40 procent pr. måned. Hans model er lineær ligesom CAPM, men inkluderer 

størrelsesfaktoren som en forklarende faktor for afkastet på en aktie. Som nævnt i afsnit 2.2 inkluderer 

Fama og French (1993) også størrelsesfaktoren i deres tre-faktor model inspireret af Banz´s 

undersøgelse.  

Banz (1981) og Fama og French (1993) finder størrelsespræmier på det amerikanske marked, og der 

er også undersøgelser på andre markeder. F.eks. undersøger Rouwenhorst (1999) 20 emerging 



Side 12 af 130 

 

markets for blandt andet størrelsespræmien. Her finder han en positiv størrelsespræmie, der således 

fastslår, at små selskabers aktier generer højere afkast end store selskaber i perioden 1975-1997.  

Mere nutidig forskning peger på, at størrelsesfaktoren ikke længere eksisterer. Dimson og Marsh 

(1999) finder en størrelsespræmie i perioden 1955-1983, men fra 1983-1997 finder de en negativ 

størrelsespræmie, som kunne indikere at præmien er ”død”. Det samme finder Fama og French (2012) 

i et international dataset fra 1989 til 2011. Ang (2014) er heller ikke overbevist om eksistensen af 

størrelsespræmien, hvorfor der efterhånden er enighed i litteraturen om, at der ikke længere er en 

præmie ved at være eksponeret over for størrelsesfaktoren.  

Van Djik (2011) lavede et stort litteraturstudie på størrelsespræmien. Han konkluderer, at der er lavet 

meget forskning på området, men at der stadig mangler et endegyldigt svar på det spørgsmål Banz 

(1981) fremsatte, nemlig om størrelsespræmien faktisk bare er en proxy for en eller flere ukendte 

faktorer korreleret med størrelse. Han mener, at der er behov for yderligere forskning på området, og 

at forklaringerne på størrelsespræmien ikke er blevet systematisk testet.  

 

Hvorfor eksisterer størrelsespræmien?  

Hvorfor små selskaber har et større afkast end større selskaber, har været til megen debat igennem de 

sidste årtier.  Nogle hævder øget systematisk risiko på små aktier, mens andre har behavioristiske 

forklaringer. 

Banz (1981) kommer ikke med nogen forklaring på præmien, og nævner yderligere i sit studie, at han 

ikke ved om størrelsespræmien måske er en proxy for en anden ukendt faktor, som blot er korreleret 

med størrelsesfaktoren.   

Fama og French (1993) giver heller ikke nogen dybdegående forklaring på, hvorfor størrelsespræmien 

eksisterer, men lader det stå som et åbent spørgsmål til slut i deres studie. De henviser dog til deres 

studie fra året før (1992b). Her viser de at størrelse og B/M er relateret til systematiske mønstre i 

profitabilitet og vækst, og derfor kunne være en proxy for mere fundamentale økonomiske 

risikofaktorer, der endnu er ukendte.  

Fama og French (1995) følger op på deres undersøgelser fra 1992 og 1993 og forsøger at komme med 

en økonomisk forklaring på den empiriske relation mellem gennemsnitlige aktieafkast, størrelses- og 

value-præmien ved at relatere det til profitabilitet. Fama og French (1995) finder en sammenhæng 

mellem selskabers størrelse og deres indtjening, og denne sammenhæng afspejles ligeledes i 
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selskabets aktieafkast. Dette betyder, at mindre selskaber med lav indtjening fremadrettet forsætter 

med lav indtjening, og at der derfor eksisterer en risikopræmie, der afspejler risikoen ved små 

selskabers vedvarende lave indtjening.  

På linje med Fama og French (1992b, 1995) finder Chan, Chen og Hsieh (1985), at afkastet på aktier 

reagerer på ændringer i makroøkonomien. De finder at makroøkonomiske variable, stort set kan 

forklare størrelsespræmien.  Økonomiske risikofaktorer, som f.eks. konkursrisiko, kan derfor forklare 

størrelsespræmien, idet der er påhæftet større konkursrisiko i små selskaber. Chan et al. (1985) 

konkluderer, at de større gennemsnitlige afkast på små aktier er forklaret af øget risiko i et efficient 

marked.  

Liew og Vassalou (2000) undersøger sammenhængen mellem størrelses-, value-, momentumfaktoren 

(momentumpræmien, se afsnit 2.3.1) og BNP vækst. De finder, at value- og størrelsesporteføljerne 

er positiv korreleret med fremtidig vækst i BNP, og at de derfor måske er proxyer for 

konjunkturrisiko. Dette understøtter derfor Fama og Frenchs (1992b, 1995), som ligeledes mener, at 

øget systematisk risiko er med til at forklarer præmierne.  

Ovenstående studier konkluderer at præmierne eksisterer på grund af øget risiko, man som investor 

påtager sig ved at investere i små selskaber.  

En mulig behavioristisk forklaring finder man i Keim (1983). Han undersøger det amerikanske 

aktiemarked for størrelsespræmien, og finder et January puzzle. I forhold til de resterende 11 måneder 

er relationen mellem størrelse og afkast altid mere negativ i januar, også i de år hvor store selskaber 

gennemsnitlige har haft et større risikojusteret afkast end små aktier. Yderligere finder Keim at næsten 

50 procent af den gennemsnitlige størrelsespræmie i perioden 1963-1979, skyldes de store afkast på 

små aktier i januar, hvilket derved absorberer en stor del af størrelsespræmien. Keim (1983) kommer 

med en række mulige forklaringer på denne anomali, blandt andet at investorer sælger i december af 

skattemæssige årsager, men uden at undersøge det yderligere. Hvis der er et salgspres i december, 

giver det god mening, at priserne stiger meget de første uger af januar, hvor der købes op igen.  

 

2.2.2 Value-faktoren 

Grundlaget til mange års efterfølgende forskning om prisfastsættelse på aktiemarked tog 

udgangspunkt i Graham og Dodd’s (1934) udgivelse Security Analysis. Han viser at man ved 
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omhyggelig analyse af selskabers finansielle rapporter, kan købe undervurderede value-aktier og 

sælge overvurderet growth-aktier med en efterfølgende gevinst (Bodie, Kane og Marcus, 2014).  

Ifølge Lakonishok, Shleifer og Vishny (1994)2 betyder en value-strategi, at der købes aktier som er 

relativt lavt prissat i forhold til indtjening, dividender, historiske priser eller andre indikatorer på 

value, da de, alt andet lige, vil konvergere mod deres fundamentale værdi over tid. 

Hvis en selskabs B/M værdi er høj kaldes det et value-aktie, mens en selskab med lav B/M værdi 

kaldes for en growth-aktie. Det er forskellen mellem afkastet på value-porteføljen og growth-

porteføljen som Fama og French (1993) kalder value-præmien.  

Fama og French´s (1993) 3-faktor model indeholder jf. afsnit 2.2 B/M som indikator på value- og 

growth aktier. Baggrunden for B/M bliver valgt som indikator på henholdsvis growth- og value aktier 

findes i Fama og French (1992a). De er inspireret af Stattman (1980) og Rosenberg, Reid og Lanstein 

(1985), som finder, at det gennemsnitlige afkast på amerikanske aktier er positivt korreleret med 

ratioen af B/M. Ligeledes finder Chan, Hamao og Lakonishok (1991) denne sammenhæng på det 

japanske aktiemarked, dog kun over en tidshorisont på 10 år.  

Value-præmien har været genstand for megen forskning specielt siden Fama og French (1993) tre-

faktor models udgivelse. Det følgende afsnit vil beskrive de vigtigste resultater på tværs af markeder. 

Mens størrelsespræmie ikke har leveret overbevisende resultater siden 1990, har value-præmien vist 

sig at være mere robust. Davis, Fama og French (2000) studie tester det amerikanske marked fra 

1929-1997, ved kun at kigge på industrielle selskaber, hvorved finansielle selskaber og selskaber 

inden for transport og forsyning bliver udelukket. De bruger den samme opdeling som i Fama og 

French (1993) i deres porteføljekonstruktion. Baseret på deres B/M ratio danner de tre grupper: En 

gruppe med 30 procent growth-aktier (lavest B/M), en gruppe med 30 procent value-aktier (højest 

B/M) samt 40 procent som er hverken eller. For at kontrollere for en eventuel størrelsesfaktor inddeler 

de også deres porteføljer i henholdsvis small cap og large cap ud fra medianen for aktierne på New 

York Stock Exchange. På tværs er alle aktierne har den gennemsnitlige value-præmie været 0,46 

procent pr. måned (ca. 5,5 procent årligt) i hele tidsperioden. De finder også en mindre 

størrelsespræmie på 0,20 procent pr. måned over den fulde 68-årige tidsperiode.  

                                                           
2 LSV herefter 
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Fama og French (1998) tester også det amerikanske marked og 12 andre store markeder (herunder 

lande fra Europa, Østen og Australien). Tidshorisonten er 20 år fra 1974 til 1994. De finder en stærk 

evidens for en konsistent value-præmie i 12 ud af 13 markeder. Afkastet på value-porteføljen varierer 

mellem 3,07 procent til 5,16 procent pr. år over det gennemsnitlige afkast på den globale 

markedsportefølje, og er 5,56 procent til 7,68 procent højere end det gennemsnitlige afkast på growth-

porteføljen. Dermed er der også fundet signifikante value-præmier uden for det amerikanske marked.  

Capual, Rowley og Sharpe´s (1993) studie peger i samme retning, nemlig at der findes en signifikant 

value-præmie på tværs af alle de store markeder. De analyserer seks lande: Frankrig, Tyskland, 

Schweiz, Storbritannien, Japan og USA. Tidshorisonten er dog relativt lille, da de kun analyserer fra 

1981 til 1992. Value-aktier udkonkurrerer growth-aktier i hele tidsperioden, og risiko målt som beta 

kan ikke forklare forskellen i afkast. Det bliver påvist at value-aktierne, i de fleste tilfælde, generelt 

har en lavere beta end growth-aktierne 

LSV (1994) benytter sig af en anden opdeling af porteføljer i value- og growth-aktier end Fama og 

French (1993, 1998, 2000). De opdeler i stedet porteføljerne i deciler. De viser, at det kan betale sig 

at lede efter deep value-aktier og deep growth-aktier. Med denne metode finder de en årlig value-

præmie på 10,7 procent pr. år i perioden 1968 til 1990. 

 

Hvorfor eksisterer value-præmien? 

De fleste studier er enige om, at value-præmien eksisterer, mens der er mere delte meninger om, 

hvorfor den eksisterer. Det følgende vil præsentere de mest fremtrædende holdninger i litteraturen. 

Overordnede eksisterer der to modstridende forklaringer på eksistensen af value-præmien. En rationel 

forklaring der tager udgangspunkt i systematisk risiko, som mener, at value-aktier er fundamentalt 

mere risikofyldte end growth-aktier. Den anden forklaring lyder på, at markedet overreagerer, og at 

investorer overvurderer fremtidige afkast på growth-aktier.  

Fama og French (1993, 1996) samt Liew og Vassalou (2000) argumenterer for, at det merafkast som 

en investor får ved at følge en value-strategi, er kompensation for større systematisk risiko. 

Fama og French (1993) nævner at B/M og størrelse er proxyer for konkursrisiko, og at konkurstruede 

selskaber er mere sensitive over for bestemte konjunkturudsving. Argumentet bygger på, at value-

selskaber (høj B/M) har en større risiko for konkurs end growth-selskaber (lav B/M), idet de har 

lavere indtjening når de defineres som et value-selskab. 
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Haugen (1995) og DeBondt og Thaler (1985) samt LSV (1994) hævder, at value-præmien udspringer 

fra at investorer har tendens til at overreagere. Investorer er overoptimistiske omkring selskaber som 

historisk har gjort det godt, og pessimistiske omkring selskaber som historisk har gjort det mindre 

godt. Kontrære investorer gambler imod disse naive investorer, og investerer modsat alle andre. De 

investerer derfor i aktier som historisk har klaret sig mindre godt. DeBondt og Thaler (1985) viser, at 

en sådan strategi har skabt et afkast over markedsafkastet.   

LSV (1994) finder ikke at value-aktier er fundamentalt mere risikofyldte end growth-aktier. De 

argumenterer for, at value-præmien stiger, fordi markedet undervurderer konkurstruede selskaber og 

overvurderer growth-aktier. Når disse misprisninger er blevet korrigeret i markedet, har value-

aktierne et højt afkast og growth-aktierne et lavt eller negativt afkast. Naive investorer træffer derfor 

suboptimale beslutninger ved at over- og undervurdere aktier.  

Fama og French (1993) laver flere forskellige tests, som indikerer at B/M ratio og størrelse er proxyer 

for selskabers risikofaktorer. Et af deres argumenter er, at priser på value-selskaber, samt priser på 

små selskaber, har en tendens til at følges op og ned, som derfor kunne indikere en fælles risikofaktor. 

LSV (1994) afslår ikke muligheden for, at der kan være en fælles risikofaktor, men afkastet på value- 

og størrelsesfaktoren er ganske enkelt for store og varierer for lidt med makrofaktorer, til at de kan 

klassificeres som systematiske risikofaktorer.  

Daniel og Titman (1997) er på linje med LSV (1994), og viser, at value-aktier ikke varierer med 

nogen systematiske faktorer, men at de kun kovarierer med hinanden. Resultatet af dette er, at 

kovariansen mellem value-aktier ikke skyldes konkursrisiko, men snarere at disse selskaber har de 

samme karakteristika; f.eks. de er fra samme industri eller samme region. Dermed argumenterer LSV 

(1994) og Daniel og Titman (1997) for, at value-præmien eksisterer på grund af at markedet er 

ineffektivt.  

En anden rationel forklaring på value-præmien findes i Black (1993) og MacKinlay (1995). De mener 

at præmien skyldes data snooping. De hævder, at eksistensen af value-præmien skyldes at forskere 

leder efter variable, der kan forklare gennemsnitlige afkast, men kun i det data som de brugte til at 

identificere variablen i første omgang. Men denne forklaring er blevet afvist, eftersom value-præmien 

er blevet identificeret i mange forskellige datasæt globalt, f.eks. i Chan, Hamao og Lakonishok 

(1991), Fama og French (1998) samt Capaul, Rowley og Sharpe (1993).  
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LSV (1994) og Daniel og Titman (1997) argumenterer som nævnt for, at value-præmien eksisterer, 

fordi markedet ikke er effektivt. Overreaktioner på aktiemarkedet skaber value-præmien. Black 

(1986) siger at denne ineffektivitet på de finansielle markeder skyldes noise. Black (1986) omtaler 

såkaldte noise traders, som investorer der handler på baggrund af ikke fundamentale faktorer. 

Investorer der handler på baggrund af støj, er villige til at handle selvom de rent objektivt ikke burde 

gøre det, og påtager sig herved en risiko. Derfor handler alle investorer ikke altid rationelt, hvorfor 

prisen på en aktie ikke altid afspejler dens fundamentale værdi.  

Nyere forskning peger på, at value-præmien måske er en kompensation for øget risiko. Black og 

McMillan (2006) tester det amerikanske marked i perioden 1975 til 2000. De bruger samme opdeling 

af value- og growth-aktier som Fama og French (1993). De undersøger, hvordan henholdsvis value-

og growth-aktier reagerer efter et positiv eller negativt makroøkonomisk chok. Efter et chok stiger 

volatiliteten, hvilket påvirker investorernes afkastkrav, både på growth- og value-aktier. Derudover 

stiger volatiliteten mere hvis det er et negativt chok, hvilket indikerer, at afkast er mere sensitive 

overfor dårlige nyheder. Det interessante ved resultatet er, at stigningen i volatilitet er større for value-

aktier end for growth-aktier. Det indikerer dermed at value-aktier er mere risikofyldte end growth-

aktier, hvilket bakker op om resultaterne i Fama og French (1993,1996), samt Liew og Vassalou 

(2000).  

Også Asness, Moskowitz og Pedersen (2013) finder ligeledes, at der eksisterer en global systematisk 

risikofaktor både for value-præmien og for momentum-præmien (se afsnit 2.3.1 for 

momentumpræmien). De identificerer sammenhænge mellem value- og momentumfaktorer på tværs 

af markeder og på tværs af aktivklasser. Hovedresultaterne er, at der eksisterer en value-præmie og 

en momentumpræmie på tværs af markeder og på tværs af aktivklasser, samt at både value- og 

momentumpræmien korrelerer med sig selv på tværs af markeder. Dette indikerer en fælles global 

risikofaktor. De finder desuden at value- og momentumpræmien korrelerer negativt med hinanden, 

hvilket kunne indikere, at præmierne har en modsatrettede effekt på en- eller flere globale 

risikofaktorer. 

 

2.2.2.1 ”The Devil” i value-faktoren 

Den traditionelle metode til at konstruere en value-portefølje på, er at benytte lagged bogførte værdier 

og bruge prisdata på samme tidspunkt, og derfor ignorere de seneste prisbevægelser, som beskrevet 

af Fama og French (1992a). Denne strategi opdaterer value-porteføljerne én gang om året den 30. 
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juni, ved at bruge lagged bogførte værdier fra 31. december. B/M er nu konstant det følgende år indtil 

næste re-balancering. De bogførte værdier er man nødt til at bruge ved årets afslutning, eftersom de 

hentes fra selskabernes årsregnskab. Fama og French (1992a) benytter både bogførte værdier og 

markedspriser fra den 31/12, til at danne B/M ratio. Derfor er markedspriser på aktierne op til 18 

måneder gamle, når der igen re-balanceres. 

I vores analyseafsnit vil vi definere value-faktoren, som beskrevet i Asness og Frazzini (2013). Det 

vises, at ved at bruge de nyeste tilgængelige markedspriser, kan der dannes en signifikant bedre 

portefølje med større afkast. Konstruktionen af value-porteføljen følger derudover stort set sammen 

fremgangsmåde som i Fama og French (1993).  

Asness og Frazzini (1993) viser, at når der benyttes mere tilgængelige markedspriser dannes der en 

markant bedre proxy for den korrekte B/M værdi, end hvis der bruges markedspriser samme dato som 

der bruges bogførte værdier. Ved at benytte denne nye metode, dannes der en signifikant større alpha-

værdi, når value-porteføljen regresseres i en 5-faktor model, som også inkluderer markeds-, 

størrelses-, short term reversal-, og momentumfaktoren, samt Fama og French’s (1993) value-faktor.    

 

Ovenstående figur 2.1 illustrerer forskellen mellem Fama og Frenchs metode (benævnt FF i figuren) 

og Asness og Frazzinis metode (benævnt Devil i figuren). Devil-metoden opdaterer prisbevægelsen 

i den pågældende aktie månedligt, og derfor ændres B/M ratioen sig i hele tidsperioden, mens FF-

metoden har konstant B/M ratio i hele perioden.   

Den traditionelle metode til at danne value-faktoren giver en negativ ikke-signifikant alpha på 58 

basis punkter pr. måned. Metoden fra Asness og Frazzini (2013), hvor der benyttes nutidige priser, 

Figur 2.1: Forskellen mellem at beregne HML og HML-Devil (egen tilvirkning, efter Asness og Frazzini (2013)) 
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generer en signifikant alpha-værdi på 143 basispunkter pr. måned. Dette er på amerikanske data fra 

1950-2011, men de samme resultater findes også, da de tester et globalt marked fra 1983-2011.  

Asness og Frazzini (2013) foreslår derfor, at man i stedet for at benytte den gamle metode som bruger 

markedsværdi og markedspriser fra samme dato, skal benytte denne nye metode, som opdaterer priser 

løbende, idet dette giver et signifikant større afkast på en value-strategi.  

 

2.3 Carhart´s 4-faktor model 

Carhart (1997) undersøger amerikanske investeringsfonde fra 1962 til 1993, med det formål at 

forklare hvorfor nogle investeringsfonde klarer sig bedre end andre. Han bygger videre på Fama og 

French (1993) 3-faktor model, men tilføjer også en momentumfaktor som han kalder for winners 

minus losers, inspireret af Jegadeesh og Titman (1993). Formået med momentumporteføljen er at 

forklare, om der eksisterer en momentumpræmie i investeringsforeningernes afkast. Studiet 

konkluderer, at der årligt bliver genereret et gennemsnittelig merafkast på 8 procent ved at benytte en 

momentumstrategi. Effekten kan umiddelbart ikke tilskrives porteføljemanagernes evne til at vælge 

de rette aktier, men derimod at de tilfældigvis har en lang position i vinderaktier (aktier der har klaret 

sig godt i den foregående periode), samtidig med at de har en kort position i taberaktier (aktier der er 

faldet i den foregående periode) i deres porteføljer.  

 

2.3.1 Momentum-faktoren 

Jagadeesh og Titman (1993) er den klassiske reference til momentumstrategier. De undersøger 

amerikanske aktiers adfærd over en kort til mellemlang tidshorisont (3 til 12 måneder), i perioden 

1965 til 1989, ud fra forskellige holding- og formationsperioder. Formationsperioden er den periode, 

hvor aktierne bliver rangeret fra top til bund, og holding-perioden er den periode aktierne holdes over. 

Intuitionen bag ved denne rangering af aktier er, at de aktier der har klaret sig relativt godt over den 

seneste periode, også vil klare sig godt over den næste periode. På samme måde vil de aktier, der har 

klaret sig relativt dårligt over den seneste periode, falde yderligere over den næste periode. Jagadeesh 

og Titman (1993) tager udgangspunkt i 16 forskellige kombinationer af formations- og holding-

perioder fra 3-til 12 måneder. De danner en omkostningsfri portefølje ved at gå lang i vinderaktier og 

kort i taberaktier, og de finder at denne strategi giver signifikante merafkast ved forskellige 

kombinationer af formations- og holding-perioder.   
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Jagadeesh og Titman (1993) finder en signifikant momentumpræmie på det amerikanske 

aktiemarked. Rouwenhorst (1998) tester 12 forskellige europæiske aktiemarkeder, og finder en 

positiv signifikant momentumpræmie i alle undersøgte lande, med undtagelse af Sverige, hvor den 

positive momentumpræmie ikke er statistisk signifikant. Momentumpræmien har i gennemsnit givet 

et merafkast på 1 procent pr. måned.  

Derudover har Liu, Strong og Xu (1999) fundet en stærk momentumpræmie i Storbritannien, mens 

Rouwenhorst (1999) også finder en momentumpræmie på emerging markets i Afrika, Asien og 

Sydamerika.  

Jegadeesh og Titman (2001) viser i et senere studie, at der også var profit at hente ved at følge en 

momentumstrategi op igennem 1990erne, hvilket understøtter deres oprindelige undersøgelse fra 

1993 ikke skyldtes data mining. Da der historisk er blevet testet på flere geografiske markeder, 

eliminerer det i høj grad eventuelle data-snooping problemer, og vidner om, at momentumfaktoren 

er robust, og ikke kun er et amerikansk fænomen. 

Reverseringseffekten i aktiekurser betyder, at man i praksis vil lagge holding-perioden for at undgå 

unaturlige bid-ask spreads, samt prispres og forsinkede aktiemarkedsreaktioner. Jagadeesh og Titman 

(1993) lagger deres periode med én uge. DeBondt og Thaler (1985) og Jagadeesh og Titman (1993) 

viser, at der en negativ seriekorrelation på afkast for perioder over 12 måneder. Dette skyldes 

reverseringseffekten, som vil sige, at aktie over længere tidshorisonter vil gå imod dens fundamentale 

værdi. Derfor virker momentumstrategier kun på relativt kort sigt, og kræver derfor ofte re-

balancering af porteføljer, hvilket kan være en omkostningstung affære i praksis. 

Efterfølgende er én måneds lag-periode, samt 12 måneders formationsperiode med en efterfølgende 

holding-periode på én måned blevet standarden i praksis (Pedersen, 2015). 

Titman, Fisher og Shah (2016) kombinerer value-og momentumfaktoren, og viser at en 50/50 

portefølje producerer en bedre Sharpe ratio (efter transaktionsomkostninger), end en ren value- eller 

momentumportefølje. Dette skyldes den diversifikationseffekt som en kombination af de to faktorer 

giver. Som beskrevet i value-afsnittet (2.2.2), finder Asness, Moskowitz og Pedersen (2013) ligeledes 

en negativ korrelation mellem value- og momentumfaktoren.  
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Hvorfor eksisterer momentumpræmien? 

De mest citerede teorier om hvorfor momentumpræmien eksisterer, er behavioristiske teorier (Ang, 

2014). Jagadeesh og Titman (1993) konkluderer allerede i deres oprindelige studie, at profitabiliteten 

på momentumstrategien ikke kan tilskrives systematisk risiko målt som beta i CAPM, eftersom 

taberporteføljen har en større betaværdi end vinderporteføljen, hvilket burde være omvendt hvis 

CAPM skulle holde.  

Overordnet set kan momentumpræmien generes på to måder, enten som en overreaktion eller en 

underreaktion som fremsat af DeBondt og Thaler (1985).  

Meget af den behavioristiske teori om value-præmien, kan også bruges til at forklare 

momentumpræmien. Som nævnt i afsnit 2.2.2 siger LSV (1994) og Daniel og Titman (1997) at 

overreaktion kan skabe en value-præmie. Samme teorier kan bruges som forklaringer på 

momentumpræmien. Over længere tidsperioder overreagerer investorerne på nyheder, der peger i 

samme retning. Aktier som historisk har haft mange gode nyheder forbundet med sig, har en tendens 

til at blive budt op over deres fundamentale værdi, og det skaber en momentumeffekt.  

Af overreaktionsmodeller kan nævnes Barberis, Shleifer og Vishny (1998) og Daniel, Hirshleifer og 

Subrahmanyam (1998). Barberis et al. (1998) fastslår, at investorer lider af conservatism bias, som 

får dem til at overreagerer på information, fordi de lægger for stor vægt på tidligere holdninger og 

opfattelser af de givne selskaber. Et eksempel kan være en aktie, der har oplevet en nedadgående 

trend i aktiekursen. Selskabet har leveret flere dårlige regnskaber i træk, så en investor ser derfor ikke 

nødvendigvis en positiv meddelelse fra selskabet, som positiv, da hans holdning til selskabet ikke 

nemt ændres grundet konservatisme. Det er derfor nødvendigt med flere gode meddelelser for at 

ændre på investorens holdning. Dette fører til yderligere fald, og dermed en momentumeffekt før 

aktie igen kan begynde at stige og reversere til dens fundamentale værdi.  

Daniel et al. (1998) lægger stor vægt på psykologiske forhold når de undersøger hvad der driver 

momentumfaktoren. Nogle investorer er overoptimistiske og overestimerer deres egne evner til at 

estimere de fremtidige pengestrømme for et selskab. Denne type af selvsikre investorer overreagerer 

på egne evner, og underreagerer derfor på ny information. Investorerne overbyder aktien over dens 

fundamentale værdi, hvilket er med til at skabe en momentumeffekt. Når overreaktionen har lagt sig, 

vil aktien igen reversere mod dens fundamentale værdi, idet den nye information langsom vil blive 

prissat i aktie.   
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Af underreaktionsmodeller kan nævnes Hong og Stein (1999). Deres model bygger på to typer af 

agenter; Newswatchers og momentum traders. Newswatchers handler kun på baggrund af private 

observationer om fremtidige faktorer, og ser ikke på den nuværende eller historiske priser. 

Momentum traders derimod baserer deres valg på historiske og nuværende priser. Det er 

newswathchers som er aktive, og da det kun er dem, der handler på baggrund af information, sker der 

en underreaktion i kraft af at de reagerer langsomt på ny information ligesom i Daniel et al. (1998) 

model. Momentum traders udnytter at ny information langsomt prisfastsættes i aktier, således de på 

kort sigt kan skabe et afkast. På længere sigt vil priserne være budt for højt op, og de vil igen falde 

imod deres fundamentale værdi.  

Andre studier bygger på rationelle forklaringer på momentumpræmien. Chordia og Shivakumar 

(2002) viser, at momentumstrategier er forklaret af makroøkonomiske variable, som er relateret til 

økonomiske konjunkturer. De finder overordnede set, at momentumpræmien er negativ i recessioner 

og positiv i ekspansioner med en månedlig forskel på 1,25 procent. Dette indikerer, at 

momentumpræmien er relateret til økonomiske konjunkturer og derfor makroøkonomiske variable.  

Cooper, Gutierrez og Hameed (2004) tester, blandt andet Chordias og Shivakumars (2002) resultater, 

og finder at disse resultater ikke holder når der testes for markedsfriktioner. Når der lagges en periode 

mellem formations- og holding-perioden forsvinder sammenhængen mellem Chordias og 

Shivakumars (2002) makroøkonomiske model og momentumpræmien.  

Daniel og Moskowitz (2013) finder, at over en normal konjunkturcyklus findes der en konsistent 

momentumpræmie, hvorimod der under ekstreme markedsrecessioner ikke eksisterer en 

momentumpræmie. Af de 11 største momentum-crashes finder syv af dem sted omkring den store 

depression i 1930erne, én i 2001 og tre lige efter finanskrisens afslutning i 2009. Fra marts 2009 til 

marts 2013 skete en af største nedture for en momentumstrategi hidtil på det amerikanske marked. 

Marts 2009 repræsenterer den måned hvor markedsporteføljen nåede bunden efter finanskrisen, og 

efterfølgende begyndte at stige. Daniel og Moskowitz (2013) viser, at i måneder efter bunden er nået, 

taber momentumstrategien stort. Fra marts 2009 til maj 2009 stiger markedet i USA med 26 procent, 

og selvom det betød afkast på vinderporteføljen, var tabet i taberporteføljen signikant større, da den 

portefølje steg 163 procent, og derfor gav et stort samlet tab. Når markederne falder kraftigt, og 

derefter stabiliseres, stiger taberaktierne altså særdeles kraftigt. Dette giver store afkast i 

taberporteføljen, men da momentumstrategien kortsælger porteføljen af taberaktier, sker der et 

momentum-crash med store tab til følge.  
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Om momentumpræmien skyldes en under-/overreaktion på marked eller systematisk risiko, så vil 

priserne på sigt altid gå mod deres fundamentale værdi på lang sigt, og derfor virker momentum også 

kun på relativt kort sigt. 

 

2.4 Betting-against-beta faktoren 

Som beskrevet indledningsvis siger den klassiske CAPM, at en akties forventede merafkast er 

proportional med dets beta, og derfor med eksponering mod markedsfaktoren. Alt andet lige, vil dette 

betyde, at hvis aktie A har en dobbelt så højt beta som aktie B, så burde aktie A i gennemsnit have et 

dobbelt så højt forventet merafkast. Dette har dog vist sig ikke at holde empirisk, da lav-beta aktier i 

gennemsnit oplever nogenlunde samme merafkast som høj-beta aktier (Pedersen 2015). Da de sikre 

lav-beta aktier i gennemsnit oplever et højere forventet afkast i forhold til hvad CAPM tilskriver, er 

det ifølge Pedersen (2015) muligt at skabe en selvfinansierende markedsneutral portefølje, der 

udnytter denne arbitrage i markedet. Frazzini og Pedersens (2014) motivation for at danne betting-

against-beta faktoren (BAB), stammer fra at Security Market Line (SML) på amerikanske aktier, har 

vist sig at være for flad, relativt til hvad CAPM foreskriver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående graf 2.1 illustrerer hvordan den faktiske SML i markedet, har vist sig fladere end den 

teoretiske SML, som CAPM ellers tilskriver ifølge litteraturen (Pedersen, 2015). Grundet denne 
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Graf 2.1: Grafisk præsentation af den teoretiske- og faktiske SML.  
Grafen fungerer udelukkende som illustrationen, og de underliggende data er fiktive. 
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relation har lav-beta aktier et højere merafkast, end CAPM egentlig tilskriver, hvorfor de 

undervurderes med henhold til afkast og risiko. Samtidig med dette har høj-beta aktier et lavere 

merafkast, end CAPM egentlig tilskriver, hvorfor de overvurderes med henhold til afkast og risiko.  

Lad wL være den relative porteføljevægt for en portefølje af lav-beta aktier med afkast rL
t+1 = wL*rt+1. 

Lad ligeledes wH være den relative porteføljevægt for en portefølje af høj-beta aktier med afkast 

rH
t+1=wH*rt+1. Disse porteføljers beta betegner vi som βL

t og βH
t, hvor det gælder at βL

t< βH
t.  

Ifølge Frazinni og Pedersen (2014) kan BAB-faktoren således beskrives som: 

𝑟𝑡+1
𝐵𝐴𝐵 =

1

𝛽𝑡
𝐿 (𝑟𝑡+1

𝐿 − 𝑟𝑓) −
1

𝛽𝑡
𝐻 (𝑟𝑡+1

𝐻 − 𝑟𝑓) (2.1)  

Det er ikke nok blot at købe én lav-beta aktie og kortsælge én høj-beta aktie for at udnytte denne 

arbitrage mulighed, da høj-beta aktier pr. konstruktion er forbundet med højere risiko. Dernæst er 

forskellen på Sharpe ratioen mellem betaerne ikke stor nok til, at man blot kan tage differencen 

mellem lav-beta og høj-beta porteføljen. For at skabe en markedsneutral portefølje der udnytter 

arbitragemuligheden, er det nødvendigt at geare den lange position i lav-beta aktien, og samtidig 

nedgeare den korte position i høj-beta aktien, således at begge positioner opnår en neutral beta på 1. 

Yderligere afhænger det forventede faktorafkast af spredningen på betaerne, samt hvor stramme 

gearingsrestriktioner der findes i markedet.  

Ifølge Pedersen (2015) udnyttes på denne måde det faktum, at mens den sikre lav-beta aktie og den 

risikobetonede høj-beta aktie har nogenlunde samme afkast i gennemsnit, så har den sikre lav-beta 

aktie en signifikant højere Sharpe ratio, hvilket er essensen i at skabe faktorafkastet kendt som BAB-

faktoren. 

