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Executive summary 
This thesis investigates alternative investments, by analyzing institutional investor portfolios.  
The motivation for a study within the subject is rooted by low transparency and intense media 
coverage and debate between interested parties. The discussions have especially been ignited 
by the Danish Financial Supervisory Authority, which express uncertainties of the current 
path followed by the Danish investors’ usage of alternative investments.  
 
The results in the thesis were compiled by using a deductive research design rooted in both 
quantitative and qualitative data, primarily from Danish institutional investors. The 
theoretical foundations in the research design were e.g. portfolio allocations to asset-classes 
deduced from a factor-based framework. Furthermore results from the Danish institutional 
investors were compared with equivalent American investors & endowment funds.  
 
By following the methods above, interesting results were found. In 2015 Danish institutional 
investors allocated 14.4% of the total portfolio to alternative investments (incl. properties). 
Alternative investments have experienced strong growth in the last 10 years, both in terms of 
allocations and absolute levels – and indications suggest these trends will continue. 
Allocations from Danish investors exhibited similar patterns as the deduced Global-Minimum-
Variance portfolio. American institutional investors allocated 21.7% to alternative investment 
in mid-2016, and their allocations have been stagnant the last 4-5 years. American investors’ 
portfolio reminded of the deduced Tangent-portfolio. American investors generate higher 
returns with a lower risk than the Danish peers. The results suggest that American investors 
are more experienced in the field of alternative investments, both in terms of allocations and 
performance. US Endowments exhibited even stronger performance and allocation levels, and 
are considered to achieve results close to the full potential of alternative investments.  
 
The conclusions of the thesis showed that Danish institutional investors should continue their 
increased usage of alternative investments. Motivations are e.g. improved portfolio 
performance. Increased usage is conditioned with a simultaneously increase in resources and 
capacity, which is also indicated to be the case as stated by the investors. Furthermore the 
investors must be aware of poorly estimated valuations, and needs to invest at fair values.   
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1. Indledning 
I lang tid har porteføljer været domineret af obligationer og børsnoterede aktier, denne 
situation har i dag ændret sig. Alternative investeringer i form af f.eks.: private equity, 
infrastruktur, privat gæld, mv. har udfordret obligationer og børsnoterede aktier, og er blevet 
vigtige komponenter i investorernes porteføljer1. Som følge af udviklingen, er alternative 
investeringer blandt tidens mest omdiskuterede aktivgrupper, og ikke uden grund, idet 
aktiver der anses for alternative oplever stærkt stigende interesse fra investorer2. Dette på 
trods af negative faktorer som lav grad af konsensus, likviditet og transparens på alternative 
investeringer. Negative faktorer kan blive opvejet af: høj up-side potentiale, stærke 
diversifikationsmuligheder mv. Samtidig har finanskrisen medført at renteniveauet de sidste 
5-7 år er faldet til et drastisk lavt niveau3. Faldende renter har medført utilfredsstilende 
afkast på obligationsinvesteringerne, som derfor har fremprovokeret nye 
investeringsstrategier med øget brug af alternative investeringer. Alternative investeringer 
har nemlig mulighed for at give et tilfredsstillende afkast, som er i tråd med hvad 
pensionsselskaber lover medlemmerne4, i eksempelvis deres gennemsnitsrenteprodukter.   
 
Grundet alternative investeringers natur, er de ikke direkte tilgængelige for den almene 
private investor. Alternative investeringer kræver en investor med tilstrækkelig 
porteføljestørrelse, da minimumsbeløbene for at investere i aktivet er meget høje, og derfor 
ikke giver mening for en almen privat investor. Som følge heraf er investorerne til alternative 
investeringer typisk institutionelle investorer som: pensionsselskaber, 
livsforsikringsselskaber mv., som har den fornødne kapital. De danske institutionelle 
investorers brug af alternative investeringer, har i den seneste tid oplevet stærk interesse fra 
medierne og stigende bekymring fra Finanstilsynet5, der antyder at brugen af disse kan være 
forskælvene til en ny finanskrise6. Bekymringen fra Finanstilsynet ligger især i, hvorvidt 
danske institutionelle investorer, har de fornødne kapacitetsniveauer og kompetencer, der 
skal til for at håndtere og værdiansætte denne væsentlig mere komplicerede aktivgruppe7. 
Kompleksiteten fremkommer især i prissætningen af de alternative investeringer, da der 
foreligger meget begrænset datagrundlag, idet alternative investeringer oftest ikke har en 

                                                
1 (Børsen, 2015) 
2 (Preqin, 2016) 
3 (PFA Pension, 2017, s. 9) 
4 (Rangvid & Jensen, 2017) 
5 (Berg, 2017) 
6 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
7 (Finanstilsynet, 2016, s. 15) 
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direkte observerbar pris. Dette besværliggør en præcis måling af risikoen8, hvilket øger 
kompetence- og kapacitetskravet betragteligt for investorerne, som er kravet Finanstilsynet 
sår tvivl om, hvorvidt alle danske institutionelle investorer opfylder. Den stærkt øgede 
interesse til alternative investeringer har også medført øget konkurrence blandt investorerne, 
hvilket yderligere kan medføre fejlagtig prissætning i opadgående retning9, og besværliggør 
processen om at finde attraktive investeringsmuligheder10. Disse trends har sået tvivl om 
hvorvidt, afkastet på de alternative investeringer er korrekt i forhold til risikoen der 
optages11.   
 
Medmindre de danske institutionelle investorer opruster ressourcerne, antyder Finanstilsynet 
ud fra ovenstående, at allokeringssatsen til alternative investeringer i forhold til den samlede 
portefølje er høj - og at afkastet i forhold til risikoen ikke er tilstrækkelig12. Holdningen står i 
kontrast til brugen af alternative investeringer hos f.eks. amerikanske institutionelle 
investorer, som er store fortalere for relativt høje allokeringsniveauer til alternative 
investeringer13.  
 
Der er en række konflikter og uenigheder mellem de danske investorer og Finanstilsynet.  
Finanstilsynet ønsker at øge tilsynet til de alternative investeringer og har fået flere midler 
hertil14. Størstedelen af de danske institutionelle investorer er dog overbevist om, at man bør 
foretage investeringerne i alternativer selv, uden Finanstilsynets indblanding. Investorerne 
mener at Finanstilsynet alene bør observere og vurdere kompetenceniveauet15. Derfor er der i 
Danmark en vis grad af uenighed omkring alternative investeringer, hvilket bl.a. skyldes en 
høj usikkerhed og en endnu ikke etableret best-practice vedrørende brugen af alternativer. 
Konflikterne øger relevansen for nye undersøgelser indenfor området, der kan udvide det 
tilgængelige informationsgrundlag, og derfor beskæftiger specialet sig med: Alternative 

investeringer i danske institutionelle investorers porteføljer.  

                                                
8 (Rangvid & Jensen, 2017) 
9 (Preqin, 2016, s. 13) 
10 (Preqin, 2016, s. 7) 
11 (Rangvid & Jensen, 2017) 
12 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
13 (Fraser-Sampson, 2008) 
14 (Erhvervsministeriet, 2017) 
15 (Rasmussen, 2017) 
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2. Litteratur review 
Litteratur-reviewet har til formål at afdække hvilken tidligere litteratur og viden, der er 
udarbejdet indenfor emnerammen: alternative investeringer i institutionelle investorers 

porteføljer. Litteratur-reviewet skal sikre at specialet kan supplere og forbedre den allerede 
etablerede viden indenfor området, og at den allerede etablerede viden ikke bare bliver 
”gentaget” senere i specialet. Afsnittet er struktureret i undersøgelser indenfor:  

I. Udledte optimale teoretiske allokeringssatser til alternative investeringer.  
II. Empiriske allokeringssatser til alternative investeringer. 

III. Studier af risiko og afkast på alternative investeringer, og deres værdiskabelse i 
porteføljen.  

 
Ud fra undersøgelser i ovenstående rammer identificeres til sidst, hvilke ”litterature gaps” der 
eksister i tidligere generet viden, som dette speciale kan udfylde.   

2.1. Studier på teoretiske optimale allokeringer til alternative investeringer 
Problemet vedrørende allokering til alternative investeringer, er generelt en udfordring som 
institutionelle investorer oplever. Problemet opstår bl.a. på grund af store besværligheder i de 
normale porteføljeallokeringsmodeller når alternative investeringer inddrages16.  
 
Der er en generel enighed om, at traditionelle porteføljeallokeringsmodeller med 
udgangspunkt i Markowitz’ ”mean-variance” model i sin grundform, ikke fungerer når 
alternative investeringer inddrages i porteføljen17. Dette nødvendiggør justerede modeller, 
som dog stadig har sit udgangspunkt i Markowitz. Blandt de største problemstillinger er 
processen hvor kovariansmatricen estimeres18, som formentlig er et af de vigtigste input i 
Markowitz’ modeller. Visse studier anvender derfor faktorbaserede modeller til estimering af 
kovariansmatricen (Terhaar, Staub, & Singer, 2003), (Dorsey, 2007) & (Pedersen, Page, & He, 
2014). Argumentationen i studierne for en kovariansmatrice funderet i faktorer, ligger i man 
inddrager fundamentale faktorer, der driver afkastet på alle aktiverne i porteføljen. Via 
faktormodellen sikres en fremadskuende og intuitiv porteføljeallokeringsmodel19. 
Faktormodeller har derudover fordelen at illikviditetsaspektet på alternative investeringer 
kan inddrages, ved at inkludere illikviditet som faktor i modellen. Illikviditet er i litteraturen 
bevist at have stor indflydelse på eksempelvis buyouts, venture capital osv. (Franzoni, Nowak, 

                                                
16 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 318) 
17 (Swensen, 2000, s. 105) 
18 (Swensen, 2000, s. 108) 
19 (Terhaar, Staub, & Singer, 2003, s. 109) 
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& Phalippou, 2012). Illikviditet er derudover alene et motiv for at investere i alternative 
investeringer, idet denne medfører en likviditetsrabat på aktivet20. Derfor har alle de nævnte 
faktor-studier også inddraget illikviditet som faktor i deres undersøgelser. Som alternativ til 
faktorbaserede modeller til estimering af kovariansmatricen, gør andre studier brug af mere 
matematisk funderede modeller, som tager højde for tredje-og fjerdemomenterne i fordelingen 
af afkast på alternative investeringer (Cumming, Hass, & Schweizer, 2014). Årsagen for 
inddragelse af momenterne er, at afkastet på alternative investeringer, oftest er højreskæv 
med meget masse i halerne af fordelingen på afkastet21.  
 
Fokuseres der på udledte allokeringssatser i litteraturen, observeres der diskrepans på tværs 
af studierne. Nogle studier er mere pragmatiske og foreslår generelle rammer for 
allokeringsniveauet med stort spillerum, imens andre forsøger at komme med eksakte 
allokeringssatser. En af de store fortalere for høj brug af alternative investeringer (Swensen, 
2000) nævner at hver aktivklasse som minimum bør udgøre 5-15% af den samlede portefølje. 
Minimumallokeringsreglen medfører at alternative aktivklasser som: buyouts/venture capital, 
ejendomme, reale aktiver (eks. ejendomme) mv. hver især som minimum bør udgøre 5-15% af 
porteføljen, hvilket hurtigt medfører at alternative investeringer kommer over 15-30% i den 
samlede allokering. Motivationen for minimumssatsen begrunder Swensen med: for at 
porteføljen skal have signifikant gavn af hver aktivklasse, skal hvert aktiv have en vis andel, 
for at påvirke den samlede porteføljeperformance22. Andre akademiske artikler støtter op om 
denne tankegang (Fraser-Sampson, 2008), og tilføjer desuden at en højere allokeringssats også 
sikrer et højere engagement til hvert aktiv fra investorernes side. Konkrete foreslåede 
allokeringssatser til alternative investeringer23 i litteraturen ligger indenfor et spektrum, hvor 
at: (Terhaar, Staub, & Singer, 2003) foreslår 20% i alternative investeringer, (Groot & 
Swinkels, 2007) foreslår mellem 15-30%, (Dorsey, 2007) foreslår mellem 30-40% og (Ennis & 
Sebastian, 2005) foreslår et interval mellem 5-16%. Disse relative høje satser er nogenlunde 
konsistent med Swensen’s minimumsallokeringsregel, som nødvendiggør en allokeringssats af 
en vis størrelse.  

2.2. Studier på empiriske allokeringssatser til alternative investeringer 
Afsnittet ovenfor fokuserede på hvilke forslag man i litteraturen havde vedrørende 
allokeringssatsen til alternative investeringer, og var teoretisk funderet. Som forlængelse er 
                                                
20 (Fraser-Sampson, 2006, s. 84) 
21 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 319) 
22 (Swensen, 2000, s. 102) 
23 Alternative investeringer er: private equity, ejendomme/ øvrige reale aktiver og hedge funds. Definitionen af alternative investeringer finjusteres i 
specialets kapitel 8 
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det naturligt at opsamle tidligere litteratur, om hvad der faktisk/empirisk er allokeret til 
alternative investeringer fra investorerne. Denne del af litteratur-reviewet deles op i studier 
fokuseret på danske institutionelle investorer, for herefter at undersøge studier på 
udenlandske institutionelle investorer. 
 
Empirisk er Markowitz’ model det grundlæggende paradigme når der skal allokeres til 
aktivtyper, dog typisk i en udvidet eller revideret udgave (Campbell & Viceira, 2006). Den 
vigtigste modifikation af modellen er, at bruge langsigtede kovarianser og standardafvigelser i 
modellen – grundet den langsigtede investeringshorisont institutionelle investorer har.  
 