BAB-faktoren har i gennemsnit haft en Sharpe ratio på 0,78 for det amerikanske aktiemarked i 

perioden fra 1926 og frem til marts 2012, og haft et positivt merafkast i de fleste andre globale 

udviklede aktiemarkeder, samt på kredit, obligations og futures markeder (Frazzini og Pedersen 

2014). For at sætte ovenstående Sharpe ratio i perspektiv, kan det påvises at den er dobbelt så stor 

som value-faktorens Sharpe ratio, og cirka 40 procent større end momentumfaktorens Sharpe ratio i 

samme periode (Frazzini og Pedersen, 2014).  

Yderligere finder Frazzini og Pedersen (2014), at fænomenet ikke kun eksisterer på det amerikanske 

marked, men at det er et globalt fænomen. I 14 ud af 15 internationale markeder finder de et merafkast 
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på BAB-faktoren, kun i Østrig findes der ingen præmie. De finder konsistente resultater, som viser at 

høj-beta aktier har lavere alpha og Sharpe ratio end lav-beta aktier.  

 

Hvorfor eksisterer BAB-faktoren?  

En af de vigtigste årsager til at BAB-faktoren kan genere et positiv merafkast, er ifølge Frazzini og 

Pedersen (2014), at mange investorer har begrænsninger i forhold til gearing af deres investeringer, 

eller er bange for den risiko, der kommer fra gearing. På grund af dette, vælger investorer der vil have 

et højt afkast ofte risikofyldte aktier, i stedet for at geare en investering i mindre risikofyldte aktier.  

Dette er med til at presse prisen op på risikofyldte aktier, hvilket er med til at mindske det endelige 

afkast på disse. Ligeledes mindsker denne adfærd efterspørgslen på de mindre risikobetonede aktier, 

hvilket er med til at sænke prisen på disse, hvorfor afkastet, alt andet lige, bliver højere.  Frazzini og 

Pedersen (2014) postulerer videre, at en akties alpha er aftagende ved stigende beta, og at Sharpe 

ratioen er størst for efficiente porteføljer med en beta mindre end 1, og at denne er aftagende ved 

stigende beta.   

Vi ser derfor, at den klassiske CAPM beskrevne SML ikke holder, og at denne i praksis er mere flad, 

hvorfor lav-beta og høj-beta aktier, ifølge Frazzini og Pedersen (2014), i gennemsnit oplever stort set 

sammen merafkast på trods af varierende risiko. De postulerer derfor, at desto strammere restriktioner 

på gearing der er tilstedet i markedet, desto fladere er SML.  

At hældningen på SML er fladere i praksis, i forhold til hvad den klassiske CAPM tilskriver, blev 

første gang dokumenteret af Black, Jensen og Scholes (1972). De finder på amerikanske aktier fra 

1931 til 1965, at lav-beta aktier klarer sig bedre end hvad CAPM foreskriver, og at høj-beta aktier 

klarer sig dårligere. Samme resultat finder Black (1993) i perioden 1931 til 1991. At den flade SML 

kan tilskrives begrænsning i forbindelse med gearing af investeringer, blev første gang drøftet af 

Black (1972), og efterfølgende i Black (1993). Det blev dog først for alvor udbygget af Frazzini og 

Pedersen (2014). De undersøger flere forskellige aktivklasser, samt porteføljer der er forskellige med 

henhold til gearingsrestriktioner, lige fra investeringsforeninger og individuelle investorer til Warren 

Buffett og Leverage Buy Out transaktioner.  

 

2.5 Quality-minus-junk faktoren 

Asness, Frazzini og Pedersen (2014) definerer en quality-minus-junk (QMJ) strategi, som en strategi 

der køber højkvalitets aktier, og sælger lavkvalitets aktier kort. Højkvalitets aktier defineres som 
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aktier i selskaber som er; 1) profitable, 2) voksende, 3) sikre/stabile, og 4) ledelsesmæssigt godt drevet 

især med fokus på udlodningen af overskud til investorerne. Disse parametre er subjektive, og 

holdningen til disse kan variere fra investor til investor. Dog påviser Asness, Frazzini og Pedersen 

(2014) i deres studie af QMJ-faktoren, der tager udgangspunkt i de fire ovenstående parametre, at 

denne faktor i gennemsnit har leveret et positivt merafkast, både for små og store amerikanske, samt 

globale aktier i perioden 1951 og frem til 2012. 

Anden forskning viser det samme, og blandt andet finder Kozlov og Patajisto (2013), at der er en 

kvalitetspræmie ved at købe kvalitetsaktier. De tester et globalt datasæt fra 1988 til 2012, og finder 

at en simple strategi, som er lang i aktier med høj indtjeningskvalitet, og kortsælger aktier med lav 

indtjeningskvalitet, producerer en højere Sharpe ratio end det overordnede marked. Sharpe ratioen på 

kvalitetsstrategien var 0,69 (præmie på 2,8 procent pr. år), mens den var 0,25 for markedet, og i øvrigt 

0,56 for value-faktoren og -0,06 for størrelsesfaktoren.  

Novy-Marx (2013) finder ligeledes, at profitable selskaber har et signifikant højere afkast end ikke-

profitable selskaber, selvom de har en højere værdiansættelse. Pointen med Novy-Marxs artikel er, at 

profitabilitet repræsenterer det modsatte af value-faktoren. Både value- og QMJ-strategien er designet 

til at skulle købe produktivitet billigt. Value-strategier udnytter dette ved at købe billige value-aktier 

og finansiere dem ved at sælge dyre growth-aktier. Profitabilitetsstrategier opnår det derimod ved at 

købe aktier i produktive selskaber, finansieret igennem salg af aktier i ineffektive selskaber. Den 

fundamentale forskel mellem profitable selskaber og value-selskaber, er at profitable selskaber i 

gennemsnit har en lav B/M værdi, alt imens value-selskaber har en høj B/M værdi. Dette betyder, at 

profitabilitetsstrategien og value-strategien korrelerer negativt med hinanden, og at de derfor virker 

utroligt godt i en kombination med hinanden i en portefølje. Kozlov og Patajisto (2013) finder 

ligeledes en negativ korrelation mellem kvalitets og value, og deres sammensatte portefølje har en 

høj Sharpe ratio på 0,99.  

Ligeledes finder Pedersen (2015) at de to strategier står i kontrast til hinanden, da value-investering 

ikke tager højde for om de dyrt prissatte aktier, er dyre fordi de er af højere kvalitet, hvorfor de to 

strategier da også oplever en negativ korrelation. Ifølge Pedersen (2015) vil en kombination af value- 

og kvalitetsfaktorerne give et højere risiko-justeret afkast, end hvis man betragtede faktorerne 

enkeltvis. Han kalder denne strategi kvalitet til en rimelig pris, hvor man udnytter den negative 

korrelation mellem de to faktorer. Yderligere kan man opnå en endnu stærkere strategi ved også at 
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tilføje momentumfaktoren, hvor man køber opad-trendende aktier der er billige i forhold til deres 

kvalitet, og sælger dyre nedad-trendende aktier kort.  

Da vi benytter QMJ-faktoren som beskrevet af Asness, Frazzini og Pedersen (2014) i analysen, går 

vi her i dybden med, hvordan de definerer kvalitet i deres artikel. De vurderer profitabiliteten ud fra 

profit pr. enhed af bogført værdi. Profitten bliver målt på flere måder, nemlig ud fra bruttoresultat, 

marginerne, indtjeningen, periodiseringer og pengestrømmene, og alt andet lige, berettiger højere 

profitabilitet en højere prisfastsættelse. Væksten bliver vurderet ud fra ovenstående profitabilitetsmål, 

og skal ses over en periode på fem år. Ligeledes berettiger en højere vækst, en højere prisfastsættelse. 

Med henhold til sikkerhed og stabilitet ser Asness, Frazzini og Pedersen (2014) både på 

afkastmæssige- og fundamentale mål. Af afkastmæssige mål kigges der blandt andet på markedsbeta 

og volatilitet, og af fundamental mål kigges der blandt andet på selskabernes gearing, volatilitet i 

indtjeningen og kreditrisiko. Alt andet lige, er prisfastsættelsen på mere sikre og stabile aktier højere 

end andre tilsvarende aktier der er mindre sikre og stabile. Til sidst ses der på udlodningen til 

investorerne, der kan opfattes som en aktionærvenlig adfærd fra ledelsen. De kigger her både på netto-

udlodningen, samt udstedelse af nye aktier og hermed udvandingseffekter. Hvis højere udlodning 

associeres med lavere profitabilitet og vækst i fremtiden, kan en højere prisfastsættelse ikke 

retfærdiggøres, hvorimod en højere udlodning hvor alle andre faktorer fastholdes retfærdiggøre en 

højere prisfastsættelse.  

Asness, Frazzini og Pedersen (2014) viser at aktier i profitable-, voksende-, sikre- og højt-udloddende 

selskaber i gennemsnit viser de samme karakteristika de efterfølgende 5 til 10 år.  

En strategi der vil udnytte QMJ-faktoren, køber kvalitetsaktier, der fortjener at handle til en højere-

end-normal kurs, og sælger lavkvalitetsaktier kort, der fortjener at handle til en lavere-end-normal 

kurs (Pedersen, 2015). Ifølge Asness, Frazzini og Pedersen (2014) er højkvalitetsaktier i gennemsnit 

højere prissat i forhold til lavkvalitetsaktier, dog ikke med en særlig stor margin, hvorfor 

højkvalitetsaktier oplever et højt risikojusteret i forhold til lavkvalitetsaktier. 

 

Hvorfor eksisterer Quality Minus Junk (QMJ) faktoren?  

Asness, Frazzini og Pedersen (2014) finder, at højkvalitetsselskaber i gennemsnit genererer et relativt 

højt risikojusteret afkast i forhold til lavkvalitetsselskaber. En QMJ-faktor der køber aktier i 

højkvalitetsselskaber samtidig med at sælge aktier i lavkvalitetsselskaber kort, er i stand til at skabe 

et signifikant risikojusteret merafkast med en Information ratio på over 1 (hvilket kan oversættes til 
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en Sharpe ratio på over 1, efter afdækning af andre faktoreksponeringer) på det amerikanske marked 

og på tværs af 24 globale markeder.  

Der kan, ifølge Asness, Frazzini og Pedersen (2014), være to forklaringer på at QMJ-faktoren 

eksisterer, nemlig 1) at aktier i kvalitetsselskaber er undervurderet samtidig med at aktier i junk-

selskaber er overvurderet, og 2) at aktier i kvalitetsselskaber er mere risikofyldte end aktier i junk-

selskaber. Nedenfor behandles de to forklaringer nærmere.  

For at teste hypotesen om at QMJ-faktoren eksisterer på grund af forkert prisfastsættelse i markedet 

ser Asness, Frazzini og Pedersen (2014) på analytikernes forventninger til fremtiden. Analytikerne er 

i gennemsnit enige om, at aktier i højkvalitetsselskaber fortjener en højere prisfastsættelse. De 

konkluderer dog, at analytikerne forventer, at aktier i højkvalitetsselskaber genererer et mindre afkast 

end aktier i lavkvalitetsselskaber, i modsætning til de efterfølgende realiserede afkast. Der findes 

derfor evidens for, at analytikerne i gennemsnit begår en systematisk fejl, hvilket er konsistent med, 

at aktier i kvalitetsselskaber er undervurderet, samtidig med at aktier i junk-selskaber er overvurderet.   

Man kan ikke udelukke, at risikoen har en signifikant indflydelse på de høje afkast set i aktier af høj-

kvalitetsselskaber, men Asness, Frazzini og Pedersen (2014) er ikke i stand til at identificere den 

givne risikofaktor, og mener egentlig at have fundet evidens på præcis det modsatte. De viser, at 

aktier i kvalitetsselskaber i gennemsnit har en lavere beta end aktier i junk-selskaber, og at aktier i 

højkvalitetsselskaber performer bedre end det overordnede marked i perioder med økonomiske kriser, 

da aktier i kvalitetsselskaber drager fordel af flight to quality/safety i økonomiske krisetider. Disse 

resultater tyder altså på, at den risiko-baserede forklaring på hvorfor QMJ-faktoren eksisterer, ikke 

kan stå alene, men at den kan hjælpe som et kompliment til hypotesen om forkert prisfastsættelse.  

Asness, Frazzini og Pedersen (2014) viser i deres studie, at prisen på kvalitet varierer over tid, hvorfor 

QMJ-faktorens afkast varierer over tid. De konkluderer, at en lav pris på kvalitet vidner om fremtidige 

højere afkast på aktier i kvalitetsselskaber, set i forhold til aktier i junk-selskaber. 

 

2.6 Kvantitativ investering og porteføljeoptimering  

Når man investerer ud fra kvantitativ investering, bruger man en videnskabelig investeringsproces til 

at identificere forskellige risikoparametre og korrelationer i afkast, og sammensætte aktiver på en 

sådan måde, at man optimerer sin portefølje (Khodadadi et al., 2006). Kvantitativ investering er en 

systematisk investeringsproces baseret på en allerede formuleret model, og derfor er der minimal 
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menneskelig indflydelse på hvilke aktier der købes og sælges. Pedersen (2015) identificerer tre typer 

af kvantitativ investering, 1) fundamental kvantitativ investering, 2) statistisk arbitrage og 3) 

højfrekvenshandel (High-Frequency Trading). Statistisk arbitrage forsøger at udnytte forkert 

prissætning mellem aktier, som er tæt forbundet, hvorfor der ofte handles. Højfrekvenshandel er 

baseret på den hastighed, der kan handles med. Højfrekvenshandlere udnytter, at de kan nå at reagere 

på informationer før markedet, og det drejer sig ofte om at have et forspring i forhold til de øvrige 

investorer. En måde at skabe dette forspring på, kan blandt andet være ved at have supercomputere 

tæt på børsserverne, så der kan handles få millisekunder før øvrige investorer. Fundamental 

kvantitativ investering er den form, som vi benytter os af i denne afhandling. Denne type 

investeringsstrategi investerer i faktorer såsom størrelse, value, momentum, BAB og QMJ. 

Informationen der bruges minder om den der bruges i diskretionær investering, som er den klassiske 

form for aktieinvestering. Denne form for aktieinvestering betyder, at investor og porteføljemanagers 

køber enkeltaktier på baggrund af deres egne skønsmæssige vurderinger og holdninger. Forskellen 

består i, at fundamental kvantitativ investering ”lærer” en computer, hvad en dygtig aktieanalytiker 

kan, og bruger så denne metodologi på tusindvis af aktier på samme tid. Inkluderingen af mange 

aktier eliminerer det meste af den idiosynkratiske risiko. Dette er en fordel, da man som investor ikke 

bliver kompenseret for idiosynkratisk risiko i markedet. Da faktorporteføljerne som udgangspunkt 

går lang/kort, elimineres ligeledes meget af eksponeringen over for markedsrisiko, ensbetydende med 

en betaværdi tæt på 0.  

For at udnytte den fundamentale kvantitative investeringsstrategi, kan man benytte 

optimeringsmodeller. Vores afhandling benytter sig af Markowitz (1952) mean-variance optimering. 

At diversificere sin portefølje er ikke noget nyt heller ikke da Markowitz skrev sin teori, men han var 

den første, der matematisk viste, hvordan man vælger en optimal portefølje på baggrund af 

diversificerings-princippet. Han introducerede den efficiente rand, og postulerede, at ved en given 

risiko er investor kun interesseret i den portefølje med det maksimale forventet afkast. Eller omvendt, 

investor er kun interesseret i den portefølje, der minimerer variansen med det højst mulige forventede 

afkast. Det er det princip, der bruges til at finde den globale minimum-varians portefølje. Når den 

risikofrie rente introduceres, kan vi finde tangentporteføljen på den efficiente rand, kaldet CAL-linjen 

(Ang, 2014). 

The capital allocation line (CAL) beskriver de porteføljer, der kan vælges, når der er ét risikofyldt 

aktiv, f.eks. en aktie, og et risikofrit aktiv. CAL er beskrevet ud fra formel 2.2: 
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𝐸(𝑟𝑝) = 𝑟𝑓 +
𝐸(𝑟) − 𝑟𝑓

𝜎
∗ 𝜎𝑝 (2.2) 

Hvor rf er den risikofrie rente, E(r) er det forventede afkast, og 𝜎 er standardafvigelsen på det 

risikofyldte aktiv. 

Hældningen på CAL linjen kaldes Sharpe ratioen: 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐸(𝑟) − 𝑟𝑓

𝜎
 (2.3) 

Den CAL linje med den største hældning, er den linje med den maksimale Sharpe ratio, og den findes 

uden restriktioner på forventet afkast og varians, blot vægtene på porteføljerne skal summere til 1.  

Tangentporteføljen der maksimerer Sharpe ratioen på den efficiente rand kaldes CML linjen. Der kan 

introduceres restriktioner på CAL linjen for at udgå f.eks. kortsalg eller meget ekstreme vægte i 

enkelte porteføljer. Både den globale minimum-varians- og tangentporteføljen er optimale 

porteføljer, fordi de maksimerer afkast ved en given varians.  

 

2.6.1 Styrken ved diversificerede porteføljer 

Da de analyserede porteføljers styrke i afsnit 5 og 6 afhænger meget af diversificeringseffekten, er 

det relevant kort at vise nogle simple formler, der beskriver styrken og principperne ved 

diversificering. Følgende afsnit er baseret på Hull (2012). 

Variansen på en portefølje er givet som:  

 

𝜎𝑃
2 =∑∑𝑤𝑖 ∗ 𝑤𝑗 ∗ 𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑗) 

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(2.4) 

 

Hvis vi tager en lige-vægtet porteføljestrategi hvor at wi = 1/n for alle aktier kan vi omskrive: 

 

𝜎𝑃
2 =

1

𝑛
∑

1

𝑛
𝜎𝑖
2 +∑∑

1

𝑛2
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑗)

𝑛

𝑖=1

 

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

(2.5) 
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Hvis vi bruger gennemsnitlige varians og gennemsnitlig kovarians kan vi skrive:  

 

𝜎𝑝
2 =

1

𝑛
𝜎2 +

𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝐶𝑜𝑣̅̅ ̅̅ ̅ (2.6)  

 

Den første del af formel 2.6 er porteføljens idiosynkratisk risiko, som falder når n stiger. Den anden 

del af formel 2.6 er den systematiske risiko. Ved en kovarians på 0 eller negativ, er den systematiske 

risiko diversificeret væk.  

Når den gennemsnitlige kovarians mellem aktierne er nul, kan porteføljevariansen blive meget lav 

når n stiger, eftersom den venstre side af formel 2.6 går mod 0, og højre side af formlen er nul.  Hvis 

man som investor derfor har en portefølje med aktier, der ikke korrelerer med hinanden, bliver styrken 

af diversificering til at reducere portefølje risiko ubegrænset. 

For at illustrere forholdet mellem systematisk risiko og aktiers korrelation yderligere, antages det at 

alle aktier har en fælles standardafvigelse, 𝜎, og alle aktier har en fælles korrelation koefficient, 𝜌. 

Dette giver en kovarians mellem alle aktier på 𝜌𝜎2. Formel 2.6 kan da skrives som: 

 

𝜎𝑝
2 =

1

𝑛
𝜎2 +

𝑛 − 1

𝑛
∗ 𝜌𝜎2 (2.7) 

 

Når 𝜌 = 0, går porteføljevariansen mod 0 når n stiger. Når 𝜌 > 0 forbliver variansen positiv. Og når 

𝜌 = 1 har diversificering ingen effekt, da perfekt korrelation resulterer i at al risiko er systematisk.  

Hovedpointen med dette afsnit er, at bidraget til porteføljerisiko for en specifik aktie, afhænger af 

dens kovarians med de andre aktier i porteføljen, og ikke aktiens egen varians. 
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3. Metode 

Metodeafsnittet præsenterer alle de forskellige performance- og risikomål, som benyttes i analysen 

til at analysere statiske- og dynamiske porteføljer.  

Nedenstående formler og fremgangsmåder bygger på Pedersen (2015) kapitel 3, 4 og 5. 

 

Backtesting 

Vi backtester vores faktorafkast og optimeringsmodeller på relevant historisk data, for at se hvordan 

de historisk har klaret sig på de analyserede markeder. Backtestingen skal vise om, det historisk har 

været profitabelt at investere i diverse faktorporteføljer på tværs af det europæiske marked. Dette 

giver en indikation på, om samme handelsstrategier fremadrettet vil være profitable.  

  

3.1 Statiske porteføljer 

I denne afhandling betragtes en statisk portefølje, som en portefølje hvor porteføljevægtene i 

faktorerne er konstante over tid. Dette betyder, at der på hver re-balanceringstidspunkt, re-balanceres 

således at faktorporteføljevægtene tager deres initiale vægt.  

 

3.2 Dynamiske porteføljer 

I de dynamiske porteføljer laver vi porteføljeoptimering på baggrund af Markowitz (1952), med andre 

ord benyttes der minimum-varians- og tangentportefølje optimering.  

Minimum-varians porteføljen løser et minimeringsproblem, ved at minimerer variansen på en 

portefølje uden hensyntagen til forventet afkast. Det matematiske problem der løses kan skrives som: 

𝑚𝑖𝑛𝑣𝑎𝑟 (𝑟𝑝) (3.4) 

Med restriktioner om at ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑖

, hvor porteføljevægtene for faktor 𝑖 er 𝑤𝑖. 

Tangentporteføljen maksimerer Sharpe ratioen i en given portefølje, og kan skrives som: 

max
𝐸(𝑟𝑝) − 𝑟𝑓

𝜎𝑝
(3.5) 

Med restriktioner om at ∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑖

, hvor porteføljevægtene for faktor 𝑖 er 𝑤𝑖. 
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Vægtene på tangentporteføljen bliver derfor optimeret i forhold til afkast, varians og kovarians 

mellem faktorafkastene, hvorimod vægtene på minimum-varians porteføljen optimeres på baggrund 

af varians og kovarians, og tager derfor ikke højde for afkast.  

Når minimum-varians porteføljen og tangentporteføljen udregnes, skal der vælges en sample periode 

over hvilken kovariansen mellem de forskellige faktorer skal udregnes over. Der tages udgangspunkt 

i sample perioder på 2- og 4 år, men der foretages ligeledes en følsomhedsanalyse af sample perioden 

i afsnit 6.2, da 2- og 4 år er valgt arbitrært ved afhandlingens start.  

 

3.3 Markedsneutrale og intet-kortsalgs porteføljer 

Størrelses(SMB)-, value(HML)-, momentum(WML)-, BAB-, og QMJ-faktorerne er pr. definition en 

lang-kort strategi, jf. afsnit 4.1, og vi vil derfor forvente beta værdier på faktorerne omkring eller tæt 

på 0, idet meget af den systematiske risiko naturligt vil blive hedget væk. 

En markedsneutral portefølje vil pr. definition have en betaværdi på 0, hvilket betyder, at porteføljen 

ikke er disponeret over for markedsudsving, og derfor i teorien kan levere et stabilt afkast, som ikke 

korrelerer med hvilken tilstand markedet er i. I denne afhandling konstrueres der porteføljer som ikke 

investerer i markedsfaktoren, og disse porteføljer benævnes som markedsneutrale porteføljer. Ved 

markedsneutrale porteføljer forstår vi derfor ikke porteføljer med en betaværdi på 0, som det i teorien 

forstås, men i stedet porteføljer som ikke investerer i markedsfaktoren. Dette gøres med det formål, 

at se hvordan det påvirker vores porteføljer, når vi kun investerer i faktorer, som er dannet ved en 

lang-kort strategi.  

Som kort beskrevet i afgrænsningen (afsnit 1.4), laver vi intet-kortsalgs porteføljer. Dette gøres med 

det formål at undgå ekstreme vægte i faktorer, som, alt andet lige, ikke ville være realistiske i praksis. 

På grund af datagrundlaget for denne afhandling er det ikke mulig at konstruere porteføljer, der kun 

investerer i de lange positioner i faktorporteføljerne. Da faktorpræmierne pr. konstruktion i denne 

afhandling består af både korte- og lange positioner, er det ikke muligt at skabe porteføljer der undgår 

kortsalg. Derimod laver vi restriktioner mod kortsalg i faktorporteføljevægtene, da der på denne måde 

skabes stabilitet i vægtene, da ingen faktor på denne måde kan vægte højere end 100 procent.  
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3.4 Performance mål 
 

TRI, HWM og DD 

Både på de statiske- og dynamiske porteføljer udregnes der totalafkast (total return index, TRI), high 

water mark (HWM) og drawdown (DD) for de forskellige porteføljer. Totalafkastet i de forskellige 

porteføljer, bliver alle indekseret til 100 måneden forinden første datapunkt. Ikke alle faktorafkast har 

lige lang historik grundet datamangel. Datahistorikken på de enkelte faktorafkast, på tværs af vores 

fem europæiske markeder, starter dog i samme måned, således at de er sammenlignelige. For 

eksempel starter WML-dataserien den 31-01-1987 på alle fem markeder, hvorimod QMJ dataserien 

starter den 31-07-1995 på alle fem markeder. Alle sammensatte porteføljer (både statiske og 

dynamiske) starter den 31-07-1995, da der på dette tidspunkt findes data for alle seks faktorer.  

TRI udregnes som merafkastet plus den risikofrie rente.  

𝑇𝑅𝐼𝑡 = 𝑇𝑅𝐼𝑡−1 ∗ (1 + 𝑟𝑡−1) (3.1)                                                                                                           

, hvor rt er totalafkast.  

Da alle vores data er merafkast over den risikofri rente, tillægges den risikofrie rente til TRI indekset 

for at finde det totale afkast. Som risikofri rente benyttes den månedlige U.S. Treasury bill, da alle 

faktorafkast er opgivet i dollars.   

HWM markerer det punkt hvor TRI topper i den givne undersøgelsesperiode t til T, og beskriver det 

højst mulige totalafkast som en given faktor har kunne opnå.  

𝐻𝑊𝑀𝑇 = 𝑚𝑎𝑥𝑡≤𝑇𝑇𝑅𝐼𝑡 (3.2) 

                                                                                                                    

DD beskriver porteføljens procentuelle tab siden sidste HWM. Derfor kan DD benyttes, som et udtryk 

for hvor risikobetonet en portefølje er over en given tidsperiode.  

𝐷𝐷𝑡 =
𝐻𝑊𝑀𝑡−𝑇𝑅𝐼𝑡

𝐻𝑊𝑀𝑡
 (3.3)                                                                                                                            
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Forventet afkast, Standardafvigelse og Sharpe ratio 

Det forventede afkastet og standardafvigelse for en portefølje z udregnes på baggrund af historiske 

data. Vores data er månedlige, men da performance mål som oftest præsenteres årligt, omregnes disse 

til årlige værdier.  

Det forventede afkast findes som det aritmetiske gennemsnit fra periode t til T.  

𝐸(𝑅𝑍
𝑀) =

1

𝑇
∗∑𝑅𝑡

𝑇

𝑡=1

, 𝑡 = 1, … , 𝑇 (3.7) 

Varians er den gennemsnitlige kvadrerede afvigelse fra middelværdien i periode t til T. 

Standardafvigelsen er givet som: 

𝜎(𝑅𝑍
𝑀) = √(

1

𝑇 − 1
)∑(𝑅𝑡 − 𝐸(𝑅𝑧))

2
𝑇

𝑡=1

𝑡 = 1,… , 𝑇 (3.8) 

 

Da vi bruger aritmetiske gennemsnit, kan vi let omregne afkast og standardafvigelse til årlige værdier 

ved at multiplicerer afkast og varians med 12 måneder (Pedersen, 2015). 

 

𝐸(𝑅𝑍
𝐴) = 𝐸(𝑅𝑍

𝑀) ∗ 12 (3.9) 

 

𝜎(𝑅𝑍
𝐴) = 𝜎(𝑅𝑍

𝑀) ∗ √12 (3.10) 

 

 

Positive afkast i sig selv behøver ikke at være et udtryk for en god strategi. Strategiens risiko skal 

også vurderes, derfor udregnes Sharpe ratio, som er et udtryk for afkast pr. enhed af risiko. 

𝑆𝑅 =
𝐸(𝑅𝑍

𝐴)

𝜎(𝑅𝑍
𝐴)
 (3.11) 
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Alpha, Beta, Tracking Error og Information ratio  

En høj Sharpe ratio er at foretrække for investor, da dette betyder mere afkast pr. enhed af risiko man 

har påtaget sig. Sharpe ratioen indeholder dog også afkast som resultat af almindelig 

markedseksponering, hvorfor vi også måler alpha, som måler det merafkast ud over markedsafkastet, 

som investor har været i stand til at generere ved at følge en given investeringsstrategi.  

Alpha og beta findes ved at regressere investeringsstrategiernes afkast op imod markedsafkastet, som 

ved CAPM. For hver portefølje som vi sammensætter laves derfor en OLS-regression, for at estimere 

porteføljens alpha og beta. 

𝑅𝑡
𝑒 = 𝛼𝑡 + 𝛽𝑅𝑡

𝑀,𝑒 + 𝜀𝑡 (3.12) 

CAPM tilskriver, at alpha er nul for enhver investeringsstrategi, da denne model tilsiger at alt afkast 

kan forklares ud fra markedseksponeringen, beta. Formålet er derfor at konstruere 

investeringsstrategier alpha forskellig fra nul, da dette betyder, at strategiens afkast ikke blot er en 

kompensation for systematisk markedsrisiko. Fejlledet ε er den idiosynkratiske risiko som investor 

ikke bliver kompenseret for, da denne risiko blot kan bortdiversificeres.  

Tracking error findes, som standardafvigelsen af residualerne mellem det faktiske afkast og 

benchmarket, som er markedsporteføljen. Residualerne er beregnet som det faktiske faktorafkast fra 

de historiske data, fratrukket det afkast CAPM tilskriver med vores estimerede beta. Det betyder, at 

det afkast der kan tilskrives systematisk risiko, bliver trukket fra det faktiske faktorafkast. 

Ved at dividere alpha med tracking error findes porteføljens Information ratio: 

𝐼𝑅 =
𝐸(𝛼𝑍

𝐴)

𝜎(𝜀𝑍
𝐴)
 (3.13) 

Information ratio er derfor, til forskel for Sharpe ratioen, det risikojusterede alpha-afkast på en 

portefølje og måler en investors evne til at genere et merafkast relativt til sit benchmark, hvilket i 

ovenstående tilfælde er markedsporteføljen.  
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3.5 Risikomål 

Value at Risk og Expected shortfall 

Mens alle performancemål vises årligt i analysen, vises risikomål månedligt. Vi måler som nævnt 

risiko som standardafvigelse, men vi har også brug for andre mål for porteføljerisiko. 

Standardafvigelse er et godt risikomål, så længe afkastene er relativt symmetriske og uden for stor 

konkursrisiko, crash risk. For strategier der indeholder aktier med høj konkursrisiko, er 

standardafvigelse ikke et optimalt risikomål. I stedet kan man benytte value at risk (VaR) som 

risikomål, idet VaR opfanger hale-risiko (af-normalitet). VaR måler det maksimale tab med en given 

sandsynlighed, for eksempel med 1-, 5- eller 10 procents sandsynlighed. Vi vil i denne afhandling 

bruge en VaR med et konfidensniveau på 95 procent, hvilket derfor fortæller, hvad de 5 procent 

værste udfald som minimum vil være, givet normale markedsforhold. Dette betyder, alt andet lige, at 

VaR ikke fortæller, hvad en given investeringsstrategi vil miste hvis der indtræffer en finansiel krise, 

men snarere hvad investeringsstrategien med 95 procents sandsynlighed ikke taber mere end under 

normale markedsforhold, på et givet tidspunkt. For eksempel betyder en VaR på -10 procent, at den 

givne investeringsstrategi med 95 procents sikkerhed ikke taber mere en -10 procent over en given 

tidshorisont, i vores tilfælde over en given måned. Det skal dog nævnes, at analytikere som regel 

sætter tidshorisonten til 1 dag, da der i mange tilfælde ikke er nok data, til at estimere 

markedsvariablers opførsel over tidsperioder der strækker sig over 1 dag (Hull, 2012). Da denne 

afhandling tager udgangspunkt i månedlige data, beregnes VaR derfor også på månedlig basis. Dette 

kan retfærdiggøres, da VaR aldrig står alene som risikomål, og da afhandlingens fokus ikke er på 

egentlig risikostyring. 

Vi benytter os af to fremgangsmåder, når vi beregner vores VaR på de forskellige porteføljer. Første 

fremgangsmåde tager udgangspunkt i vores historiske afkast. Her antages det, at de historiske afkast 

vil have samme fordeling i fremtiden, og der er derfor ingen antagelse om normalfordelte afkast. Vi 

sorterer vores afkast i stigende orden, og finder skæringspunktet mellem de 5 procent laveste- og de 

95 procent højeste afkast, og betragter dette skæringspunkt som vores faktiske VaR. 

Den anden fremgangsmåde, er af mere teoretisk karakter. Det antages at vores faktorafkast er 

normalfordelte med et middelværdi på μ og en standardafvigelse på σ. For at finde vores 5 procents-

fraktil, tages den inverse kumulative normalfordeling, Φ, for på denne måde at finde VaR: 

95% 𝑉𝑎𝑅𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 = 𝛷
−1(5%, 𝜇, 𝜎) (3.14) 
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Det skal understreges, at ovenstående fremgangsmåder til at beregne VaR implicit antager, at 

fremtiden kan forudsiges ud fra historiske data, og dette er sjældent tilfældet.  

Ifølge Hull (2012) kan man bruge flere fremgangsmåder for at imødekomme denne problemstilling. 

Blandt andet kan man bruge en variance-kovariance model eller en Monte Carlo simulering, men 

dette findes uden for denne afhandlings omfang, hvorfor vi benytter os af de beskrevne 

fremgangsmåder.  

VaR fortæller med 95 procents sikkerhed hvad vores investeringsstrategier ikke vil tabe mere end, 

men fortæller os ikke noget om, hvor slemt det egentlig kan gå, når udfaldet er værre end den 

beregnede VaR. Derfor kan der med fordel beregnes risikomålet expected shortfall, der beskriver 

størrelsesordenen af de 5 procent værste udfald. Med andre ord; expected shortfall er det forventede 

afkast, givet at investeringsstrategien taber mere end den beregnede VaR, og er altså et mål for hvor 

ekstreme værdier du i gennemsnit kan forvente dig af de 5 procent værste udfald:  

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = 𝐸(𝐿𝑜𝑠𝑠 | 𝐿𝑜𝑠𝑠 > 𝑉𝑎𝑅) (3.15) 

 

Norfordeling: Skewness og Kurtosis  

Når der fortolkes på VaR og expected shortfall, er det vigtigt også at teste for skewness og kurtosis, 

da dette kan være med til at belyse den sande risiko i en investeringsstrategi.  

Skewness er et mål for asymmetri, og måler skævheden af en fordeling. Når en fordeling er højre-

skæv er den domineret af positive høje værdier, mens en venstre-skæv fordeling vil være domineret 

af store negative værdier. I en positiv fordeling vil standardafvigelse overestimere risiko, idet store 

positive værdier (som investor ikke er bekymret for) vil give en højere volatilitet. På samme måde vil 

en negativ fordeling underestimere risiko. En portefølje med lav VaR men venstre-skewness kan godt 

være mere risikofyldt end en portefølje med en højere VaR men højere-skewness på grund af 

skævheden i fordelingen.  

Skewness findes som: 

𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 [
(𝑅 − �̅�)3

𝜎3
] (3.16) 

 



Side 39 af 130 

 

Kurtosis måler ”masse” i fordelingens ”haler”. Dette betyder, at en fordeling med mere masse i 

halerne har større sandsynlighed for ekstreme værdier. Vi måler excess kurtosis, der beskriver den 

masse der er i halerne, udover hvad en perfekt normalfordelingen ville have.  

Excess kurtosis findes som:  

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑘𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 = 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 [
(𝑅 − �̅�)4

𝜎4
] − 3 (3.17) 

Selvom en fordeling er symmetrisk, vil meget masse i halerne betyde at flere ekstreme udfald en hvis 

fordelingen havde været perfekt normalfordelt, både for positive og negative afkast. En positiv værdi 

indikerer mere masse i halerne end hvad en normalfordeling ville have, og vice versa for en negativ 

excess kurtosis. Samtidig vil en portefølje med en lav VaR men med høj kurtosis være mere 

risikofyldt end en tilsvarende portefølje med lav kurtosis, idet der vil være flere ekstreme udfald, som 

VaR ikke tager højde for.  Når VaR skal fortolkes på tværs af porteføljer, skal der derfor tages højde 

for skewness og kurtosis for at få det mest korrekte billede af risikoen.  

 

3.6 Shrinkage af kovariansmatricen  

Vi shrinker vores kovariansmatrice på baggrund af Ledoit og Wolf (2003, 2004) og Kwan (2011). 

Den klassiske måde at udregne kovariansmatricer på, er at samle historiske priser og udregne en 

sample-kovariansmatrice. Denne simple metode er dog forbundet med visse problemstillinger. Når 

antallet af aktier er stort, og specielt når det er stort i forhold til antallet af tilgængelige historiske 

afkast, indeholder kovariansmatricen en masse støj. Dette betyder, at de mest ekstreme koefficienter 

i matricen tager høje værdier, ikke fordi det afspejler virkeligheden, men fordi de indeholder meget 

støj. Når der for eksempel foretages en minimum-varians porteføljeoptimering, vil softwaren 

optimere på baggrund af de mest ekstreme værdier, hvorfor den værdi med mest støj bidrager mest 

til optimering, også kendt som error maximation (Ledoit og Wolf, 2003).  Derfor kan det være en 

fordel af shrinke de mest ekstreme værdier mod midten.  

Ledoit og Wolf (2003) undersøger, hvad der er den optimale shrinking intensity, og de bruger en 

minimum-varians porteføljeoptimering på det amerikanske aktiemarked over 23 år fra 1972 til 1995. 

I shrinking processen søger de at finde den optimale vægt mellem sample kovariansmatricen og en 

single-index kovariansmatrice, der tager udgangspunkt i Sharpe’s (1963) single-index model 

estimator. Den shrinkede kovariansmatrice bliver således et vægtede gennemsnit mellem sample 

kovariansmatricen og single-index kovariansmatricen.  
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Ved at shrinke kovariansmatricen lægges der struktur ned over denne, der gør at optimeringsmodellen 

undgår de værste fejl i estimationen af porteføljevægte. Desto højere shrinking intensity, desto 

stærkere/mere struktur.  

Ifølge Ledoit og Wolf (2003) medfører en optimal shrinking intensity, at optimeringsmodellen 

forbedre evnen til at vælge optimale porteføljer af aktier med en lav out-of-sample varians. I praksis 

er kovariansmatricerne formet ud fra historiske data op til et givent tidspunkt, ud fra hvilke de 

optimale porteføljevægte beregnes. Med baggrund i disse porteføljevægte dannes der så porteføljer, 

der igen re-balanceres på samme måde efter en given holding-periode. Kovariansmatricens 

performance er målt ved den varians den optimale portefølje udviser efter at den er formet. Dette 

kaldes for out-of-sample performance, eller den prædiktive performance.  

I Ledoit og Wolf (2003) bruges sample- og singel-index kovariansmatricen i shrinking processen, 

men der gives udtryk for, at shrinking teknikken er af så generel karakter, at der også kan benyttes 

andre shrinking targets end netop single-index kovariansmatricen.  Da single-index kovarians-

matricen kræver en mere kompleks tilgang til programmeringen, benytter vi Kwan’s (2011) tilgang. 

Denne tilgang er af mere simple karakter, og kan inkorporeres i vores benyttede VBA-kode, samtidig 

med at den stadig løser de samme problemstillinger opstillet i Ledoit og Wolf (2003). I stedet for 

single-index kovariansmatricen som benyttes i Leodit og Wolf (2003), benyttes der i denne 

afhandling en diagonal-matrice i overensstemmelse med Kwan (2011). Diagonal-matricen er af 

samme dimension som sample-kovariansmatricen, og har de enkelte faktorers varians på diagonalen, 

og nul alle andre steder.  

Vi løser ligning 3.6: 

�̂� = (1 − 𝜆)�̂� + 𝜆�̂� (3.6) 

Hvor �̂� er vores ønskede kovariansmatrice, �̂� er sample kovariansmatricen, �̂� er vores target matrice, 

som er en diagonalmatrice i samme dimension som kovariansmatrincen og 𝜆 er shrinkage intensity. 

Pr. konstruktion vil den optimale λ altid være 0 < λ< 1.  

Ideen er at tage et vægtet gennemsnit af sample kovariansmatricen (�̂�) og target matricen (�̂�). 

Shrinkage intensity (λ), er den vægt som target matricen får. Ledoit og Wolf (2003) gør det klart, at 

alle individuelle datasæt har en individuel optimal shrinking intensity, dog antages det i denne 

afhandling at λ er konstant over hele tidsperioden. Dette gøres af to årsager. For det første kræver det 

programmering uden for denne afhandlings omfang at udregne shrinkage intensity for hver periode. 
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For det andet viser Ledoit og Wolf (2003), at den optimale shrinkage intensity er meget stabil over 

tid. De tester det amerikanske aktiemarked over 23 år fra 1972 til 1995, og finder λ til at være 

nogenlunde konstant omkring 80 procent. Derfor antager vi en konstant λ på 80 procent, når vi 

udregner vores ønskede kovariansmatrice �̂� i afsnit 5 og 6. 

 

3.7 Overblik over porteføljer 

Et overblik over alle afhandlingens analyserede statiske- og dynamiske porteføljesammensætninger 

ses i nedenstående tabel 3.1: 

 

   Tabel 3.1: Overblik over afhandlingens porteføljer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Forkortelse Lande Kommentarer

Markedsfaktoren MKT Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Størrelsesfaktoren SMB Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Valuefaktoren HML Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Momentumfaktoren WML Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Qaulity -Minus-Junk QMJ Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Betting Against Beta BAB Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og Strobritanien

Europæisk marked MKT 20% vægt på hvert land. 

Europæisk marked SMB 20% vægt på hvert land. 

Europæisk marked HML 20% vægt på hvert land. 

Europæisk marked WML 20% vægt på hvert land. 

Europæisk marked QMJ 20% vægt på hvert land. 

Europæisk marked BAB 20% vægt på hvert land. 

Benchmark portefølje BM 1/6 vægt på hver faktor På den europæiske portefølje
Minimumvarians-portefølje MV2 Europæisk marked 2 års kovarians

Minimumvarians-portefølje MV4 Europæisk marked 4 års kovarians

Minimumvarians-portefølje MV2 MN Europæisk marked Markedsneutral

Minimumvarians-portefølje MV4 MN Europæisk marked Markedsneutral

Tangentportefølje TP2 Europæisk marked 2 års kovarians

Tangentportefølje TP4 Europæisk marked 4 års kovarians

Tangentportefølje TP2 MN Europæisk marked Markedsneutral

Tangentportefølje TP4 MN Europæisk marked Markedsneutral

Tangentportefølje TP2-NSS Europæisk marked Intet kortsalg

Tangentportefølje TP4-NSS Europæisk marked Intet kortsalg

Tangentportefølje TP2-NSS MN Europæisk marked Intet kortsalg + markedsneutral

Tangentportefølje TP4-NSS MN Europæisk marked Intet kortsalg + markedsneutral

Statiske
D

yn
am

iske 
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4. Data og datakilder  

Den primære datakilde der anvendes i denne afhandling, er AQR’s database3, der tilgås via Andrea 

Frazzini’s hjemmeside4. AQR er en af de førende kvantitative fonde i USA, og blev grundlagt i 1998 

af Clifford S. Asness, David G. Kabiller, Robert J. Krail og John M. Liew. AQR’s investeringsfilosofi 

er baseret på tre grundprincipper; en systematisk tilgang med udgangspunkt i research og teori, 

diversifikation for at reducere den overordnede risiko og godt håndværk i form af alpha-generering 

gennem porteføljekonstruktion, og havde ved udgangen af 2016 188 milliarder USD under 

forvaltning5. Det konkluderes at AQR’s database er pålidelige og af en sådan kvalitet, at det kan 

benyttes som grundlag for efterfølgende analyse. 

Databasen indeholder faktorafkast for henholdsvis markeds-, SMB-, HML Devil-, WML-, BAB- og 

QMJ-faktoren i forskellige tidsperioder. Faktorafkastene er givet for USA og 23 internationale 

markeder, samt på aggregeret niveau global, global eksklusive USA, Europa, Nord Amerika og 

Stillehavsområdet. Den fulde liste og et overblik over data findes i appendiks 1. 

Da en stor del af den akademiske litteratur på faktorafkast tager udgangspunkt i det amerikanske 

marked, har vi valgt at fokusere på de europæiske markeder som defineret af AQR i databasen. 

    

   Tabel 4.1: Gennemsnitlige aktiemarkedsværdier fra 31/01/86 – 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.aqr.com/library/data-sets/  
4 http://www.econ.yale.edu/~af227/ 
5 https://www.aqr.com  

https://www.aqr.com/library/data-sets/
http://www.econ.yale.edu/~af227/
https://www.aqr.com/
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Vi har ud fra en antagelse om, at markedsstørrelse indikerer likviditet på et marked valgt at beregne 

de gennemsnitlige markedsværdier af de givne europæiske markeder i perioden 31/01/86 til og med 

31/12/2016, hvorefter vi har rangeret disse. De fem største markeder målt på gennemsnitlig total 

markedsværdi, er; Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Schweiz og Italien, hvilket fremgår af tabel 

4.1. Disse fem markeder svarer til 72,8 procent af det totale europæiske marked målt på gennemsnitlig 

total markedsværdi, hvorfor vi mener at kunne retfærdiggøre et retvisende billede for det overordnede 

europæiske marked ved brug af disse fem markeder.  

AQR baserer deres udregninger af faktorafkast på rådata hentet fra Center for Research in Security 

Prices (CRSP)- og Compustat/XpressFeed Global databaserne. Alle data for det amerikanske marked 

er trukket fra den sammenlagte CRSP/XpressFeed database, og alle data for de 23 internationale 

markeder er trukket fra Compustat/XpressFeed Global databasen. Selskaber der er noteret på flere 

børser, bliver tildelt det marked, hvor den primære notering er registreret. Alle faktorafkast er givet i 

US Dollars, hvor der ikke er taget højde for nogen form for valuta-hedging, og alle faktorafkast er 

udregnet som afkastet over den løbende risikofri rente i USA (U.S. Treasury bill rate). Dette er en 

klar fordel, da det betyder at alle faktorafkast i det hentede data er direkte sammenlignelige på tværs 

af landegrænser. Faktorporteføljerne er dannet for hvert enkelt land, og de aggregerede 

faktorporteføljer er dannet ved at vægte hvert enkelt lands faktorportefølje med det givne lands totale 

markedsværdi der er lagged en periode (t-1).  

 

4.1 Definition og konstruering af faktorporteføljerne  

Ved konstruktionen af faktorporteføljerne benytter AQR sig af samme fremgangsmåder som 

beskrevet i Fama og French (1992a, 1993, og 1996), Asness og Frazzini (2013), Asness, Frazzini og 

Pedersen (2014), og Frazzini og Pedersen (2014).  

Ultimo hver kalendermåned er aktierne i de forskellige markeder (månedlig re-balancering) tildelt to 

størrelsessorterede porteføljer baseret på de givne markedsværdier (bortset fra BAB-faktoren). For 

SMB-, HML-, WML- og QMJ-faktoren gælder følgende: 

- for aktier på de internationale markeder er størrelses-grænseværdien den 80’ne fraktil, for de 

enkelte lande (alle aktier der ikke er noteret i USA). 

- SMB-, HML-, WML- og QMJ-faktorerne er delt op i seks værdivægtede porteføljer, der er 

baseret på henholdsvis størrelse, B/M, ét års afkast og kvalitet. Der lægges 30 procent i top-
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porteføljen, 30 procent i bund-porteføljen, og de resterende 40 procent i den midterste-

portefølje.  

- AQR benytter sig af betinget sortering i data, hvilket betyder, at der først sorteres efter 

størrelse, og efterfølgende på den anden variable (for eksempel HML eller WML), og 

efterfølgende bliver porteføljerne re-balanceret hver måned for at vedligeholde værdivægtene. 

Ovenstående måde at sortere data på er en smule anderledes end fremgangsmåden benyttet i 

Fama og French (1992, 1993 og 1996) der bruger ubetinget sortering. AQR foretrækker 

betinget sortering, da de sikre et balanceret antal af aktier i de enkelte porteføljer. 

 

Markedsfaktoren 

Markedsfaktoren er det værdivægtede afkast af alle tilgængelige aktier på det givne marked, minus 

den løbende risikofri rente i USA (1 måned): 

𝑅𝑀 = 𝑟𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑 − 𝑟1𝑚𝑛𝑑.𝑈𝑆 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (4.1) 

   

SMB-faktoren 

SMB-faktoren er det gennemsnitlige afkast på tre Small porteføljer med henholdsvis value-, neutrale-

, og growth aktier, minus det gennemsnitlige afkast på tre Big porteføljer med henholdsvis value-, 

neutrale-, og growth aktier:   

𝑅𝑆𝑀𝐵 =
1

3
∗ (𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) −

1

3

∗ (𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝐵𝑖𝑔 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 + 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ)                                                           (4.2) 

 

SMB-porteføljerne er værdivægtet, og størrelses og B/M skæringspunkterne er opdateret hver juni 

måned. 

 

HML Devil-faktoren6 

HML-faktoren er konstrueret af Asness og Frazzini (2013), og er udregnet som det gennemsnitlige 

afkast af to value-porteføljer, minus det gennemsnitlige afkast af to growth-porteføljer: 

                                                           
6 Herefter bruges betegnelsen HML, selvom der er tale om HML Devil-faktoren 
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𝐻𝑀𝐿𝑑𝑒𝑣𝑖𝑙 =
1

2
∗ (𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 + 𝐵𝑖𝑔 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒) −

1

2
∗ (𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ + 𝐵𝑖𝑔 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ) (4.3) 

Som beskrevet i teoriafsnit 2.2.2.1, henviser devil til, at markedsværdien i B/M-ratioen opdateres 

ultimo hver måned. 

HML-porteføljerne er værdivægtet, og størrelses og B/M skæringspunkterne er opdateret hver måned, 

i modsætning til Fama og French (1993) der opdaterer skæringspunkterne årligt. 

 

WML-faktoren 

Momentumfaktoren er defineret som det gennemsnitlige afkast af to porteføljer, bestående af 

henholdsvis små og store aktier der har givet et højt afkast, minus to porteføljer bestående af små og 

store aktier der har givet et lavt afkast, over det seneste år: 

𝑊𝑀𝐿 =
1

2
∗ (𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐻𝑖𝑔ℎ + 𝐵𝑖𝑔 𝐻𝑖𝑔ℎ) −

1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐿𝑜𝑤 + 𝐵𝑖𝑔 𝐿𝑜𝑤) (4.4) 

WML-porteføljerne er værdivægtet, og størrelses- og momentum-skæringspunkterne er opdateret 

hver måned. Afkastene er beregnet med udgangspunkt i de seneste 12 måneder, hvor den seneste 

måned er udeladt. 

 

BAB-faktoren 

BAB-faktorporteføljerne har, som beskrevet i teoriafsnit 2.4, en lang position i lav-betaaktier og en 

kort position i høj-betaaktier.  

For at konstruere BAB-porteføljerne rangerer AQR alle aktier i et givet land efter deres beta, hvorefter 

disse aktier bliver delt op i to porteføljer; en lav-beta portefølje og en høj-beta portefølje. 

Med henhold til udregningen af aktiernes beta, estimere AQR betaer ud fra en rullende regression 

baseret på daglige merafkast over markedsafkastet. Markedsafkastet svarer til det værdi-vægtede 

afkast af alle aktier i et givet marked.  

Beta for aktie i er givet ved: 

𝛽𝑖 = �̂�
�̂�𝑖
�̂�𝑀
 (4.5) 
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hvor �̂�𝑖 og �̂�𝑀 er de estimerede volatiliteter for henholdsvis den enkelte aktie i og markedet, og hvor 

�̂� er korrelationen mellem de to. AQR bruger en et-års rullende volatilitet og en fem-års horisont for 

korrelationen. AQR benytter mindst 120 handelsdage af ikke-manglende data for at estimere 

volatiliteten og mindst 750 handelsdage med ikke-manglende afkast for korrelationen. Slutteligt er 

det værd at nævne at AQR shrinker deres estimat af beta mod gennemsnittet (𝛽𝑋𝑆) 𝛽𝑖 = 𝑤𝑖 ∗ 𝛽 +

(1 − 𝑤𝑖) ∗ 𝛽
𝑋𝑆, hvor w er 0,6 og βXS er 1.   

I hver portefølje er aktierne vægtet således, at de aktier med lavest beta, vægter højere end de andre 

aktier i lav-beta porteføljen, og ligeledes det modsatte for høj-beta aktierne. Porteføljerne er ligeledes 

reblanceret hver måned.  

AQR beskriver z som en vektor af beta-rangeringer 𝑧𝑖 = 𝑟𝑎𝑛𝑘(𝛽𝑖𝑗) af dimensionen nx1 ved 

porteføljedannelse, og 𝑧̅ =  1𝑛
′ ∗

𝑧

𝑛
 beskriver gennemsnitsrangeringen, hvor n er antallet af aktier 

og 1𝑛 er en nx1 vektor af 1-taller.  

Vægten af lav- og høj-beta porteføljerne er givet ved: 

𝑤𝐻 = 𝑘 ∗ (𝑧 − 𝑧̅)
+ (4.6) 

𝑤𝐿 = 𝑘 ∗ (𝑧 − 𝑧̅)
− (4.7) 

hvor k er en normaliseret konstant 𝑘−1 = 1𝑛
′ |𝑧−�̿�|

2
, og hvor (+) og (-) i ovenstående formler indikerer 

de positive og negative elementer i vektoren x. Ovenstående betyder at 1𝑛
′ ∗ 𝑤𝐻 = 1 og 1𝑛

′ ∗ 𝑤𝐿 = 1 

pr. konstruktion. 

Som også beskrevet i teoriafsnit 2.4 konstrueres porteføljerne ved at sikre en overordnet beta på 1 

ved porteføljeformationstidspunktet. Den selvfinansierende nul-beta portefølje, der er lang lav-beta 

porteføljen og kort høj-beta porteføljen kan defineres således:  

𝑟𝑡+1
𝐵𝐴𝐵 =

1

𝛽𝑡
𝐿 ∗ (𝑟𝑡+1

𝐿 − 𝑟𝑓) −
1

𝛽𝑡
𝐻 ∗ (𝑟𝑡+1

𝐻 − 𝑟𝑓) (4.8) 

,hvor 𝑟𝑡+1
𝐿 = 𝑟𝑡+1

′ ∗ 𝑤𝐿 og 𝑟𝑡+1
𝐻 = 𝑟𝑡+1

′ ∗ 𝑤𝐻 og 𝛽𝑡
𝐿 = 𝛽𝑡

′ ∗ 𝑤𝐿 og  𝛽𝑡
𝐻 = 𝛽𝑡

′ ∗ 𝑤𝐻. 

 

QMJ-faktoren 

Til konstruktionen af QMJ-faktoren benytter AQR sig af Asness, Frazzini og Pedersen’s (2014) 

metodologi. For at rangere aktierne efter kvalitet kigges der på fire aspekter; profitabilitet, vækst, 
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sikkerhed/stabilitet og udbetaling. Hver aspekt for tildelt en score, og af disse fire scores tages et 

gennemsnit, der beskriver kvaliteten af den enkelte aktie. Alle fire variable revurderes hver måned 

for at få en opdateret score. De fire kvalitets parametre måles som beskrevet i teoriafsnit 2.5. 

QMJ-faktorporteføljerne er konstrueret som skæringspunktet af seks værdivægtede porteføljer der er 

sammensat efter størrelse og kvalitet. I slutningen af hver måneder tildeles de enkelte aktier en af to 

størrelsessorterede porteføljer, baseret på deres givne markedsværdi. De værdivægtede porteføljer 

bliver opdateret og re-balanceret hver måned således at værdivægtningen forbliver den samme. QMJ-

faktorafkastet kan således beskrives som det gennemsnitlige afkast af to porteføljer bestående af 

aktier høj-kvalitetsselskaber i henholdsvis små og store selskaber, minus the gennemsnitlige afkast af 

to porteføljer bestående af aktier i lav-kvalitetsselskaber i henholdsvis små og store selskaber: 

 

𝑄𝑀𝐽 =
1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝐵𝑖𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦) −

1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑘 + 𝐵𝑖𝑔 𝐽𝑢𝑛𝑘) (4.9) 

 

Dette udtryk kan ligeledes defineres som: 

 

𝑄𝑀𝐽 =
1

2
(𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 − 𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐽𝑢𝑛𝑘)⏟                    +

1

2
(𝐵𝑖𝑔 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 − 𝐵𝑖𝑔 𝐽𝑢𝑛𝑘)⏟                 (4.10) 

                                 𝑄𝑀𝐽 𝑖 𝑠𝑚å 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟       𝑄𝑀𝐽 𝑖 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑟 
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5. Analyse del 1 

Målet med analysen er, at analysere forskellige investeringsstrategier på baggrund af de performance- 

og risikomål præsenteret i afsnit 3, og se om det har været, og muligvis stadig er, attraktivt at 

investerer ud fra faktoreksponeringer på det europæiske marked. Som beskrevet i præsentation af 

opgavens opbygning i afsnit 1.3 opdeles analyseafsnittet i to dele. 

I første del af dette afsnit analyserer vi de faktoreksponeringer, som vi præsenterede i teoriafsnittet. 

Faktorerne bliver først analyseret individuelt på de fem største europæiske markeder, hvilket betyder, 

at vi kigger på hver faktor isoleret i hvert land.  

Dernæst ser vi på faktorerne individuelt i en samlet europæisk portefølje (hvor hvert land vægter 20 

procent). Dette er en statisk portefølje, fordi den har konstant eksponering mod hver faktor. Det 

undersøges, om det eventuelt skaber diversifikationsfordele at samle de enkelte lande i én europæisk 

portefølje.  

Herefter laves der dynamiske optimeringsporteføljer, hvor der ligeledes evalueres på performance- 

og risikomål på tværs af alle vores forskellige porteføljer. De dynamiske optimeringsporteføljer er 

kendetegnet ved at vægtene i faktorerne optimeres på baggrund af en optimeringsmetode hver måned, 

således vægtene ændres over tid. Vi benytter en minimum-varians- og en tangentoptimering.   

Analysens del 1 består derfor af flere statiske- og dynamiske investeringsstrategier7.  

 

5.1 Individuelle faktorer  

Afhandlingen starter med at analysere de enkelte faktorer individuelt på tværs af de fem lande, for at 

få en fornemmelse for, 1) hvordan de fem faktorer har udviklet sig historisk, og 2) hvordan de har 

klaret sig, når markedsporteføljen er faldet. 

Førstnævnte er interessant da, da det belyser om der har eksisteret forskellige faktorpræmier på tværs 

af de fem udvalgte europæiske lande. Dernæst bliver resultaterne mere robuste, hvis vi kan påvise de 

samme tendenser på tværs af de fem lande. Hvis der f.eks. findes en momentumpræmie på alle fem 

markeder, har vi et godt belæg for at sige, at der findes en momentumpræmie på det europæiske 

marked. Jo flere faktorer vi kan påvise på tværs af landende, jo mindre eksponeret er vi over for data 

mining.  

                                                           
7 Alle brugte Excel-ark kan findes på det vedlagte USB-stik 
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Anden nævnte er interessant, da dette fortæller os hvor eksponeret vores individuelle faktorer er mod 

markedsudsving. Det vil være fordelagtigt at sammensætte faktorer der korrelerer forskelligt med 

markedsporteføljen, da dette mindsker en sammensat porteføljes markedseksponering.   

I det følgende præsenterer vi TRI og DD efter afsnit 3.4 for hver faktor og land. Det totale afkast er 

som nævnt i kapitel 3.1 merafkast plus den risikofrie rente. Det betyder, at der godt kan være en 

negativ præmie men et positivt totalafkast, da præmien er afkastet udover den risikofrie rente. Alle 

TRI i denne afhandling er totalafkast, mens merafkastet er afkast ud over den risikofrie rente, som 

angives i tabellerne undervejs i analysen. Alle grafer har logaritmisk skala på y-aksen. Dette er valgt, 

fordi lige store spring på y-aksen derfor svarer til den samme procentiske stigning/fald.  

 

Markedsporteføljen 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 præsenterer TRI og DD for markedsporteføljen i Tyskland og Schweiz. De andre landes 

markedsporteføljer kan findes i appendiks 2, men da udviklingen er den samme på tværs af landende, 

præsenteres kun de to ovenstående. Markedsporteføljen har udviklet sig meget ens på tværs af 

landende, dog med relativt store forskelle i totalafkast på de enkelte lande. Schweiz og Frankrig har 

klaret sig bedst hvis der kigges på afkast isoleret. Det indekserede totalafkast ender på 1821 point ved 

udgangen af 2016 i Schweiz og 1655 point i Frankrig. Markedsporteføljen har klaret sig dårligst målt 

på afkast i Tyskland (927 point) og Italien (504 point), mens det totale afkast i Storbritannien var 

1222 point.  Udviklingen over tidsperioden (1986-2016) har som nævnt udviklet sig meget ens på 

tværs af landende. Alle landende har haft et positivt afkast op igennem 1990´erne med et kraftigt fald 

i starten af det nye årtusinde (dot.com boblen), hvor DD nærmer sig sit maksimum på mellem 50- til 

Figur 5.1: TRI og DD for den schweiziske og tyske markedsportefølje  
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60 procent i alle landende. Bunden under dot.com boblen nås i starten af april 2003, hvor alle 5 

markeders TRI indeks er lavest. Herefter begynder markederne at stige igen indtil finanskrisens 

begyndelse i slutningen af 2007. Bunden under finanskrisen nås i starten af marts 2009 på alle 

markederne, hvorefter trenden igen er opadgående. DD under finanskrisen givet et DD i samme 

størrelsesorden som under dot.com boblen. Alle markederne er steget igen efter finanskrisen, og de 

fleste markeder har deres HWM mellem 2012 og 2014 (ud over Italien som stadig ikke kan finde det 

momentum der var før finanskrisen).  

 

Størrelsesfaktoren (SMB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående figur 5.2 viser TRI og DD for størrelses-faktoren i Tyskland og Frankrig. Appendiks 2 

indeholder de resterende lande, men Tyskland og Frankrig opsummerer de to udviklinger, der har 

været med henhold til størrelsesfaktoren. For det første har størrelsesfaktoren været en dårlig faktor 

at investere i, isoleret set. Resultaterne viser en næsten ikke-eksisterende størrelsespræmie i Frankrig, 

Schweiz og Storbritannien, samt en meget negativ størrelsespræmie i Italien og i Tyskland. Det 

højeste HWM findes i Storbritannien med 264 point, mens det laveste HWM er i Tyskland med 117 

point.  Italien og Tyskland har negative årlige gennemsnitlige størrelsespræmier på henholdsvis –0,97 

procent og –5,80 procent. Frankrig, Schweiz og Storbritannien ligger på mellem 0,53 procent 

(Storbritannien) og 0,79 procent (Schweiz) i årlig gennemsnitlig præmie, hvilket, alt andet lige, må 

siges at være en meget beskeden præmie. Sammenligner vi størrelsespræmien med merafkastet på 

markedsporteføljen, ser vi et fald i størrelsespræmien fra starten af 1990 til dot.com boblen, hvor 

markedsporteføljen stiger i samme periode.  

Figur 5.2: TRI og DD for den franske og tyske SMB-portefølje 
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Da dot.com boblen indtræffer i starten af det nye årtusinde, og markedsporteføljen falder, ser vi en 

generelt langsomt stigende DD på størrelsesfaktoren på tværs af landende over de næste par år (med 

undtagelse af Frankrig). Dette kunne tænkes at skyldes de voldsomme prissætninger, vi så op til 

dot.com boblen af specielt mindre IT-baserede virksomheder. Dog har afkastet på de små selskaber 

ikke være markant lavere end på større selskaber, da der ikke kan observeres et kraftigt fald i 

størrelsespræmien. Dette indikerer derfor, at dot.com boblen ramte små, som store selskaber.   

At størrelsespræmien er næsten ikke-eksisterende på vores fem analyserede markeder, er ikke en stor 

overraskelse jf. vores teoriafsnit 2.2.1. Fama og French (2012) finder som tidligere nævnt, at 

størrelsespræmien ikke eksisterer længere i et international datasæt fra 1989 til 2011, hvilket stort set 

er den samme tidsperiode som undersøges i denne afhandling. 

 

Value-faktoren (HML)  

 

 

 

 

 

 

 

Investering i value-faktoren har generet meget forskellige afkast på tværs af vores fem markeder i 

perioden 1990-2016. Figur 5.3 præsenterer Frankrig og Italien, mens resten af landende kan findes i 

appendiks 2.  

Perioden op til at dot.com boblen sprang i foråret 2000, har value-faktoren på tværs af markederne 

klaret sig middelmådigt. Alle fem lande ligger med et HWM på mellem 280 til 600 point, og oplever 

lige op til dot.com boblen en DD på mellem ca. 50- til 65 procent. Som kendt, var den underliggende 

årsag til dot.com boblen, hype af growth-selskaber med lav B/M, der medførte en irrationel 

værdiansættelse i modsætning til en egentlig fundamental værdiansættelse. Dette medførte at priserne 

på sådanne selskaber blev sendt i vejret uden et egentligt grundlag, og dette kunne markederne til 

Figur 5.3: TRI og DD for den franske og italienske HML-portefølje 
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sidst ikke klare, hvorfor boblen bristede. Dette er grunden til, at value-investering klarede sig relativt 

dårligt frem mod dot.com boblen, da value-faktoren går lang i value-aktier, og kort i growth-aktier 

der steg voldsomt.  

Efter korrektionen som følge af dot.com boblen og frem til finanskrisen har value-faktoren klaret sig 

godt på tværs af alle markeder. Dog ses der et endnu et dyk i TRI som følge af finanskrisen og et DD-

niveau i intervallet 10- til 46 procent, hvor Italien har oplevet den højeste DD. Det skal noteres, at 

value-præmien i Schweiz og Italien har været dårlig med en årlig gennemsnitlig præmie på -0,12 

procent i Schweiz og -0,97 procent i Italien. Præmien har årligt været højere i de resterende lande 

med gennemsnitlig 2,98 procent i Storbritannien, 3,99 procent i Frankrig samt 4,23 procent i 

Tyskland. 

I årene efter finanskrisen observeres det at value-faktoren performer godt, hvilket kan skyldes, at 

investorerne har søgt mod sikre selskaber med solide forretninger. Dog har der hersket en 

nedadgående trend i TRI frem imod slutningen af undersøgelsesperioden. Dette kan muligvis 

forklares ud fra, at desto længere vi er kommet væk fra finanskrisen, og med renter der har nærmet 

sig nul, har investorer været på jagt efter afkast. Dette kan medføre, at man som investor i denne 

periode har kigget mere hen imod growth-aktier end value-aktier. I slutningen af 

undersøgelsesperioden, den 31/12/2016, ser vi at DD på tværs af vores fem markeder er mellem ca. 

16- og 51 procent. 

 

Momentumfaktoren (WML)  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4: TRI og DD for den tyske og italienske WML-portefølje 
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Investering i momentumfaktoren har generet et forholdsvist højt afkast sammenlignet med de andre 

beskrevne faktorer og på tværs af vores fem markeder, i perioden 1987-2016. Figur 5.4 præsenterer 

Tyskland og Italien, mens de resterende lande kan findes i appendiks 2.  