Danske institutionelle investorers brug af alternative investeringer undersøges med stigende 
interesse fra Finanstilsynet i Danmark (jf. kapitel 1). Den øgede fokus på alternative 
investeringer fra Finanstilsynet, skyldes bl.a. en stigende bekymring fra Finanstilsynet, om 
hvorvidt investeringerne i alternativer er under kontrol og håndteres rigtigt24. I forbindelse 
med Finanstilsynets øgede opmærksomhed på alternative investeringer, er det blevet indført, 
at investorerne på kvartalvis basis skal rapportere til Finanstilsynet om deres alternative 
investeringsporteføljer25. Med udgangspunkt i indrapporterede tal, har finanstilsynet 
offentliggjort hovedtallene i deres årlige markedsudviklingsrapport. Rapporten viser at 
danske institutionelle investorer i 2015 har allokeret 9,4% til alternative investeringer, mod 
8,6% i 2014. Stigningen i andelen af alternative investeringer skyldes en årlig vækst i samlede 
alternative investeringer på 11%, hvilket især er drevet af øgede investeringer i: 
infrastruktur, jordbrug og private equity26. Det er vigtigt at være opmærksom på 
Finanstilsynets definition af alternative investeringer, nedenfor vises hvilke aktiver 
Finanstilsynet anser som alternative og deres fordeling:  

 2012 2014 2015 
Private Equity 39% 34% 34% 
Kredit 29% 35% 34% 
Infrastruktur 13% 19% 23% 
Jordbrug 10% 5% 5% 
Hedgefonde 9% 6% 5% 
I alt 100% 100% 100% 

Tabel 2.1.: Finanstilsynets Fordeling af alternative investeringskategorier 
Kilde: Frit efter (Finanstilsynet, 2016, s. 14)  
 
Det ses ovenfor hvordan alternative investeringer især af domineret af: private equity, kredit 
og infrastruktur. Det er bemærkelsesværdigt at Finanstilsynet ikke inkluderer 
                                                
24 (Børsen, 2016) 
25 (Finanstilsynet, 2016, s. 13) 
26 (Finanstilsynet, 2016, s. 15) 
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ejendomsinvesteringer som en alternativ investering, hvilket andre kilder som f.eks. (Willis 
Towers Watson, 2016) gør.  
 
I et andet studie af (Baker & Edwards, 2016) der omhandler Europæiske investorers aktiv-
allokering, drages andre konklusioner end dem fra (Finanstilsynet, 2016). I deres 
undersøgelse findes at danske institutionelle investorer har 23% af deres porteføljer placeret i 
alternative investeringer anno 201527, hvilket også er uden investeringer i ejendomme. 
Forskellen i fundne allokeringssatser til alternative investeringer, i de to undersøgelser, kan 
skyldes forskellige dataindsamlingsmetoder. Finanstilsynets tal kommer via tvungne 
indrapporteringer fra danske institutionelle investorer, hvorimod data fra (Baker & Edwards, 
2016) primært kommer fra ”survey-baserede” metoder. En anden årsag til markante forskelle 
i de to undersøgelser, ligger i definitionen af hvad der klassificeres som et alternativt 
investeringsaktiv. Her har (Baker & Edwards, 2016) en bredere definition end Finanstilsynet 
– hvilket medfører uligheder i konklusionerne fra de to undersøgelser. Forskellene illustrerer 
netop hvordan definitionen af hvad der er alternative investeringer kan have afgørende 
betydning for resultaterne.  
 
Fokuseres der på studier omhandlende udenlandske empiriske allokeringssatser, fra 
institutionelle investorer, findes der relativt store forskelle i allokeringssatserne på tværs af 
geografier. I tidligere nævnte studie af (Baker & Edwards, 2016), findes den gennemsnitlige 
europæiske allokeringssats til alternative investeringer anno 2015 ligger på 14% (11% ex. 
ejendomme), denne allokeringssats er identisk med den europæiske sats fundet fra (Willis 
Towers Watson, 2016). I sidstnævnte studie findes desuden, at de 20 største amerikanske 
pensionskasser allokerer 34% i gennemsnit til alternative investeringer i 201528, hvilket er 
væsentligt over de europæiske og danske investorer. Denne store forskel på allokeringen til 
alternative investeringer over Atlanten undrer (Fraser-Sampson, 2006). Undringen kommer 
af, at nogle af verdens bedst performende investorer netop befinder sig i USA og har en 
konsekvent høj allokering, og hvorfor investorer i Europa ikke følger de førendes eksempel29. 
Forskellen på allokeringen er ifølge (Fraser-Sampson, 2006), at investorer i Europa, modsat 
USA, typisk har visse solvenskrav når de investerer, hvilket medfører en begrænsning på 
illikvide investeringer som alternativer. Den europæiske høje inddragelse af solvens virker 
paradoksalt, idet solvens kan betragtes som et kortsigtet mål, hvorimod institutionelle 
                                                
27 (Baker & Edwards, 2016, s. 5) 
28 (Willis Towers Watson, 2016, s. 34) 
29 (Fraser-Sampson, 2006, s. 84) 
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investorer anses som langsigtede, og derfor ikke burde have så høj fokus på solvens. 
Solvenskravet er svært for de europæiske investorer at omgå da dette er reguleret af de 
respektive statslige instanser30.  
 
På global plan har (Preqin, 2016) udarbejdet en survey med over 12.000 institutionelle 
investorer. Fra denne survey vises nedenfor, hvor mange af de institutionelle investorer, som 
gør brug af forskellige typer af alternative investeringer i perioden H2 2015-H2-2016.  

 
Figur 2.1.: Institutionelle investorers brug af alternativer investeringer fordelt på sub-klasser  
Kilde: Egen tilvirkning efter (Preqin, 2016) og tilsvarende tidligere rapporter 

 
Ovenfor ses det tydeligt at de mest populære alternativer er: buyout, venture capital, hedge-
fonde og ejendomme. Infrastruktur, naturressourcer og private debt er mindre populære, men 
stadig brugt i stort omfang på global plan. Cirka 21% verdens institutionelle investorer 
investerer ikke i alternative aktiver31. 

2.3. Studier på afkast og risiko på alternative investeringer 
I denne del af litteratur-reviewet fokuseres der på tidligere undersøgelser specifikt for de 
forskellige typer af alternative investeringer, og hvilke afkast samt risiko de generer som 
aktivtype. Afsnittet fokuserer på undersøgelser indenfor: buyouts, venture capital, ejendomme 
og infrastruktur.  
 
Der er lavet et væld af studier indenfor buyouts & venture capital, og der er derfor meget 
litteratur at bygge på. I deres omfattende studie fra 2005 finder (Kaplan & Schoar, 2005) at 
over en 20-årig periode fra 1980-2001, er IRR på buyout-og venture capital funds under ét på 
18% (median 14%), alt imens risikoen er 19% (værdivægtet). Dette implicerer i studiet en 
gennemsnitlig Public Market Equivalent (PME) på 1,05 (median 0,82), hvilket indikerer at 
buyouts og venture capital under ét overperformer aktiemarkedet med 5%, hvis man antager 
samme aktiebeta. Denne overperformance skyldes venture capital trækker PME op, imens at 
studiet finder at buyout funds underpræsterer i forhold til aktiemarkedet. (Kaplan & Schoar, 
                                                
30 F.eks. Finanstilsynet i Danmark 
31 (Preqin, 2016, s. 3) 
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2005) pointerer også at en sammenligning via PME ikke giver mening, idet buyouts og 
venture capital har aktiebeta et godt stykke over 132, f.eks. finder (Phalippou, 2014) en 
aktiebeta for buyouts på 1,3. I en senere undersøgelse hvor Kaplan også indtræder (Harris, 
Jenkinson, & Kaplan, 2014), modificeres tidligere resultater grundet anvendelsen af et nyt 
datasæt. I det ”nyere studie” finder (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2014) at buyout funds i 
gennemsnit leverer afkast på 15,8% og venture capital funds 19,3% (value weighted afkast). 
Samtidig finder det nye studie det modsatte resultat end fra (Kaplan & Schoar, 2005), nemlig 
at buyout funds overperformer aktiemarkedet mens venture capital underperformer. Dette 
vidner om at valget af datasæt er afgørende for de endelige resultater. I et andet studie af 
(Nielsen K. M., 2011), som bruger regnskabsdata fra danske institutionelle investorer, 
konkluderes det at buyouts og venture capital underperformer aktiemarkedet med 3,3% pr. år 
i gennemsnit for de danske investorer.  
 
Næste alternative investeringstype i fokus, med henblik på tidligere undersøgelser er 
ejendomme. Studier på ”private equity real estate”, altså indirekte ejendomsinvesteringer, 
finder at disse er proportionalt forbundet til det underliggende ejendomsmarked (Alcock, 
Baum, Colley, & Steiner, 2013), og derfor har studier på indirekte ejendomsinvesteringer 
formentlig samme konklusioner som på direkte ejendomsinvesteringer. For de tre typer af 
ejendomsinvesteringer: core, value-add og opportunistisk under ét finder (Alcock, Baum, 
Colley, & Steiner, 2013) et gennemsnitligt årligt afkast på 11,4% og standardafvigelse på 
20,35% i perioden 2001-2007. Afkastet og risikoen er lavest for core ejendomsinvesteringer, 
stiger ved value-add ejendomsinvesteringer, og er højest for opportunistiske 
ejendomsinvesteringer. Stigningen i risiko og afkast skyldes graden af gearing er højest for de 
sidstnævnte33. Brugen af gearing i ejendomsinvesteringer bliver både i (Alcock, Baum, Colley, 
& Steiner, 2013) og (Case, 2015), konkluderet til ikke at forbedre performance på 
ejendomsinvesteringerne. Dette ses med hjemmel i, at de risikojusterede afkast for core og 
value-add ejendomsinvesteringer, er signifikant bedre end for opportunistiske.  
 
Unoterede infrastrukturinvesteringer og øvrige reale aktiver er et område, der er vurderet til 
at være mindre udforsket, sammenlignet med de øvrige alternative investeringstyper. I 
(Newell, Peng, & Francesco, 2011) bliver det fundet at infrastrukturinvesteringer har en 
afgørende strategisk rolle i institutionelle investorers porteføljer. I studiet findes at unoterede 

                                                
32 (Kaplan & Schoar, 2005, s. 1803) 
33 (Alcock, Baum, Colley, & Steiner, 2013, s. 84) 
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infrastrukturinvesteringer leverer årligt gennemsnitligt afkast på 14,07%, årlig risiko på 
6,27% og sharpe-ratio på 1,34. Ifølge (Newell, Peng, & Francesco, 2011) er dette 
performancemål væsentligt bedre, end for de noterede infrastrukturinvesteringer. (Newell, 
Peng, & Francesco, 2011) argumenterer via deres resultater desuden for, at 
infrastrukturinvesteringer skaber stærke diversifikationsmuligheder, som er stærkere end 
diversifikationsmulighederne øvrige reale investeringer og direkte ejendomsinvesteringer 
skaber.  
 
Der er ikke identificeret udtømmende studier med performance hvor alle alternative 
investeringer samles i én undersøgelse, samt hvilken indflydelse de har på den samlede 
porteføljeperformance. Der er få studier der kradser overfladen, bl.a. (Swensen, 2000) som 
nævner alternative investeringer i porteføljen er yderst værdiskabende for en institutionel 
investor. Værdiskabelsen sker først og fremmest ved at den efficiente rand, når alternative 
investeringer inddrages, forskydes til venstre, hvilket medfører mere gunstige porteføljer. 
Dette skyldes en venstreforskydning af den efficiente rand medfører en højere sharpe-ratio, 
hvilket er ækvivalent med (Terhaar, Staub, & Singer, 2003), der i sin undersøgelse viser at 
sharpe-ratioen for en portefølje som inddrager alternative investeringer, er cirka 20% højere 
end for en som ikke har. Forskydningen i den efficiente rand til venstre, skyldes både højere 
afkast og lavere risiko simultant34, den lavere risiko er især grundet stærke 
diversifikationsmuligheder så snart alternative investeringer inddrages.  

2.4. Litteratur-review og ”research-gaps” 
Litteratur-reviewet ovenfor bruges til at vurdere hvori der eksisterer ”research-gaps”, der 
giver anledning til at skabe ny viden og som danner grundlag for problemformuleringen.  
 
I 2.1. blev det nævnt at der i høj grad er benyttet faktorbaserede allokeringsmodeller, ved 
teoretiske allokeringssatser, når alternative investeringer medtages i porteføljen. De tidligere 
udledte allokeringssatser i litteraturen lå på mellem 15-30%, dog var disse resultater 
udenlandsk funderede og er derfor nødvendigvis ikke gældende for en dansk institutionel 
investor. Derfor er det vurderet relevant at tilføje en lignende undersøgelse der udleder 

teoretiske optimale allokeringssatser, med udgangspunkt i en dansk investor.  
 