Det tyske marked hvor momentumpræmien har været størst, ender med en TRI på næsten 10.000 

point, hvorimod Italien hvor momentumpræmien har været mindst, ender med en TRI på ca. 2.250 

point. Der er altså tale om en betydelig momentumpræmie på tværs af vores fem markeder i perioden 

1987-2016.  

Dog er denne momentumpræmie også forbundet med en del risiko, som kan ses på DD udsving i 

undersøgelsesperioden på de fem markeder. De største udsving findes i starten af 1990’ernes 

turbulente markeder, lige efter dot.com boblen, og lige efter finanskrisen i starten af 2009 hvor 

markedsporteføljen begynder at stige igen. Størrelsesmæssigt er DD-udsvingene fordelt i fornævnte 

rækkefølge. Den største maksimale DD findes i Storbritannien på ca. 54 procent, mens det laveste 

maksimale DD findes i Frankrig på ca. 46 procent. Alle seks markeder har derfor DD i næsten samme 

størrelsesorden. 

Alt andet lige, betyder dette, at momentuminvestering har meget med timing at gøre. Køber en 

investor for eksempel ind i momentumfaktoren lige før en af de nævnte finansielle krisetider, ville 

han have oplevet store gevinster i forbindelse med denne investering. Men så snart 

markedsporteføljen begynder at stige igen, taber momentumporteføljen stort, idet den er kort i de 

aktier som har gjort det dårligt under krisen, og som nu begynder at reversere mod deres fundamentale 

værdi igen. Da det er umuligt at forudsige, hvornår markedet igen begynder at stige, har det været 

vigtigt som investor at være vedholdende, og at kunne holde hovedet koldt. At holde fast i 

faktorporteføljen selv i svære tider har i vores undersøgelsesperiode vist sig at genere et højt afkast, 

hvor man vil vinde det tabte tilbage. Den høje momentumpræmie har været forbundet med betydelig 

risiko i form af store udsving i DD, hvorfor man som investor skal være klar over dette, inden man 

investerer isoleret i præmien. Resultaterne er i øvrigt i overensstemmelse med Daniel og Moskowitz 

(2013), som ligeledes finder, at momentumfaktoren taber stort, når markedet igen begynder at stige.  
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Betting-against-beta faktoren (BAB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering i BAB-faktoren har generet et godt afkast på tværs af vores fem markeder i perioden 

1989-2016. Figur 5.5 præsenterer Frankrig og Storbritannien, mens de resterende lande findes i 

appendiks 2.  

Overordnet set har totalafkastet vist en svag positiv trend frem til årtusindeskiftet. Efter dette 

skæringspunkt der markeres ved dot.com boblen, er der en mere markant stigende trend på tværs af 

alle fem markeder. Som beskrevet i teoriafsnit 2.4 eksisterer BAB-faktoren blandt andet på grund af 

restriktioner med henhold til gearing, der er tilstedet i markedet. Det kan derfor tænkes, at de stigende 

faktorafkast skyldes, at de givne markeder har oplevet strammere restriktioner med henhold til gering 

efter dot.com boblen, hvorfor man har oplevet et større faktorafkast. Igen ved finanskrisen ses det at 

BAB-faktoren falder, og det er kun Frankrig og Tyskland der efterfølgende sætter et højere HWM, 

hvorimod Schweiz, Italien og Storbritannien efter perioden er under deres respektive HWM. Med 

henhold til DD ligger de fem lande i intervallet 35 procent (Frankrig og Schweiz) til 70 procent i 

Storbritannien, hvor det har stået værst til efter finanskrisen.  

Overordnet set leverer Frankrig klart det højeste totalafkast på et indekseret niveau på lidt over 9000 

point i slutningen af 2016, hvorimod Storbritannien i samme periode ender med totalafkast på 850 

point, hvilket altså er ca. 10 gange så lavt. Der er, alt andet lige, stor forskel på tværs af de forskellige 

markeder når det kommer til BAB faktoren, dog skal det nævnes, at et indekseret afkast på 850 er et 

stort og solidt afkast.  

Figur 5.5: TRI og DD for den franske og Storbritanniens BAB-portefølje 
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BAB-faktoren reagerer generelt anderledes i Storbritannien sammenlignet med de resterende lande. 

Mens Schweiz’, Tysklands, Frankrigs og Italiens BAB-faktor har en negativ beta værdi med markedet 

på mellem -0,17 og -0,06, har Storbritanniens BAB-faktor en positiv beta værdi på 0,17 (se eventuelt 

appendiks 3). Dette betyder, at BAB-faktoren i Storbritannien i højere grad følger markedsporteføljen 

sammenlignet med de resterende lande. Dette kommer specielt til udtryk under og efter finanskrisen. 

Mens de resterende landes BAB-faktor har et svagt positivt eller fladt afkast igennem finanskrisen, 

så falder BAB-faktoren sammen med markedet i Storbritannien. Derfor reagerer de respektive BAB-

faktorer også modsat hinanden, efter bunden i markedsporteføljen nås i starten i starten af marts 2009. 

Efter bunden i markedsporteføljen er nået, er der negativt afkast i BAB-faktoren i alle landene på nær 

Storbritannien, som har et gennemsnitligt positivt afkast i 2009 modsat de andre. Intuitivt giver det 

god mening, at BAB-faktoren har et svagt positivt afkast i en finanskrise, hvor man vil forvente, at 

høj-beta falder mere end lav-beta aktier. På samme måde vil man forvente et negativt afkast i BAB-

faktoren når markedsporteføljen igen stiger, eftersom høj-beta aktier har tabt mest under krisen, og 

derfor vil reversere mod deres fundamentale værdi igen. Den sammenhæng har også eksisteret i 

Schweiz, Tyskland, Frankrig og i Italien under og efter finanskrisen, men altså ikke i Storbritannien.   

 

Quality-minus-junk faktoren (QMJ) 

 

 

 

 

Investering i QMJ-faktoren har været en solid og stabil investering med signifikante afkast i 

undersøgelsesperioden. Figur 5.6 præsenterer Italien og Schweiz, mens de resterende lande findes i 

appendiks 2.  

Figur 5.6: TRI og DD for den italienske og schweiziske QMJ-portefølje 
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Særligt har en investering i QMJ-faktoren i Italien og Tyskland været profitabel. Udviklingen er stort 

set kun stigende i hele tidsperioden, og de når begge deres HWM i slutning af 2016 på 901 point i 

Tyskland og 1130 point i Italien. DD har ikke været over 25 procent i de to lande i tidsperioden, 

hvilket vidner om stabilitet i faktoren uden de ste udsving. Udviklingen i Schweiz, Storbritannien og 

Frankrig ligner meget hinanden. En generel stigning, og et HMW i 2016 på mellem 365- og 514 

point, og en DD der ikke overstiger 33 procent på noget tidspunkt.  

Specielt da dot.com boblen springer i starten af det nye årtusinde, stiger afkastet meget i alle lande 

(dog ikke så voldsomt i Storbritannien). Som beskrevet i teoriafsnit 2.5 finder Asness, Frazini og 

Pedersen (2014), at QMJ-faktoren klarer sig bedre end det overordnede marked i økonomiske 

krisetider, hvilket vores resultater også vidner om. Dette kan skyldes, at investorer søger mod 

kvalitetsaktier i svære tider, da de er mere robuste over for udsving i økonomien grundet deres sunde 

forretning. Lige inden dot.com boblen sprang, var det specielt små selskaber uden speciel indtjening, 

som pludseligt fik mangedoblet deres værdi på børsen grundet den blinde tro på, at alt der havde 

noget med IT at gøre havde kæmpe stort potentiale. En investering i QMJ-faktoren vil kortsælge en 

sådan aktie, hvis den ikke regnskabsmæssigt har leveret noget, og da boblen sprang, var der derfor 

store afkast at hente i en QMJ-investering. Ved finanskrisens begyndelse i slutningen af 2007 faldt 

markedsporteføljen kraftigt, hvorimod QMJ-faktoren steg op igennem 2008.  

Dog falder QMJ-faktoren tilbage på i de fleste lande igen i 2009, da markedsporteføljen igen begyndte 

at stige. Som beskrevet i teori afsnit 2.5, finder der en flight to safety sted i kriseperioder. I en sådan 

periode vil aktier i højkvalitetsselskaber blive budt op, som QMJ-faktoren har en lang position i, 

samtidig med at investorer sælger ud af aktier i junk-selskaber, som QMJ-faktoren har en kort position 

i. Dette betyder, alt andet lige, at efter en finansiel krise er niveauet for de før undervurderede aktier 

i kvalitetsselskaber budt op, samtidig med at de før overvurderede aktier i junk-selskaber er budt ned 

mod de fundamentale værdier. Derfor er det forventeligt, at en QMJ-faktor performer mindre godt i 

forhold til markedet, efter en korrektion (krise) har fundet sted. Dette tyder på, at QMJ-faktoren 

korrelerer negativt med markedsfaktoren, hvilket vi kan udnytte i vores porteføljedannelse.  

  

5.1.1 Delkonklusion  

Ovenstående analyse viser, at de forskellige faktorer har udvist de samme tendenser på tværs af de 

fem undersøgte markeder dog med relativt store forskelle i totalafkast. Størrelsespræmien eksisterer 

stort set ikke på nogen af markederne, og er tilmed negativ i Italien og Tyskland. Value-faktoren har 
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klaret sig meget forskelligt på vores markeder. I Schweiz var value-præmien negativ, og i Italien 

akkurat positiv, mens totalafkast i de resterende lande lå på omkring 400 point. Momentumfaktoren 

har givet robuste afkast på tværs af alle vores markeder. Det totale afkast har været højt, dog størst i 

Tyskland (9617 point) og i Storbritannien (7359 point), mens det totale afkast har været lavere i Italien 

(2247 point) og Frankrig (2090 point). BAB-faktoren har ligeledes givet et positiv afkast på alle 

markederne dog med store individuelle forskelle. I Frankrig har faktoren givet over 9000 point i 

perioden, mens den til sammenligning kun har givet 850 point i Storbritannien. QMJ- faktoren har 

været en solid investering på alle markederne med størst afkast i Tyskland (901 point) og Italien (1130 

point).  

 

5.2 Statisk portefølje for det europæiske marked 

Som beskrevet i afsnit 4 svarer vores fem valgte markeder til 72,8 procent af det europæiske marked 

målt på gennemsnitlig markedsværdi som defineret af AQR. Vi tillader os derfor at kalde en 

aggregeret portefølje af netop disse fem lande for vores europæiske marked.    

Ved konstruktionen af de statiske porteføljer har vi valgt at ligevægte vores fem markeder, således at 

de hver især bidrager med 20 procent. De to primære overvejelser der er lagt til grund for at konstruere 

en ligevægtet, frem for en værdivægtet europæisk portefølje, er; 1) Storbritannien vægter ca. 40 

procent af den samlede gennemsnitlige markedsværdi af de fem markeder, og ville være ca. fem 

gange så stort som det mindste marked (Italien), 2) vores fem lande kan være meget forskelligt 

eksponeret mod hvilke industrier, der dominerer de givne markeder. Derfor vil en værdivægtet 

portefølje baseret på markedsværdi kunne skævvride eksponeringen mod bestemte industrier, mens 

den kan negligere andre. For at overkomme disse to beskrevne problematikker er der altså valgt en 

ligevægtet portefølje, hvor hvert land vægtes med 20 procent.  

Da vi kun har data for QMJ-faktoren tilbage fra 31/07/1995, starter vores porteføljekonstruktion 

denne dato, og fortsætter indtil den 31/12/2016. Da undersøgelsesperioden er kortere for den 

europæiske portefølje, kan resultaterne for TRI ikke direkte sammenlignes med forrige afsnit 5.1. De 

øvrige performance- og risikomål er dog sammenlignelige, da perioden der ikke er medtaget, ikke 

indeholder store udsving (både i positiv og negativ retning). 
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Korrelation 

 

   Matrix 5.1: Indbyrdes korrelationer mellem de forskellige faktorer  

 

 

 

 

 

Før vi ser på vores europæiske portefølje, viser ovenstående figur, hvordan de enkelte faktorer 

historisk har korreleret med hinanden. Det er yderst interessant at have faktorer som korrelerer 

negativt med hinanden, idet det kan give diversifikations muligheder. De enkelte korrelationer vil 

blive uddybet i de følgende afsnit, da det giver et bedre flow i opgaven.  

 

Markedsporteføljen: 

 

 

Ovenstående figur 5.7 præsenterer markedsfaktoren for vores europæiske portefølje både med TRI 

vist med log-skala og almindelig skala. Begge skalaer vil blive vist for alle de europæiske porteføljer. 

Som beskrevet i afsnit 5.1 ses det at markedsfaktoren har udviklet sig stort set ens på tværs af vores 

fem europæiske lande, hvorfor den samme udvikling ses på vores europæiske portefølje. Det 

observeres, at markedsfaktoren stiger op gennem 1990’erne, og falder i forbindelse med dot.com 

boblen (bunden i TRI nås i starten af april 2003) og finanskrisen (bunden nås i starten af marts 2009).  

Faktorer MKT QMJ BAB HML WML SMB

MKT 1,00

QMJ -0,71 1,00

BAB -0,17 0,44 1,00

HML 0,21 -0,49 -0,18 1,00

WML -0,39 0,64 0,39 -0,67 1,00

SMB -0,15 -0,02 0,34 -0,09 -0,08 1,00

Korrelationsmatrix

Figur 5.7: TRI og DD for den europæiske markedsportefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 
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Dog ses det, at markedsfaktoren i vores statiske portefølje ikke er forbundet med helt lige så store 

udsving på DD, som det kunne observeres på enkeltlands-niveau. Dette kan tilskrives 

diversifikationseffekten ved at kombinere fem lande, der til tider har korreleret negativt med hinanden 

i én samlet portefølje. Den statiske markedsfaktor for det europæiske marked har oplevet et maksimalt 

DD på 43 procent i forbindelse med dot.com boblen, hvorimod Italiens markedsportefølje for 

eksempel havde et DD på 47 procent under dot.com boblen. Under finanskrisen var DD henholdsvis 

57 procent for EU porteføljen og 60 procent til sammenligning for det italienske marked. Ved at 

danne en portefølje af vores fem lande er vi derfor i stand til at diversificere lidt af vores risiko væk, 

og markedsfaktoren ender med et totalafkast på 428 point.  

 

Størrelsesfaktoren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi så i afsnit 5.1 på de enkelte lande, er størrelsesfaktoren på det europæiske marked ligeledes 

næsten ikke-eksisterende. Af ovenstående figur 5.8 ses det at HWM ligger på 145 point, og er kun 

holdt oppe af den risikofrie rente, eftersom størrelsespræmien i gennemsnit har været -0,45 procent 

årligt. Igen ses det at DD er mere stabil over tid, og at den statiske europæiske portefølje er i stand til 

at diversificere de store udsving væk, som specielt var signifikante på det tyske og italienske marked. 

Porteføljens DD topper med 19 procent i forbindelse med dot.com boblen og finanskrisen.  

Som beskrevet tidligere kommer det ikke som en overraskelse, at størrelsespræmien har været negativ 

på vores europæiske marked. Hvad der er mere interessant, er at se om det er muligt at bruge 

størrelsesfaktoren i kombination med vores andre faktorer, for at diversificerer os til et højere risiko-

Figur 5.8: TRI og DD for den europæiske SMB-portefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 
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justeret afkast, når vægtene i de optimale dynamiske porteføljer, skal udregnes. Som set i matrix 5.1, 

korrelerer SMB-faktoren negativt med de andre faktorer (på nær BAB-faktoren), hvorfor det 

forventes at denne faktor, kan bruges til at diversificere overordnede porteføljerisiko væk.  

 

Value-faktoren: 

 

 

Som beskrevet i afsnit 5.1 performede value-faktoren relativt dårligt på tværs af alle markeder og især 

op til dot.com boblens brist. Derfor oplever den europæiske portefølje et højt DD på cirka 49 procent 

i forbindelse med dot.com boblen. Efterfølgende performede de fem lande dog relativt forskelligt, 

hvorfor vi ser en stabilisering af den europæiske porteføljes DD. Efter dot.com boblen ses en stigning 

i TRI frem til finanskrisen hvor der sker et dyk. Finanskrisen efterfølges af få år med endnu en 

stigning i TRI, hvorefter TRI falder tilbage og DD øges frem med slutningen af 

undersøgelsesperioden ultimo 2016. De høje DD som det italienske, britiske og schweiziske marked 

er dog diversificeret væk i den europæiske portefølje, hvor DD topper med ca. 34 procent i sidste 

halvdel af undersøgelsesperioden. TRI over hele undersøgelsesperioden slutter i indeks 200, hvilket 

er rimelig beskedent sammenlignet med de andre faktorer. Dog har det i perioder været godt at 

investere i value-faktoren, hvorfor der bliver interessant om der kan opstilles en dynamisk model, der 

ville have været i stand til at opfange disse investeringsmuligheder.  

Det ses i matrix 5.1 at value-faktoren korrelerer positivt med markedet, men negativt med alle de 

andre faktorer specielt med momentumfaktoren. Korrelationen med momentumfaktoren er -0,67, og 

korrelationen med QMJ-faktoren er -0,48. At value-faktoren korrelerer negativt med QMJ-faktoren, 

var forventeligt jf. diskussionen i afsnit 2.5. At value- og momentumfaktoren også korrelerer negativt 

Figur 5.9: TRI og DD for den europæiske HML-portefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 



Side 61 af 130 

 

med hinanden var ligeledes forventeligt, da det stemmer overens med hvad Titman, Fisher og Shah 

(2016) samt Asness, Moskowitz og Pedersen (2013) også finder.  

 

Momentumfaktoren: 

 

 

Momentumfaktoren har været den mest profitable faktor at investere i på vores europæiske marked i 

den givne undersøgelsesperiode. Momentumfaktoren ender med en TRI på 1832 point. Som 

beskrevet i afsnit 5.1 har momentum tendensen været meget ens på tværs af vores fem markeder. 

Tendensen i DD har i perioder under- og efter finansielle kriser været ens på de fem markeder, hvorfor 

vi ser præcis den samme tendens i den aggregerede europæiske portefølje. Derfor er DD for vores 

statiske portefølje på ca. samme størrelse med de DD’s der kunne observeres på enkeltlandsniveau. 

Det samme gør sig altså gældende med henhold til timing af investering i momentumfaktoren, og 

med henhold til at have is i maven når porteføljen falder.  

Momentum faktoren korrelerer negativt med markedet (-0,39) og, som allerede omtalt, negativt 

med HML (-0,67), samt positivt med QMJ (0,64) og BAB (0,39). 

 

 

 

 

 

Figur 5.10: TRI og DD for den europæiske WML-portefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 
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Betting-against-beta faktoren (BAB): 

 

 

Den europæiske BAB-faktor har i undersøgelsesperioden været i stand til at genere et markant 

indekseret totalafkast på ca. 1400 point. Igen ser vi betydelige mindre udsving i forbindelse 

porteføljens DD, som topper i forbindelse med finanskrisen på ca. 33 procent. Det italienske og især 

det britiske marked oplevede store DD’s i forbindelse med finanskrisen, på henholdsvis ca. 40- og 70 

procent, hvorefter markederne aldrig nåede over deres HWM igen. Dette er igen blevet diversificeret 

væk ved at kombinere de fem markeder, der udgøre vores europæiske portefølje. BAB-faktoren er 

ikke påvirket af dot.com boblen, men falder til gængæld under og lige efter finanskrisen. Som 

beskrevet i afsnit 5.1 er det specielt BAB-faktoren i Storbritannien, der falder under finanskrisen, og 

det trækker afkastet ned, eftersom afkastet er nogenlunde fladt i de resterende lande under 

finanskrisen. Afkastet falder herefter indtil starten af juni 2010, hvor trenden vender, og herefter er 

stødt stigende i resten af undersøgelsesperioden. 

BAB-faktoren er mere påvirkelig af ændringer i markedsfaktoren, end for eksempel QMJ-faktoren er 

det, men den har stadig en negativ korrelation på -0,17 med markedsporteføljen. Derudover er BAB-

faktoren positivt korreleret med WML (0,39) og QMJ (0,44), mens den er negativt korreleret med 

HML (-0,18). 

 

 

 

 

 

Figur 5.11: TRI og DD for den europæiske BAB-portefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 
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Quality-minus-junk faktoren (QMJ): 

 

 

QMJ-faktoren i den statiske portefølje viser samme tendenser, som vi så i afsnit 5.1, hvor de enkelte 

landes QMJ-faktorafkast blev analyseret. Dog ser vi igen, at DD har mindre udsving omkring de 

finansielle krisetider med et loft på ca. 20 procent. Dette vidner om, at vi igen får en 

diversificeringsgevinst ved at danne en QMJ-portefølje af vores fem europæiske markeder. En 

investering i QMJ-faktoren har i perioden givet et indekseret totalafkast på 638 point, og HWM nås 

i slutningen af vores undersøgelsesperiode. QMJ-faktoren klarer sig særdeles godt, når 

markedsporteføljen falder under dot.com boblen og under finanskrisen. Dette vidner den negative 

korrelation på -0,71 mellem QMJ-faktoren og markedsporteføljen også om, hvilket fremgår af matrix 

5.1. Derudover korrelerer QMJ-faktoren særdeles positivt med momentumfaktoren (0,63), hvilket er 

en smule overraskende. Dette indikerer nemlig, at aktier i kvalitetsselskaber også er momentumaktier, 

mens aktier i junk-selskaber er taber aktier. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.12: TRI og DD for den europæiske SMB-portefølje (logaritmisk skala venstre, standard skala højre) 
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Sammenligning af de enkelte faktorer 

 

 

Ovenstående tabel 5.1 viser performance- og risikomål for vores europæiske porteføljer. 

Performancemål er angivet årligt, mens risikomål er månedlige. Det årlige gennemsnitlige merafkast, 

er merafkast over den risikofri rente, mens TRI er totalafkast, og derfor er inklusiv den risikofrie 

rente. 

De porteføljer der klarer sig bedst, er WML-, BAB- og QMJ-porteføljerne, målt på både risiko og 

performance. SMB-porteføljen har en negativ Sharpe ratio, Information ratio og alpha, og er derfor 

ikke særlig interessant at investere isoleret set. Det samme kan siges om HML-porteføljen, som har 

et meget beskedent årligt merafkast (1,73 procent) og samtidig en høj standardafvigelse (12,78 

procent). Det maksimale DD i HML-porteføljen er ligeledes højt på 49 procent kun overgået af 

markedsafkastet på 57 procent. Derudover er HML-porteføljens fordeling venstre-skæv, og har en 

meget høj excess kurtosis. Dette betyder, at der er mange afkast som har negativt store værdier, 

hvilket undervurderer det overordnede risikobillede sammenlignet med en fordeling der er 

normalfordelt, men som har samme VaR.  

En isoleret investering i markedsporteføljen har heller ikke været attraktiv. Standardafvigelse er høj, 

og det resulterer i en beskeden Sharpe ratio på 0,34. Dernæst har markedsporteføljen også den højeste 

faktiske VaR (-9,01 procent) og det højeste expected shortfall (-12,61 procent), samtidig med at 

fordelingen er venstreskæv.  

Tabel 5.1: Performance- og risikomål på enkelt-faktor niveau 
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WML-, BAB- og QMJ-porteføljerne er de porteføljer der giver den højeste Sharpe ratio, Information 

ratio og alpha. Derudover er de årlige gennemsnitlige merafkast og alpha signifikant forskellige fra 

nul, idet t-statistikken er over 1,96 for alle tre faktorer.  

WML-porteføljen har givet det højeste gennemsnitlige merafkast (12,55 procent) og den højeste alpha 

(14,65 procent). Standardafvigelsen er dog også højere, og derfor er Sharpe ratioen lavere end for 

BAB-faktorens, mens den er en lille smule højere end QMJ-faktorens. WML-faktorens fordeling er 

meget venstreskæv (-0,87) og har meget fordeling i halerne (excess kurtosis på 5,5), hvilket giver 

flere ekstreme negative udfald. Expected shortfall er ligeledes højt med ca. 11 procents tab. WML 

har en negativ beta (-0,35), hvilket betyder, at den reagerer modsat markedsporteføljen, der er 

interessant fordi det giver diversifikationsmuligheder. 

BAB- og QMJ-faktorerne er mere interessante for investorer, som søger lidt lavere risiko, men stadig 

vil have et godt forventet afkast.  BAB-faktoren har den højeste Sharpe ratio (0,85) og et højt 

gennemsnitligt merafkast på næsten 11 procent årligt. Dernæst er fordelingen meget symmetrisk 

(skewness: 0,01). Det samme kan siges om QMJ-faktorens fordeling, som ligeledes har en 

symmetrisk fordeling og samtidig en lav VaR (3,36 procent) og lav expected shortfall (5,19 procent). 

Sammenlignes dette med WML-faktoren er det samlede risikobillede derfor bedre. Den maksimale 

DD er desuden kun 20 procent for QMJ-faktoren, hvilket er den laveste DD sammen med SMB-

faktoren. Det gennemsnitlige årlige merafkast er knap så højt for QMJ-faktoren (6,71 procent), set i 

forhold til WML- og BAB-faktorerne.  

 

Diversificeringseffekt ved en samlet europæiske portefølje 

Vi har nu sammenlignet faktorerne på individuelt- og aggregeret niveau. Dog er det ligeledes 

interessant at undersøge hvordan det risikojusterede afkast, målt som Sharpe ratio, ændrer sig på 

faktorerne, når investeringsuniverset bliver større, og diversificeringseffekten kommer i spil. 

Nedenstående figur har medtaget Sharpe ratio og DD for de enkelte lande og den europæiske 

portefølje. Samtlige performance- og risikomål for alle faktorerne på enkeltlands-niveau findes i 

appendiks 3.  

Det ses fra appendiks 3, at standardafvigelsen for næsten alle faktorerne er lavere for den europæiske 

portefølje sammenlignet med de enkelte lande. Dette kan tilskrives diversificeringseffekten mellem 

landende, som gør at de mest ekstreme afkast bliver centreret mere mod midten, eftersom den 

europæiske portefølje er dannet ved at investere 20 procent i hvert lands faktor. Grunden til man ikke 
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blot kan regne med, at den europæiske portefølje Sharpe ratio er et gennemsnit af de fem landes 

Sharpe ratio skyldes to ting: 1) De individuelle lande er forskudte i forhold til den europæiske 

portefølje (de starter ikke samme dato), og derfor er den europæiske porteføljes merafkast ikke et 

gennemsnit af de individuelle lande. 2) Rent matematiske kan man ikke tage et vægtet gennemsnit af 

standardafvigelser. Derfor er Sharpe ratioen på den europæiske portefølje ikke et vægtet gennemsnit.  

Ser vi på figur 5.13, kan vi se, at Sharpe ratioen nyder godt at den faldende standardafvigelse på den 

europæiske portefølje. Specielt er Sharpe ratioen høj i den europæiske portefølje i WML-, BAB- og 

QMJ-faktorerne sammenlignet med de enkelte lande. Sharpe ratioen for de tre faktorer er lige under 

den højeste individuelle Sharpe ratio, samtidig med at max DD falder betydeligt. Sharpe ratioen i 

MKT-, SMB- og HML-faktorerne drager ligeledes fordel af diversificeringen, men tager her en værdi 

meget tæt på den gennemsnitlige Sharpe ratio på de fem lande.  

 

 

Den europæiske portefølje giver mindre volatile resultater, og denne effekt ses mest tydeligt med de 

forskellige DD´s, som generelt bliver noget lavere i den europæiske portefølje. Ved at konstruere en 

portefølje, som er eksponeret mod flere markeder, opnår vi porteføljer, som ikke oplever lige så store 

udsving i afkast, og får generelt mindre DD´s.    

Figur 5.13: Sammenligning af Sharpe ratio og Max DD på tværs af faktorer og lande  

Lande MKT SMB HML WML BAB QMJ

Schweiz 0,44 0,08 -0,01 0,63 0,48 0,42

Tyskland 0,29 -0,50 0,25 0,75 0,61 0,84

Frankrig 0,39 0,07 0,27 0,51 0,88 0,48

Storbritannien 0,36 0,04 0,21 0,80 0,37 0,40

Italien 0,20 -0,08 0,01 0,51 0,54 0,73

Europa 0,34 -0,06 0,14 0,79 0,85 0,76

Lande MKT SMB HML WML BAB QMJ

Schweiz 48% 47% 52% 46% 36% 33%

Tyskland 58% 73% 59% 50% 35% 23%

Frankrig 58% 18% 55% 46% 33% 31%

Storbritannien 61% 37% 53% 54% 69% 30%

Italien 63% 35% 64% 46% 43% 23%

Europa 57% 19% 49% 48% 33% 19%

Sharpe Ratio

Max DD
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5.2.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at den europæiske portefølje har lavere volatilitet, og skaber højere 

risikojusteret afkast set i forhold til enkeltlands-niveau. Den europæiske portefølje viser, at WML-, 

BAB- og QMJ-faktorerne har været de mest interessante faktorer at investere i individuelt, både hvad 

angår performance- og risikomålene. Det kan dog stadig godt være fordelagtigt at have markeds-, 

SMB- og HML-faktorerne med i en videre analyse. Den negative korrelation mellem markeds- og 

HML-faktoren på den ene side, og BAB-, WML-, SMB- og QMJ-faktoren på den anden side gør, at 

det sagtens kan være interessant at lave en kombination af forskellige faktorer for at danne optimale 

porteføljer. 

Effekten ved at have en europæisk portefølje frem for individuelle ses på alle faktorerne. DD´s er 

generelt lavere på den europæiske portefølje, samtidig med at Sharpe ratio for specielt BAB, WML 

og QMJ-faktoren ligger højt.  

 

5.3 Dynamiske porteføljer  

I følgende afsnit analyseres der på dynamiske optimeringsmodeller. Optimeringen tager 

udgangspunkt i henholdsvis minimum-varians- og tangentporteføljer. Alle kovariansmatricerne der 

bruges til udregning af minimum-varians- og tangentporteføljer, er shrinket jf. afsnit 3.6. 

Der laves markedsneutrale (forstået som porteføljer der ikke investerer i markedsfaktoren) minimum-

varians-og tangentporteføljer. Se evt. afsnit 3.7 for et overblik over alle afhandlingens porteføljer. De 

markedsneutrale porteføljer laves for at se betydningen på performance og risiko, ved kun at have 

selvfinansierende lang-kort porteføljer. SMB-, HML- WML-, BAB-, og QMJ-porteføljerne består 

alle af et langt- og et kort ben, hvorfor de selvfinansierende.  

 

5.3.1 Minimum-varians porteføljer 

Nedenstående tabel 5.2 viser performance- og risikomål for minimum-varians porteføljerne (MV). 

Tallet 2 eller 4 står for antal af år, kovarianserne er beregnet over (sample periode), mens MN står 

for markedsneutrale porteføljer (porteføljer der ikke investerer i MKT-faktoren).   
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   Tabel 5.2: Performance- og risikomål for minimum-varians-porteføljer 

 

 

  

 

 

 

 

 

Af ovenstående tabel 5.2 ses det, at de forskellige MV porteføljer performer relativt ens, både med 

henhold til performance- og risikomål. Alle MV porteføljerne leverer en højere Sharpe ratio og 

Information ratio set i forhold til en isoleret investering i de enkelte faktorer. Dette skyldes ikke et 

højere afkast, men derimod den lave standardafvigelse, som er resultatet af en minimum-varians 

optimering. Generelt er de gennemsnitlige årlige merafkast på alle fire porteføljer en del lavere end 

en isoleret investering i de individuelle faktorer, og de ligger alle sammen på mellem 5,54- og 5,83 

procent (MV2 MN højest med 5,83 procent). Derudover er der høje t-test for alle merafkastene, 

hvilket betyder, at disse er signifikant forskellige fra nul. Risikoen målt ved standardafvigelse er lav, 

og dette giver meget høje Sharpe ratios på helt op til 1,72 i MV2 porteføljen. 

Generelt klarer MV2 og MV4 sig lidt bedre end MV2 MN og MV4 MN, og dette gælder både på 

performance- og risikomål (ud over alpha, som er højere for de markedsneutrale porteføljer). En 

markedsneutral investering får generelt standardafvigelsen til at stige i vores porteføljer, hvilket 

resulterer i en lavere Sharpe ratio. Som nævnt ligger alle fire porteføljer tæt på hinanden hvad angår 

performance- og risikomål, men det tyder på, at der er en diversificeringseffekt ved at inkludere 

markedsporteføljen i minimum-varians optimeringen. Dette kan til dels skyldes de negative 

korrelationer mellem markedsfaktoren og de resterende faktorer, som vist i matrix 5.1. En minimum-

varians optimering kan udnytte denne negative korrelation og skabe en bedre portefølje i forhold til 

risiko, når der også investeres i markedsfaktoren. Dog giver MV2 MN det højeste årlige 
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gennemsnitlige merafkast på 5,83 procent og også det højestes totalafkast i slutningen af 2016 på 459 

point.  

Det har været optimalt at danne minimum-varians porteføljer, med en optimeringsmodel der bruger 

to år som sample periode til at beregne kovariansmatricer. Dette kan ses ud fra, at MV2 både har givet 

højere afkast og lavere standardafvigelse end MV4. Den samme konklusion kan drages om de 

markedsneutrale porteføljer, hvor MV2 MN har klaret sig bedre end MV4 MN på alle performance- 

og risikomål.  

Set i forhold til MV4, er MV2 overordnet mest attraktiv at investere i, vurderet både ud fra Sharpe 

ratio og Information ratio. Risikomålene er stort set identiske, dog er max DD en smule lavere på 

MV4. MV2 har en Sharpe ratio på 1,72, en alpha på 5,87 procent (alle MV-porteføljernes alpha er 

signifikant forskelligt fra nul), en max DD på blot 4,56 procent, samt en faktisk VaR på -0,96 procent. 

Derudover er expected shortfall -1,48 procent, hvilket må siges at være lavt. Dette betyder, alt andet 

lige, at MV2 kun taber -1,48 procent i gennemsnit pr. måned, i de 5 procents værste tilfælde.    

MV2 er positiv fordelt med en skewness på 0,17, hvilket kun er en fordel for investor, da dette 

betyder, at fordelingen har en lang hale hen imod høje positive afkast. Samtidig er excess kurtosis 

lav, hvilket i øvrigt gælder alle vores MV porteføljer. Dette vidner om relative normalfordelte afkast, 

hvilket styrker pålideligheden af vores risikomål, da de implicit antager normalfordelte afkast. Den 

meget lave DD på MV2 betyder, at porteføljen ikke på noget tidspunkt har oplevet tab på over 4.56 

procent i forhold til sit HWM.   

 

 

 

 

 

 

 

Ovenfor vises TRI og DD for MV2 og MV2 MN. De præsenteres, fordi MV2 har været den bedste 

portefølje at investerer i målt på både Sharpe ratio og Information ratio, og fordi MV2 MN har givet 

Figur 5.14: TRI og DD for MV2 og MV2 MN 
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det højeste totalafkast. TRI på begge porteføljer er stødt stigende igennem hele 

undersøgelsesperioden, og der er ligeledes særdeles lave DD. Alle MV-porteføljerne er næsten 

markedsneutrale med en beta omkring 0, og er derfor ikke eksponeret over for markedsudsving, 

hvilket figur 5.14 også vidner om. Det ses på DD, at MV-porteføljerne er meget standhaftige over for 

kriser på markederne, da de kommer igennem dot.com boblen i starten af det nye årtusinde, samt 

finanskrisen i 2008-2009, stort set uden udsving. Dette bekræfter konklusionerne fra tabel 5.2 om, at 

MV-porteføljerne har meget lav risiko, men også med beskedent afkast som resultat. Det beskedne 

afkast kan dog geares, hvilket vil blive videre behandlet i afsnit 5.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.15 viser udviklingen i de forskellige faktorvægte i undersøgelsesperioden for MV2 og MV2 

MN. Minimum-varians optimeringen har ikke haft nogen restriktion på kortsalg, men det observeres 

fra figuren at vægtene ikke er negative på noget tidspunkt. 

Sammenligner vi MV2 og MV2 MN er de meget ens, da MV2 ikke på noget tidspunkt har haft en 

særlig stor vægtning i markedsporteføljen, hvilket med alt sandsynlighed skyldes den høje 

standardafvigelse. Videre er det interessant, at der igennem hele perioden (ud over dot.com boblen) 

har været store beholdninger i SMB- og HML-faktorerne, dette på trods af at de som individuelle 

faktorer ikke har været attraktive at investere i. Den høje vægtning i SMB-faktoren kan skyldes den 

lave standardafvigelse, mens den relative høje vægtning i HML-faktoren kan tilskrives den 

modsatrettede korrelation med de andre faktorer.  

I dot.com boblen ser vi en meget stor vægtning i QMJ-faktoren. Dette er ikke overraskende jf. afsnit 

5.2 hvor vi så, at QMJ-faktoren klarede sig særdeles godt i netop denne periode, og det faktum at den 

generelt klarer sig godt i svære tider for markedsporteføljen. Efter dot.com boblen ses der en faldende 

vægt i QMJ-faktoren, som herefter ligger konstant på mellem 15 og 25 procent. Vægtningen i SMB-

Figur 5.15: Faktor-porteføljevægte i hhv. MV2 og MV2 MN 
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faktoren er særligt stor efter finansielle kriser, hvilket ses ved den øgede vægt efter dot.com boblen 

og finanskrisen.  

Vægtningen i WML-, og BAB-faktorerne har været rimelige konstant inden for et spænd på 10-20 

procent (dog lavere vægtning under dot.com boblen). Endvidere er det interessant, at WML-faktoren, 

som var den faktor med det højeste afkast, ikke på noget tidspunkt har en vægtning på over 30 procent. 

Dette skal tilskrives minimum-varians optimeringen, som pr. konstruktion ikke tager store vægte i de 

porteføljer med størst standardafvigelse eftersom den minimerer variansen på porteføljen.    

 

5.3.2 Tangentporteføljer 

Tabel 5.3 opsummerer performance- og risikomål for vores tangentporteføljer. TP betyder, at der er 

tale om en tangentportefølje, og tallet 2 eller 4 står for antal år kovarianserne er beregnet over (sample 

periode), mens MN står for markedsneutrale porteføljer (porteføljer der ikke investerer i MKT-

faktoren).                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af ovenstående tabel 5.3 kan det udledes, at det er en dårlig idé at bruge en tangentportefølje 

optimering, der bruger en sample periode på 2 år med henhold til kovariansmatricerne.  

 

Tabel 5.3: Performance- og risikomål for tangentporteføljer 
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Specielt den markedsneutrale TP2 klarer sig utroligt dårligt med en TRI på -4.231 point. Dette skyldes 

nogle ekstreme vægtninger som porteføljeoptimeringen laver. For eksempel går TP2 MN lang 7.270 

procent i SMB-faktoren og kort -4.327 procent i QMJ-faktoren den 30-06-20138. Dette giver en 

ekstrem usikker portefølje, da selv små afkast med ”forkert” fortegn kan ødelægge porteføljen 

fuldstændig, når vægtningen i de forskellige faktorer er så ekstrem. TP2 MN har også en DD på 

150,88 procent, og vi vælger derfor at lade porteføljen udgå, eftersom den har tabt over 100 procent 

af det investerede beløb, hvorfor den er angivet med rød skrift i tabel 5.3. Fordi TP2 (maksimum DD 

på ca. 74 procent) og TP2 MN er så usikre porteføljer, bliver disse ikke analyseret yderligere. I stedet 

vil TP4 og TP4 MN blive analyseret i resten af dette afsnit. 

Generelt har TP4 og TP4 MN ikke kunne leve op til de høje Sharpe ratios, som MV-porteføljerne 

viste, jf. afsnit 5.3.1. Begge TP-porteføljerne har en Sharpe ratio på 0,65. I modsætning til MV-

porteføljerne er de gennemsnitlige årlige merafkast større, og ligger på 8,09 procent for TP4 og 9,72 

procent for TP4 MN, og er begge signifikante på et 5 procents signifikansniveau. Standardafvigelsen 

er ligeledes højere, hvilket resulterer i en overordnede lavere Sharpe ratio. Begge porteføljer giver en 

høj alpha værdi på 9,17 procent (TP4) og 10,98 procent (TP4 MN) (også signifikant forskellige fra 

nul med t-test over 1,96). Derudover har TP4 og TP4 MN en beta på henholdsvis -0,24 og -0,28, 

hvilket er relativt høje negative betaer, set i forhold til MV-porteføljerne. De høje negative beta-

værdier skyldes de høje vægtninger i QMJ-, WML-, og BAB-faktorerne, som vi vil beskrive nærmere 

under figur 5.17. 

Begge porteføljer er negativt fordelt med en skewness på -1,20 (TP4) og -0,17 (TP4 MN), med en 

tilsvarende høj excess kurtosis som giver meget fordeling i halerne. Ikke overraskende er VaR og 

expected shortfall højere for TP-porteføljerne sammenlignet med MV-porteføljerne, på grund af den 

større risiko der naturligt ligger i optimeringen. Sammenligner vi TP-porteføljerne med den statiske 

europæiske portefølje, ser vi nogle sammenhænge. Sharpe ratio og alpha for TP4 og TP4 MN er af 

sammen størrelsesorden som det kunne observeres for den europæiske WML-, BAB-, og QMJ-

portefølje.      

 

                                                           
8 Se eventuelt vedlagt Excel-ark [MV+TP Optimering + BM.xlsm] 
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Figur 5.16 viser TRI og DD for de to tangentporteføljer. Der observeres en generel stigende tendens 

i TRI indtil starten af 2009. Da markedsporteføljen falder meget i 2008 stiger vores TP-porteføljer, 

men da markedsporteføljen igen begynder at give positive afkast fra marts 2009, falder TP-

porteføljerne meget, og når deres maksimum DD på ca. 37 procent.  

    

 

Hvis vi ser på figur 5.17 ses vægtningen af faktorerne i TP4 og TP4 MN i tidsperioden 1999-2016. 

Fra starten af 1999 til 2002 observeres der en stor forskel på størrelsen af vægtene, hvis de to 

porteføljer sammenlignes. Da den markedsneutrale portefølje ikke kan investere i 

markedsporteføljen, bliver de resterende vægte i de andre faktorer selvsagt større, hvilket især er 

tilfældet i starten af tidsperioden. TP4 MN går meget kort i SMB-faktoren og meget lang i WML- og 

BAB-faktorerne. Samme tendens ses i TP4 dog med mindre ekstreme vægte. QMJ-vægtene stiger 

Figur 5.17: Faktor-porteføljevægte i hhv. TP4 og TP4 MN (bemærk forskellig skala op ad y-akserne) 

Figur 5.16: TRI og DD for TP4 og TP4 MN 
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under dot.com boblen, alt imens de resterende vægte falder (ud over SMB i TP4 MN som bliver 

mindre negativ), hvilket også var tilfældet i MV-porteføljerne.  

Da tangentportefølje optimering maksimerer Sharpe ratioen, ser vi ikke overraskede generelt større 

vægte i QMJ- og WML-faktorerne sammenlignet med MV-porteføljerne, da de europæiske QMJ- og 

WML-faktorer har højere Sharpe ratios. Derimod havde MV-porteføljerne stor vægt i SMB-faktoren, 

der har lavere varians.  

Det observeres, at vægtene i porteføljen generelt reagerer efter, hvordan afkastene har været de 

seneste fire år i de individuelle europæiske faktorer. Når markedsporteføljen har klaret sig dårligt, har 

tangentporteføljerne været lang i WML-, QMJ- og BAB-faktorerne, mens den har været neutral i 

HML-faktoren og kort i SMB-faktoren. Når markedsporteføljen har klaret sig godt, er vægtningen 

mellem de forskellige faktorer mere ens. Dette ses blandt andet ved, at i perioden efter dot.com boblen 

og frem til finanskrisens begyndelse konvergerer vægtningen i de forskellige afkast, og det samme 

ser vi efter finanskrisen og frem til slutningen af 2016. Det observeres altså at der forekommer mere 

ekstreme vægtninger i faktorerne (både korte- og lange positioner), når markedsporteføljen falder. 

Udviklingen i TP4 og TP4 MN ligner til forveksling hinanden, ud over at TP4 MN har haft et større 

afkast, hvilket resulterer i et HWM på 630 point for TP4 MN og 502 point for TP4.  På baggrund af 

ovenstående, har den bedste TP-portefølje at investere i været TP4 MN. Begge portefølje har samme 

Sharpe ratio, men TP4 MN har et større merafkast og en højere alpha værdi. Ser vi på risikomålene, 

har TP4 en smule lavere VaR og expected shortfall end TP4 MN, dog har denne portefølje en 

tilsvarende højere excess kurtosis, og er mere venstreskræv. Dette betyder, at TP4 godt kan være mere 

risikofyldt end VaR tilskriver, da den har flere ekstreme negative afkast, som VaR ikke tager højde 

for. Derfor vurderes det, at risikoen er mere eller mindre den samme i de to porteføljer, hvorfor TP4 

MN vælges som den optimale tangentportefølje. 

 

5.3.3 Delkonklusion 

En investering i MV-porteføljen har skabt en høj Sharpe ratios og alpha, samtidig med en lav VaR 

og expected shorfall. Alle fire MV-porteføljer har en høj Sharpe ratio, hvor MV2 har den højeste på 

1,72. Den høje Sharpe ratio skyldes først og fremmest den lave risiko i porteføljerne, da merafkastet 

er mere beskedent på omkring 5 procent årligt i alle fire porteføljer. Selvom en individuel investering 

i SMB- og HML-faktoren ikke har været attraktiv, så tager MV-porteføljerne store positioner i netop 

disse faktorer, idet de begge to korrelerer negativt med henholdsvis WML-, BAB- og QMJ-
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faktorerne. Dette er med til at skabe porteføljer med lave standardafvigelser. MV-porteføljerne har 

haft en betaværdi tæt på 0, hvilket betyder, at de ikke er påvirkelige over for markedsudsving. Da det 

risikojusterede afkast er højt for MV-porteføljerne, kan det være interessant at geare sin investering, 

for på den måde at genere et højere afkast i en portefølje der er nærmest immun over for 

markedsudsving.  

TP-porteføljerne har ikke overraskende skabt større merafkast end MV-porteføljerne, dog forbundet 

med højere risiko, hvilket resulterer i lavere risikojusteret afkast i form af Sharpe ratio. TP-

porteføljerne med en sample periode på 2 år har været en dårlig investering grundet ekstreme 

vægtninger i de enkelte faktorer, som gør porteføljerne ustabile og følsomme over for selv de mindste 

udsving i afkastene. Derfor har afsnittet fokuseret på TP-porteføljerne med en sample periode på 4 

år, da disse holder en mere stabil vægtning og derfor ikke har lige så ekstreme udsving i afkast. TP4 

MN har et gennemsnitligt årligt merafkast på næsten 10 procent. Dette merafkast er dog forbundet 

med mere risiko end MV-porteføljerne, hvilket kan ses ud fra højere standardafvigelse, VaR, 

expected shortfall og DD.  

Vægtningen i de forskellige faktorer har været meget forskellig i undersøgelsesperioden. Når 

markedsporteføljen har klaret sig dårligt, har TP-porteføljerne generelt været lang i WML-, QMJ- og 

BAB-faktorerne, mens den har været neutral i HML-faktoren og kort i SMB-faktoren. Generelt har 

vægtene i de forskellige faktorer konvergeret mod hinanden i perioder, hvor markedsfaktoren er 

steget, hvorimod vægtene oplever større spredning i kriseperioder.  

 

5.4 Dynamiske porteføljer med restriktioner 

Investorer møder ofte udfordringer, når de ønsker at implementere en given investeringsstrategi, 

hvilket kan gøre dem ude af stand til at følge den egentlige strategi i praksis.  

Investorer kan blandt andet møde restriktioner i deres investeringer med henhold til kortsalg af 

aktiver, da det kan være svært at få lånt de underliggende aktiver, man ønsker at kortsælge hos en 

modpart. Derudover kræver kortsalg også likviditet, idet institutionen du har lånt aktien af, kan give 

dig et margin-call, hvis kursen på den lånte aktie er steget over den aftalte grænse. Derfor finder vi 

det relevant at undersøge dynamiske porteføljer med en ingen-kortsalgs-restriktion, for at se om 

porteføljerne stadig vil være i stand til at genere et attraktivt merafkast. Som beskrevet i afsnit 3.3, 

tillader vores data ikke restriktion om kortsalg på de underliggende aktier, hvorfor restriktionen kun 

vedrører kortsalg af de egentlige faktorporteføljer. Vores kortsalgsrestriktion kan derfor ikke 
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imødekomme de restriktioner, som investor i praksis eventuelt ville møde. Kortsalgsrestiktionen 

tjener dog som en stopklods mod ekstreme vægte i de forskellige faktorer, hvilket som bekendt 

ødelagde TP2 MN porteføljen i afsnit 5.3.2.  Endvidere medføre kortsalgsrestriktion implicit endnu 

en restriktion på porteføljedannelsen. Da det ikke længere er muligt at sælge vores faktorer kort, kan 

vi ikke geare vores investering i de øvrige faktorer med det provenu, vi havde fået i hånden fra et 

givent kortsalg. Der er derfor på intet tidspunkt en faktor, der kan vægte mere end 100 procent i 

porteføljen.   

Ingen af vores optimale minimum-varians porteføljer har på noget tidspunkt oplevet kortsalg i en af 

de givne faktorer, hvorfor der kun laves en ingen-kortsalgs-restriktion på tangentporteføljerne.  

 

5.4.1 Tangentporteføljer med kortsalgsrestriktion 

I nedenstående tabel 5.4 findes en opsummering af tangentporteføljernes performance- og risikomål 

med kortsalgsrestriktionen. Noteringen af tangentporteføljerne med kortsalgsrestriktionen følger 

samme notering som de øvrige tangentporteføljer. NSS står for No-Short-Sale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overordnet set klarer NSS-tangentporteføljerne sig bedre end de oprindelige tangentporteføljerne på 

alle parametre, både med henhold til performance- og risikomålene. I afsnit 5.3.2 sås det at optimering 

Tabel 5.4:  Performance- og risikomål for tangentporteføljer med kortsalgsrestriktioner 
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ved brug af 2 års kovariansmatricer ikke var at foretrække, da denne optimering resulterede i meget 

ekstreme scenarier. Blandt andet så vi, at TP2 og TP2 MN henholdsvis havde en Max DD på 73,7 

procent og 150,88 procent. Til sammenligning viser ovenstående tabel at Max DD på tværs af de fire 

porteføljer er 21,5 procent i gennemsnit, hvilket er en kraftig reduktion og forbedring. 

Ser vi på NSS-tangentporteføljernes performance- og risikomål, tegner der sig et billede af, at 

optimering ved 2-årige kovariansmatricer er at foretrække, og derfor modsat af de oprindelige 

tangentporteføljer. Selvom TP4-NSS og TP4-NSS MN overordnet klarer sig bedre end alle de 

oprindelige tangentporteføljer, analyseres der her kun videre på TP2-NSS og TP2-NSS MN, da disse 

to porteføljer ser ud til at være de mest optimale.  

Heller ikke NSS-tangentporteføljerne kan måle sig med minimum-varians porteføljerne, når der 

sammenlignes på tværs af performance- og risikomål. Minimum-varians porteføljerne har alle en 

højere Sharpe ratio og Information ratio, samt en lavere beta, Max DD og VaR. TP2-NSS og TP2-

NSS MN har dog højere gennemsnitlige årlige merafkast i forhold til minimum-varians porteføljerne, 

på henholdsvis 8,71 procent og 8,67 procent (begge signifikante). Dette højere merafkast kommer 

dog med en højere standardafvigelse, hvorfor Sharpe ratioen ender på et lavere niveau. TP2-NSS har 

en årlig alpha på 9,45 procent og TP2-NSS MN har en årlig alpha på 9,74 procent (begge 

signifikante), hvilket er 3-4 procentpoint højere end minimum-varians porteføljerne. Dog er 

Information ratio for TP2-NSS og TP2-NSS MN lavere end for minimum-varians porteføljerne, da 

tracking error er større.  

Beta’erne er negative på henholdsvis -0,13 (TP2-NSS) og -0,19 (TP2-NSS MN), og altså ikke lige så 

følsomme over for markedsudsving som de oprindelige tangentporteføljer, men mere følsomme end 

minimum-varians porteføljerne. Da betaværdierne er negative reagerer TP2-NSS og TP2-NSS MN 

modsat markedsudsvingene. VaR, og især expected shortfall, er markant lavere for 

tangentporteføljerne med kortsalgsrestriktionerne i forhold til de oprindelige tangentporteføljer. Dette 

skyldes at vores porteføljer ikke længere kan vægte en faktor højere end 100 procent på et givent 

tidspunkt, da der ikke kan opnås et provenu som følge af et kortsalg. Dette medfører, alt andet lige, 

at der ikke opleves lige så ekstreme porteføljevægte og afkast, som beskrevet i afsnit 5.3.2. Dog er 

både VaR og expected shortfall stadig højere end for minimum-varians porteføljerne, hvilket er 

forventeligt. Efter tilføjelsen af kortsalgsrestriktionen, er fordelingen af afkastene stadig negativt 

fordelt med en skewness på henholdsvis -0,90 (TP-NSS) og -0,73 (TP-NSS MN), hvilket er 

nogenlunde på niveau med TP4 og TP4 MN. Dog ses det, at excess kurtosis er markant lavere på 5,74 
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(TP2-NSS) og 5,40 (TP2-NSS MN), hvilket betyder, at fordelingen af ekstreme afkast i halerne er 

mindre end for de oprindelige tangentporteføljer.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.18 viser TRI og DD for TP2-NSS og TP2-NSS MN. Der observeres en generel stigende trend 

indtil starten af 2009, præcis som med de oprindelige tangentporteføljer, dog med mindre udsving i 

løbet af hele perioden. Da TP2-NSS og TP2-NSS MN på tværs af alle performance- og risikomålene 

ser meget ens ud, observeres der derfor også en næsten identisk udvikling i TRI og DD igennem hele 

undersøgelsesperioden. Dog klarer TP2-NSS sig en smule bedre, og ender med en TRI i 2016 på 772 

point, et HWM på 787 point og en Max DD på 18,95 procent. 

 

 

Ovenstående figur 5.19 viser vægtningen i de forskellige faktorer i TP2-NSS og i TP2-NSS MN i 

perioden fra 1997 og frem til 2016. Vi ser nogle af de samme tendenser som med de oprindelige 

tangentporteføljer, dog er vægtningerne pr. konstruktion meget mindre ekstreme.  

Figur 5.19: Faktor-porteføljevægte i hhv. TP2-NSS og TP2-NSS MN 

Figur 5.18: TRI og DD for TP2-NSS og TP2-NSS MN 
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Det ses af figur 5.19, at de to porteføljer ser næsten identiske med henhold til vægtningen af 

faktorerne, hvor den markedsneutrale portefølje dog vægter de enkelte faktorer højere, eftersom den 

ikke kan investere i markedsporteføljen.   

I perioden fra 1997 og frem til bristen af dot.com boblen i 2001, har TP2-NSS og TP2-NSS MN ligget 

med stor vægt i faktorerne QMJ, BAB og WML, hvilket kan skyldes at netop disse faktorer klarede 

sig godt i den givne periode, jf. afsnit 5.2.  

Efter dot.com boblen bristede i 2001, ses der en drastisk nedgang i eksponeringen mod markeds-, 

WML-, og BAB-faktorerne, mens især eksponeringen mod HML- og QMJ-faktorerne øges. Vi så i 

afsnit 5.1 og 5.2, at investering i HML- og QMJ-faktoren har været specielt attraktivt efter finansielle 

kriser, hvorfor ovenstående vægtning ikke burde komme som en overraskelse.  

I perioden op til finanskrisen ser vi samme mønster, som i perioden op til dot.com boblens brist, 

nemlig at QMJ-, BAB-, og WML-faktorerne dominerer porteføljerne. Dog ses der denne gang, at 

eksponeringen mod BAB- og WML-faktorerne forsvinder fuldstændig i et par år efter finanskrisen. 

Dette kan skyldes, at investorerne har søgt mod højkvalitetsselskaber efter finanskrisen, hvilket har 

betydet god performance for HML- og QMJ-faktorerne, hvorfor vægtningen i disse faktorer da også 

er dominerende. Dette stemmer godt overens med afsnit 5.2.  

Generelt har der ikke på noget tidspunkt i undersøgelsesperioden været store vægtninger i 

markedsfaktoren i TP2-NSS. Da optimeringen af tangentporteføljen maksimerer Sharpe ratioen, er 

det naturligt at markedsfaktoren ikke vægter højt, da det jf. afsnit 5.2 blev vist at markedsfaktorens 

Sharpe ratio i gennemsnit har været relativ lav i undersøgelsesperioden. Det observeres dog, at der 

investeres i markedsporteføljen op til de finansielle kriser. TP2-NSS formår at trække sig ud af 

markedsfaktoren, lige inden kriserne for alvor bryder ud, og ligger så med ingen eksponering mod 

markedet i et par år efterfølgende. Dette stemmer godt overens med afsnit 5.1 og 5.2, der viste, at 

markedsfaktoren oplever stor volatilitet efter en finansiel krise.  

 

5.4.2 Delkonklusion  

Overordnet set klarer tangentporteføljerne med kortsalgsrestriktionerne sig bedre end de oprindelige 

tangentporteføljer. Både performance- og risikomål bliver mere attraktive, når ekstreme vægte 

undgås. Sharpe ratio er markant højere, og specielt falder Max DD markant til mellem ca. 20-25 

procent. 
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Det årlige gennemsnitlige merafkast og TRI for hele undersøgelsesperioden for tangentporteføljerne 

med kortsalgsrestriktionen, er mere attraktive end for minimum-varians porteføljerne. Men som 

nævnt, er det risikojusterede afkast i form af Sharpe ratio højere på minimum-varians porteføljerne, 

hvorfor disse antagelsesvis vil kunne geares til et højere afkast set i forhold til tangentporteføljerne, 

samtidig med en lavere risiko til følge. Derfor ændrer kortsalgsrestriktionen ikke på det faktum, at 

minimum-varians porteføljerne er at foretrække frem for tangentporteføljerne, givet du som investor 

kan geare din investering.  

 

5.5 Hvorfor udkonkurrerer minimum-varians porteføljen tangentporteføljen? 

Vi har nu analyseret alle vores minimum-varians- og tangentporteføljer, og der har tegnet sig et klart 

billede af, at minimum-varians porteføljerne udkonkurrerer alle tangentporteføljerne, både på 

performance- og risikomål.  

Det er ikke et nyt fænomen at en minimum-varians portefølje klarer sig bedre end en tangentportefølje 

og en markedsportefølje. Der er ifølge Ang (2014) to forhold der kan være med til at forklare dette.  

Den første forklaring har at gøre med afkastet på lav-volatilitets aktier. Der er en tendens til, at lav-

volatilitets aktier har et højere afkast end høj-volatilitets aktier, og at minimum-varians porteføljer 

netop har overvægt i lav-volatilitets aktier. Haugen og Baker (1991) dokumenterer, at en minimum-

varians portefølje udkonkurrerer markedsporteføljen i 1972 til 1989 på amerikanske aktier med lavere 

risiko. Clarke, Silva og Thorley (2006) finder samme resultat på det amerikanske marked fra 1968 

frem til 2005, og samme resultat finder Ang et al. (2006). Dette kan også relateres til afsnit 2.4 

omhandlende BAB-faktoren, som netop forsøger at udnytte denne effekt, ved at gå lang i lav-

volatilitets aktier og gå kort i høj-volatilitets aktier (målt på beta).  

 

Den anden forklaring udspringer fra den måde, de to forskellige optimeringsporteføljer er konstrueret 

på. Tangentporteføljen er designet til at minimere risiko for et givent afkast, mens minimum-varians 

porteføljen er designet til at minimerer risiko uden hensyntagen til forventet afkast, som også nævnt 

i afsnit 3.2. Når der estimeres optimale vægte på baggrund af både afkast, varians og kovarians, er 

der flere parametre der skal estimeres, der kan indeholde støj. En lille smule støj i én af parametrene 

kan få optimeringen til at bryde sammen, hvilket vi også så i vores tangentporteføljer uden 

restriktioner, hvor der var meget ekstreme vægte i visse faktorer nogle måneder. Minimum-varians 

porteføljen udkonkurrerer derfor tangentporteføljen, da den ikke optimerer med et egentligt 



Side 81 af 130 

 

afkastmål, der kan indeholde en masse støj. Varians er meget mere forudsigeligt end både afkast og 

kovarianser (Ang, 2014).  

 

5.6 Gearing af minimum-varians porteføljen 

Med baggrund i ovenstående afsnit 5.5, og det faktum at den minimum-varians porteføljen har en 

højere Sharpe ratio end tangentporteføljen, er det nærliggende at antage, at det kunne være 

fordelagtigt at geare denne. Ved en gearing af minimum-varians portefølje vil der med stor 

sandsynlighed kunne opnås afkast på niveau med tangentporteføljen, dog med væsentlig lavere risiko. 

TP2-NSS viste et gennemsnitsligt merafkast på 8,71 procent, hvorimod MV2 viste et gennemsnitsligt 

merafkast på 5,72 procent. En gearing på cirka 50 procent af den initiale porteføljeværdi burde derfor 

give en minimum-varians portefølje, der generer nogenlunde samme gennemsnitslige årlige 

merafkast, dog med en væsentlig lavere risiko.  

Det er vigtig at erkende, at gearing ikke kommer uden en pris. For det første skal gearingen 

finansieres, hvorfor der vil være tale om funding-omkostninger forbundet med gearingen, og for det 

andet er gearing af investeringer forbundet med forskellige risici. Ovenstående implikationer bliver 

kort berørt i afsnit 6.4, men der bliver ikke foretaget en egentlig dybdegående analyse, af hvad den 

optimale gearing af minimum-varians porteføljen ville være, da dette er en afhandling i sig selv.  

 

5.7 Måling af faktoreksponering 

Indtil nu har vi set, at de fleste af vores porteføljer har skabt lovende alpha-værdier. Vores minimum-

varians porteføljer havde alle en alpha på omkring 6 procent årligt, mens vores tangentporteføljer 

med kortsalgsrestriktioner på vægtene alle havde en alpha på lige under 10 procent årligt. Også 

tangentporteføljerne uden kortsalgsrestriktioner og en sample periode på 4 år, havde høje alpha-

værdier på mellem 9- til 11 procent årligt. 

Den følgende analyse bygger på Israel og Ross’ (2015) artikel om, hvordan faktoreksponering skal 

udregnes og forstås, når man analyserer sin portefølje.  

Alpha-værdierne i afhandlingen, er som tidligere nævnt, udregnet ved brug af CAPM. CAPM er en 

single indeks model, som giver en ramme, der kan bruges til at evaluere risikopræmien ved 

systematiske markedsrisiko og dele afkastet ind i to dele: alpha og beta.  Alpha er den del af afkastet, 

som ikke kan forklares af markedseksponering, mens beta måler hvilken del af afkastet, som kan 

tilskrives markedsrisiko.  
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Alpha-værdierne kan derfor fortolkes som afkast, som markedsrisikopræmien ikke kan forklare.  

Uden den korrekte model, kan positive alpha-værdier imidlertid blive fejlfortolket. Den positive 

alpha-værdi kan i stedet skyldes en præmie for andre faktoreksponeringer end netop 

markedseksponeringen. Det er derfor interessant at måle vores porteføljers faktoreksponeringer, og 

se om vi stadig kan skabe en positiv alpha, når vi tager højde for flere faktoreksponeringer end blot 

markedseksponeringen.  

Vi regresserer én minimum-varians portefølje (MV2), én tangentportefølje (TP4 MN) og én 

tangentportefølje med kortsalgsrestriktioner (TP2-NSS) op imod alle vores faktoreksponeringer. 

Disse porteføljer er udvalgt, eftersom de var de mest lovende porteføljer målt på både performance 

og risiko inden for hver deres optimeringsmetode. 

Vi bruger afkast og beta fra vores regressionsanalyser, til at dekomponere vores porteføljers afkast 

som følger: 

𝑅𝑖 =  𝛼 + 𝛽𝑚𝑘𝑡 ∗ 𝑅𝑚𝑘𝑡 +  𝛽𝑆𝑀𝐵 ∗ 𝑅𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝐻𝑀𝐿 ∗ 𝑅𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑊𝑀𝐿 ∗ 𝑅𝑊𝑀𝐿 + 𝛽𝐵𝐴𝐵 ∗ 𝑅𝐵𝐴𝐵 + 𝛽𝑄𝑀𝐽

∗ 𝑅𝑄𝑀𝐽                                                                                                                                 (5.1) 

Hvor Ri er det månedlige merafkast for vores analyserede porteføljer, mens de resterende afkast er 

det månedlige merafkast for vores seks faktorer: Markedsfaktoren (MKT), Størrelsesfaktoren (SMB), 

Value-faktoren (HML), Momentumfaktoren (WML), betting-against-beta (BAB), samt quality-

minus-junk (QMJ). 

Mens beta er vigtigt for forståelse af faktoreksponering på vores porteføljer, kan alpha fortolkes som, 

hvor effektiv vores dynamiske strategier er til at skabe afkast ud over kompensation for 

faktoreksponeringer.   
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Ovenstående figur 5.20, viser resultaterne for vores MV2 portefølje. Modellen har en forklaringsgrad 

på 66,5 procent, hvilket betyder, at 66,5 procent af afkastet på MV2 er forklaret ud fra alle 

faktoreksponeringer. Derudover er alle betaværdierne og alpha-værdien statistisk signifikante med t-

værdier der er et godt stykke over 1,96, hvilket betyder at de er signifikante forskellige fra 0. Vi ser 

at MV2 porteføljen er mest eksponeret overfor SMB- og QMJ-faktorerne, efter som de har de højeste 

beta-værdier. Dette kommer ikke som en stor overraskelse, eftersom vi så i figur 5.13 at vægtene i 

netop disse to faktorporteføljer var størst. 

Hvad der derimod er mere interessant, er vores signifikante alpha-værdi på 1,86 procent årligt. Selv 

efter inkludering af alle vores faktoreksponeringer, kan vores MV2 portefølje skabe en signifikant 

alpha-værdi, hvilket betyder, at vores portefølje er i stand til at skabe afkast, som ikke udelukkende 

kan forklares ud fra de seks forskellige faktoreksponeringer.  

 

 

 

 

Risiko præmie Afkast

Alpha 1,86% 1,86%

t-test 3,6

Market Beta 0,08 5,48% 0,41%

t-test 6,5

SMB Beta 0,26 0,44% 0,11%

t-test 12,1

HML Beta 0,12 2,47% 0,30%

t-test 8,0

WML Beta 0,08 12,31% 1,03%

t-test 6,3

BAB Beta 0,05 11,76% 0,61%

t-test 3,7

QMJ beta 0,20 6,95% 1,39%

t-test 6,9

R^2 66,5% Totalt årligt afkast 5,72%
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Figur 5.20: Faktoreksponering for MV2 

Risiko præmie Afkast

Alpha 1,77% 1,77%

t-test 1,5

Market Beta 0,05 5,48% 0,26%

t-test 1,8

SMB Beta -0,01 0,44% 0,00%

t-test -0,2

HML Beta 0,05 2,47% 0,11%

t-test 1,3

WML Beta 0,36 12,31% 4,40%

t-test 11,9

BAB Beta 0,10 11,76% 1,16%

t-test 3,1

QMJ beta 0,15 6,95% 1,01%

t-test 2,2

R^2 70,4% Totalt årligt afkast 8,71%
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Figur 5.21: Faktoreksponering for TP2-NSS 
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Figur 5.21 viser resultaterne for TP2-NSS porteføljen. Ligesom MV2 regressionen har TP2-NSS 

regression en høj R2 på ca. 70 procent. Dog er ikke alle t-statistikkerne signifikante. Kun QMJ-, BAB- 

og WML-faktorerne har en t-test på over 1,96. Derfor er resultaterne for HML-, SMB-, MKT-

faktorerne og alpha ikke lige så robuste, som de var i MV2-regresssionen, eftersom vi ikke kan afvise, 

at værdierne er nul på et 5 procents signifikansniveau.  