                                                
34 (Terhaar, Staub, & Singer, 2003, s. 108) 
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Studierne vedrørende empiriske allokeringssatser til alternative investeringer nævnt i 2.2., 
indikerede at danske institutionelle investorer var bagud på allokeringssatsen i forhold til de 
amerikanske investorer. Undersøgelserne var generelt overordnede og havde forskellige 
definitioner af alternative investeringer, disse kunne derfor være svære at sammenligne og 
besværliggjorde at identificere en generel konsensus. Studierne på empiriske 
allokeringssatser var kun fokuseret på ét eller få tidspunkter, og fokuserede ikke på en 
længerevarende udvikling i alternative investeringer over tid, samt hvorvidt de havde skabt 
værdi i porteføljen. Andre undersøgelser nævnt i 2.3. har i høj grad undersøgt de forskellige 
alternative investeringstyper, med fokus på afkast og risiko over tid, uden at inddrage f.eks. 
allokeringssatsen, og uden at lave en helstøbt analyse der inddrager alle alternative 
investeringer på samme tid. Derfor vil man kunne bidrage med ny viden ved at lave en 

undersøgelse der fokuserer på allokeringer over tid, kombineret med i hvor høj grad de skaber 

værdi i porteføljen for alle alternative investeringstyper simultant.  
 
Ovenstående ”huller” i litteraturen har bl.a. været bidragende til nedenstående 
problemformulering.  

3. Problemformulering 
Problemformuleringen der ligger til grund for specialets undersøgelser er baseret på en 
undren, der bl.a. er resulteret i litteratur-reviewet ovenfor, hvor der blev observeret en række 
teoretiske og praktiske problemer, som bliver indarbejdet i problemformuleringen.  
 
En af de store problemstillinger vedrørende alternative investeringer knytter sig til selve 
allokeringen. Problemstillingen er især bundet i, at alternative investeringer er svære at 
håndtere i de klassiske porteføljeallokeringsmodeller, kombineret med at data på alternative 
investeringer ofte er mangelfuldt og intransparent. Dermed er det vurderet at relevansen for, 
at udlede et optimalt allokeringsniveau til alternative investeringer, er af væsentlig 
betydning.  
 
Når det optimale ”teoretiske niveau” er fundet, er der basis for at teste hvorvidt niveauet 
hænger sammen med empiriske niveauer. Derfor er det relevant, at fokusere på hvordan 
investorerne i alternative investeringer rent faktisk allokerer til alternativer. Undersøgelsen 
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afgrænses til danske institutionelle investorer, da området er af særlig relevans. Relevansen 
af en fokuseret dansk investor-undersøgelse er trefoldig:  

I. Tidligere undersøgelser på danske institutionelles investorers investeringer i 
alternativer er et relativt uudforsket område, og derfor vil der være mulighed for at 
tilføje ny viden. 

II. Væsentlige interessenter i Danmark, Finanstilsynet, er bekymret for 
allokeringssatserne til alternative investeringer, og udviklingen heri fra de danske 
institutionelle investorer.  

III. Relevansen ved en undersøgelse af lokale forhold, er vurderet høj, idet specialet er 
dansksproget og henvendt mod danske institutionelle investorer.   

Denne del af specialet vil udover selve allokeringen, også inddrage andre relevante aspekter i 
håndteringen og hvilken rolle alternative investeringer har i porteføljen.  
 
Når allokeringen og rollen for alternative investeringer er afklaret, ville det både være 
interessant og relevant, at analysere hvordan performance i form af afkast og risiko afspejles i 
de alternative investeringer, i de danske institutionelle investorers porteføljer. Ved at kigge 
direkte på investorernes afkast, vil dette afdække en anden problemstilling indenfor feltet for 
alternative investeringer, nemlig diskrepansen i hvilket afkast og risiko dette aktiv reelt har 
over tid. Analysen vil i forlængelse af de tidligere nævnte problemstillinger, også observere 
hvorvidt alternative investeringer har indfriet forventningerne, og skabt værdi i de danske 
institutionelles investorers porteføljer. Ydermere vil en analyse, af afkastet også fokusere på 
hvilke investorer, der formår konsistent at skabe stærke afkast over tid – og i så fald hvordan 
de bærer sig ad. Dette vil være yderst relevant, idet opskriften til succes via alternativer er 
sløret og intransparent (manglende best-practice). 
 
En naturlig fortsættelse når resultaterne fra de danske empiriske analyser ovenfor er 
færdiggjort, er at sammenligne resultaterne med institutionelle investorer fra andre dele af 
verden. Målet er at få et bredere overblik og indtryk af, hvor ”langt” de danske institutionelle 
investorer er, fra resten af de udvalgte udenlandske investorer i alternative investeringer. 
Samtidig vil det være yderst interessant, om udenlandske investorer opnår samme afkast og 
risiko som danskerne gør. I sammenligningen vil det give bedst mening, at inddrage lande der 
oftest sammenholdes med Danmark. Dette vil f.eks. være USA og den vestlige verden. Denne 
del af specialet vil fungere som stærkt input, til den sidste del af problemformuleringen – 
vurderingen nedenfor.  
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Som afslutning på undersøgelsen vil alle kerneresultaterne fra de øvrige dele af specialet, 
bruges som input til en samlet vurdering. Den samlede vurdering har til formål at vurdere:  
 Om de danske institutionelle investorer er gået for vidt med alternative investeringer i 

porteføljen, og om hvorvidt Finanstilsynet har hjemmel, i deres bekymring til danske 
institutionelle investorers brug af disse aktiver.  

 Eller om de danske institutionelle investorer bør ”skrue op”, for brugen af alternative 
investeringer og forsætte nuværende opadgående trend.  

 
Ovenstående problemformulering har resulteret i følgende argumentation for specialets 

struktur, og dermed dets undersøgelsesdesign:  

 
Figur 3.1.: Specialets undersøgelsesdesign 
Kilde: Egen tilvirkning 

4. Afgrænsning 
For at specialet opnår tilstrækkelig grad af fokus, har det været nødvendigt at lave en række 
valide afgrænsninger. Afgrænsningerne tager udgangspunkt i problemformuleringen ovenfor. 
I dette afsnit beskrives de fundamentale afgrænsninger i specialet, de andre mindre 
fundamentale afgrænsninger beskrives løbende i specialets efterfølgende afsnit.  
 
I kapitel 10 hvor der udarbejdes en foreslået allokeringssats, ud fra teoretisk funderede 
porteføljeallokeringsmodeller, er der bevidst foretaget afgrænsninger i forhold kompleksiteten 
af modellerne. Modellerne er mere pragmatiske hvor simplicitet og praktiske metoder er i 
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fokus. Valget er med hjemmel i, at meget avancerede matematiske/statistiske modeller ikke er 
særlig værdiskabende, når alternativer investeringer inddrages35. Dette skyldes at problemer 
med data på alternative investeringer, især på kvantitativt avancerede modeller kan 
forårsage GIGO36. Derudover er kvalitative faktorer mindst ligeså vigtige ved 
investeringsbeslutningen i alternative investeringer37, og disse kan være svære at indarbejde i 
kvantitativt avancerede modeller. Samtidig skal denne del af specialet primært fungere som 
referencepunkt, for den empiriske analyse som kommer efterfølgende, derfor giver 
begrænsningen også mening i denne henseende. I porteføljeallokeringsmodellerne tages ikke 
højde for investorernes finansielle forpligtelser, selvom de kan have indflydelse på 
porteføljevalget38. Valget skyldes at inddragelse af forpligtelser i modellerne, vil kræve en 
væsentlig reformulering af disse. En inddragelse af forpligtelser i 
porteføljeallokeringsmodellerne vil derfor være modstridende i forhold til en simpel model, der 
netop ønskes. Samtidig har specialet fokus på alternative investeringer, og derfor har 
forpligtelser mindre interesse.  
 
I specialets empiriske analyser (kapitel 11-12) er danske institutionelle investorer i 
hovedfokus, hvor der i problemformuleringen blev argumenteret for hvorfor en lokal 
undersøgelse er relevant. De institutionelle investorer der inddrages er: livsforsikrings- og 
pensionsselskaber og derfor er investorer som familieinvesteringsselskaber (f.eks. Kirk 
Kapital osv.) mv. ikke inddraget. Dette er et bevidst valg, da livsforsikrings- og 
pensionsselskaber har den tilstrækkelige data, derudover er det også denne typer af 
investorer der er under Finanstilsynets bekymringsradar. Der kigges på disse typer af 
institutionelle investorer over perioden 2005-2015. Perioden er hvad datagrundlaget kunne 
give adgang til, der samtidig sikrer validitet. Først og fremmest fordi den rammer en periode 
der indeholder forskellige typer af økonomiske konjunkturer39. Samtidig er perioden lang nok 
til en rumme den typiske løbetid, på en lang række typer af alternative investeringer (jf. 
kapitel 8).  
 
I specialet fokuseres der ikke på alle typer af alternative investeringer, f.eks. bliver hedge 
funds og privat gæld kun inkluderet ganske få steder. Motivationen for disse fravalg vil blive 
uddybet i kapitel 8, hvor det giver bedst mening, idet der diskuteres definitioner på 

                                                
35 (Swensen, 2000, s. 130) 
36 “Garbage In Garbage Out” 
37 (Swensen, 2000, s. 130) 
38 (Campbell & Viceira, 2006) 
39 Da denne periode både har højkonjunkturen før den globale finanskrise der rammer omkring 2007-08 (lavkonjunktur) og tiden efter krisen.  
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alternative investeringer. De alternative investeringer der er i fokus er: buyouts, venture 
capital, direkte ejendomme, infrastruktur og øvrige reale aktiver. Netop valget af disse 
subkategorier skyldes at de på flere parametre deler egenskaber, bl.a. er de alle unoterede, 
illikvide m.v., samtidig med at disse udgør størstedelen af de alternative investeringer i de 
institutionelle investorers porteføljer (jf. kapitel 11). De nævnte typer af alternativer bliver i 
specialets kapitel 11-14 behandlet under ét, hvilket medfører der ikke er en specifik analyse af 
hver subkategori, for de forskellige alternative investeringstyper. Denne afgrænsning har 
været essentiel, for at få det fulde billede i specialet, hvor alle alternative investeringer 
indgår. Samtidig indgår alle alternative investeringer også i Finanstilsynets bekymringer. 
Ulempen ved at inddrage flere typer af alternativer investeringer under ét, ligger i forskelle 
på investeringshorisont og underliggende risiko på betalingsstrømmene. Men idet data fra 
investorerne aggregerer de nævnte typer af alternative investeringer (jf. kapitel 6.3.1.), har 
det ikke været muligt at segmentere dem yderligere.   
 
Yderligere afgrænses der i kapitel 13, til primært at sammenligne de danske institutionelle 
investorer med de amerikanske – denne afgrænsning uddybes i kapitel 13.  

5. Metode 
Metode kan defineres som: fremgangsmåden der benyttes til at frembringe udsagn, der kan 
begrundes og fungere som videnskabelig viden40. Derfor er metoden afgørende for kvaliteten af 
undersøgelsen, og agerer derfor som garant for resultaterne. Metoden der benyttes i dette 
speciale, er med udgangspunkt i en deduktiv undersøgelsestilgang, hvor 
undersøgelsesbevægelsen går fra teori til resultat41, illustreret i figur 5.1. nedenfor:  

 
Figur 5.1.: Deduktivt undersøgelsesdesign 
Kilde: Efter (Creswell, 2014) 
 
Den deduktive tilgang har sit udgangspunkt i eksisterende teori og litteratur, altså hvad der 
tidligere er undersøgt indenfor området, og hvilken teori eksisterer. Ud fra dette bygges der 

                                                
40 (Bjerg & Villadsen, 2006, s. 14) 
41 Modsat induktion hvor undersøgelsesbevægelsen går fra resultat til teori 
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videre på den eksisterende viden og udledes hypoteser der via empiriske observationer testes, 
hvilket til sidst fører til be-eller afkræftelse hypoteserne, og herefter en samlet konklusion. 
Det litterære fundament til undersøgelsen blev afdækket i litteratur-reviewet, som også 
afdækkede hvori litteraturen der var mangler, som gjorde plads til dette speciales 
undersøgelser. Derudover vil teoretiske porteføljeallokeringsmodeller også ligge fundament for 
efterfølgende elementer af specialet. Her tænkes på de teoretisk foreslåede 
porteføljeallokeringssatser som udarbejdes i kapitel 10, der danner grobund for en 
sammenligning af disse med efterfølgende empiriske analyser i kapitel 11-13.  
 
Ved deduktiv undersøgelsesdesign er det en vigtig forudsætning, at hypoteserne der stilles op 
er testbare, for at kunne be-eller afkræfte dem. Hypoteserne der i denne opgave testes, er 
knyttet til problemformuleringen afdækket tidligere, og ses nedenfor:  
 Hypotese I: Allokeringen i procent til alternative investeringer er under stærk 

vækst fra danske institutionelle investorer: Hypotesen danner grundlag for, at teste 
den empiriske allokeringssats til alternative investeringer fra investorerne over tid. 
Allokeringssatsen måles i procent, er kvantitativ og dermed målbar.  

 Hypotese II: Alternative investeringer skaber værdi i porteføljen: Hypotesen har til 
formål, at se hvad alternative investeringer bidrager med i form af afkast og risiko over 
tid. Hypotesen testes med udgangspunkt i danske og amerikanske porteføljer, både 
isoleret på de alternative investeringer og den samlede portefølje. Afkast, risiko og heraf 
udledte sharpe-ratioer er alle kvantitative mål som er målbare.  

 Hypotese III: Danske investorer er bagud i forhold til amerikanske investorer: Her 
testes hvorvidt om danskerne er bagud både i form af allokeringssatsen, men også 
værdiskabelsen i porteføljen med alternative investeringer i forhold til USA. Hypotesen er 
kvantitativ og er baseret på samme mål som i hypotese I og II.  