Vi ser at betaerne for faktorerne i TP2-NSS, er meget anderledes end i MV2 porteføljen. Der er 

specielt stor eksponering mod WML-faktoren med en beta på 0,36. Momentumpræmien står for ca. 

50 procent af det samlede årlige merafkast for porteføljen. Investor bliver derfor meget eksponeret 

mod WML-faktoren i denne portefølje, og den er generelt ikke lige så godt diversificeret som MV2-

porteføljen. Dette skyldes selvfølgelig at det er en tangentportefølje, som naturligt søger mod højere 

afkast, hvilket i vores data er WML-, BAB-, og QMJ-faktorerne. Alpha er ca. den samme som for 

MV2 porteføljen, og er 1,77 procent (dog en t-test på 1,5). Denne portefølje kan derfor, ligesom MV2 

porteføljen, skabe en alpha-værdi selv efter hensyntagen til alle vores faktoreksponeringer i 

regressionen, men det skal dog noteres, at alpha-værdien ikke er signifikant, hvorfor vi derfor ikke 

kan afvise at den er signifikant forskellig fra nul.  

 

 

 

 

 

 

Den sidste portefølje vi kigger på i dette afsnit, er TP4 MN. Det er kun HML-, WML-, og BAB-

faktorerne der har signifikante beta-værdier, og alpha er ligesom ved TP2-NSS porteføljen ikke 

signifikant forskellig fra nul. Vi ser generelt de samme beta-værdier som ved TP2-NSS porteføljen, 

dog større spredning mellem beta-værdierne i TP4 MN, da porteføljen kan gå kort.  Vi ser negative 

beta-værdier for SMB- og HML-faktorerne, og større positive beta-værdier for WML- og BAB-

Figur 5.22: Faktoreksponering for TP4 MN 
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Alpha 1,67% 1,67%
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faktorerne. WML- og BAB-faktorerne forklarer stort set hele afkastet på TP4 MN porteføljen, og 

porteføljen er derfor meget eksponeret over for ændringer i netop disse faktorer. Da alpha er langt fra 

at være signifikant forskellig fra nul (t-test på 0,8) på et 5 procent signifikansniveau, kan vi ikke afvise 

at den er nul. 

 

5.7.1 Delkonklusion 

Vores MV2 portefølje har skabt en signifikant alpha værdi på 1,86 procent årligt, som ikke alene kan 

forklares efter inkludering af alle seks faktorer i flerfaktormodellen. For vores to tangentporteføljer 

er alpha-værdien ikke signifikant, og vi kan derfor ikke med sikkerhed sige, at de to porteføljer kan 

skabe en alpha-værdi der er signifkiant forskellig fra nul.  

Det kan ligeledes konkluderes, at MV2 porteføljen er mest eksponeret overfor QMJ- og SMB-

faktorerne, eftersom betaværdierne for disse to faktorer var størst. Vi så også, at MV2 porteføljens 

merafkast er eksponeret mod alle seks faktorer, hvilket er med til at gøre porteføljen bedre 

diversificeret end begge tangentporteføljer, som var meget eksponeret mod specielt WML- og BAB-

faktorerne.  MV2 porteføljen er derfor bedre i stand til at udnytte alle seks faktorer i optimeringen, 

set i forhold til tangentoptimering. Dette er en fordel fordi der er forskellige korrelationer mellem 

faktorerne, og man derved får diversificeret noget af risikoen væk ved at være eksponeret mod dem 

alle.    

 

5.8 Konklusion på analyse del 1  

Formålet med første del af denne afhandlings analyse, har været at evaluere forskellige 

optimeringsstrategier, der tager udgangspunkt i faktoreksponeringer på det europæiske marked, ud 

fra diverse performance- og risikomål.  

Det blev vist at de enkelte faktorer, på tværs af de forskellige lande, viste nogenlunde samme mønster 

med henhold til performance. Dog varierede totalafkastene signifikant landende imellem. Overordnet 

set kunne det konkluderes at, 1) størrelsespræmien stort set ikke eksisterede på nogle af markederne, 

2) QMJ-faktoren har været en god og solid investering i undersøgelsesperioden på tværs af alle lande, 

3) BAB-faktoren har givet positive afkast på vores markeder, dog har afkastet i Storbritannien været 

markant lavere, grundet den modsatte korrelation med markedet i forhold til de øvrige, 4) der fandtes 

stor variation med henhold til value-faktoren på tværs af de fem markeder, og 5) at 
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momentumfaktoren isoleret set har klaret sig bedst af alle faktorer, og har givet signifikant høje afkast 

på tværs af alle vores markeder.  

Ved dannelsen af en europæiske portefølje, kunne det konkluderes at WML-, BAB- og QMJ-

faktorerne har været de mest interessante individuelle faktorer at investere i over den givne 

tidsperiode. Dette betyder dog ikke at de øvrige faktorer er uinteressante, da nogle af de negative 

korrelationer der blev fundet faktorerne imellem, kan være fordelagtige i en porteføljeoptimeringen, 

da dette er med til at skabe en diversificeringseffekt. Den europæiske portefølje klarer sig generelt 

bedre end de individuelle faktorer på de enkelte lande, hvilket ses på den generelt lavere DD og 

generelt højere Sharpe ratio.  

I afsnit 5.3 blev der dannet optimale minimum-varians- og tangentporteføljer. Alle fire minimum-

varians porteføljer viste en høj Sharpe ratio, og klarede sig godt på tværs af performance- og 

risikomålene. Den højeste Sharpe ratio fandtes med MV2 porteføljen, som lå på 1,72 i den givne 

tidsperiode, hvilket er en høj Sharpe ratio. På trods af at merafkastene på minimum-varians 

porteføljerne var ret beskedne på cirka 5 procent om året, var Sharpe ratioerne høje, da disse merafkast 

var forbundet med lav risiko. MV2 benytter diversificeringseffekten fra de negative korrelationer, og 

tager betydelige positioner i SMB- og HML-faktorerne i undersøgelsesperioden, men er generelt 

eksponeret mod alle seks faktorer.  

Ikke overraskende kunne det konkluderes, at tangentporteføljerne har været i stand til at genere højere 

afkast end minimum-varians porteføljerne. Dette højere afkast er dog forbundet med en højere risiko, 

hvorfor Sharpe ratios for tangentporteføljerne var lavere. Optimeres der kun med to års 

kovariansmatricer, oplever tangentporteføljerne helt ekstreme vægtninger i faktorerne, der har gjort 

porteføljerne særdeles uattraktive. Fordobles horisonten over hvilken kovariansmatricerne udregnes 

til fire år, opleves der mere stabile porteføljer. Den bedste tangentportefølje konkluderes til at være 

TP4 MN, der har et årligt merafkast på næsten 10 procent, dog forbundet med betydelig højere risiko 

end MV2, hvorfor Sharpe ratioen (0,65) er lavere.  

På grund af de ekstreme porteføljevægte der var konsekvens af en tangentoptimering uden 

restriktioner, blev der ligeledes lavet en tangentoptimeringsmodel med kortsalgsrestriktioner. Med 

kortsalgsrestriktioner klarer tangentporteføljen sig bedre, både med henhold til performance- og 

risikomål. Dette konkluderes til at skylde mindre ekstreme vægte i faktorerne, der medvirker til at 

porteføljen ikke bryder sammen i perioder med negative afkast. Sharpe ratioen er markant højere, og 

den maksimale DD er ligeledes markant lavere i forhold til den oprindelige tangentoptimering.  
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Af porteføljer med kortsalgsrestriktion, konkluderes det at TP2-NSS er den mest optimale, da denne 

portefølje har den bedste sammensætning af performance- og risikomål. Denne portefølje oplever et 

højere årligt merafkast i forhold til MV2 porteføljen, dog er risikoen højere, hvilket betyder en lavere 

Sharpe ratio.  

Ovenstående konklusioner er i overensstemmelse med Ang (2014), der nævner to forhold, der kan 

være med til at forklarer minimum-varians porteføljens bedre performance i forhold til 

tangentporteføljen og markedsporteføljen. Som konsekvens af at minimum-varians porteføljen har et 

højere risiko-justeret afkast, antages det fordelagtigt at geare denne. Med en gearing på cirka 50 

procent af den initiale værdi af minimum-varians porteføljen, kan der opnås et gennemsnitligt årligt 

merafkast på niveau med TP2-NSS, dog med en formodentligt væsentligt lavere risiko. Grundet 

omfanget af denne afhandling, lægges der op til, at videre studier kan undersøge de reelle 

implikationer ved at geare minimum-varians porteføljen, specielt i forhold til risiko.    

Til sidst i første del af analysen konkluderes det, at MV2-porteføljen har skabt en signifikant alpha 

på 1,86 procent årligt i en flerfaktormodel, hvorimod de optimale tangentporteføljer har generet lavere 

alpha-værdier, som heller ikke har kunnet påvises signifikant forskellige fra nul. Afkastet på MV2 

porteføljen kan forklares ud fra alle seks faktorer, hvorfor porteføljen har været i stand til at udnytte 

diversificeringseffekten bedre end tangentporteføljerne, der især var eksponeret mod WML- og BAB-

faktorerne.  
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6. Analyse del 2 

Analysens del 2 tager fat i resultaterne fra første del, og analyserer optimeringsporteføljerne mere 

dybdegående. Dette gøres for at teste robustheden af vores resultater, og for at se på hvor følsomme 

de er over for ændringer af de underliggende parametre, samt over for transaktionsomkostninger.   

Vi starter med at holde vores mest profitable dynamiske porteføljer op i mod et benchmark, for at 

vurdere værdien i at have dynamiske- frem for statiske vægte. Herefter laves en følsomhedsanalyse, 

hvor der testes for, hvor følsomme resultaterne er over for en ændring i shrinkage intensity, og over 

for en ændring i den sample perioden kovariansmatricerne er udregnet over. For at teste robustheden 

af vores dynamiske optimeringsporteføljer laves en out-of-sample test, hvor vi tester strategierne på 

de underliggende lande enkeltvis. Slutteligt inddrages transaktionsomkostninger og deres påvirkning 

af performance, samt diskussion af værdien af dynamiske- frem for statiske vægte i faktorerne.  

 

6.1 Benchmark portefølje 

Vi har indtil videre analyseret enkelte faktorafkast, både på enkeltlandsniveau og som en sammensat 

europæisk portefølje. Derudover har vi lavet dynamiske minimum-varians- og tangentporteføljer.  

Det blev konkluderet, at specielt minimum-varians porteføljerne har haft imponerende performance- 

og risikomål, med blandt andet høje Sharpe ratios, lave Max DD´s og signifikante og høje alpha-

værdier. Vi har allerede set, at både minimum-varians porteføljerne og de bedste tangentporteføljer 

har kunnet udkonkurrere markedsporteføljen, før transaktionsomkostninger. Derfor er det relevant 

yderligere at analysere, om der skabes værdi ved at have dynamiske- fremfor statiske vægte. Derfor 

benchmarker vi de bedst performende dynamiske porteføljer op i mod vores statiske benchmark. 

I det følgende afsnit vil vi benchmarke vores dynamiske porteføljer (MV2, TP2-NSS og TP4 MN) 

op i mod en statisk portefølje, som har konstante vægte på 1/6 i hver faktor. Benchmark (BM) 

porteføljen starter 31-07-1997, da det er her vores dynamiske porteføljer med en sample periode på 

2 år starter.  

Der analyseres som sagt videre på MV2, TP2-NSS og TP4 MN, eftersom de har været de bedst 

performende porteføljer inden for hver deres optimeringsmetode. 
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Tabel 6.1 viser performance- og risikomål for vores BM portefølje, samt MV2, TP2-NSS og TP4 

MN. Vi ser, at BM porteføljen klarer sig godt, og at den udkonkurrerer begge tangentporteføljerne på 

alle parametre (ud over alpha). Den har en Sharpe ratio på 1,58 og en Information ratio på 1,59, 

hvilket er bedre end begge tangentporteføljer, dog ikke bedre end for MV2 porteføljen. Generelt 

klarer MV2 porteføljen sig bedre end benchmarket på de fleste performance-og risikomål. Den har 

lavere standardafvigelse, og Max DD er ca. halvt så stor på MV2 porteføljen, sammenlignet med BM 

porteføljen. Den månedlige VaR og expected shortfall er ligeledes lavere for MV2 porteføljen. 

Merafkastet er større på BM porteføljen, men da Sharpe ratioen er større på MV2 porteføljen, ville 

denne med stor sandsynlighed kunne geares til et større risikojusteret afkast.  

Det statiske benchmark har leveret imponerede performance- og risikomål ved blot at have konstante 

vægte i faktorerne. Dette vidner om den store diversificeringseffekt, der opnås ved at inkludere alle 

faktorerne i en sammensat portefølje.  

 

 

 

 

Tabel 6.1: Performance- og risikomål på BM, MV2, TP2-NSS og TP4 MN 
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Ovenstående figur 6.1 sammenligner TRI for MV2, TP2-NSS og BM porteføljerne, både med log- 

og standard skala. Det skal bemærkes, at TP4 MN starter to år senere end de tre andre porteføljer, og 

derfor kan TRI ikke direkte sammenlignes, hvorfor den ikke indgår i figuren.  

Der observeres en stabil og stigende BM portefølje op igennem slutningen af 1990´erne og frem til 

finanskrisens begyndelse i slutningen af 2007. Udviklingen omkring finanskrisen er interessant og 

bekræfter vores tidligere konklusioner. Vi observerer nemlig, at TP2-NSS stiger under finanskrisen, 

da den har stor vægtning i specielt WML-faktoren, mens BM porteføljen falder. Dernæst begynder 

BM porteføljen at stige igen i starten af 2009, hvor TP2-NSS falder og markedet generelt begynder 

at stige igen. Det højeste DD for BM porteføljen kommer i forbindelse med finanskrisen, og ligger 

på 9,89 procent jf. tabel 6.1. Dette er ikke et højt Max DD, finanskrisen taget i betragtning, hvorfor 

det tyder på at BM porteføljen klarer sig fint igennem finansielle kriser. Dernæst har BM porteføljen 

en beta-værdi på 0,04, hvilket ligeledes vidner om, at den ikke er påvirkelig overfor udsving i 

markedsporteføljen.  

 

 

Tabel 6.2 viser det gennemsnitlige månedlige spread i merafkast mellem de tre dynamiske porteføljer 

og BM porteføljen. Til højre i figuren angiver vi t-testen for om spreaded mellem de dynamiske 

porteføljer og benchmarket, er signifikant forskelligt fra nul. Alle t-tests er under grænsen på 1,96, 

Portefølje Gennemsnitligt spread med BM Standardafvigelse T-test

MV2 -0,07% 0,009 -1,22

TP4 MN 0,24% 0,039 0,88

TP2-NSS 0,18% 0,020 1,36

Tabel 6.2: test af det gennemsnitlige månedlige spread i merafkast mellem de tre dynamiske porteføljer og BM-porteføljen 

Figur 6.1: TRI for BM, MV2 og TP2-NSS (log-skala venstre, standard skala højre) 
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og derfor er de forskellige spreads ikke signifikante på et 5 procents signifikansniveau. Vi kan dermed 

ikke afvise, at afkastet på de dynamiske porteføljer og benchmarket er det samme. Der er ikke stor 

forskel i merafkastet mellem de dynamiske porteføljer og benchmarket, og derfor er det heller ikke 

overraskende, at vi ikke kan afvise at spreaded er signifikant forskelligt fra nul.  

Da benchmarket klarer sig særdeles overbevisende, ved blot at have statiske vægte på 1/6 i hver 

faktor, virker tangentporteføljerne ikke attraktive at investere i, eftersom disse porteføljer utvivlsomt 

vil være mere omkostningstunge at re-balancere vægtene i. Dernæst har BM porteføljen allerede før 

transaktionsomkostninger bedre performance- og risikomål sammenlignet med begge 

tangentporteføljer. Transaktionsomkostninger for re-balancering diskuterer vi yderligere i afsnit 6.4.   

MV2 porteføljen klarer sig bedre end benchmarket målt på Sharpe ratio, Information ratio og på tværs 

af diverse risikomål. Derfor tyder det på, at det er attraktivt for investor at investere ud fra vores 

dynamiske minimum-varians portefølje, eftersom den er mindre risikofyldt end benchmark 

porteføljen. Spreaded på merafkastet er dog ikke signifikant forskelligt fra nul, hvorfor vi ikke kan 

afvise at merafkastet er ens på tværs af de to porteføljer. Før vi endeligt kan konkludere, om det 

skaber værdi at have dynamiske vægte frem for statiske, kræver det en inddragelse af 

transaktionsomkostninger. Diskussion vil derfor forsætte i afsnit 6.5, efter transaktionsomkostnings-

afsnittet.  

 

6.1.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes, at BM porteføljen som holder statiske vægte på 1/6 i hver faktor, har 

udkonkurreret begge tangentporteføljer, både på risikojusteret afkast (Sharpe ratio) og diverse 

risikomål. MV2 porteføljen har stadig en højere Sharpe ratio og bedre risikomål end BM porteføljen, 

selvom BM porteføljen har et højere årligt merafkast. Det kan samtidig ikke afvises, at forskellen 

mellem merafkastet på alle tre optimeringsporteføljer og BM porteføljen er ens, eftersom ingen af 

dem havde signifikante t-test værdier.  

For endeligt at konkludere, om det er en fordel at have dynamiske vægte frem for statiske, kræves en 

inddragelse af transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger behandles i afsnit 6.4 mens 

konklusionen på, om dynamiske- eller statiske vægte er at foretrække, foretages i afsnit 6.5.  
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6.2 Følsomhedsanalyse  

For at teste hvor følsom vores optimeringsmodeller er i forhold til de underliggende antagelser, er det 

relevant at udføre en følsomhedsanalyse. Dette gøres, dels for at teste om vi har opnået vores resultater 

ved en heldig kombination af underliggende faktorer, og dels for at undersøge hvad eventuelle 

ændringer i antagelserne ville få af konsekvenser for vores optimeringsmodeller.  

Der tages udgangspunkt i parametrene; sample periode over hvilken kovariansmatricerne bliver 

dannet, samt den shrinking intensity der benyttes til at shrinke kovariansmatricerne.  

Følsomhedsanalysen bliver udført med udgangspunkt i de to basale optimeringsmodeller; minimum-

varians porteføljen og tangentporteføljen hvor optimeringen er eksponeret mod samtlige faktorer.   

Følsomhedsanalysen viser ændringerne i Sharpe ratio, Information ratio, alpha og beta som følge af 

ændringer i sample perioden og shrinking intensity. Sample perioden varierer i analysen fra 1 år til 5 

år, og shrinking intensity varierer fra 0, altså hvor der slet ikke shrinkes, til 1, hvor der shrinkes 100 

procent og hvor derfor ikke bliver tillagt kovarianserne mellem faktorerne nogen vægt. 

I tabel 6.3 og 6.4 er de markerede felter de optimale dynamiske porteføljer fundet i henholdsvis 

minimum-varians optimeringen afsnit 5.3.1 (MV2), og tangentoptimering på alle faktorer uden 

kortsalgsrestriktioner afsnit 5.3.2 (TP4).  

 

6.2.1 Følsomheden i optimeringen af minimum-varians porteføljen 

I afsnit 5.3.1 fandt vi at minimum-varians optimeringen fungerede bedre med en sample periode på 

2 år i forhold til 4 år under antagelse af en shrinking intensity på 0,8. Denne portefølje fungerer derfor 

som base case.  

I tabel 6.3 præsenteres følsomhedsanalysen for minimum-varians optimeringen. De to øverste 

rubrikker beskriver modellens følsomhed over for ændringer i sample perioden og shrinking intensity, 

i henholdsvis Sharpe ratio og Information ratio. På tværs af de forskellige shrinking intensities tegner 

der sig to overordnede mønstre; 1) er shrinking intensity over 0,3, er en kortere sample periode 

forbundet med en højere Sharpe ratio og Information ratio, og 2) er shrinking intenisty under 0,4, er 

en længere sample periode forbundet med en højere Sharpe ratio og Information ratio. På tværs af 

alle fem sample peioder er en mindre shrinking intensity generelt forbundet med en højere Sharpe 

ratio og Information ratio. Det er dog værd at bemærke, at hvis der bruges en sample periode på 2 år, 

som benyttes i vores minimum-varians portefølje, er stort set alle shinrking intensities fordelagtige i 
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forhold til ikke at shrinke overhovedet. Kigges der på minimum-varians optimeringen, ser det ud som 

om at de bedste resultater, når det kommer til Sharpe ratio og Information ratio, koncentrerer sig 

omkring en sample periode på 4 til 5 år, og en shrinking intensity på 0,1 til 0,3.  

 

 

På tværs af de forskellige shrinking intensities er alpha faldende ved stigende sample periode dog 

med undtagelse af tilfældet hvor der ikke shrinkes. Yderligere, er det værd at nævne at der er lidt støj 

forbundet med en sample periode på 3 år. Det ses endvidere af tabel 6.3, at desto højere shrinking 

intensity, desto bedre alpha.  

Med henhold til beta udviser modellen ikke stor variation ved ændring i sample perioden og shrinking 

intensity, hvorfor følsomheden på netop beta er meget lav. 

Overordnet kan det konkluderes at minimum-varians optimeringen ikke er specielt følsom når sample 

perioden varierer med ±1 år og shrinking intensity varieres med ±0,1 fra base casen. Dog ser det ud 

som om at Sharpe ratioen og Information ratioen kunne optimeres ved at sænke shrinking intensity 

og udvide sample perioden, men dette ville så være på bekostning af alpha.  

 

Tabel 6.3: Følsomhedsanalyse af minimum-varians porteføljen mht. SR, IR, Alpha og Beta  
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6.2.2 Følsomheden i optimeringen af tangentporteføljen 

I afsnit 5.3.2 fandt vi, at tangentoptimeringen fungerede bedst med en sample periode på 4 år i forhold 

til 2 år, under antagelse af en shrinking intensity på 0,8. Denne portefølje fungerer derfor som base 

case, og er markeret i tabel 6.4. 

I tabel 6.4 præsenteres følsomhedsanalysen for tangentporteføljen. Det ses at tangentoptimeringen 

med en sample periode på 1 år, giver nogle ret voldsomme udsving i resultaterne, hvad enten det 

drejer sig om Sharpe ratio, Information ratio, alpha eller beta. Yderligere viste analyseafsnit 5.3.2 at 

en tangentoptimeringen med en sample periode på 2 år, resulterede i ekstreme afkast der medførte at 

porteføljen tabte den fulde værdi. Grundet ovenstående, bliver der ikke analyseret på 

tangentoptimerings følsomhed med en sample periode på henholdsvis 1- og 2 år.  

De to øverste rubrikker beskriver modellens følsomhed over for ændringer i sample perioden og 

shrinking intensity, for henholdsvis Sharpe ratioen og Information ratioen. I intervallet med en 

shrinking intensity på 0,7-1,0 er en længere sample periode forbundet med højere Sharpe ratio og 

Information ratio. I intervallet 0,2-0,6 forholder det sig omvendt, altså at en kortere sample periode 

er forbundet med højere Sharpe ratio og Information ratio. Med en shrinking intensity på 0,1 er der 

ikke noget klart mønster, og med en shrinking intensity på 0, altså hvor kovariansmatricerne ikke 

shrinkes, er en længere sample periode forbundet med en højere Sharpe ratio og Information ratio. 

Hvis der slet ikke shrinkes (shrinking intensity på 0), er tangentoptimeringen meget følsom over for 

hvilken sample periode der vælges. Dette ses ved, at der er stor forskel på henholdsvis Sharpe ratio 

og Information ratio, alt efter om der benyttes en sample periode på enten 3-, 4- eller 5 år. Lægges 

der blot en smule struktur ud over kovariansmatricerne (shrinking intensity over 0), ses det at 

optimeringsmodellen bliver meget mindre følsom over for valget af sample periode. 

På tværs af alle tre sample peioder er en mindre shrinking intensity generelt forbundet med en højere 

Sharpe ratio og Information ratio, dog ikke for en optimeringsmodel uden shrinking. I 

følsomhedsanalysen af minimum-varians optimeringsmodellen, kunne det ses at stort set alle 

shrinking intensities med udgangspunkt i base casen (sample periode på 2 år), gav et bedre resultat 

end en optimeringsmodel hvor kovariansmatricerne ikke blev shrinket. Dette forholder sig anderledes 

når optimeringsmodellen skriftes til en tangeoptimering. Her opnås der kun bedre resultater, i forhold 

til en model hvor der ikke shrinkes, hvis der shrinkes i intervallet 0,1-0,3 og en sample perioden på 4 

år. 
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Igen noteres det, at de bedste resultater for tangentoptimeringen, når det kommer til Sharpe ratio og 

Information ratio, koncentrerer sig i et mindre område af tabellen. Tangentoptimeringen er meget 

følsom med henhold til hvor meget struktur der pålægges kovariansmatricerne. De bedste resultater 

ligger i intervallet med en sample periode på 3 til 5 år, og en shrinking intensity på 0,1 til 0,3, og disse 

Sharpe ratios og Information ratios er næsten dobbelt så høje som vores base case.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er ikke nogle generelle mønstre på tværs af de forskellige sample perioder og shrinking intensities 

når det kommer til alpha. Shrinkes der ikke, er der relativ stor forskel på om sample perioden er på 

3- eller 5 år. Samme spring ses ikke på tværs af det øvrige resultater når der shrinkes. Med en sample 

periode på 3 år ligger alpha stabilt i niveauet 8,4-8,9 procent, ved en shrinking intensity fra 0,1 til 1,0. 

Med en sample periode på 4 år, er en højere shrinking intensity forbundet med en højere alpha. Med 

en sample periode på 5 år, ligger alpha igen stabilt, denne gang i niveauet 7,6-8,1 procent, ved en 

shrinking intensity på 0,1-1,0.  

Med henhold til beta, udviser modellen større variation end ved minimum-variansoptimering. Med 

en sample periode på 3 og 4 år ses det af tabel 6.4, at højere shrinking intensity er forbundet med en 

højere beta, i absolutte tal, og at beta befinder sig i intervallet 0,00 til -0,33. Tangentoptimeringen 

Tabel 6.4: Følsomhedsanalyse af tangentporteføljen mht. SR, IR, Alpha og Beta  

Shrinking Int./Samp. Peri. 1.00      0.90      0.80      0.70      0.60      0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00

1 år 0.02       0.22 -      0.33       0.03       0.07       0.22 -      0.10       0.35       0.53       0.17 -      0.51       

2 år 0.23       0.30       0.33       0.06 -      0.14       0.34       0.58       0.77       0.54       0.37       0.49       

3 år 0.42       0.52       0.62       0.72       0.82       0.91       1.00       1.08       1.13       1.07       0.51       

4 år 0.50       0.57       0.65      0.73       0.82       0.90       0.99       1.06       1.13       1.16       0.99       

5 år 0.53       0.60       0.67       0.74       0.81       0.88       0.95       1.02       1.08       1.13       1.14       

Shrinking Int./Samp. Peri. 1.00      0.90      0.80      0.70      0.60      0.50 0.40 0.30      0.20 0.10 0.00

1 år 0.03 -      0.07 -      0.06       0.04       0.03       0.07 -      0.09       0.35       0.57       0.16 -      0.47       

2 år 0.04       0.28       0.31       0.00 -      0.15       0.33       0.57       0.75       0.55       0.37       0.49       

3 år 0.37       0.47       0.56       0.66       0.76       0.85       0.95       1.03       1.10       1.04       0.48       

4 år 0.44       0.52       0.60      0.68       0.77       0.85       0.94       1.02       1.10       1.14       0.97       

5 år 0.65       0.70       0.74       0.80       0.85       0.90       0.94       0.99       1.03       1.05       1.03       

Shrinking Int./Samp. Peri. 1.00      0.90      0.80      0.70      0.60      0.50 0.40 0.30      0.20 0.10 0.00

1 år -3.80% -198.70% 196.67% 14.50% 35.86% -113.41% 3.53% 10.20% 27.33% -27.97% 19.22%

2 år 390.41% 9.76% 12.27% -0.04% 4.75% 6.91% 8.37% 9.86% 11.58% 8.26% 4.96%

3 år 8.44% 8.61% 8.75% 8.84% 8.87% 8.86% 8.79% 8.69% 8.56% 8.77% 12.66%

4 år 9.51% 9.30% 9.17% 9.05% 8.94% 8.80% 8.63% 8.39% 8.05% 7.51% 7.90%

5 år 8.05% 8.04% 8.06% 8.07% 8.07% 8.06% 8.02% 7.95% 7.81% 7.58% 7.23%

Shrinking Int./Samp. Peri. 1.00      0.90      0.80      0.70      0.60      0.50 0.40 0.30      0.20 0.10 0.00

1 år 1.59       4.35       5.66       1.56 -      2.55 -      4.90       0.25       0.04       0.10       0.05 -      0.15 -      

2 år 6.76       0.28 -      0.08 -      0.44 -      0.21 -      0.14 -      0.10 -      0.05 -      0.05       0.06 -      0.04 -      

3 år 0.33 -      0.28 -      0.23 -      0.20 -      0.16 -      0.14 -      0.11 -      0.09 -      0.07 -      0.05 -      0.11 -      

4 år 0.33 -      0.28 -      0.24 -     0.20 -      0.17 -      0.14 -      0.11 -      0.09 -      0.07 -      0.05 -      0.07 -      

5 år 0.02       0.00 -      0.02 -      0.04 -      0.05 -      0.06 -      0.08 -      0.09 -      0.10 -      0.12 -      0.14 -      

Share Ratio

Information Ratio

Alpha

Beta
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udviser større følsomhed i beta ved ændringer i sample perioden og shrinking intensity, end ved 

minimum-varians optimeringen.  

Overordnet kan det konkluderes, at tangentoptimeringen er mere følsom end minimum-varians 

optimeringen, når sample perioden varierer med ±1 år og shrinking intensity med ±0,1 fra base casen. 

Dog varierer beta bekymrende meget, når sample perioden ændres fra 4 til 5 år. Dette tyder på at 

modellen er meget følsom over for en relativ lille ændring i en af de underliggende antagelser.   

Igen ser det ud som om at Sharpe ratioen og Information ratioen kan optimeres ved at sænke shrinking 

intensity, men dette ville endnu engang komme på bekostning af alpha.  

 

6.2.3 Delkonklusion 

Den eneste parameter hvor der udvises markant følsomhed over for ændringer i antagelser om sample 

periode og shrinking intensity, er beta når der foretages en tangentoptimering. Ud over denne 

parameter, udviser hverken minimum-varians- eller tangentoptimeringsmodellen stor følsomhed ved 

variation i sample perioden på ± 1 år, og ±0,1 i shrinking intensity fra base casen. 

Både for minimum-varians- og tangentoptimeringen ser vi at Sharpe ratioen og Information ratioen 

kan optimeres ved en lav shrinking intensity på 0,1-0,3. Dette betyder dog en lavere alpha-værdi, der 

beskriver modellernes evne til at skabe merværdi, ud over den værdi der skabes ved eksponering 

imod markedet. Det kan dog ikke afvises, at dette mønster forholder sig anderledes ved brug af andet 

data. Derfor vil det være en sub-optimering, hvis vi efterfølgende ændrer vores shrinking intensity til 

0,1-0,3, da dette blot vil give resultater der er finjusteret til netop vores data. Målet med vores 

afhandling er ikke at have en så god backtest som muligt, men i stedet have en så god 

investeringsstrategi som muligt, til fremtidig brug Derfor fastholdes i denne afhandling en shrinking 

intensity på 0,8 i overensstemmelse med Ledoit og Wolf (2003). Dette afsnit tjener derfor som en test 

af, hvor følsomme vores optimeringsmodeller er over for ændringer i parametre, og skal derfor ikke 

ses som en anbefalede shrinking intensity og sample periode til fremtidig brug.  

Som bekrevet i afsnit 3.6 ville det være mest optimalt løbende at beregne modellernes shrinking 

intensity, så denne varierer fra periode til periode. Dette ligger dog uden for denne afhandlings 

omfang, hvorfor der lægges op til, at videre studier kan undersøge den optimale shrinking intensity 

med henhold til dynamiske optimeringsmodeller på det europæiske aktiemarked. 
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6.3 Out-of-sample test 

Når man backtester investeringsstrategier er det typisk, at resultaterne ser bedre ud, end det vil gøre 

når strategien faktisk skal benyttes i praksis. Ifølge Pedersen (2015) er der flere årsager til dette. For 

det første er verden ikke statisk, og de strategier der virkede historisk, behøver ikke nødvendigvis at 

virke i dag. Grunden kan være, at flere benytter samme strategi som dig, og derfor vil priserne blive 

presset op og profitabiliteten ned. En anden årsag kan være, at alle backtest lider under en form for 

data mining bias, som er umulig at undgå. Vores udvalgte faktorer i analysen er netop valgt, fordi de 

har vist sig at være profitable historisk, men dette kunne du ikke med sikkerhed have vidst, ved 

porteføljedannelsen i 1995. En tredje ting kan være, at din strategi måske bare virker ved et tilfælde, 

og derfor højst sandsynligt ikke vil virke i fremtiden. Denne bias er vores analyse dog godt beskyttet 

over for. De faktorer der indgår i denne afhandling, har megen anden forskning allerede fundet 

evidens for på tværs af flere markeder. Derfor er der ikke høj sandsynlig for, at vores backtest virker 

ved et simpelt tilfælde. 