 Hypotese IV: Danske investorer bør skrue op for brugen af alternative 

investeringer: En hypotese der er kvalitativ i sin natur, men har grundlag i bl.a. de 
kvantitative hypoteser ovenfor. Hypotese er ækvivalent med at teste, hvorvidt 
Finanstilsynets bekymring omkring brugen af alternative investeringer, er aktuel eller ej.  

Som det fremgår af ovenstående hypoteser, er der både kvantitative og kvalitative mål der 
ligger til grund for at teste hypoteserne. Som følge af dette gøres der brug af en: ”mixed-
research-approach”, hvor både kvantitative og kvalitative metoder danner grundlaget42. 
Denne mixed-approach er vurderet til at passe godt på specialets undersøgelse, idet det 
                                                
42 (Creswell, 2014, s. 32) 
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kvalitative aspekt er ligeså relevant, som det kvantitative aspekt på alternative investeringer 
(som også nævnt i afgrænsningen).  
 
Paradigmet der på bedst vis kendetegner specialet og som er bestemmende for metoden er 
neo-positivismen, dette begrundes med43:  
 Ontologien: er kritisk realistisk og erkender at virkeligheden reelt eksisterer, men ikke 

kan erkendes fuldstændigt. Dette ses med hjemmel i at alternative investeringer 
formentlig har en underliggende teoretisk værdi, der er styret af uforanderlige 
mekanismer. Mekanismerne kan ikke forstås 100%, idet transparens og datakvalitet begge 
er af lave niveauer (se afsnit 6.1. nedenfor).  

 Epistemologien: styres af objektivitet som for specialet, er et ideal der stræbes efter. Det 
erkendes at en 100% objektiv undersøgelse er svær at udføre i et problemfelt indenfor 
alternative investeringer, idet der er forbundet mange subjektive vurderinger af f.eks. 
værdier, investeringsbeslutninger mv. Det objektive ideal medfører at reliabilitet og 
validitet, især er afgørende kvalitetskriterier44.   

Det neo-positivistiske paradigme supplerer i høj grad en deduktiv metode, der både inddrager 
kvalitative og kvantitative metoder/kilder (mixed-research-approach)45, og derfor er der en 
sammenhængskræft herimellem. Metoderne brugt til at indsamle det kvantitative og 
kvalitative data, fremgår i dataafsnittet nedenfor (kapitel 6).  

6. Data 
Problemformuleringen har givet anledning til fire kapitler der nødvendiggør et fornuftigt 
datagrundlag – dette drejer sig om kapitel 10-14. Datagrundlaget for disse kapitler beskrives i 
nedenstående afsnit, dog vil en kritisk vurdering af tilgængeligeden på data for alternative 
investeringer, diskuteres som det første nedenfor.  

6.1 Datakvalitet på alternative investeringer 
Alternative investeringer er oftest unoterede investeringer, og der er derfor ikke en direkte 
observerbar pris, ligesom for børsnoterede aktiver. Som følge af dette er priserne, afkast mv. 
på alternative investeringer mere uigennemsigtige end på de børsnoterede aktiver46.  
 

                                                
43 (Guba, 1990, s. 20-23) 
44 (Olsen & Pedersen, 2003) 
45 (Guba, 1990, s. 21) 
46 (Finanstilsynet, 2016) 
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Den gode nyhed er at der findes en række udbydere, som indsamler data på alternative 
investeringer, såsom: Preqin, Cambridge Associates, VentureXpert mv. Den dårlige nyhed er 
at disse databaser ikke er offentligt tilgængelige, uden større summer af penge betales til 
udbyderne, og oftest har databaserne vidt forskellige output47. Forskelle i output kan bl.a. 
skyldes: timing af pengestrømme, manglende højde for ”survivorship bias”, forskellige 
definitioner, forskellige GP’er48 som inddrages i data, samt mængden af GP’er. Det er et 
problem, at data er så svært tilgængeligt og samtidig forskelligt på tværs af udbydere. 
Problemet forværrer også transparens-problematikken på alternative investeringer.  
 
Det er ikke kun ovenstående udbydere der udviser diskrepans i performance for alternative 
investeringer. Også i den akademiske verden som undersøger afkast på private equity og lign., 
er der generel uenighed om de korrekte afkast på alternative investeringer49, hvilket også blev 
afspejlet i litteratur-reviewet. Uenigheden ville formentlig være væsentlig mindre, hvis der 
var større datatilgængelighed og dermed gennemsigtighed på området. 
 
Uigennemsigtigheden på data for alternative investeringer, nævner flere investorer som et 
problem50. Derudover gør dataproblemet og uigennemsigtighed det også kun sværere at; 
håndtere alternative investeringer i porteføljen, forstå deres underliggende risici51 og generere 
”optimale porteføljer” – hvilket uddybes senere.   
 

Med udgangspunkt i bl.a. ovenstående kritiske redegørelse af tilgængelig data, beskrives 

nedenfor hvilke datakilder der har ligget til grund for specialets undersøgelser.  

6.2 Data fra benchmarks 
Til kapitel 10 er formålet at udlede optimale allokeringsniveauer med en portefølje 
indeholdende alternative investeringer, hvor dette gøres med udgangspunkt i Markowitz’ 
porteføljemodeller, ud fra en faktorbaseret kovariansmatrice (som vist i kapitel 9). Metoden 
nødvendiggør en række benchmarks som skal repræsentere: aktiver, faktorer mv. Alle disse 
benchmarks er hentet fra Bloomberg-databasen og beskrives mere uddybende i kapitel 10.  

                                                
47 (Kaplan & Lerner, 2016) 
48 GP’ defineres i kapitel 8. 
49 (Nielsen K. M., 2011, s. 440) 
50 Spørgsmål 10 i bilag 2, der uddybes senere & (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
51 (Rangvid & Jensen, 2017) 
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6.3 Data fra danske institutionelle investorer 
Til brug for kapitel 11-13 er der behov for data på danske institutionelle investorer. 
Datagrundlaget for disse kapitler er funderet på både kvantitativ og kvalitativ data. 
Kvantitative data er offentligt tilgængeligt fra regnskaber, som beskrives i 6.3.1. og 
kvalitative data er genereret specifikt til dette speciale, via en spørgeskemaundersøgelse som 
beskrives i 6.3.2. Kombinationen af et både kvantitativt- og kvalitativt informationsgrundlag, 
er vurderet til at skabe et mere validt og helstøbt billede i undersøgelsen af de danske 
institutionelle investorer.  
 
Der er til specialet identificeret i alt 27 institutionelle investorer52, investorerne er pensions- 
og livsforsikringsselskaber som vises nedenfor:  

Investor Medlemmer 
Alm. Brand Liv og Pension n.a. 
AP Pension 120.000  
Danica Pension 600.000  
Nordea Liv & Pension 300.000  
PFA Pension 1.200.000  
SEB 53.000  
Skandia 2.000.000  
TopDanmark Livsforsikring 140.000  
Arkitekternes Pensionskasse 9.200  
DIP - Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 24.000  
Industriens Pension 400.000  
ISP - Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører 12.500  
JØP - Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 50.000  
Lægernes Pension 400.000  
Lærernes Pension 140.000  
PBU - Pædagogernes Pensionskasse 110.000  
Pensam Livsforsikring 185.000  
Pensam Pension 49.600  
PensionDanmark 694.000  
Pensionskassen for farmakonomer 15.000  
Pensionskassen for jordbrugsakademikere og dyrlæger 9.100  
Pensionskassen for magistre og psykologer 116.000  
PKA (3 pensionskasser) 300.000  
Sampension 285.335  
ATP 4.900.000  

Tabel 6.1.: Danske institutionelle investorer inddraget i speciale 
Kilde: Egen tilvirkning, medlemstal kommer fra årsrapporter, websites mv.  

 
Det er med udgangspunkt i de 27 institutionelle investorer ovenfor, at datagrundlaget for 
Danmark etableres. De 27 institutionelle investorer er vurderet til at skabe et repræsentativt 
grundlag for specialet, idet de tilsammen næsten udgør hele den danske population af 
institutionelle investorer i alternative investeringer. Dette skyldes bl.a. at pensionskasser og 

                                                
52 Fundet fra: http://faktaompension.dk/om/om-fakta-om-pension#!/  
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livsforsikringsselskaber udgør størstedelen af investorerne i alternativer53, og den danske 
størstedel af disse danske investorer er inkluderet ovenfor.  

6.3.1. Kvantitativt data på danske  
Til det kvantitative datagrundlag for de danske institutionelle investorer, er der til dette 
speciale kompileret et nyt og anderledes datasæt, som alene fokuserer på de danske 
institutionelle investorer og deres alternative investeringer.  
 
Der er udarbejdet regler for pensionskasser, livsforsikringsselskaber mv., som medfører at der 
i deres regnskaber skal fremgå noter omkring nøgletal, vedrørende investeringsaktiverne og 
deres afkast54. I noterne skal fremgå: dagsværdier, afkast og nettoinvesteringer i: 
kapitalandele (unoterede og noterede), obligationer, grunde & bygninger samt andre 
investeringsaktiver – i et skema som vist i bilag 1. Noterne er til dette speciale meget 
brugbare, og derfor anvendt til udarbejdelsen af et datasæt, for de ovenfor nævnte 
institutionelle investorer. De alternative investeringer vil indgå under de unoterede 
kapitalandele. Datasættet med institutionelle investorer indeholder 12 årlige observationer 
(fra 2005-2015)55 for hver af de 27 investorer, hvilket resulterer i næsten 300 observationer. 
Det er vurderet at cirka 300 observationer er tilstrækkeligt, til de analyser der udarbejdes i 
dette speciale. Ved denne vurdering skal det selvfølgelig huskes, at analysen er specifik på 
geografi og aktiv-type, og derfor vil tilgængelig data være begrænset. Derudover indeholder 
observationerne flere tusind underliggende investeringer. Kvantitativt data er derfor relativt 
omfangsrigt og vurderet tilstrækkeligt. Det er nødvendigt at operere med årlige observationer, 
grundet regnskaberne selvfølgelig viser årligt data. Denne form for datasæt baseret på 
regnskabsdata, er brugt og anerkendt i tidligere undersøgelser, som dog havde andre 
undersøgelsesformål end hvad der er tilfældet i dette speciale56. 
 
Det bør nævnes at mange af de danske institutionelle investorer opgør to slags 
investeringsporteføljer i regnskabernes bilag vedr. investeringersaktiver: investeringsaktiver 
uden unit-linked kontrakter (gennemsnitsrenteprodukter), og investeringsaktiver med unit-
linked kontrakter (markedsrenteprodukter). Unit-linked kontrakter er et markedsbaseret 
investeringsprodukt hvor kunden kan medvirke i investeringsvalget57. Her er afkastet for 
kunden altså ”linked” til de investeringsvalg i ”units”, som kunden har foretaget, som dermed 

                                                
53 (Preqin, 2016, s. 2) 
54 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 
55 For investorer med offentliggjort 2016-regnskab ved udarbejdelsen af specialet er disse inkluderet 
56 (Nielsen K. M., 2011) 
57 (Finanstilsynet, 2016, s. 22) 
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ikke har et garanteret afkast modsat gennemsnitsrenteprodukterne58. I regnskaberne er det 
oftest investeringsporteføljerne uden unit-linked kontrakter, hvori de specificerer aktiverne og 
deres afkast i de nævnte noter. Da kun få specificerer investeringsporteføljerne med unit-
linked kontrakter i regnskabet, vil de investeringsporteføljer der analyseres i dette speciale 
kun være baseret på dem eksklusiv unit-linked kontrakter. Dette er selvfølgelig en 
begrænsning ved data, at det ikke er opbygget både med og uden unit-linked kontrakter. Dog 
udgør investeringsaktiverne uden unit-linked kontrakter stadig størstedelen af den samlede 
pensionsopsparing (over 60%)59, og er derfor mest repræsentative.  
 
Afkastet på aktiverne (rt) i noterne udtrykkes før skat, er tidsvægtet og regnes i regnskabet 
som60: 

 𝑟 =
𝑁𝐴𝑉 − 𝑁𝐴𝑉 + 𝐶𝐹 ,

𝑁𝐴𝑉  6.1. 

Hvor at NAVt er ”net asset value” som svarer til dagsværdien af aktivet på tidspunkt t, 𝐶𝐹 ,  

svarer til faktiske modtagne pengestrømme fra de alternative investeringer – f.eks. fra: 
salgsprovenue, udbytte mv.  Afkastet er ikke fuldstændig konsistent med IRR-afkastet som 
beskrives i kapitel 8, men samme input indgår i formlen ovenfor og IRR-formlen (NAV og 
pengestrømme). Derfor er der en stærk sammenhæng mellem IRR-beregninger og 
afkastberegningen i formel 6.1. Den ene del af input til afkast, de estimerede dagsværdier 
(NAV), er baseret på estimater og det er vigtig at pointere hvordan disse findes, se nedenfor.  
  
Finanstilsynet har høje krav til de institutionelle investorers værdiansættelser (NAV), og at 
disse inddrager alle relevante risici61. Metoderne til at finde dagsværdierne (NAV) kan være 
behæftet med usikkerhed, da unoterede aktiver ikke har en direkte observerbar værdi. 
Metoderne til estimering af NAV kan deles op ved direkte og indirekte investeringer, hvilket 
gøres nedenfor62: 
 Ved indirekte investeringer: dvs. investeringer til kapitalfonde og lign. Værdien af 

porteføljefonde bliver modtaget direkte fra investeringens-fondene, som værdiansætter de 
underliggende selskaber, ejendomme mv. efter bl.a. IPEV Guidelines63. Her skal man 
selvfølgelig være opmærksom på principal-agent problemstillingerne, der er forbundet med 

                                                
58 (Finanstilsynet, 2016, s. 22) 
59 (Mikkelsen, 2017) 
60 (Nielsen K. M., 2011, s. 442) 
61 (Finanstilsynet, 2014, s. 17) 
62 Ud fra noten i (ATP, 2017) – samme principper gør sig gældende i øvrige institutionelle investorers regnskaber. Indirekte og direkte investeringer 
uddybes i afsnit 8 
63 (Kaplan & Strömberg, 2009, s. 135) 
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indirekte investeringer64, som dermed også kan opstå når kapitalfondene rapporterer NAV 
videre til investorerne. F.eks. kan kapitalfonde være inciteret til at indregne de 
underliggende aktiver konservativt, for ikke at love for meget. Dette fænomen er kendt 
som ”conservativeness bias”65, som vil gøre afkast biased i en nedadgående retning.   

 Ved direkte investeringer: her værdiansættes internt hos den institutionelle investor, 
f.eks. ud fra en multipel-analyse af sammenlignelige børsnoterede selskaber. For nyere 
investeringer bruges simpelt anskaffelsessummen (da denne må være tæt på 
markedsværdien), men for ældre investeringer laves f.eks. multipel-analysen66. Her er 
principal-agent problemstillingerne ved estimering af NAV, vurderet til ikke at være af 
samme betydning som ved indirekte investeringer. Der kan dog sagtens være interne 
principal-agent problemstillinger hos de institutionelle investorer, hvor de afdelinger der 
er ansvarlig for stillingtagen til estimering af værdien for direkte unoterede investeringer, 
kan have forskellige incitamenter for højere/lavere indregning.  

 
Ovenstående metoder for estimering af dagsværdier på alternative investeringer, kan med 
udgangspunkt i ovenstående resultere i støj, for dagsværdierne der bruges i regnskaberne. 
Støjen kan opstå som følge af alternative aktivers natur: at der ikke er en direkte observerbar 
værdi, men at der er i stedet er en stor andel af skøn. Problemerne ved rapporterede 
dagsværdier, kan desværre ikke kommes til livs. Men idet regnskaberne er reviderede af 
diverse revisorer, må man gå ud fra, at disse har vurderet værdierne til at give et retvisende 
billede på balancedagen. På trods af at revisorernes står indenfor værdiansættelserne, sår 
Finanstilsynet i flere tilfælde tvivl om, hvorvidt værdierne rent faktisk er eksisterende67.  
 
Til analysen vedrørende suballokeringen af alternative investeringer (i kapitel 11), er de 
danske institutionelle investorers regnskaber blevet suppleret med offentliggjorte 
specifikationsrapporter af investorers kapitalandele. Specifikationsrapporterne var 
nødvendige at inddrage, da regnskaberne alene ikke indeholdt den nødvendige information (se 
desuden kapitel 11.3).  
 
Ovenstående afsnit fokuserede på det kvantitative data for de danske institutionelle investorer, 

nedenfor vil det indsamlede kvalitative data fra samme population uddybes.  

                                                
64 (Preqin, 2016) 
65 (Fraser-Sampson, 2007, s. 25) 
66 (ATP, 2017, s. 77) 
67 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
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6.3.2. Kvalitativt data fra danske institutionelle investorer 
Som supplement til det kvantitative data indhentet fra de institutionelle investorers 
regnskaber, er der udarbejdet kvalitativt data fra samme institutionelle investorer i form af 
en spørgeskemaundersøgelse. Ved at indhente samt gøre brug af kvalitativ data til at supplere 
det kvantitative data, opnås en mere dybdegående og stærkere funderet analyse (mixed 
research nævnt i kapitel 5). Samtidig kan det kvantitative vs. kvalitative på nogle parametre 
holdes op imod hinanden, for at teste om det investorerne ”siger”, passer med de faktisk 
observerede kvantitative værdier. Der vil her uddybes hvilke tanker og ideer, der ligger til 
grund for selve udarbejdelsen af spørgeskemaet.  
 
Valget af spørgeskema som undersøgelsesform fremfor f.eks. interviews, er brugt for at nå 
flest mulige af de 27 institutionelle investorer nævnt ovenfor. Ved et spørgeskema var flere 
investorer tilbøjelige til at deltage i undersøgelsen, grundet den begrænsede tidsperiode det 
tager at besvare et spørgeskema var afgørende. Dermed muliggjorde et spørgeskema en bedre 
afdækning af flere investorerne fra populationen, og dermed et bedre datagrundlag. Alle 
institutionelle investorer listet i tabel 6.1. er blevet tilbudt at deltage i undersøgelsen, og det 
lykkedes at få respons fra 15 af de 27 danske institutionelle investorer68. Svarraten har derfor 
muliggjort, at over halvdelen af alle investorerne bliver afdækket. Samtidig er flere af 
respondenterne blandt investorerne med de største investeringsporteføljer. Undersøgelsen 
dækker derfor langt over halvdelen af den investerede kapital for de danske institutionelle 
investorer. Som følge af disse karakteristika er spørgeskemaundersøgelsen vurderet til at 
være repræsentativ.  
 
Spørgeskemaet består af 13 spørgsmål, og kan ses i bilag 2, med dertilhørende svar fra 
respondenterne. Spørgeskemaet var web-baseret69, hvor respondenterne modtog en e-mail 
med link hertil og hermed kunne deltage i undersøgelsen.  
 
De første 3 spørgsmål af spørgeskemaet er såkaldte kontrolspørgsmål (baggrundsspørgsmål), 
der skal identificere respondenterne70, og afgøre hvor mange ansatte de repræsenterer i 
investeringsafdelingerne. En anden årsag til de 3 indledende kontrolspørgsmål, er desuden for 
at starte spørgeskemaet ”let” for respondenten, så de frivillige respondenter ikke skræmmes 
væk. De resterende 10 spørgsmål er reelt hvor den ønskede information vedr. deres holdninger 

                                                
68 Idet PKA repræsenterer 3 investorer og Pensam repræsenterer 2 investorer 
69 Via: Onlineundersøgelse.dk 
70 (Nielsen & Schmedes, 2009, s. 6) 
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indenfor visse emner i problemfeltet besvares, disse kan derfor ses som afklarende spørgsmål. 
Spørgsmålene er forsøgt formuleret letforståeligt for respondenten, så de mest pålidelige svar 
opnås. Størstedelen af spørgsmålene er faktuelle-eller holdningsspørgsmål med fokus på 
aktualitet71. Dette er valgt for at få en ide om: hvad der rent faktisk forekommer i praksis 
(faktuelt), og hvorfor investorerne investerer som de gør (holdning). Seks af spørgsmålene er 
såkaldte lukkede skalaspørgsmål som relaterer sig til holdningsspørgsmålene, dette er valgt 
for at sikre et klart svar der kan sammenlignes på tværs af respondenter. Samtidig er 
skalaspørgsmål nemme for respondenten at besvare. Det sidste spørgsmål i undersøgelsen er 
også et holdningsspørgsmål, dog er dette et åbent spørgsmål som kræver mere prosa fra 
respondenten. Spørgsmålet er bevidst placeret til sidst, da respondenten oftest er mest 
inciteret til at besvare dette uddybende, end hvis det var placeret i starten af spørgeskemaet72.  
 
Udover selve spørgeskemaet henvendt mod investorerne, er der også foretaget et interview 
med Finanstilsynet til sidst i specialeforløbet. Interviewet skal sikre at ikke kun investorernes 
holdninger inddrages, og samtidig være garant for kvaliteten af øvrige kilder og resultater.  

6.4. Data fra udenlandske institutionelle investorer 
Data fra udenlandske investorer skal bruges som sammenligninsgrundlag i kapitel 13, og er 
hentet fra regnskaber, som har dannet grundlag for et lignende datasæt med det beskrevet i 
6.3.1. Det er blevet valgt kun at inddrage amerikanske institutionelle investorer, og der vil i 
kapitel 13 være en mere dybdegående begrundelse for hvorfor netop institutionelle investorer 
fra USA er valgt. Uden at afsløre for meget af argumentationen i kapitel 13, kan der 
argumenteres for, at investorerne fra USA, er blandt verdens førende indenfor allokering og 
performance.  
 
De amerikanske institutionelle investorer der danner datagrundlaget ses i tabel 6.2. nedenfor:  

Investor 
California Pers 
California STRS 
Florida State board 
Washington State 
NY STRS 
NY SLRS 
Texas RTS 
Ohio STRS 

Virginia State Teachers 
Minnesota State 
Michigan Retirement 
Massachusetts PRIM 
PSERS 
Tennessee Consolidated 
Colorado Employees 
Arizona State Retirement 

 

Tabel 6.2.: Udenlandske institutionelle investorer inddraget i speciale 
Kilde: Egen tilvirkning  

                                                
71 (Nielsen & Schmedes, 2009, s. 7-8) 
72 (Nielsen & Schmedes, 2009, s. 6) 
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Ovenstående investorer udgør netto-listen. Der var en lang række andre potentielle 
institutionelle investorer fra USA, men da ikke alle investorerne oplyste det fornødne 
datagrundlag, til at fuldføre opgavens analyser, var det kun ovenstående som blev inddraget. 
Kriterier for at blive inddraget var f.eks.: hvor uddybende er investorens regnskab, med 
henblik på analysens krav til opdeling af alternativer og deres afkast. For at få et 
sammenligneligt output fra disse investorer, tages udgangspunkt i samme tidsperiode, som for 
de danske investorer (2005-2015). Selvom der er 16 amerikanske institutionelle investorer 
mod 27 danske listet i tabel 6.1., repræsenterer de 16 amerikanske tilsammen en langt større 
investeringsportefølje end de danske. Derfor anses de amerikanske investorer fra tabel 6.2. 
som repræsentative for de amerikanske institutionelle investorer.  
 
Udover de valgte amerikanske investorer, der anses som direkte sammenlignelige med danske 
investorer, vil allokering og performance for de førerende amerikanske endowment funds, også 
blive fremvist og sammenlignet hermed. Dette kan ses i kapitel 13, hvor valget af endowment 
funds også vil blive begrundet. Igen er der her inddraget regnskabsdata for at indhente det 
nødvendige input.  

7. Kildekritik 
Igennem specialet understøttes diverse udsagn og lign. af en række kilder, hvor målet 
selvfølgelig er at inddrage de bedst mulige. Kilderne er domineret er primær litteratur, der 
offentliggør en ny viden som kan reproduceres på en synlig måde73. Primær litteratur der især 
anvendes er: tidsskriftsartikler, rapporter mv. Sekundær litteratur benyttes flere steder hvor 
det giver bedst mening, især i afsnit domineret af teori. Sekundær litteratur er kendetegnet 
ved at være litteratur som skaber oversigt og referer til den primære litteratur74, og er i dette 
speciale især: bøger og lærebøger. Ved udvælgelse af litteratur og kilder er der sigtet efter høj 
troværdighed, med velansete forfattere og organisationer som ophavsmænd. Derudover er der 
flere steder sigtet efter, at finde flere kilder der har samme konklusioner, hvilket er en 
yderligere foranstaltning der kan sikre reliabilitet.  

                                                
73 (Dahl, Dich, Hansen, & Olsen, 2010, s. 197-199) 
74 (Dahl, Dich, Hansen, & Olsen, 2010, s. 197-199) 
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8. Alternative investeringer 
Alternative investeringer defineres af Finanstilsynet som illikvide investeringer der ikke 
handles på et reguleret marked75. Alternativer vedrører derfor primært investeringer i 
aktiver, som ikke er handlet på en børs76. Alternative investeringer står derfor i kontrast til 
børsnoterede aktier, obligationer etc. Det unoterede perspektiv medfører, at alternative 
investeringer som aktiv-type er markant forskellige fra børnoterede aktiver, på en række 
områder. Den største fundamentale forskel er likviditeten, hvor alternative investeringer 
generelt er illikvide77 sammenholdt med børsnoterede aktiver. Derudover har alternative 
investeringer en længerevarende investeringshorisont end de børsnoterede, og har generelt 
mindre transparens i afkast samt priser78.  
 
Alternative investeringer kan være en bred definition, og indeholder en lang række 
subkategorier. Nedenfor ses en illustration af hvordan alternative investeringer kan opdeles:  

 
Figur 8.1.: Opdeling af alternative investeringer 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration til opdeling af alternativer fra (Preqin, 2016) 
 
Alternative investeringer kan opdeles i 7 overordnede kategorier: buyout, venture capital, 
ejendomme, naturressourcer, infrastruktur, privat gæld og hedge-fonde. Der vil ofte være stor 
diskrepans i risikoen og afkastet, på de forskellige alternative investeringer, da der er 

                                                
75 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
76 (Preqin, 2016) 
77 (Fraser-Sampson, 2006) 
78 (Finanstilsynet, 2016, s. 15) 
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fundamentale forskelle på de underliggende aktiver. Nedenfor beskrives de enkelte kategorier 
af alternative investeringer fra figur 8.1.:  
 Buyout: vedrører investeringer i etablerede virksomheder af en vis størrelse, ofte 

tilknyttet med høj grad af bankfinansiering (Leveraged Buyouts)79. Ejerperioden i 
virksomhederne er typisk begrænset til at være omkring 5-7 år80, men dette varierer  fra 
case til case. Motivation for brug af buyouts, er især, muligheder for gode afkast samt 
diversifikationsmuligheder81.  