Hvis vi kan vise, at vores dynamiske minimum-varians porteføljer og tangentporteføljer også virker 

på enkeltlandsniveau, styrker det robustheden af vores resultater. Vi vil derfor teste vores dynamiske 

optimeringsporteføljer individuelt på vores fem lande. Som bekendt tester vi i analysen kun vores 

dynamiske optimeringsporteføljer på vores sammensatte europæiske marked. Det sammensatte 

europæiske marked består som nævnt af fem lande: Schweiz, Tyskland, Frankrig, Italien og 

Storbritannien. Hvis strategierne virker på enkeltlandsniveau, kan dette være med til at vise at det 

ikke er enkelte lande som trækker afkastene opad, og at det ikke blot er en tilfældighed, at strategierne 

virker på vores europæiske marked. Det vil også kunne vise de eventuelle fordele, der kan være ved 

at sammensætte en europæisk portefølje, som er mindre eksponeret overfor enkelte markeder og 

enkelte faktorafkast i enkelte lande, hvilket kan øge diversificeringseffekten. 

Vi tester alle fem markeder for én minimum-varians portefølje, én tangentportefølje og én 

tangentportefølje med kortsalgsrestriktioner. Vi viser de samme performance- og risikomål som i de 

øvrige afsnit, og sammenligner de individuelle lande med hinanden og med den europæiske 

portefølje.  
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Schweiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel 6.5 viser de dynamiske optimeringsporteføljer for Schweiz. TP4 MN er farvet med 

rød, fordi den på et tidspunkt taber mere end 100 procent af dens værdi (muligt da der kortsælges i 

porteføljen). Da porteføljen reelt har tabt mere end sit investeret beløb, anser vi den som værende 

”død”. Vi lader den derfor udgå, og vi analyserer ikke mere på den, men noterer os blot, at den 

optimeringsstrategi ikke virkede i Schweiz.  

MV2 og TP2-NSS porteføljerne leverer derimod fine performance- og risikomål. Sharpe ratios på 

begge porteføljer er lavere end de var på den europæiske portefølje, men de er stadig høje, specielt 

på MV2 porteføljen som har en Sharpe ratio på 1,05. Der er også signifikante alpha værdier på 4,91 

procent på MV2 porteføljen, og 6,33 procent på TP2-NSS porteføljen. Generelt er der dårligere 

risikotal for begge porteføljer, hvorfor det er mere risikofyldt at investere i Schweiz, end det var i den 

europæiske portefølje. Tabel 6.5 viser dog, at den dynamiske MV2 og TP2-NSS har virket fornuftigt 

i Schweiz.  

 

 

Tabel 6.5: Performance- og risikomål for MV2, TP4 MN og TP2-NSS på det schweiziske marked 
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Tyskland 

Resultaterne fra Tyskland følger de samme tendenser som porteføljerne i Schweiz. TP4 MN 

porteføljen udgår efter et DD på over 100 procent, mens MV2 og TP2-NSS klarer sig godt jf. 

nedenstående tabel 6.6. Sharpe ratios og alpha-værdier er dog højere i Tyskland, hvor MV2 har en 

Sharpe ratio på 1,25 og en signifikant alpha på 6,54 procent, mens TP2-NSS porteføljen har en Sharpe 

ratio på 1,03 og en signifikant alpha på 11,99 procent. Risikotallene er også fine for de to porteføljer, 

men igen ses det, at der er en større risiko end i den europæiske portefølje. Der er højere Max DD, 

VaR og expected shortfall for MV2 porteføljen, mens TP2-NSS har ca. samme Max DD, men højere 

VaR og expected shortfall end hvad vi så på den europæiske portefølje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligesom med Schweiz må det konkluderes, at MV2 og TP2-NSS porteføljerne ligeledes har klaret 

sig godt i Tyskland, mens TP4 MN igen ikke er anbefalelsesværdig.  

 

 

 

 

Tabel 6.6: Performance- og risikomål for MV2, TP4 MN og TP2-NSS på det tyske marked 
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Frankrig 

Performance- og risikomål i tabel 6.7 viser de sammen tendenser som allerede set for Tyskland og 

Schweiz. MV2 og TP2-NSS porteføljerne klarer sig godt, med høje Sharpe ratios og høje signifikante 

alpha-værdier. Risikotallene vidner igen om den større usikkerhed, der er forbundet med at investere 

i et enkelt land frem for en samlet europæisk portefølje, hvilket resulterer i en højere Max DD, VaR 

og expected shortfall. I modsætning til i Tyskland og Schweiz overlever TP4 MN porteføljen i 

Frankrig, da det maksimale DD ender på 53 procent. Selvom der er et årligt merafkast på 17,50 

procent, gør den høje standardafvigelse, at t-testen ikke er signifikant, (1,70), hvilket betyder, at 

merafkastet ikke kan afvises at være signifikant forskelligt fra nul. Det kan derfor højst sandsynligt 

tilskrives en tilfældighed, at TP4 MN porteføljen ender med et højt TRI i 2016 på 912 point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storbritannien 

Porteføljerne i tabel 6.8 viser nok en gang de samme tendenser. Der observeres solide Sharpe ratios 

og alpha-værdier for MV2 og TP2-NSS porteføljerne. MV2 porteføljen klarer sig bedre på alle 

parametre end tangentporteføljen ud over en højere alpha-værdi på TP2-NSS. Igen ser vi at TP4 MN 

taber mere end 100 procent af det investerede beløb, hvorfor den udgår.  

 

Tabel 6.7: Performance- og risikomål for MV2, TP4 MN og TP2-NSS på det franske marked 



Side 101 af 130 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italien 

Det sidste land i vores europæiske portefølje er Italien. Tabel 6.9 viser en profitabel MV2 portefølje 

og en profitabel TP2-NSS portefølje, mens TP4 MN udgår med en max DD på over 100 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 6.8: Performance- og risikomål for MV2, TP4 MN og TP2-NSS på det britiske marked 

 Tabel 6.9: Performance- og risikomål for MV2, TP4 MN og TP2-NSS på det italienske marked 
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MV2 porteføljens Sharpe ratio i Italien er en smule lavere sammenlignet med de andre lande. Sharpe 

ratioen er 0,85, hvor den har været over 1 i de andre fire lande. TP2-NSS porteføljen har ligeledes en 

god Sharpe ratio og alpha-værdi. Risikotallene ligger også meget ens med de andre lande, og igen er 

det MV2 porteføljen, der har været mest attraktiv at investere i.  

 

6.3.1 Delkonklusion  

Vi har analyseret de dynamiske optimeringsporteføljer på enkeltlandsniveau, og har fundet 

interessante resultater. MV2 porteføljen klarer sig godt på alle individuelle markeder, med høje 

Sharpe ratios og alpha-værdier. Samtidig er risikotallene gode, med lave DD´s, VaR´s og expected 

shortfalls. Dette styrker robustheden af vores europæiske portefølje, og viser, at strategien også kan 

bruges på andre markeder, og ikke virker ved et tilfælde. Samtidig viser analysen, at der er en gevinst 

ved at sammensætte flere markeder til en samlet europæisk portefølje. Ved at have 20 procent i hvert 

marked får vi mere stabile afkast på den europæiske portefølje, som specielt sænker 

standardafvigelsen, hvilket resulterer i en højere Sharpe ratio og bedre risikotal. Faktisk er samtlige 

performance- og risikomål bedst på vores europæiske portefølje (udover enkelte alpha-værdier). 

Dette skyldes at alle faktorafkast ikke udvikler sig ens på tværs af markeder, hvilket afsnit 5.1 også 

vidnede om. Derfor er der fordele ved at sammensætte en portefølje af flere lande, da dette giver en 

bedre diversificering og en bredere eksponering mod forskellige industrier i forskellige lande.  

TP2-NSS porteføljen er ligeledes robust på alle individuelle lande, men vi ser igen fordele ved at 

sammensætte en europæisk portefølje, da dette er med til at sænke standardafvigelsen hvorved Sharpe 

ratioen stiger. Risikotallene bliver ligeledes generelt lavere i den europæiske portefølje.  

Derudover konkluderes det, at MV2 porteføljen er TP2-NSS overlegen på samtlige parametre på 

tværs af de individuelle lande. TRI er større for TP2-NSS grundet det højere merafkast, men MV2 

porteføljen vil som tidligere nævnt kunne geares.  

Slutteligt kan det konkluderes, at TP4 MN porteføljen taber over 100 procent i 4 ud af 5 lande, og 

derfor er en yderst usikker portefølje, som ikke kan anbefales investor. At TP4 MN giver et positiv 

afkast på den europæiske portefølje, kan derfor højst sandsynligt tilskrives en tilfældighed, og vi 

observerede da også i afsnit 5.3.2, at TP2 MN på det europæiske marked tabte over 100 procent af 

det investerede beløb. Den dynamiske tangent optimeringen giver alt for ekstreme vægte i 

faktorporteføljerne, og den er derfor ikke anvendelig uden restriktioner.  
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6.4 Handelsomkostninger 

Ved implementeringen af en handelsstrategi vil man som investor altid opleve handelsomkostninger, 

hvad enten der er tale om direkte- eller indirekte handelsomkostninger. Overordnet set kan 

handelsomkostninger deles op i to hovedgrupper (Pedersen, 2015); 1) transaktionsomkostninger i 

forbindelse med eksekveringen af handlerne, og 2) funding-omkostninger i forbindelse med gearing 

af investeringer.  

Transaktionsomkostninger er vigtige at forholde sig til for aktive investorer, da 

transaktionsomkostninger kan mindske handelsstrategiers profit i en sådan grad, at disse ikke længere 

findes attraktive at handle efter. Generealt betyder flere hyppige justeringer af porteføljerne højere 

transaktionsomkostninger for den aktive investor, hvorimod en passiv investor der følger en køb-og-

hold strategi generelt vil opleve relativt få og små transaktionsomkostninger.  

Handelsomkostninger kan være af stor relevans. En handelsstrategi der er baseret på mange handler, 

såsom en momentumstrategi, kan klare sig godt på papiret før der tages højde for omkostningerne, 

hvorimod realiteten kan være en helt anden når den endelig implementeres (Pedersen, 2015). 

 

Transaktionsomkostninger 

Ved handel af aktier og andre handlede aktiver, betaler investor i langt de fleste tilfælde kommission 

og andre omkostninger til deres respektive broker. Disse omkostninger betragtes som direkte 

omkostninger, og kan tilskrives direkte til hver enkel handel.  

Derudover kommer de indirekte transaktionsomkostninger ved at handle. Dette kan blandt andet være 

omkostninger forbundet med bid-/ask spreadet og market impact. Bid-/ask spreadet opstår fordi der 

er forskel på den pris køberne i markedet er villige til at købe et givent aktiv for, og den pris sælgerne 

i markedet er villige til at sælge dette samme aktiv for. Yderligere kan der opstå omkostninger i 

forbindelse med den market impact, du har som investor. Jo højere antal aktier du ønsker at handle, 

desto højere market impact vil du som investor, alt andet lige, have. Dette skyldes at spreadet vil blive 

udvidet, da det ikke er sikkert at alle aktierne investoren ønsker at købe/sælge er tilgængelig på den 

laveste/højeste udbuds-/budskurs i markedet. Som stor institutionel investor har man selvfølgelig 

mulighed for at lave blok-handler, hvor man krydser hele sin position på en midterpris i markedet, 

hvis man er i stand til at finde en modpart til handlen, hvor der derfor ikke vil opstå en omkostning i 

forbindelse med market impact.  
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Hovedregelen er, at desto mindre likvidt det handlede aktiv er, desto større indirekte omkostninger i 

forbindelse med bid-/ask spreadet og market impact vil man som investor opleve. Likvide aktier vil, 

alt andet lige, opleve mindre indirekte omkostninger, og aktier der oplever en stigning i indirekte 

omkostninger på visse tidspunkter, siges at have meget markedslikviditets risiko (Pedersen, 2015)  

 

Funding-omkostninger 

Funding-omkostninger opstår når en investor ønsker at geare sin investering, og derfor skal ud at låne 

likvide midler til en højere rente end den han selv kan få på de til rådige frie midler, samt den 

indtjening der følger ved kort-salg (Pedersen, 2015). Yderligere er der ligeledes forbundet en 

indirekte omkostning i form af funding-likviditets risiko. Der er en risiko for, at investor ikke kan 

møde sine funding-forpligtigelser, og derfor må likvidere hans givne positioner med et tab for at 

imødekomme disse.  

 

6.4.1 Analyse af implikationerne ved handelsomkostninger på optimeringsstrategierne 

I dette afsnit vil de bedst performende porteføljer underlægges transaktionsomkostninger, i et forsøg 

på at undersøge om disse porteføljer kan modstå dette. Resultaterne vil blive holdt op i mod en passiv 

køb-og-hold strategi i den europæiske markedsportefølje. Det antages, at man kan investere i den 

europæiske markedsportefølje igennem et finansielt struktureret produkt, som for eksempel en ETF, 

hvorfor handelsomkostningerne forbundet med denne investering, alt andet lige, er negligerbare.  

Der tages udgangspunkt i henholdsvis MV2- og TP2-NSS porteføljerne i nedenstående analyse. I 

afsnit 6.3 blev det påvist, at TP4 porteføljen udgik i fire ud af de fem lande hvor optimeringsmodellen 

blev testet, og altså tabte den fulde værdi. Derfor analyserer vi ikke videre på tangentporteføljer uden 

restriktioner i dette afsnit.  

Endvidere, tages der udgangspunkt i, at de enkelte faktorer er investerbare aktiver. Dette betyder, at 

der kun tages handelsomkostninger af de løbende ændringer i porteføljerne ud fra de optimale faktor-

vægte, og altså ikke handelsomkostninger forbundet med de underliggende handler der udgør selve 

faktorporteføljen. Dette er selvfølgelig en forsimpling af virkeligheden, men vi har vurderet, at det 

ville involvere for mange subjektive skøn, hvis vi skulle estimere på de underliggende handler i 

faktorporteføljerne hver måned.   
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Nedenfor undersøges MV2- og TP2-NSS porteføljernes robusthed over for handelsomkostninger, 

med udgangspunkt i henholdsvis rene direkte transaktionsomkostninger, samt over for omkostninger 

forbundet med aktiv forvaltning igennem en fond.  

 

Implikationerne ved direkte handelsomkostninger  

Som beskrevet i forrige afsnit er det altid vigtigt at overveje eventuelle transaktionsomkostninger i 

forbindelse med en handelsstrategi, da transaktionsomkostninger kan være med til at gøre en ellers 

attraktiv strategi til en underskudsgivende affære. Først testes der, om MV2- og TP2-NSS 

porteføljerne kan overleve direkte transaktionsomkostninger. Der bliver i denne afhandling ikke set 

nærmere på indirekte omkostninger, som blandt andet bid-/ask spreadet og market impact, samt på 

funding costs, da dette vil kræve data, der er uden for afhandlings omfang.  

Ud fra data stillet til rådighed fra ABG Sundal Collier9-Copenhagen Branch, ses det at, ud af 47 tier1 

og tier2 kunder, betales der mellem 3- til 20 basispunkter (gennemsnitligt betaler kunderne 14,6 

basispunkter). Tre basispunkter beskriver en situation, hvor kunden har en position der gør dem i 

stand til at presse kommissionssatsen, samtidig med at der udelukkende betales for execution. 20 

basispunkter beskriver en situation, hvor kunden betaler for alle services forbundet med at være 

tilknyttet en investeringsbank som ABG Sundal Collier, lad det være sig execution, research, 

roadshows, seminarer, øvrige events, og så videre.   

For at teste optimeringsstrategierne, testes der først for hvilken påvirkning omkostninger på 20 

basispunkter vil medføre. Overlever strategierne ikke denne kommissionssats, kan der endvidere 

testes for, på hvilket omkostningsniveau strategierne kan overleve. 

Når MV2- og TP2-NSS porteføljerne testes med henhold til transaktionsomkostninger, antages det at 

der i periode t=0 (31/07/1997) investeres et beløb, for eksempel 100 kroner. Der investeres ud fra de 

vægte som optimeringsmodellerne foreskriver, hvilket vil sige, at hedder en porteføljevægt 10 procent 

i en given faktor på t=0, så investeres der 10 kroner i selv samme faktor. På t=1 opgøres den nye 

samlede porteføljeværdi, som nu er forskellig fra 100 kroner, alt efter hvad afkastene i de enkelte 

faktorer har været i perioden. Ud fra den nye porteføljeværdi på t=1 fordeles investeringerne i de 

enkelte faktorer ud, alt efter hvad optimeringsmodellerne foreskriver med henhold til faktor-vægtene. 

Dette gentages for alle måneder til og med 31/12/2016. Grunden til at denne fremgangsmåde benyttes, 

                                                           
9 ABG Sundal Collier er en norsk investeringsbank, med fokus på de skandinaviske markeder. ABG Sundal Collier er 

børsnoteret på den norske børs, og har institutionelle investorer og hedge fonde som primære kunder.  



Side 106 af 130 

 

er at det giver et mere retvisende billede af den egentlige omsætning i de enkelte faktorer, da der på 

denne måde tages højde for ændringerne i de løbende relative porteføljevægte, i stedet for absolutte 

ændringer ud fra optimeringsmodellen. Havde man taget de absolutte ændringer givet af 

optimeringsmodellerne, havde antagelsen været, at der i hver periode ville blive investeret således 

den samlede porteføljeværdi ville svare til 100 kroner. 

I nedenstående afsnit benyttes betegnelserne MV2-T1 og TP2-NSS-T1 om optimeringsstrategierne 

efter transaktionsomkostninger. MKT EU er markedsporteføljen for det samlede europæiske marked. 

Vi antager her, at transaktionsomkostninger forbundet med denne køb-og-hold investering er nul.  

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel 6.10 viser hvordan MV2- og TP2-NSS porteføljerne klarer sig efter de ovennævnte 

transaktionsomkostninger, sammenlignet med en passiv investering i den europæiske 

markedsportefølje. Merafkast, standardafvigelse og Sharpe ratio er årlige tal. De direkte 

handelsomkostninger ved denne metode er ret lave, og ligger på en gennemsnitlig årlig reduktion på 

henholdsvis 0,18 procent for MV2 porteføljen, og 0,39 procent for TP2-NSS porteføljen. Derfor ser 

vi, at optimeringsstrategierne stadig klarer sig relativt godt, sammenlignet med den passive 

investering. Selv efter disse transaktionsomkostninger, er Sharpe ratioen på begge optimerings-

porteføljer stadig høje.  

 

 

 

 

 

Tabel 6.10: Optimale porteføljer efter 20 basis punkter transaktionsomkostninger 
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Figur 6.2 viser det indekseret merafkasts udvikling på de to optimeringsporteføljer og 

markedsporteføljen. Da transaktionsomkostningerne er lave, er der ikke yderligere konklusioner at 

tilføje til de enkelte porteføljer, som ikke tidligere er beskrevet. 

Med de beskrevne antagelser bag ved transaktionsomkostningerne må det overordnet konkluderes, at 

begge optimeringsporteføljer klarer sig bedre end en passiv investering i markedsporteføljen.  

 

Implikationerne ved faste årlige handelsomkostninger 

Vi nævnte i afsnit 6.4.1 at vi kun tager handelsomkostninger af de løbende ændringer i 

optimeringsporteføljerne. Man kan argumentere for, at vi med antagelsen i T1 undervurderer de 

faktiske transaktionsomkostninger. Derfor vil der i følgende afsnit bruges en anden metode til 

udregningen af handelsomkostninger. Der bliver taget udgangspunkt i AQR Capital, som har aktive 

fonde der investerer i faktorporteføljer. Vi tager i følgende udgangspunkt i en af disse fonde.   

Fonden der tages udgangspunkt i, er en alternativ fond10, som investerer i fire faktorer: Value, 

Momentum, Carry og Defensive. Value- og momentumfaktorerne indgår allerede direkte i vores 

porteføljer. Defensive-faktoren indgår ikke direkte i vores porteføljer, men den kan opfattes som en 

kombination af BAB- og QMJ-faktorerne, eftersom den invester i lav-beta aktier i selskaber med 

stabil indtjening, høj profitabilitet, lav operationel og finansiel gearing, samt andre mål for kvalitet11. 

Carry-faktoren indgår ikke i vores analyse. Dette er en faktor, som udnytter at højere udbytte-

betalende aktier, giver et større totalafkast, end lavere udbytte-betalende aktier. Selvom denne fond 

ikke er 100 procent sammenlignelig med vores faktorporteføljer, mener vi, at de omkostninger der er 

                                                           
10 https://funds.aqr.com/our-funds/alternative-investment-funds/style-premia-alternative-fund#qspnx 
11 https://funds.aqr.com/our-funds/equity-funds/defensive-style-funds/large-cap-defensive-style-fund 

Figur 6.2: Indekseret merafkast efter 20 basis punkter transaktionsomkostninger (Log-skala venstre, standard skala højre) 
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forbundet med at drive fonden, er et godt estimat på hvad det vil koste i handelsomkostninger at drive 

vores optimeringsporteføljer. AQR tager 2,58 procent årligt for at drive denne fond, og det inkluderer 

alle tænkelige omkostninger. Dette betyder, at både alle direkte- og indirekte omkostninger er 

inkluderet samt et management fee på 1,35 procent.  

Vi trækker derfor 2,58 procent årligt fra vores optimeringsporteføljer, og ser hvordan dette påvirker 

performance. Hvis porteføljerne kan klare disse omkostninger, understøtter det tesen om, at 

porteføljerne udkonkurrerer en passiv investering i markedsporteføljen.   

 

 

 

 

 

 

Ovenstående tabel 6.11 viser, at begge optimeringsporteføljer stadig har markant bedre Sharpe ratio 

end markedsporteføljen, selv efter relativt store handelsomkostninger. Merafkastet på MV2 

porteføljen er gennemsnitligt ca. 2 procent lavere årligt end for markedsporteføljen, dog med meget 

lavere risiko, hvorfor begge porteføljer stort set ender i samme indekseret afkast i slutningen af 2016, 

med henholdsvis 184 point for MV2 porteføljen og 194 point for MKT EU porteføljen. TP2-NSS 

porteføljen ender i det højeste indekseret merafkast på 293 point, og har desuden det højeste 

gennemsnitlige årlige merafkast af de tre porteføljer.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.11: Optimale porteføljer efter årlige handelsomkostninger på 2,58%  
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Figur 6.3 viser ikke de store forskelle fra figur 6.2, blot at merafkastene er lavere grundet de højere 

handelsomkostninger. Det ses at det indekserede merafkast for MV2 porteføljen i store dele af 

undersøgelsesperioden ligger under merafkastet i markedsporteføljen. Dog er det tydeligt at se, at 

MV2 porteføljen er forbundet med meget mindre risiko, på den stabile opadgående trend i merafkast.   

 

6.4.2 Delkonklusion 

Vi kan nu konkludere, at begge optimeringsporteføljer har kunnet levere gode afkast under begge 

antagelser om transaktionsomkostninger og stadig have en markant højere Sharpe ratio end en passiv 

investering i markedsporteføljen.  

Den første antagelse om transaktionsomkostninger hvor der kun blev betalt omkostninger af de 

løbende ændringer af porteføljevægtene, påvirkede ikke optimeringsporteføljerne signifikant, 

eftersom omkostningerne var relativt lave.  

Derfor lavede vi en mere aggressiv antagelse vedrørerene handelsomkostninger. I denne antagelse er 

der inkluderet et management fee på 1,35 procent, hvorfor det kan argumenteres, at omkostningerne 

er højere end hvad man i praksis ellers ville opleve som investor.  

Konstruktionsmæssigt er der ikke et 100 procents overlap mellem AQRs fond og vores portefølje. 

Dog vurderes det, at fonden fungerer som en god proxy for de faktiske transaktionsomkostninger, 

man som investor ville møde i praksis.  

At MV2- og TP2-NSS porteføljerne kan overleve årlige omkostninger på 2,58 procent og stadig være 

mere attraktive end en passiv investering i markedsporteføljen, vidner om den høje profitabilitet der 

har været på vores porteføljer.  

Figur 6.3: Merafkast efter årlige handelsomkostninger på 2,58% (Log-skala venstre, standard skala højre) 
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Selvom ovenstående vidner om fordelagtige optimeringsstrategier, selv efter handelsomkostninger, 

ville det være en god idé at prøve egentligt at handle strategierne i en mindre skala, for at finde ud af 

om de i praksis kan bære omkostningerne. På denne måde bliver strategierne eksponeret mod nogle 

at de mere indirekte- og direkte omkostninger, som denne afhandling ikke har taget højde for.  

 

6.5 Dynamiske eller statiske vægte i faktorerne?   

Vi afsluttede afsnit 6.1 med at konkludere, at det krævede en inddragelse af transaktionsomkostninger 

for at vurdere, om det skaber værdi at have dynamiske frem for statiske vægte. Dettes skyldes den 

meget solide benchmark portefølje, som havde konstante vægte på 1/6 i alle seks faktorer. Denne 

portefølje leverede rigtig gode performance- og risikomål, som specielt udkonkurrerede TP2-NSS 

porteføljen. MV2 porteføljen havde stadig højest Sharpe ratio og lavere risiko, men spreaded på 

merafkastet mellem porteføljerne kunne ikke afvises at være signifikant forskelligt fra nul.  Der vil 

utvivlsomt være større transaktionsomkostninger ved dynamiske vægte der ændres hver måned, frem 

for statiske vægte. Dette betyder dog ikke, at der ikke skal handles i den statiske portefølje, da denne 

stadig vil skulle re-balanceres hver måned for at holde de samme konstante vægte. Da 

omkostningerne forbundet med konstrueringen af de seks faktorporteføljer er de samme, skal vi blot 

sammenligne hvad re-balanceringen koster i henholdsvis den dynamiske og den statiske portefølje, 

for at sammenligne transaktionsomkostninger og den samlede profitabilitet. Vi ved allerede at re-

balanceringen i gennemsnit koster 0.18 procent i MV2 porteføljen årligt, jf. forrige afsnit. 

Nedenstående tabel 6.12 viser transaktionsomkostningerne for re-balancering i benchmark 

porteføljen.  

 

 

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er transaktionsomkostningerne for re-balancering i benchmark 

porteføljen næsten ikke eksisterende under vores antagelse om transaktionsomkostningen ved re-

balancering, og koster i gennemsnit 0,01 procent årligt. Dette ændrer benchmark porteføljens Sharpe 

Porteføljer efter trans. omk. 1 BM-T1

Merafkast 6,48%

Standardafvigelse 4,15%

Sharpe ratio 1,56

Indekseret merafkast 2016 346

Gns. årlig reduktion af afkast 0,01%

A
n

tage
lse

 1

Tabel 6.12: Benchmark-porteføljen efter transaktionsomkostninger 
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ratio fra 1,58 uden transaktionsomkostninger til 1,56 med. MV2 porteføljen har forsat den højeste 

Sharpe ratio på 1,67 efter transaktionsomkostninger, og vi så i afsnit 5.6 at MV2 porteføljen havde 

lavere Max DD, VaR og expected shortfall. 

Det må derfor konkluderes, at der skabes værdi i form af en højere Sharpe ratio og lavere risikomål 

ved at have dynamiske- frem for statiske vægte. Vi så i afsnit 5.3.1, at vægtene i MV2 porteføljen 

ændrede sig over tid, men at udsvingene i vægtningen ikke ændredes meget fra periode til periode, 

hvorfor transaktionsomkostningerne mellem BM- og MV2 porteføljen ikke er markant forskellige. 

 

6.6 Konklusion på analyse del 2 

Analyse del 2 har beskæftiget sig med følsomheden og robusthedens af de tidligere fundne optimale 

porteføljer, MV2, TP4 MN samt TP2-NSS. Derfor blev der foretaget en følsomhedsanalyse, hvor der 

blev testet for følsomheden over for ændringer i nogle af de underliggende antagelser bag ved 

optimeringsmodellerne. Yderligere er der blevet foretaget en analyse af transaktionsomkostningers 

konsekvenser på modellerne, en out-of-sample test, og en benchmark portefølje som 

optimeringsmodellerne blev testet op i mod.   

Benchmark porteføljen med statiske vægte udkonkurrerede begge tangentporteføljer (TP2-NSS og 

TP4 MN) både på performance og risikomål, og de er derfor ikke interessante at investere i.  

Minimum-varians porteføljen (MV2) havde imidlertid højere Sharpe ratio og bedre risikotal end 

benchmark-porteføljen, og var derfor at foretrække både før efter inkludering af 

transaktionsomkostninger. 

Generelt kunne det ud fra følsomhedsanalysen konkluderes, at MV2- og TP2-NSS porteføljernes 

Sharpe ratio og Information ratio kunne optimeres ved en shrinking intensity i intervallet 0,1-0,3, 

hvilket dog gik ud over modellernes alpha. Yderligere kunne det konkluderes, at 

optimeringsmodellerne ikke udviste stor følsomhed over for variation i sample perioden på ± 1 år og 

±0,1 i shrinking intensity fra base casen. Der blev lagt op til, at et videre studie kunne beskæftige sig 

med en optimering af dynamisk shrinking intensities ved porteføljekonstruktion.   

I out-of-sample testen blev det konkluderet, at MV2 porteføljen klarede sig godt på alle individuelle 

markeder, både når det kom til performance- og risikomål. Endvidere klarede den samlede 

europæiske portefølje sig generelt bedre i de enkelte faktorer i forhold til de individuelle lande, hvilket 

igen vidner om den diversificeringseffekt, som minimum-varians optimeringen benytter sig af.  
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Samme generelle mønster kunne ses ved TP2-NSS optimeringen på tværs af de individuelle lande. 

Derfor blev det konkluderet, at de gode resultater i den sammensatte europæiske portefølje ikke 

skyldtes en ren tilfældighed, men en underliggende robust optimeringsmodel. Slutteligt kunne det 

konkluderes, at tangentporteføljerne uden restriktioner er meget usikre, og at de forholdsvis gode 

resultater af porteføljen på det europæiske marked højst sandsynligt mere var en tilfældighed.   

Det kunne konkluderes, at begge optimeringsporteføljer er i stand til at overleve 

transaktionsomkostninger, under de antagelser stillet op i denne afhandling, og samtidig have en 

markant højere Sharpe ratio end en passiv investering i markedsporteføljen. På grund af 

afhandlingens omfang blev der opstillet to scenarier; 1) et scenarie hvor der tages 20 basispunkter i 

ren execution cost, og 2) et scenarie hvor handelsomkostningerne på 2,58 procent var bestemt ud fra 

en aktiv forvaltet fond fra AQR, som der fungerede som en proxy for vores porteføljer.  

Slutteligt blev det konkluderet, at det er fordelagtigt at vælge en dynamisk- frem for en statisk 

optimeringsmodel, da der på denne måde skabes merværdi i form af en højere Sharpe ratio og med 

samtidig lavere risikomål. 
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7. Konklusion og perspektivering 

 

7.1 Konklusion 

Afhandlingen har fundet signifikante faktorpræmier på det europæiske aktiemarked i perioden 1987-

2016, både på individuelle lande og i en samlet europæisk portefølje. Størrelsen på præmierne har 

varieret mellem landende, dog har de enkelte faktorpræmier overordnede udvist de samme tendenser 

i forhold til afkast. Størrelsespræmien er den eneste faktorpræmie, som ikke har eksisteret, og som 

tilmeld har været negativ i flere lande. Resultatet var i overensstemmelse med afsnit 2.2.1, som viste 

at litteraturen finder de samme konklusion. Value-præmien har genereret bedre resultater, men har 

ligeledes givet et beskedent afkast i forhold til momentum-, betting-against-beta og quality-minus-

junk præmierne, som har leveret høje og signifikante afkast på tværs af alle lande. At størrelses- og 

value-præmien har givet de laveste afkast, medfører dog ikke, at de ikke har været fornuftige at 

investere i, i kombination med de øvrige faktorer. Vi så blandt andet, at vores bedst performende 

portefølje, MV2, havde en stor eksponering mod specielt størrelsesfaktoren grundet dens lave 

standardafvigelse og negative korrelation med de fleste andre faktorer.   

Der blev fundet tydelige diversificeringseffekter ved at have en sammensat europæisk portefølje frem 

for porteføljer i de individuelle lande. Denne effekt kunne observeres både på de enkelte faktorer, og 

på de dynamiske optimeringsporteføljer. Ved at have et større investeringsunivers bliver porteføljerne 

eksponeret overfor flere industrier og forskellige markeder. Dette resulterede i at draw down faldt på 

de fleste faktorer.  Det kunne yderligere observeres, at Sharpe ratioen ved dannelsen af den 

europæiske portefølje blev mere stabile for størrelses, - markeds, - og value-faktorerne, mens den 

blev væsentligt forbedret for momentum-, betting-against-beta- og quality-minus-junk faktorerne.  

MV2 porteføljen har været den bedste dynamiske optimeringsstrategi at følge, både i forhold til 

risikojusteret afkast (Sharpe ratio) og samtlige risikomål. En flerfaktormodel viste ligeledes, at MV2 

porteføljen har haft en større alpha-værdi end de to bedste tangentporteføljer, TP4 MN og TP2-NSS.  

Tangentporteføljer uden restriktioner har fungeret dårligt på det europæiske marked, og kan generelt 

ikke anbefales at bruges i praksis grundet den store følsomhed over for støj i input. Tangentporteføljer 

med kortsalgsrestriktioner har klaret sig bedre, og har leveret attraktive performance- og risikomål. 

Dog blev tangentporteføljen udkonkurreret af benchmark porteføljen der havde statiske vægte i 

faktorerne. Derfor anbefaler afhandlingen, alt andet lige, ikke optimering med tangentporteføljer. 