 Venture capital: vedrører investeringer (typisk minoritetsinvesteringer) i mindre 
umodne virksomheder. Modsat buyouts bruges der begrænsede mængder af gæld til 
finansieringen af disse selskaber, og derfor finansieres de typisk via egenkapital82. Venture 
capital har samme fordele som buyouts, bare i ”forstærket” og mere risikabel form. Buyout 
og venture capital under ét betegnes oftest som: private equity83, hvilket kan være 
misvisende, da der også kan være private equity indenfor de andre alternative aktivtyper.  

 Ejendomme: investeringer i ejendomme af forskellig art, f.eks.: kontorejendomme, 
indkøbscentre, lejlighedskomplekser etc. Ejendomme har den fordel, at der er et stabilt og 
relativt sikkert cash-flow i ejertidsperioden i form af leje og lignende. Det sikre cash-flow 
kan i sin form minde om obligationer, grundet den høje sikkerhed. Residualværdien på 
ejendomme har ”equity-like” karakteristika, da denne er udsat for større usikkerhed og 
kan svinge relativt meget ligesom f.eks. aktier84. På ejendomme er der ofte ikke ligeså 
efficient prissætning som på børsnoterede aktier, hvilket giver gode muligheder for, at 
købe ejendomme til en god pris og herefter øge værdien via value-added aktiviteter85. 
Institutionelle investorer gør i høj grad brug af direkte investeringer, i ejendomme, på det 
hjemlige marked (se i senere afsnit), hvorimod man i højere grad investerer indirekte i 
ejendomme (gennem fonde) ved udenlandske ejendomsinvesteringer86.  

 Naturressourcer: vedrører investeringer i jordbrug af forskellig art, f.eks.: skove, 
agrikultur, minedrift etc. Motivationen for investeringer i naturressourcer ligger især i: 
diversifikation og beskyttelse mod inflation87.  

 Infrastruktur: er investeringer i foranstaltninger, som er nødvendige for at holde 
samfundet i gang, f.eks. investeringer i: vedvarende energi, veje, kommunikation etc.  

                                                
79 (Fraser-Sampson, 2007, s. 9) 
80 (Fraser-Sampson, 2007, s. 9) 
81 (The Yale Endowment Fund, 2016, s. 15) 
82 (Fraser-Sampson, Private Equity as an asset class, 2007, s. 9) 
83 F.eks. i (Preqin, 2016) 
84 (Swensen, 2000, s. 116) 
85 (The Yale Endowment Fund, 2016, s. 15) 
86 (Ejendomswatch, 2016) 
87 (The Yale Endowment Fund, 2016, s. 15) 
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Ejendomme, naturressourcer og infrastruktur under ét bliver også kaldt for reale aktiver88, 
da de alle kan bruges til at ”hedge” mod inflation. Infrastruktur og naturressourcer bliver 
fremover i specialet samlet under ét, dette giver mening idet risikoprofilen og løbetiden er 
vurderet til at være tilnærmelsesvist lig hinanden.  

 Privat gæld/Kredit: er illikvid gæld henvendt primært til virksomheder, og optræder i 
former som: direkte lån, mezzanin, ”distressed debt” etc.89. Fordelen ved privat gæld er 
især væsentlig højere renter end f.eks. andre mere sikre typer af obligationer.  

 Hedge fonde: investerer i en række forskellige aktiver og strategier f.eks.: derivater, 
valutaspekulation, konvertible obligationer, emerging markets, merger arbitrage etc. 
Fælles for hedge-fonde er, at de oftest forfølger komplekse strategier associeret med høj 
risiko90. Hedge-fonde er ikke hovedfokus i dette speciale, da denne form for alternativ 
investering, er vurderet til at være fundamentalt forskellig fra de øvrige. Derudover er 
hedge-fonde generelt aftagende i popularitet hos investorerne, og derfor mindre 
relevante91.   

 
Som tidligere berørt er der diskrepans om, hvad der defineres som alternative investeringer og 
hvad der ikke gør. Netop pga. denne uenighed er det nødvendigt at trække en streg i sandet, 
og identificere en endelig definition af hvad der i dette speciale forstås som alternative 
investeringer. Inkluderet i alternative investeringer er her: buyouts, venture capital, 
infrastruktur, naturressourcer, privat gæld og indirekte investeringer i ejendomme. 
Aktivgrupper der ikke er inkluderet, som alternative investeringer i dette specialer er derfor: 
hedge-fonde (jf. forklaring ovenfor) og direkte investeringer i ejendomme. Argumentet for at 
direkte investeringer i ejendomme ikke inkluderes, skyldes at der er konsensus om at direkte 
investeringsejendomme er blevet en normal og fast bestanddel, af porteføljerne over en 
længere periode92. Derudover har tidligere nævnte analyser, ligeså behandlet direkte 
investeringer i ejendomme, som et ikke-alternativt aktiv93. Der vil være momenter i specialet 
der medtager direkte ejendomsinvesteringer, disse vil være medtaget for at få det fulde 
billede. Samtidig er der steder i specialet, hvor det er nødvendigt at inddrage 
ejendomsinvesteringer over ét, hvor det ikke er muligt at opdele i direkte og indirekte, f.eks. i 
kapitel 10 og 14.  

                                                
88 (Pedersen, Page, & He, 2014, s. 34) 
89 (Preqin, 2016, s. 41-46) 
90 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 13, 96) 
91 (Preqin, 2016) 
92 (Andersen L. S., 2016, s. 2) 
93 (Finanstilsynet, 2016) & (Baker & Edwards, 2016) 
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Som investor kan man overordnet set investere i alternative investeringer på to måder94:  
 Direkte investering: når man som investor foretager investeringerne direkte på egen 

hånd. Her vil det kræve særlig ekstra kapacitet og ressourcer for investoren, og derfor er 
der mange investorer som også investerer i alternative aktiver indirekte.  

 Indirekte investering: her outsources investeringsbeslutningen til en agent, som 
foretager investeringerne på investoren/principalens vegne, typisk gennem et begrænset 
partnerskab (Limitid Partnership). Agenten kan være en kapitalfond el. lign., som 
foretager de direkte investeringer i de underliggende aktiver. En anden terminologi er, at 
investoren/principalen er LP (limited partner), mens kapitalfonden/agenten er GP (general 
partner)95. Ved indirekte investering vil GP typisk kræve et ”management fee” plus en 
form for succes-fee f.eks. i form af carried interest (se mere i afsnit 8.1.). Som investor kan 
man også lave indirekte investeringer via fund-of-funds, som investerer i puljer af 
underliggende fonde96. Ved investering i fund-of-funds opnås en højere grad af 
diversifikation, da man herved opnår eksponering overfor flere underliggende 
kapitalfonde, og endnu flere underliggende investeringer som kapitalfondene foretager. 
Fund of funds kan især være relevant for de investorer, der ikke har den fornødne viden 
omkring diversifikation af kapitalfonde, rebalancering, udvælgelse af de bedste GP’er 
etc.97. På den måde kan man som investor ”slappe af” og lade fund of funds-selskaberne 
gøre arbejdet. Dermed kan indirekte investeringer være en fordelagtig løsning, som dog 
kan være dyr grundet de fees der optræder.     

 
En stor del af de alternative investeringer beskrevet ovenfor bliver investeret indirekte98, og da 

dette oftest medfører en kapitalfond eller lign. vil nedstående afsnit fokusere på hvordan 

kapitalfonde fungerer.  

8.1. Kapitalfonde 
Her beskrives hvordan kapitalfonde fungerer i praksis. Kapitalfonde kan spænde vidt og kan 
investere i: unoterede selskaber, ejendomme, infrastruktur etc. – alt afhængig af hvad 
kapitalfonden har valgt af fokusområde. Derfor vil en generel beskrivelse af kapitalfonde, 
fungere for flere af subkategorierne for alternative investeringer, så længe de bliver investeret 
indirekte.  
                                                
94 (Fraser-Sampson, 2007, s. 2) 
95 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010) 
96 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 24) 
97 (Fraser-Sampson, 2007, s. 3) 
98 (Jensen, 2016, s. 2) 
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8.1.1. Fremgangsmåden, struktur og nøglebegreber i kapitalfonde 
En kapitalfond er et begrænset partnerskab, mellem investorer og kapitalfonden, hvor 
investorerne tilfører kapitalen og kapitalfonden foretager/håndterer investeringerne.  
Første skridt, for at en kapitalfond skal kunne operere, kræver at der bliver rejst midler fra 
investorer, også kaldt fundraising. Det sker typisk ved at kapitalfonden er ude og ”sælge” 
ideen til mulige investorer, der vurderer ideen og laver due diligence mv. Investorer der 
ønsker at investere i fonden, giver herefter et kapitaltilsagn (capital commitment), som er det 
beløb, den enkelte investor er villig til at investere i fonden. Når kapitalfonden har rejst de 
nødvendige kapitaltilsagn fra investorerne, kan de begynde investeringsperioden. Herefter 
foretages investeringerne løbende og kapitalfonden vil herefter bede investorerne om at 
indbetale deres prorata andel af investeringen (capital calls). Investorerne har ikke 
indflydelse på investeringerne der bliver foretaget, og skal overlade dette alene til 
kapitalfonden99. Investorerne er samtidig uvidende om størrelse og timing på deres 
indbetalinger til kapitalfonden, og kender kun det maksimale beløb de potentielt kan 
investere (svarende til kapitaltilsagnet). Investeringsperioden vil ca. vare mellem 3-5 år, og 
herefter skal kapitalfonden udelukkende fokusere på at modne og senere sælge 
investeringerne igen og distribuere pengene til investorerne100. Den samlede fondsløbetid vil 
typisk være mellem 10-12 år101. Investorerne kan risikere ikke at betale det fulde beløb, de har 
givet tilsagn for, da kapitalfonden ikke i alle tilfælde, ender med at investere det fulde beløb 
der givet tilsagn for.   
 
Udover at investorerne skal betale deres andel af de investeringer der bliver foretaget, skal de 
også betale kapitalfonden et administrations beløb, også kendt som management fee. 
Mangement fee vil typisk være omkring 1-1,5% af samlet kapitaltilsagn i de første år af 
fondsløbetiden, herefter vil det være 1-1,5% af nettoinvesteringerne i porteføljen102. 
Kapitalfondens team skal desuden også have et performance beløb kendt som ”carried 
interest”, som opgøres når fondens løbetid er slut. Hele den beskrevne struktur og yderligere 
elementer ses illustreret grafisk nedenfor:  
 

                                                
99 (Fraser-Sampson, 2007, s. 15) 
100 (DVCA, 2017) 
101 (Frigast & Andersen, 2008, s. 2) 
102 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 43) 
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Figur 8.2.: Grafisk illustration af kapitalfondsstruktur 
Kilde: Frit efter (DVCA, 2017) 

8.2. Afkast i alternative investeringer 
For at forstå hvad der driver afkastet på alternative investeringer, er det nødvendigt at 
introducere afkastbegreber på alternativer. Idet alternative investeringer vedrører ikke 
børsnoterede aktiver, er afkastbegreberne en anelse forskellige fra dem for børsnoterede.  
 
Ved alternative investeringer kendes det sande afkast typisk ikke, før investeringen er 
realiseret, da man først her, har afhændet aktivet og afregnet carried interest mv. (for 
indirekte investeringer). Derfor vil afkast før ”realisering” være baseret på estimater el. lign 
på NAV (net asset values), som estimeres af kapitalfonden ved indirekte investering eller 
internt ved direkte investering (jf. 6.3.1.).  
 
Overordnet er der to forskellige måder at måle afkast i alternative investeringer på: IRR-
metoden (compound returns) og multipler - disse beskrives nedenfor:  

8.2.1. IRR (intern rente) 
Alternative investeringer resulterer i fremtidige pengestrømme, men pengestrømmene er 
usikre i størrelse og timing på investeringstidspunktet. Ved sådanne aktiver er det relevant at 
bruge IRR som afkastmål, da denne måler det årlige gennemsnitlige afkast på investeringen. 
IRR er på mange måder et standardafkastmål for alternative investeringer og bliver hyppigt 
brugt i praksis103. IRR regnes ved at finde den diskonteringsrente som resulterer i at 
nettonutidsværdien for pengestrømmene for aktivet giver 0, som også fremgår i formlen 
nedenfor:  

                                                
103 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 89) 
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𝐶𝐹

(1 + 𝐼𝑅𝑅) = 0 8.1. 

Da ovenstående formel kun virker for faktiske pengestrømme (realiserede investeringer), er 
det nødvendigt at tilføje en IRR formel, som også virker på urealiserede investeringer. Der 
skal her tilføjes et ekstra led, som udregner nutidsværdien af den urealiserede del, altså 
residualværdien (RV eller NAV). Formlen ses nedenfor i 8.2.:  

 
𝐶𝐹

(1 + 𝐼𝑅𝑅) +
𝑅𝑉

(1 + 𝐼𝑅𝑅) = 0 8.2. 

Begge ovenstående IRR former, vil typisk blive udregnet via matematiske formler i Excel (som 
f.eks. XIRR-formlen), da det oftest er for komplekst at estimere IRR manuelt.  
 