MV2 porteføljen havde bedre performance- og risikomål end benchmarket, og dette resultat ændrede 

sig ikke efter inkludering af transaktionsomkostninger forbundet med den månedlige re-balancering.  
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Dette betyder, at det er muligt at skabe merværdi ved at have dynamiske- frem for statiske 

porteføljevægte.   

Følsomhedsanalysen af sample perioden og shrinking intensity viste, at vores parametre ikke var 

optimale i forhold til at maksimere Sharpe- og Information ratio for vores data. Den optimal shrinking 

intensity lå i intervallet 0,1-0,3 givet ønske om maksimal Sharpe- og Information ratio, hvilket dog 

vil medføre en forringelse af alpha. Yderligere kunne det konkluderes, at optimeringsmodellerne ikke 

udviste stor følsomhed over for variation i sample perioden på ± 1 år og ±0,1 i shrinking intensity fra 

base casen. 

Out-of-sample testen afslørede, at det højst sandsynligt kunne tilskrives et tilfælde, at TP4 MN 

virkede fornuftigt på den europæiske portefølje, eftersom den tabte over 100 procent af sin initiale 

investering i fire- ud af fem individuelle lande. Samtidig styrkede testen robustheden af resultaterne 

for MV2 porteføljen, som klarede sig godt på alle individuelle lande, både med henhold til 

performance- og risikomål. Ligeledes klarede TP2-NSS porteføljen sig fint på alle individuelle lande. 

Out-of-sample testen afslørede desuden, at der er en diversificeringseffekt ved en samlet europæisk 

portefølje. Både MV2- og TP2-NSS porteføljerne klarede sig godt på individuelle lande, men viste 

signifikant bedre resultater på den sammensatte europæiske portefølje.  

Både MV2 og TP2-NSS porteføljerne leverede gode resultater, selv efter inkludering af 

handelsomkostninger. Selv med en årlig reduktion på 2,57 procent af merafkastet kunne begge 

porteføljer udkonkurrere en passiv investering i markedsporteføljen med markant højere Sharpe ratio.  

Afhandlingen har fundet robuste faktorpræmier på tværs af det europæiske aktiemarked, og en 

minimum-varians portefølje har leveret det bedste risikojusteret afkast fra 1995 til 2016, og bliver 

derfor anbefalet til investor.  
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7.2 Perspektivering 

Denne afhandling har givet anledning til, at det kunne være relevant for videre studier at undersøge 

følgende:  

For det første kunne det være interessant at dekomponere faktorpræmierne ned på underliggende 

enkelt-aktie niveau. Dette ville være interessant fordi, at investor kunne tænkes at opleve 

kortsalgsrestriktioner i al almindelighed. Dette gør det i praksis umuligt at investere i 

faktorporteføljerne, da disse som bekendt pr. konstruktion består af både lange- og korte positioner. 

Det kan derfor undersøges, om der ved investering i udelukkende de lange positioner, har været 

muligt at genere et signifikant merafkast på det europæiske marked, eller om faktorporteføljerne kun 

er fordelagtige ved også at have de korte positioner i porteføljen også. 

For det andet, kan der sandsynligvis med fordel inddrages flere faktorer, end de seks der er undersøgt 

i denne afhandling. Tilmed kan det ligeledes overvejes om andre aktivklasser skal inddrages. Af andre 

aktivklasser kan blandt andet overvejes stats- og selskabsobligationer, commodities i form af 

ædelmetaller, olie, kaffe og deslige, eller likvide midler i form af kontanter placeret til den risikofrie 

rente.  

For det tredje, kan der med fordel inddrages en dynamisk shrinking intensity der ændrer sig fra 

periode til periode, da dette er teoretisk mest korrekt. Ved en dynamisk shrinking intensity, genereres 

der en ny shrinking intensity ved hver re-balanceringsperiode, som så benyttes til udregningen af de 

optimale porteføljevægte. 

Slutteligt, lægges der op til at der i et videre studie undersøges hvilke implikationer indirekte 

handelsomkostninger og funding-omkostninger vil have på optimeringsmodellerne. Dette kunne ikke 

yderligere analyseres i denne afhandling med de valgte datasæt. Når der er taget højde for alle 

tænkelige omkostninger, kunne det tænkes, at MV2 porteføljen ikke længere er fordelagtig.  

 

 

 

 

 

 



Side 116 af 130 

 

8. Litteraturliste 

Ang, A. (2014). Asset Managemnt: A Systematic Approach to Factor Investing. New York: Oxford 

University Press. 

Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y., & Zhang, X. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected 

Returns. Journal of Finance, 259-299. 

AQR. (2017, Maj 2). Retrieved from AQR: https://www.aqr.com 

AQR Funds. (2017, Maj 2). Retrieved from AQR Funds: https://funds.aqr.com/our-funds/equity-

funds/defensive-style-funds/large-cap-defensive-style-fund 

AQR Funds. (2017, Maj 2). Retrieved from AQR Funds: https://funds.aqr.com/our-

funds/alternative-investment-funds/style-premia-alternative-fund#qspnx 

AQR Library. (2017, Maj 2). Retrieved from AQR: https://www.aqr.com/library/data-sets/ 

Asness, C. S., Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014, June 19). Quality Minus Junk. Working Paper, 

1-65. 

Asness, C., & Frazzini, A. (2013). The Devil in HML´s Details . The Journal of Portfolio 

Management 39, 4. 

Asness, C., Moskowitz, T., & Pedersen, L. (2013). Value and Momentum Everywhere. The Journal 

of Finance 3 , 929-985. 

Banz, R. (1981). The Relationship Between Return And Market Value Of Common Stocks. Journal 

of Financial Ecnomics 9, 3-18. 

Barberis, N., Shleifer, A., & Vishny , R. (1998). A Model of Investor Sentiment . Journal of 

Financial Economics 49, 307-343. 

Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings 

Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finace, Vol. 32, No. 3, 

663-682. 

Black , F. (1986). Noise. Journal of Finance 41, 529-543. 

Black, A., & McMillan, D. (2006). Asymmeteric risk premium in value and growth stocks. 

International Review of Financial Analysis 15, 237-246. 

Black, F. (1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. The Journal of Business 45, 

4445-455. 

Black, F. (1993). Beta and return. Journal of Portfolio Management 20, 8-18. 



Side 117 af 130 

 

Black, F., Jensen, M., & Scholes, M. (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical 

Tests. Theory of Capital Markets. 

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus , A. (2014). Investments. Berkshire: McGraw-Hill Education. 

Brown, P., Kleidon, A., & Marsh, T. (1983). New evidence on the nature of size related anomalies 

in stock prices. Journal of Financial Economics 12, 33-56. 

Capual, C., Rowley, I., & Sharpe, W. (1993). International Value and Growth Stock Returns. 

Financial Analysist Journal 49, 27-36. 

Carhart, M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 57-82. 

Chan, L., Chen, N.-F., & Hsieh, D. (1985). An Exploratory Investigation of the Firm Size Effect. 

Journal of Financial Economics 14, 451-471. 

Chan, L., Hamao, Y., & Lakonishok, J. (1991). Fundamentals and stock returns in Japan. Journal of 

Finance 46, 1739-1789. 

Chordia , T., & Shivakumar, L. (2002). Momentum, Business Cycle and Time-Varying Expected 

Returns. Journal of Finance 57, 985-1019. 

Clarke, R., Silva, H., & Thorley , S. (2006). Minimum-variance portfolios in the US equity market. 

Journal of Portfolio Management 33. 

Cooper, M., Gutierrez, R., & Hameed, A. (2004). Market States and Momentum. The Journal of 

Finance 59, 1345-1365. 

Daniel, K., & Moskowitz, T. (2013). Momentum Crashes . Swiss Finance Institute Research Paper 

, 13-61. 

Daniel, K., & Titman, S. (1997). Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in 

Stock Returns. Journal of Finance 52 , 1-33. 

Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). A Theory of Overconfidence, 

Selfattribution and Security Market Under and Over-reactions. Journal of Finance 53, 1839. 

Davis, J., Fame, E., & French, K. (2000). Characteristics, Covariances and Average Returns: 1929 

to 1997. Journal of Finance , 389-406. 

De Bondt, W., & Thaler, R. (1985). Does the Sotck Market Overreact? The Journal of Finance , 

793-805. 

Dimson, E., & Marsh, P. (1999). Murphy´s Law and Market Anomolies. Journal of Portfolio 

Management 25, 53-69. 

Fama, E., & French , K. (2012). Size, value, and momentum in international stock returns. Journal 

of Financial Economics 105, 457-472. 



Side 118 af 130 

 

Fama, E., & French, K. (1992a). The Cross-Section of Expected Stock Returns. The Journal of 

Finance 53 (6), 427-465. 

Fama, E., & French, K. (1992b). The Economic Fndamentals of Size and Book-to-Market Equity. 

Working paper. Chicago, Illinois: Graduate School of Business, University of Chicago. 

Fama, E., & French, K. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal 

of Financial Economics 33, 3-56. 

Fama, E., & French, K. (1995). Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns. Journal 

of Finance 50, 131-155. 

Fama, E., & French, K. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of 

Finance 51, 55-84. 

Fama, E., & French, K. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. Journal of 

Finance, 1979-99. 

Fama, E., & MacBeth, J. (1974). Tests of Multiperiod Two Parameter Model. Journal of Political 

Economy. 

Fisher, G., Shah, R., & Titman , S. (2016). Combining Value and Momentum . Journal Of 

Investment Management 14, 33-48. 

Frazzini, A. (2017, Maj 2). Econ Yale. Retrieved from Econ Yale: 

http://www.econ.yale.edu/~af227/ 

Frazzini, A., & Pedersen, L. H. (2014). Betting against beta. Journal of Financial Economics(111), 

1-25. 

Graham, B., & Dodd, D. (1934). Security Analysis. United States: Whittlesey House. 

Haugen, R. (1995). The New Finance: The Case against Efficient Markets. Prentice Hall. 

Haugen, R., & Baker, N. (1991). The efficient market inefficiency of capitalisation weighted stock 

portfolios . Journal of Portfolio Management 17. 

Hong, H., & Stein, J. (1999). A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and 

Overreaction in Asset Markets. The Journal of Finance 6, 2143-2184. 

Hull, J. C. (2012). Options, Futures, And Other Derivatives (Eigth ed.). Harlow: Pearson Education 

Limited. 

Israel, R., & Ross, A. (2015). Measuring Factor Exposures: Uses and Abuses. Greenwich, CT: 

AQR Capital Management, LLC. 

Jagadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buting Winners and Selling Losers: Implications for 

Stock Markets Efficiency . The Journal of Finance , 65-91. 



Side 119 af 130 

 

Jegadeesh, N., & Titman, S. (2001). Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of 

Alternative Explanations . The Journal of Finance, 699-720. 

Keim, D. (1983). Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality. Journal of Financial 

Economics, 13-22. 

Khodadadi, A., Tutuncu, R., & Zangari, P. (2006). Optimisation and quantitative investment 

management . Journal of Asset Management 7 , 83-92. 

Kozlov, M., & Petajisto, A. (2013). Global Return Premiums on Earnings Quality, Value, and Size. 

SSRN Electronic Journal. 

Kwan, C. C. (2011). An Introduction to Shrinkage Estimation of the Covariance Matrix: A 

pedagogic Illustration. Spreadsheets in Education (eJSiE) Vol. 4: Iss.3, Article 6.  

Lakonishok, J., Schleifer , A., & Vishny, R. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation and Risk. 

Journal of Finance 49, 1541-1578. 

Ledoit, O., & Wolf, M. (2003). Improved Estimation of the Covariance Matrix of Stock Returns 

With an Application to Portfolio Selection. Journal of Empirical Finance 10, 603-621. 

Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). Honey, I Shrunk the Sample Covariance Matrix. Journal of 

Portfolio Management 31 , 110-119. 

Liew, J., & Vassalou, M. (2000). Can Book-to-Market, Size and Momentum Be Risk Factors that 

Predict Economic Growth? Journal of Financial Economics 57 (2), 221-245. 

Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock 

Portfolios and Capital Budget. Review of Economics and Statistics, 13-37. 

Liu, W., Strong, N., & Xu, X. (1999). The Profitability of Momentum Investing . The Journal of 

Business Finance & Accounting 26, 1043-1091. 

MacKinlay, A. (1995). Multifactor models do not explain deviations from the CAPM. Journal of 

Financial Economics 38, 3-28. 

Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, 77-91. 

Novy-Marx, R. (2013). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. Journal of 

Financial Economics, 1-28. 

Pedersen, L. H. (2015). Efficiently Inefficient - How Smart Money Invests and Market Prices Are 

Determined. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

Reinganum, M. R. (1981). Misspecification of capital asset pricing: Empirical anomalies based on 

earnings yield and market values. Journal of Financial Economics vol. 9, 19-46. 



Side 120 af 130 

 

Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. 

Journal of Portfolio Management 11, 9-17. 

Ross, S. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal Of Economic Theory , 341-

360. 

Rouwenhorst, K. (1998). International Momentum Strategies. Journal of Finance 53, 267-284. 

Rouwenhorst, K. (1999). Local return factors and turnover in emerging stock markets. Journal of 

Finance 54, 1439-1464. 

Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium . Journal of Finace. 

Sharpe, W. F. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management Science, 9:277-293. 

Stattman , D. (1980). Book values and stock returns. The Chicago MBA: A Journal of Selected 

papers 4, 25-45. 

Titman, S., Fisher, G., & Shah, R. (2016). Combining Value and Momentum. Journal of Investment 

Management 14, 33-48. 

van Dijk, M. (2011). Is size dead? A review of the size effect in equity returns . Journal of Banking 

& Finance 35, 3263-3274. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 121 af 130 

 

9. Appendiks  

 

Appendiks 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facto
r

M
arket

Facto
r

SM
B

Facto
r

H
M

L D
evil

Facto
r

W
M

L
Facto

r
B

A
B

Facto
r

Q
M

J

M
arket

Sam
p

le sta
rt

M
arket

Sam
p

le sta
rt

M
arket

Sam
p

le sta
rt

M
arket

Sam
p

le sta
rt

M
arket

Sam
p

le sta
rt

M
arket

Sam
p

le sta
rt

A
u

stralia 
30-11-1985

A
u

stralia 
31-07-1989

A
u

stralia 
28-02-1989

A
u

stralia 
30-11-1986

A
u

stralia 
31-12-1988

A
u

stralia 
31-07-1994

A
u

stria
31-01-1986

A
u

stria
31-07-1990

A
u

stria
31-07-1990

A
u

stria
31-01-1987

A
u

stria
28-02-1989

A
u

stria
31-07-1995

B
elgiu

m
31-01-1986

B
elgiu

m
31-07-1990

B
elgiu

m
31-07-1990

B
elgiu

m
31-01-1987

B
elgiu

m
28-02-1989

B
elgiu

m
31-07-1995

C
an

ad
a

28-02-1981
C

an
ad

a
31-07-1983

C
an

ad
a

28-02-1982
C

an
ad

a
31-01-1983

C
an

ad
a

28-02-1985
C

an
ad

a
28-02-1982

Sw
itzerlan

d
31-01-1986

Sw
itzerlan

d
31-07-1990

Sw
itzerlan

d
31-07-1990

Sw
itzerlan

d
31-01-1987

Sw
itzerlan

d
28-02-1989

Sw
itzerlan

d
31-07-1995

G
erm

an
y

31-01-1986
G

erm
an

y
31-07-1990

G
erm

an
y

31-07-1990
G

erm
an

y
31-01-1987

G
erm

an
y

28-02-1989
G

erm
an

y
31-07-1995

D
en

m
ark

31-01-1986
D

en
m

ark
31-07-1990

D
en

m
ark

31-07-1990
D

en
m

ark
31-01-1987

D
en

m
ark

28-02-1989
D

en
m

ark
31-07-1995

Sp
ain

31-01-1986
Sp

ain
31-07-1990

Sp
ain

31-07-1989
Sp

ain
31-01-1987

Sp
ain

28-02-1989
Sp

ain
31-07-1994

Fin
lan

d
31-01-1986

Fin
lan

d
31-07-1990

Fin
lan

d
31-07-1990

Fin
lan

d
31-01-1987

Fin
lan

d
28-02-1989

Fin
lan

d
31-07-1995

Fran
ce

31-01-1986
Fran

ce
31-07-1990

Fran
ce

31-07-1990
Fran

ce
31-01-1987

Fran
ce

28-02-1989
Fran

ce
31-07-1995

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
31-01-1986

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
31-07-1986

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
31-01-1986

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
31-01-1987

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
28-02-1989

U
n

ited
 Kin

gd
o

m
31-01-1986

G
reece

30-09-1988
G

reece
31-07-1996

G
reece

30-06-1996
G

reece
30-09-1989

G
reece

31-10-1991
G

reece
31-07-2000

H
o

n
g Ko

n
g

31-01-1986
H

o
n

g Ko
n

g
31-07-1990

H
o

n
g Ko

n
g

31-07-1990
H

o
n

g Ko
n

g
31-01-1987

H
o

n
g Ko

n
g

28-02-1989
H

o
n

g Ko
n

g
31-07-1995

Irelan
d

31-01-1986
Irelan

d
31-07-1990

Irelan
d

31-07-1990
Irelan

d
31-01-1987

Irelan
d

28-02-1989
Irelan

d
31-07-1995

Israel
31-12-1994

Israel
31-07-1986

Israel
28-02-1995

Israel
29-02-1996

Israel
28-02-1998

Israel
31-07-1995

Italy
31-01-1986

Italy
31-07-1990

Italy
31-07-1990

Italy
31-01-1987

Italy
28-02-1989

Italy
31-07-1995

Jap
an

31-01-1986
Jap

an
31-07-1986

Jap
an

31-01-1986
Jap

an
31-01-1987

Jap
an

28-02-1989
Jap

an
31-01-1986

N
e

th
erlan

d
s

31-01-1986
N

e
th

erlan
d

s
31-07-1986

N
e

th
erlan

d
s

31-01-1986
N

e
th

erlan
d

s
31-01-1987

N
e

th
erlan

d
s

28-02-1989
N

e
th

erlan
d

s
31-07-1990

N
o

rw
ay

31-01-1986
N

o
rw

ay
31-07-1990

N
o

rw
ay

31-07-1990
N

o
rw

ay
31-01-1987

N
o

rw
ay

28-02-1989
N

o
rw

ay
31-07-1995

N
e

w
 Zealan

d
31-01-1986

N
e

w
 Zealan

d
31-07-1990

N
e

w
 Zealan

d
31-07-1990

N
e

w
 Zealan

d
31-01-1987

N
e

w
 Zealan

d
28-02-1989

N
e

w
 Zealan

d
31-07-1995

Po
rtu

gal
29-02-1988

Po
rtu

gal
31-08-1993

Po
rtu

gal
31-07-1992

Po
rtu

gal
28-02-1989

Po
rtu

gal
31-03-1991

Po
rtu

gal
31-07-1997

Sin
gap

o
re

31-01-1986
Sin

gap
o

re
31-07-1990

Sin
gap

o
re

31-07-1990
Sin

gap
o

re
31-01-1987

Sin
gap

o
re

28-02-1989
Sin

gap
o

re
31-07-1995

Sw
ed

en
31-01-1986

Sw
ed

en
31-07-1986

Sw
ed

en
31-01-1986

Sw
ed

en
31-01-1987

Sw
ed

en
28-02-1989

Sw
ed

en
31-07-1990

U
n

ited
 States

31-07-2026
U

n
ited

 States
31-07-2026

U
n

ited
 States

31-07-2026
U

n
ited

 States
31-07-2026

U
n

ited
 States

31-01-1931
U

n
ited

 States
31-07-1957

G
lo

b
al

28-02-1981
G

lo
b

al
31-07-1983

G
lo

b
al

28-02-1982
G

lo
b

al
31-01-1983

G
lo

b
al

28-02-1985
G

lo
b

al
28-02-1982

G
lo

b
al Ex. U

SA
28-02-1981

G
lo

b
al Ex. U

SA
31-07-1983

G
lo

b
al Ex. U

SA
28-02-1982

G
lo

b
al Ex. U

SA
31-01-1983

G
lo

b
al Ex. U

SA
28-02-1985

G
lo

b
al Ex. U

SA
28-02-1982

Eu
ro

p
e

31-01-1986
Eu

ro
p

e
31-07-1986

Eu
ro

p
e

31-01-1986
Eu

ro
p

e
31-01-1987

Eu
ro

p
e

28-02-1989
Eu

ro
p

e
31-01-1986

N
o

rth
 A

m
erica

28-02-1981
N

o
rth

 A
m

erica
31-07-1983

N
o

rth
 A

m
erica

28-02-1982
N

o
rth

 A
m

erica
31-01-1983

N
o

rth
 A

m
erica

28-02-1985
N

o
rth

 A
m

erica
28-02-1982

Pacific
30-11-1985

Pacific
31-07-1986

Pacific
31-01-1986

Pacific
30-11-1986

Pacific
31-12-1988

Pacific
31-01-1986

N
ote: A

lt data lø
ber frem

 til og m
ed den 31/12/2016



Side 122 af 130 

 

Appendiks 2 

Størrelsesfaktoren (SMB) 

 

 

 

 

 

 

 

Value-faktoren (HML)  
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Momentumfaktoren (WML) 

 

 

 

 

 

 

 

Betting-against-beta faktoren (BAB) 
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Quality-minus-junk faktoren (QMJ) 
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Appendiks 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz MKT SMB HML WML BAB QMJ

Merafkast 7,60% 0,79% -0,12% 10,03% 8,50% 5,60%

(t-test) (2,43) (0,39) -(0,04) (3,45) (2,56) (1,94)

Standardafvigelse 17,43% 10,40% 14,38% 15,94% 17,55% 13,41%

Sharpe ratio 0,44 0,08 -0,01 0,63 0,48 0,42

TRI 2016 1821 221 153 3563 1630 452

Max HWM 2001 225 280 3707 2400 514

Alpha 0,00% 1,15% -0,94% 11,39% 9,89% 8,92%

Tracking Error 0,00% 10,90% 12,79% 18,99% 20,61% 19,54%

IR N/A 0,11 -0,07 0,60 0,48 0,46

Beta 1,00 -0,05 0,11 -0,19 -0,17 -0,46

Max DD 48,05% 46,57% 51,50% 45,51% 35,59% 32,54%

95% VaR faktisk -8,19% -4,73% -5,22% -7,00% -6,21% -5,95%

95% VaR teoretisk -7,64% -4,87% -6,84% -6,73% -7,63% -5,90%

Expected Shortfall -11,57% -6,52% -7,95% -11,11% -9,07% -8,47%

Skewness -0,39 0,09 0,81 -0,60 1,50 0,01

Excess kurtosis 1,06 2,51 3,50 5,73 8,95 1,98

R
isiko

Perfo
rm

ance

Tyskland MKT SMB HML WML BAB QMJ

Merafkast 6,07% -5,80% 4,23% 13,81% 10,75% 8,43%

(t-test) (1,63) -(2,79) (1,31) (4,08) (3,23) (4,69)

Standardafvigelse 20,78% 11,49% 16,65% 18,52% 17,56% 10,00%

Sharpe ratio 0,29 -0,50 0,25 0,75 0,61 0,84

TRI 2016 927 37 437 9617 2984 901

Max HWM 988 117 600 9989 2984 920

Alpha 0,00% -4,64% 3,63% 15,54% 11,76% 10,04%

Tracking Error 0,00% 14,01% 14,75% 24,52% 20,32% 12,69%

IR N/A -0,33 0,25 0,63 0,58 0,79

Beta 1,00 -0,22 0,11 -0,32 -0,16 -0,27

Max DD 57,73% 72,71% 58,77% 50,23% 35,35% 22,65%

95% VaR faktisk -9,95% -6,10% -4,79% -5,89% -7,66% -4,13%

95% VaR teoretisk -9,36% -5,94% -7,55% -7,64% -7,44% -4,05%

Expected Shortfall -14,52% -8,35% -10,33% -12,70% -10,70% -5,92%

Skewness -0,43 -0,34 -0,06 -0,33 -0,14 0,04

Excess kurtosis 1,29 1,37 7,71 6,26 1,77 1,19

Perfo
rm

ance
R

isiko

Frankrig MKT SMB HML WML BAB QMJ

Merafkast 7,86% 0,71% 3,99% 8,29% 14,67% 5,61%

(t-test) (2,15) (0,35) (1,37) (2,79) (4,67) (2,22)

Standardafvigelse 20,35% 10,29% 14,98% 16,27% 16,60% 11,75%

Sharpe ratio 0,39 0,07 0,27 0,51 0,88 0,48

TRI 2016 1655 217 435 2090 9268 474

Max HWM 1809 221 509 2160 9553 480

Alpha 0,00% 1,38% 3,33% 9,89% 15,48% 7,91%

Tracking Error 0,00% 11,51% 13,24% 20,43% 18,74% 15,75%

IR N/A 0,12 0,25 0,48 0,83 0,50

Beta 1,00 -0,12 0,12 -0,26 -0,13 -0,34

Max DD 57,62% 17,75% 54,54% 46,02% 32,86% 31,03%

95% VaR faktisk -10,01% -4,52% -5,55% -6,89% -6,47% -4,45%

95% VaR teoretisk -9,01% -4,83% -6,78% -7,04% -6,66% -5,11%

Expected Shortfall -13,83% -5,86% -9,29% -11,56% -8,60% -7,15%

Skewness -0,37 0,23 -1,13 -0,66 0,29 0,16

Excess kurtosis 0,98 0,68 16,22 6,06 1,97 1,87

Perfo
rm

ance
R

isiko
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Strobritannien MKT SMB HML WML BAB QMJ

Merafkast 6,33% 0,53% 2,98% 12,47% 5,98% 3,96%

(t-test) (2,01) (0,23) (1,09) (4,38) (1,97) (1,84)

Standardafvigelse 17,54% 12,05% 14,04% 15,60% 16,03% 9,96%

Sharpe ratio 0,36 0,04 0,21 0,80 0,37 0,40

TRI 2016 1222 236 351 7359 850 346

Max HWM 1449 264 580 7943 1636 365

Alpha 0,00% 0,24% 1,91% 13,79% 5,14% 5,70%

Tracking Error 0,00% 11,34% 11,01% 19,12% 13,30% 13,53%

IR N/A 0,02 0,17 0,72 0,39 0,42

Beta 1,00 0,06 0,22 -0,23 0,17 -0,36

Max DD 60,99% 36,55% 52,87% 53,76% 68,58% 29,80%

95% VaR faktisk -7,23% -5,19% -4,73% -6,35% -6,97% -4,37%

95% VaR teoretisk -7,80% -5,68% -6,42% -6,37% -7,11% -4,40%

Expected Shortfall -11,86% -7,37% -8,35% -11,25% -11,10% -6,80%

Skewness -0,41 0,22 0,57 -1,76 -0,53 -0,79

Excess kurtosis 1,75 1,87 7,00 11,27 2,74 6,20

Perfo
rm

ance
R

isiko

Italien MKT SMB HML WML BAB QMJ

Merafkast 4,84% -0,97% 0,23% 8,64% 7,38% 9,93%

(t-test) (1,11) -(0,43) (0,07) (2,78) (2,83) (3,36)

Standardafvigelse 24,29% 11,67% 17,20% 17,05% 13,77% 13,69%

Sharpe ratio 0,20 -0,08 0,01 0,51 0,54 0,73

TRI 2016 504 134 146 2247 1385 1130

Max HWM 868 172 195 2541 1697 1227

Alpha 0,00% -0,93% -0,14% 9,21% 7,56% 11,67%

Tracking Error 0,00% 11,84% 14,86% 21,20% 14,54% 17,99%

IR N/A -0,08 -0,01 0,43 0,52 0,65

Beta 1,00 -0,01 0,14 -0,24 -0,06 -0,31

Max DD 62,65% 35,40% 63,63% 46,42% 43,25% 23,21%

95% VaR faktisk -10,91% -4,97% -7,23% -7,83% -4,81% -5,63%

95% VaR teoretisk -11,13% -5,62% -8,15% -7,38% -5,92% -5,67%

Expected Shortfall -12,96% -7,00% -12,35% -11,10% -7,71% -8,20%

Skewness 0,14 0,40 -1,23 -0,27 0,55 -0,17

Excess kurtosis 0,74 1,50 7,45 2,43 3,28 1,95

R
isiko

Perfo
rm

ance
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Appendiks 4 

 

Ordliste (alfabetisk orden) 

Bid-ask spread:  Forskellen mellem købers bedste bud-pris og sælgers bedste 

udbudspris, i et givent marked 

Book-to-market (B/M):     Indre værdi / kurs  

Commodities: Råvarer der kan handles aktivt i markedet (f.eks. guld, sølv, kvæg, 

korn, osv.) 

Conservatism bias: Henviser til den menneskelige informationsbehandling, og beskriver 

en situation hvor at ens tro ikke bliver revideret korrekt/effektivt, når 

man præsenteres for ny information 

Crash risk: I denne afhandling, bruges betegnelsen som synonym for et selskabs 

konkursrisiko 

Data mining: Betegner søgning efter specifikke mønstre og strukturer i større 

datamængder 

Data snooping: Opstår, når et givent datasæt bruges mere end én gang med henblik på 

at udlede specifikke teser eller modelvalg. Når sådan en 

genanvendelse finder sted, er der altid mulighed for, at ethvert 

tilfredsstillende resultat simpelthen skyldes ren tilfældighed, snarere 

end skyldes den egentlige metodiske fremgangsmåde 

Deep value-aktier: Aktier i selskaber der har en meget høj indre værdi/kurs, og altså er 

værdisat relativt lavt 

Deep growth-aktier:  Aktier i selskaber der har en meget lav indre værdi/kurs, og altså er 

værdisat relativt højt 

Drawdown: Måler faldet i en variabel fra sin historiske top, og beskriver i denne 

afhandling faldet i totalafkast for en given portefølje fra den historiske 

top (High water mark) 

Earnings-price ratio (E/P):   Indtjening / kurs 
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Emerging markets: Lande i en rivende udvikling med lav indkomst pr. indbygger, men 

hvor det økonomiske vækstpotentiale er højt 

Error maximation: Beskriver situationen hvor en optimering lægger for stor vægt på 

ekstreme værdier/observationer, der kan være forbundet med meget 

støj, hvorfor der optimeres ud fra fejl/støj i data 

Flight to quality/safety: Når investorer i turbulente perioder skifter deres investeringer fra 

risikobetonede aktiver, og over i sikre aktiver af høj kvalitet 

Gearing: Betegnelse for forholdet mellem gæld og egenkapital, og gearede 

investeringer er et udtryk for en investering hvor den investerede 

kapital er større end investors bogførte egenkapital  

Hedget:      En afdækket position 

High-Frequency Trading: Højfrekvenshandel, der er en form for algoritmisk handel, præget af 

høj handels/eksekveringshastighed, og udnytter/reagerer hurtigt på 

nye finansielle data og elektroniske handels-/salgssignaler 

High water mark: Historisk toppunkt i en given variable, og bruges i denne afhandling 

om en porteføljes historiske toppunkt med henhold til totalafkast 

High-minus-low: Høj indre værdi / kurs-aktier minus lav indre værdi / kurs-aktier             

(Value- minus growth aktier) 

Holding periode:     Perioden, over hvilken et givent aktiv/portefølje holdes passivt  

January puzzle: Fænomenet, hvor det gennemsnitslige månedlige afkast for små 

selskaber er konsekvent højere i januar end for nogen anden måned af 

året 

Kurtosis: Betegnelse for den relative top- eller bund af en fordeling, 

sammenlignet med normalfordelingen. Positiv kurtosis angiver en 

relativ topfordeling, hvorimod en negativ kurtosis angiver en relativ 

bundfordeling.  

Lagged:      Periodeforskydning  
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Management fee:      Prisen for at have en porteføljeforvalter til aktivt at forvalte en given                                     

V portefølje/fond  

Mean-variance: En proces hvor risiko og afkast vægtes op imod hinanden for at skabe 

effektive investeringsstrategier ud fra en overordnet afkast/risiko-

betragtning 

Momentum traders: Investorer der handler øjeblikkeligt på indikationer af momentum i et 

givent aktiv 

Newswatchers: Investorer der langsomt ændre deres forventninger til, og adfærd 

overfor, et givent aktiv, i takt med at nye fundamentale nyheder 

kommer dem i hænde 

Noise: Kan blandt andet være gode eller dårlige nyheder vedrørende et 

givent selskab, som dog ikke ændrer fundamentalt på 

investeringscasen  

Noise traders: Udtrykket bruges til at beskrive en investor der træffer beslutninger 

vedrørende køb og/eller salg af et givent aktiv, uden brug af 

fundamentale data. Disse investorer har generelt dårlig timing, følger 

tendenser og overreagerer på gode og dårlige nyheder  

Price-earnings (P/E):     Pris / Indtjening 

Sample periode: Perioden, over hvilken data samles, med det formål at udregne en 

given variable 

Short term reversal: Fænomenet, hvor aktiver der har oplevet store stigninger eller fald i 

pris, over en relativ kort tidshorisont, reversere i modsat retning 

Skewness:  Udtryk for skævhed i en fordeling i forhold til en normalfordeling, og 

beskriver hvor mange udfald der ligger henholdsvis til højre- og 

venstre for fordelingens toppunkt   

Small-minus-big: Aktier i små selskaber minus aktier i store selskaber (målt i 

markedsværdi) 
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U.S. Treasury bill: En kortfristet statsobligation der er sikret af den Amerikanske 

regering med en løbetid på mindre end et år 

The capital allocation line: Beskriver afkast-og-risiko forholdet i en portefølje der bliver 

sammensat af et givent risikobetonet aktiv, og et risikofrit aktiv 

Total return index: Bruges som betegnelse for totalafkast siden porteføljedannelsen, og 

antager implicit at alle porteføljeafkast geninvesteres i hver periode i 

samme portefølje 

Winners-minus-losers: Aktier der er steget mest i den seneste periode (seneste år i denne 

afhandling) minus aktier der er faldet mest i den seneste periode 

(seneste år i denne afhandling) 

 

 

 