IRR formlen bygger på en række antagelser. Først og fremmest er den målt på pro anno basis, 
hvilket vil sige, at det er et årligt afkastmål. Dermed vil IRR i sin hovedformel, være 
uhensigtsmæssigt på realiserede investeringer med løbetid på under et år. IRR er et bedre 
værktøj på længerevarende investeringer, gerne med et minimum af 3 år104. Alternative 
investeringer har dog normalt en løbetid længere end 3 år, og derfor er IRR ofte et passende 
afkastmål at analysere ud fra. 
 
IRR ses som det teoretisk mest korrekte afkastmål for alternative investeringer, men det lider 
af praktiske ulemper. Som nævnt fungerer IRR uhensigtsmæssigt for investeringer som 
hurtigt realiseres, derudover kan IRR også påvirkes signifikant og i nogle tilfælde være 
misvisende hvis der er mange pengestrømme i løbetiden105. Grundet disse svagheder er det 
nødvendigt at supplere IRR med andre afkastmål, hvor multipler beskrevet nedenfor (8.2.2.), 
netop udfylder denne rolle. 

8.2.2. Multipler  
Selvom IRR formentlig er det mest teoretisk korrekte afkastmål, har denne også jf. 
ovenstående afsnit klare ulemper, og derfor er det nødvendigt også at vise multipel-drevne 
afkastmål. Multipler tager ikke højde for tidsværdien af penge, men alene 
pengestrømme/værdier i forhold til hvad man har investeret/givet tilsagn for. Multipler er 
relative mål, f.eks. for at få en ide om hvor mange gange investeringen bliver betalt tilbage.  
 

                                                
104 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 96) 
105 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 96-98) 
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Der er flere forskellige multipler, hvoraf nogle af de mest essentielle (som ofte bruges af 
kapitalfonde) beskrives nedenfor106:  
 Distributed over paid in (DPI): måler realiserede pengestrømme (distributions), i 

forhold til indbetalte (drawdowns). Dvs. hvor mange gange er investeringen realiseret i 
forhold til det indbetalte. Multiplen vil være tæt på 0 i starten af investeringsperioden, da 
der går lidt tid før der modtages pengestrømme tilbage – derfor giver multiplen bedst 
mening i slutningen af f.eks. fondsløbetiden.  

 Residual to paid in (RVPI): måler det omvendte end DPI-multiplen. Idet RVPI måler 
residualværdien i forhold til indbetalt kapital. Her er residualværdien den nuværende 
værdi af de urealiserede investeringer. Derfor vil denne give bedst mening at bruge i 
starten af investeringsløbetiden, da størstedelen af investeringerne ikke er realiseret. Der 
kan være usikkerhed forbundet med residualværdierne, af ikke realiserede investeringer, 
især tidligt i investeringsløbetiden. Som følge af dette kan der være støj forbundet med 
brugen af RVPI, og multiplen er i høj grad styret af værdiansættelsen af de underliggende 
investeringer.  

 Total value to paid in (TVPI): multiplen svarer til: DPI+RVPI, og måler derfor den 
samlede værdi i forhold til investerede kapital. Da TVPI både indeholder realiserede og 
urealiserede investeringer, vil denne kunne bruges i hele løbetiden. Modstandere af IRR 
vil især foretrække denne multipel og TVPI er også nemmere at sammenligne f.eks. på 
tværs af kapitalfonde med samme start-år.  

 Paid in to commited capital (PICC): i kapitalfonde gives et kapitaltilsagn, men man 
kommer nødvendigvis ikke til at indbetale hele tilsagnet, og indbetalingerne vil komme 
løbende i investeringsperioden (jf. ovenfor). Derfor er det relevant at introducere en 
multipel, der måler hvor meget der er indbetalt i forhold til det samlede kapitaltilsagn. 
Multiplen kan bl.a. anvendes til at vurdere kapitalfondes evne til at investere det samlede 
kapitaltilsagn fra investorerne. 
 

IRR og multipler skal ikke ses som substituerende, men som komplementerende afkastmål på 

alternative investeringer. Dette er vigtigt for at få et helstøbt billede af afkastet, bl.a. på grund 

af ulemperne ved IRR-metoden, og dermed få en ide om hvorvidt afkastet er relateret til tid, 

eller faktisk vækst i de investerede midler.  

                                                
106 Multipler fra (Fraser-Sampson, 2007, s. 37-38) 
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8.2.3. Afkast over tid 
IRR og multipler vil typisk konvergere mod et mønster op mod realisering, og derfor er det 
relevant at undersøge udviklingen i afkastmålene over tid. I dette afsnit antages det at der 
investeres indirekte, dvs. i f.eks. i kapitalfonde, fund of funds etc. For at undersøge 
udviklingen over tid, skal der tages udgangspunkt i et ”vintage year” for investeringen, som er 
året hvor investeringsperioden for kapitalfonden el. lign. starter.  
 
Ved investeringer i kapitalfonde, vil værdien af investeringerne i starten af levetiden være 
tilnærmelsesvis lig kostprisen – dvs. bruttoafkastet (brutto IRR) er 0%. Nettoafkastet (netto 
IRR) vil i den første del af fondsløbetiden være negativ, idet indirekte investering kræver at 
GP’erne skal have management fee. Derfor vil netto IRR være negativ, idet management fee 
er større end værdistigningen i de underliggende aktiver107. På et tidspunkt vil 
værdistigningerne i de underliggende aktiver blive højere end management fee, og derfor vil 
netto IRR blive positivt påvirket indtil den på et tidspunkt stiger til over 0, som mod 
slutningen af investeringsperioden stabiliseres. Det beskrevne mønster i nettoafkastet er også 
kendt som J-kurven108, som afbilledes nedenfor: 

 
Figur 8.3.: Grafisk illustration af J-kurven 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
Den empiriske J-kurve vil sjældent være ”pæn” i formen, som den ovenstående teoretiske 
illustration. Samtidig vil året for hvornår netto IRR går over ”breakeven” også variere fra GP 
til GP, og der kan være forskelle på tværs af forskellige typer af alternative investeringer. 
Hvis man illustrer samlede nettopengestrømme eller TVPI-multiplens udvikling fra 
etableringsåret ville mønsteret tilnærmelsesvis også ligne en J-kurve. Hvis der var tale om 
direkte investeringer, ville afkastet over tid også minde om J-kurven, dog uden det store dyk i 
starten, da man ved direkte investeringer ikke betaler management fee.  

                                                
107 (Mathonet & Meyer, 2007) 
108 (Fraser-Sampson, 2007, s. 26) 
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For at illustrere en empirisk J-kurve, vises nedenfor udviklingen i netto IRR for 6 forskellige 
danske fund-of-funds etableret med forskellige vintage years. Fem af fondene er etableret af 
ATP PEP og den sidste af Dansk Vækstkapital:  

        
Figur 8.4.: Illustration af empiriske J-kurver 
Kilde: Egen tilvirkning efter regnskaber fra selskaberne illustreret i grafen 
 
I figur 8.4. ses det tydeligt at fondene begynder med en negativ netto IRR, og efter nogle år i 
fondsløbetiden konvergerer imod positive afkast. En anden interessant observation er hvor 
stabilt ”konvergeringsniveauet” ligger omkring 10-15%. Stabile konvergeringsniveauer kan 
skyldes at fund-of-funds har flere underliggende fonde, og derfor har veldiversificerede 
porteføljer, som medfører begrænset risiko for ”downside”, men også mindsket muligheder for 
høj ”upside”109.  
 
Afsnittet ovenfor afdækkede relevante aspekter vedrørende afkast på alternative investeringer, 

som naturlig fortsættelse beskrives relevante aspekter vedrørende risiko nedenfor.  

8.3. Risiko i alternative investeringer 
Flere forskellige risikofaktorer er relevante, når risikoen på alternative investeringer skal 
vurderes. For det første har alternative investeringer nogle af de samme risikofaktorer som for 
andre aktiver. Her tænkes især på systematisk (market risk)-og usystematisk risiko110, som 
også kan tillægges andre investeringsaktiver. Dog må det forventes at alternative 
investeringer har en større andel af risiko i den usystematiske del, end der er for børsnoterede 
aktiver. Dette skyldes at flere former for alternative investeringer, såsom: buyouts, venture 
capital, investeringer i reale aktiver mm. har en større grad af illikviditet, da de som regel 
ikke handles på en børs. Samtidig er afviklingsomkostningerne i forbindelse med salg af 
                                                
109 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 358) 
110 (Diller & Jäckel, 2015, s. 4) 
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aktiverne, som regel dyrere end for normale investeringsaktiver (børsnoterende aktier, 
obligationer mm.). Dette medfører at en investering i et alternativt aktiv, som regel er en mere 
risikabel investering mht. illikviditet og usystematisk risiko, og man har ikke muligheden for 
at købe en markedsportefølje på samme måde, som f.eks. på børsnoterede aktier. Et andet 
aspekt af risikoen der forbinder sig med illikviditeten, er investeringshorisonten, som for 
størstedelen af alternativer er længere end for børsnoterede aktiver. Den lange løbetid er med 
til at skabe illikviditetsrisikoen på aktivet: på den ene side er det svært at sælge, og man er 
samtidig bundet i en relativ lang periode hvis investeringen skal holdes til udløb. 
Illikviditeten på alternative investeringer kan også have positive effekter, hvilket bl.a. skyldes 
at illikviditet medfører en likviditetsrabat der muliggør et højere afkast111.  
 
Usikkerheden omkring timingen af pengestrømmene i den lange ejerskabsperiode skaber en 
usikkerhed kendt som ”funding risk”112. En anden væsentlig risikofaktor ved alternative 
investeringer er hvordan distribuerede midler skal rebalanceres i porteføljen, også kendt som 
rebalanceringsrisiko. Rebalancering kan være relativt kompliceret for alternative 
investeringer113, og derfor er rebalanceringsrisikoen af væsentlig betydning.  
 
Særligt for nogle typer af alternative investeringer, som f.eks. venture capital, vil der oftest 
ses stor volatilitet i aktivet sammenhold med f.eks. reale aktiver114.  
 
I afsnit 8.1-8.3 blev grundbegreber til alternative investeringer introduceret, som afrunding på 

kapitel 8. vil der nedenfor i afsnit 8.4. beskrives hvordan investeringsprocessen for alternativer 

investeringer foregår.   

8.4. Investeringsprocessen for den institutionelle investor 
For at få alternative investeringer til at fungere bedst muligt i porteføljen, er det først og 
fremmest vigtigt, at investorerne har fokus på tre kerneområder115: organisation, håndtering 
og implementering. Organisation vedrører, at man skal have det rette antal medarbejdere, for 
at håndtere alternative investeringer og som sikrer rette kompetencer. Organisation er især 
også et område Finanstilsynet nævner som et kerneområde (jf. tidligere afsnit). Ved 
håndtering forstås, at man som investor skal fastlægge planer for: allokeringsniveau, 
diversifikation, rebalancering osv. Implementering skal sikre at håndteringen sker fyldest. 
                                                
111 (Fraser-Sampson, 2006, s. 84) 
112 (Diller & Jäckel, 2015, s. 4) 
113 (Oberli, 2015, s. 9) 
114 (The Yale Endowment Fund, 2016, s. 16) 
115 (Dorsey, 2007, s. 17) 
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Disse tre bærende kerneområder er af afgørende betydning, for at få succes med alternative 
investeringer og investeringsprocessen som f.eks. kan se ud som nedenfor.  

 
Figur 8.5.: Investeringsprocessen i alternative investeringer 
Kilde: Frit efter (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 33) 
 

Først besluttes aktivallokeringen (hvor mange % skal allokeres til alternative investeringer), 
herefter findes suballokeringen til de forskellige alternativer (dette vedrører håndteringen 
nævnt tidligere). Når allokeringssatserne er fastsat, screenes markedet for potentielle 
investeringer, investeringsfonde eller lign., som opfylder påkrævede kriterier. Efter potentielle 
targets er fundet, udføres due diligence, forhandling og til sidst ”closing” - for at indgå den 
endelige aftale. Pengestrømme fremkommer herefter løbende i investeringsløbetiden. Under 
løbetiden monitoreres investeringerne løbende, og der modtages rapportering herfra. Dette 
bruges bl.a. til at beslutte fremtidige allokeringssatser til alternative investeringer, og 
cyklussen starter dermed forfra og fortsætter kontinuerligt. Processen følger nødvendigvis 
ikke den i figur 8.5. 100% i investorernes tilfælde. Overordnet set vil nogle af de beskrevne 
elementer dog næsten altid indgå116. Processen beskrevet ovenfor kan verificeres i praksis ved 
f.eks. at se i Dansk Vækstkapitals regnskab, hvori de beskriver hvordan en lignende proces 
anvendes når de investerer117.  
 
I dette speciale vil del-processerne: aktivallokering og subaktivallokering fra figur 8.5. især 

være i fokus. Derudover vil der også være stor fokus, på alternative investeringers afkast, 

hvilket bl.a. hører under monitorering i figur 8.5.  

                                                
116 (Kocis, Bachman IV, Long III, & Nickels, 2010, s. 33) 
117 Dansk Vækstkapital, s. 8 i regnskabet for 2015. Deres proces indeholder selvfølgelig ikke allokering-delprocesserne – hvilket givet mening da de 
selvfølgelig allokerer 100% til private equity idet de er et Fund of Funds selskab.  
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9. Porteføljekonstruktion 
Som fundament til kapitel 10 (hvor der udledes en teoretisk allokeringssats til alternative 
investeringer) er det nødvendigt at introducere en række af de porteføljeallokeringsmodeller 
der eksisterer og som bruges i praksis. Kapitlet her struktureres i klassiske (9.1.) og 
reviderede porteføljemodeller (9.2.).  

9.1. Porteføljemodeller efter Markowitz 
Institutionelle investorers beslutninger vedrørende aktiv-allokering er i dag baseret på flere af 
de tanker og ideer udviklet af Harry Markowitz118. Derfor vil der i dette afsnit overordnet 
blive redegjort for, den nobelprisvindende model til optimal porteføljeallokering udviklet af 
Markowitz fra 1952119.  
 
I et investeringsunivers bestående af forskellige aktiver (aktier, obligationer mv.), vil der være 
tre nøglebegreber der knyttes til aktiverne og porteføljesammensætninger med disse:  
 Forventet afkast på aktiv i: 𝐸(𝑟 ) 
 Standardafvigelse og varians for afkastet på aktiv i: 𝜎  og 𝜎   
 Kovarians mellem aktiv i og aktiv j (og øvrige aktiver): 𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 ) 

 
En portefølje hvor en gruppe af aktiver samles, vil da have forventet afkast på summen af 
vægtene for de forskellige aktiver, multipliceret med deres forventede afkast (vægtet 
gennemsnit), som vist i formel 9.1. nedenfor:  

 𝐸(𝑟 ) = 𝑤 𝐸(𝑟 ) 9.1. 

Variansen på porteføljen er ikke et vægtet gennemsnit af variansen på de enkelte aktiver, 
men er i stedet en vægtet sum af kovarianserne og hver vægt er et produkt af de parvise 
vægte for hvert aktiv-par120 - dette udtrykkes i formel 9.2. nedenfor:  

 𝜎 = 𝑤 𝑤 𝐶𝑜𝑣(𝑟 , 𝑟 ) 9.2. 

Standardafvigelsen findes ved at tage kvadratroden af formel 9.2. Ovenstående formler kan 
ses i matrice-form i bilag 3. Det er i kovarianserne at den hellige gral skal findes i 
porteføljeteorien, da det er her muligheden for diversifikation opstår. Diversifikation skabes 
idet kovarians mellem aktiver muliggør, at den samlede risiko for porteføljen falder (såfremt 
                                                
118 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 317) 
119 (Markowitz, 1952) 
120 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 209) 
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korrelationen er under 1). Diversifikation mindsker risikoen i porteføljen, uden at afkastet 
nødvendigvis påvirkes negativt. Der er grænser for hvor meget diversifikation kan reducere 
risikoen, idet der vil være markedsrisiko (systematisk risiko), som eksisterer for hele 
markedet og ikke kan elimineres121. Den diversificerbare risiko vil være den idiosynkratiske 
risiko (usystematiske risiko), som på aktier kan elimineres helt ved effektiv diversificering og 
ved inddragelse af nok aktiver.  
 
Man kan illustrere grafisk hvordan forskellige kombinationer af aktiver influerer porteføljens 
afkast og standardafvigelse i figur 9.1. nedenfor:  
 

 
Figur 9.1.: Grafisk illustration af porteføljeranden 
Kilde: Egen tilvirkning efter (Bodie, Kane, & Marcus, 2014) 

 
Den buede linje (randen) indikerer de forskellige porteføljesammensætninger, og de sorte 
punkter indikerer de enkelte aktiver. Randen splittes i to ved GMV-punktet (globalt minimum 
varians porteføljen, som uddybes nedenfor), i en efficient og inefficient del. Den nedre del af 
randen er inefficient, idet porteføljerne på denne del giver lavere afkast for givne risiko-
niveauer (standardafvigelse) sammenlignet med den øvre del, som derfor er den efficiente del. 
En rationel investor, vil da altid være på den del af randen som starter ved GMV og opefter på 
den efficiente rand.  
 
De to vigtigste porteføljer på den efficiente rand er: Global minimum varians-porteføljen og 
Tangent-porteføljen122:  
 Global minimum varians porteføljen (GMV): er porteføljen med mindst risiko på den 

efficiente rand (se figur 9.1.).  

                                                
121 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 206) 
122 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 220) 
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 Tangent-porteføljen (TAN): er porteføljen som maksimerer Sharpe-ratioen, hvor Sharpe-
ratioen udtrykker risikopræmien (forventet afkast fratrukket den risikofrie rente) 
divideret med standardafvigelsen123.  

Formlerne for hvordan man finder GMV og tangent-porteføljen ses nedenfor124. Formlerne er i 
matrice-notation, hvor tegn markeret med fed indikerer en matrice el. vektor, og tegnet ’ 
angiver en transponeret matrice. 
 
Global minimum varians porteføljen: 

 𝒘𝑮𝑴𝑽 =
1

𝟏 𝚺 𝟏𝟏𝚺
𝟏𝟏 9.3. 

𝒘𝑮𝑴𝑽 angiver vektoren med vægte for GMV-porteføljen. 𝚺 er kovariansmatricen og 𝚺 𝟏 er 
dermed den inverse kovariansmatrice. Bemærk at outputtet fra formlen er en vektor med 
vægtene for hvert aktiv, som summer til 1.  
 
Tangent porteføljen: 

 𝒘𝑻𝑨𝑵 =
1

𝟏 (𝚺 𝟏(𝔼[𝒓] − 𝑟 𝟏))𝚺
𝟏(𝔼[𝒓] − 𝑟 𝟏) 9.4. 

𝒘𝑻𝑨𝑵 angiver vektoren med vægte for TAN-porteføljen. 𝚺 og 𝚺 𝟏 angiver det samme som for 
GMV-formlen fra formel 9.3. 𝔼[𝒓] udtrykker forventede afkast på hvert aktiv i en vektor, 𝑟  er 

den risikofrie rente, og dermed er udtrykket (𝔼[𝒓] − 𝑟 𝟏) en vektor, som udtrykker aktivernes 

merafkast i forhold til den risikofrie rente. Outputtet fra formlen er ligesom ved GMV-formlen 
en vektor med vægtene for hvert aktiv, som summer til 1.  
 
Antagelserne som ligger til grund for GMV- og TAN porteføljerne er væsentlige at nævne. 
Modellerne betragtes som ”en-periode-modeller”, idet porteføljevalget kun vedrører én 
periode125.  Andre væsentlige antagelser (som kan udledes direkte af formel 9.3. og 9.4.) er at 
investorbeslutninger alene er baseret på afkast og risiko, og disse estimeres via forventede 
afkast og risici på baggrund af historisk data. De forventede afkast på hvert aktiv antages 
desuden at være normalfordelte126. Nogle af disse antagelser forårsager at den traditionelle 
model af Markowitz, har store ulemper så snart alternative investeringer inddrages i 
porteføljen, løsninger og en uddybning heraf ses nedenfor i 9.2. 

                                                
123 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 134) 
124 Fra (Lund, 2015) 
125 (Lund, 2015) 
126 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 256) 
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9.2. Reviderede modeller når alternative investeringer inddrages 
Selvom Markowitz’ modeller er det grundlæggende paradigme, når institutionelle investorer 
allokerer midler i deres portefølje127, passer porteføljer som findes via Markowitz’ modeller 
ikke 100% på alternative investeringer. Problemerne opstår idet de ikke opfylder flere 
væsentlige antagelser i modellerne. Bl.a. har alternative investeringer følgende problemer 
(tidligere beskrevet): dataproblemer & asymmetrisk information, illikviditet, lang 
investeringsperiode etc.  Hvis det lykkes at skaffe traditionelt data på alternative 
investeringers afkast, er erfaringerne at dette har en tendens til ikke at være normalfordelt, 
og ofte undervurdere risikoen samt kovariansen med f.eks. børsnoterede aktiver128. Derfor 
lider de klassiske aktiv-allokeringsmodeller af relativt store ulemper, så snart alternative 
investeringer inddrages. Den sværeste del relaterer sig til at finde en kovariansmatrice der er 
retvisende og som afspejler sande langsigtede risici129.  
 
At alternative investeringer er svære at implementere i de klassiske 

porteføljesammensætningsmodeller, kan medføre at nogle investorer håndterer disse isoleret set 

ved siden af de ikke-alternative investeringer. Dette kan medføre ineffektiv og i nogle tilfælde 

dårlig allokering og håndtering af porteføljen. Kombineret med at alternative investeringer 

bliver mere og mere vigtige i institutionelle investorers porteføljer, er det nødvendigt, at 

introducere andre metoder der sikrer en mere effektiv allokering.  

 
En måde hvorpå nogle af problemerne kan kommes til livs, er ved brug af faktorbaserede 
allokeringsmodeller. Ved faktormodeller fokuseres der på underliggende faktorer, der driver 
afkastet og risikoen i aktiverne, fremfor aktivernes afkast og risiko i sig selv. På denne måde 
udvider man horisonten af sin portefølje, til ikke at allokere på tværs af aktiv-klasser, men i 
stedet på tværs og på baggrund af faktorer130. Ved inddragelse af faktorer inddrages også 
mere information, samt forståelse af hvad der driver aktivernes afkast131.  
 
Grundlaget for faktorbaserede porteføljer er, at identificere faktorerne man mener, har 
indflydelse på afkastet på aktiverne. Faktorerne bør være kvantificerbare for at kunne indgå i 
den matematiske udledning af porteføljen, men det er utvivlsomt at kvalitative faktorer også 
påvirker alternative investeringer (uddybes nedenfor). Kvantitative faktorer kan f.eks. være: 

                                                
127 (Campbell & Viceira, 2006, s. 8) 
128 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 318) 
129 (Swensen, 2000, s. 118) 
130 (Dorsey, 2007, s. 233) 
131 (Isaar, 2010, s. 1) 
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aktiemarkedet, obligationsmarkedet, inflation etc. Når faktorerne er identificeret, køres der 
regressioner på afkastet for alle de aktiver man skal fastlægge allokering på. De afhængige 
variable vil her være aktivernes afkast, og de uafhængige vil være de identificerede faktorers 
afkast. Når regressionerne er kørt identificeres aktivernes følsomhed overfor hvert faktor 
(faktor j): udtrykt via 𝛽 . Dvs. man for hvert aktiv (hvis man har p aktiver og k faktorer 

identificeret), estimerer følgende regressionsligninger for afkastene132:  

 

𝑟 = 𝛼 + 𝛽 , 𝑟 + 𝛽 , 𝑟 + ⋯𝛽 , 𝑟  

𝑟 = 𝛼 + 𝛽 , 𝑟 + 𝛽 , 𝑟 + ⋯𝛽 , 𝑟  

⋮ 
𝑟 = 𝛼 + 𝛽 , 𝑟 + 𝛽 , 𝑟 + ⋯𝛽 , 𝑟  

9.5. 

Her vil 𝛼  være den del af afkastet på aktiv p, som ikke kan forklares via identificerede 

faktorer, og 𝛽 , vil være aktiv p’s følsomhed overfor faktor k. Hvis der kun var en faktor som 

var aktiemarkedet, vil ovenstående formler være ækvivalent med regressionen der findes i 
CAPM-modellen for børsnoterede aktier.  
 
Når regressionerne fra formel 9.5. er udarbejdet og betaerne er estimeret, kan man finde 
kovariansen imellem aktiverne og dermed senere kovariansmatricen. Kovarianser estimeres 
via betaerne og variansen på faktorerne. F.eks. hvis man kun har identificeret én faktor, vil 
kovariansen mellem to aktiver (aktiv i og j) da være133:  

 𝐶𝑜𝑣 𝑟 ; 𝑟 = 𝐶𝑜𝑣 𝛼 + 𝛽 , 𝑟 ; 𝛼 +𝛽 , 𝑟 = 𝛽 , 𝛽 , 𝜎  9.6. 

Alpha inddrages ikke i denne udgave, da den antages at være idiosynkratisk på tværs af 
aktiverne134. Hvis der er flere faktorer er man nød til også at tage højde for kovarianser på 
tværs af faktorerne, dermed er det nemmere at udtrykke kovariansformlen i matriceform, 
hvor denne formel ses i 9.7. nedenfor135:  

 𝚺 = 𝛃𝚽𝛃 + 𝛀 9.7. 

𝚺 er som nævnt tidligere kovariansmatricen, 𝛃 er matricen som indeholder alle aktivernes 
betaer i forhold til faktorerne (loadings), denne matrice har p rækker (antal aktiver) og k 

kolonner (antal faktorer) og har derfor dimensionerne: 𝑝 × 𝑘. 𝛃′ er 𝛃 transponeret. 𝚽 angiver 
kovariansmatricen på tværs af faktorerne. Til sidst angiver 𝛀 den idiosynkratiske varians på 
tværs af aktiverne. Da man i faktormodeller antager det idiosynkratiske er usystematisk på 

                                                
132 (Dorsey, 2007, s. 246) 
133 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 260) 
134 (Bodie, Kane, & Marcus, 2014, s. 260) 
135 (Stephan, Maurer, & Dürr, 2001, s. 3) 
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tværs af aktiver, og derfor ikke korrelerer på tværs af aktiver, vil 𝛀 være 0 i alle elementerne, 
undtagen det diagonale led startende fra øvre venstre del af matricen. 
 
Så snart kovariansmatricen fra formel 9.7. er fundet, kan man udlede sine global-minimum-

varians- & tangentporteføljer på traditionel vis via formel 9.3. og 9.4.  

 
Selvom faktorbaseret allokering på overfladen virker meget teoretisk, er det faktisk en metode 
der bliver brugt i praksis. Den vel nok største institutionelle investor i Danmark, ATP, skriver 
i deres regnskab for 2016 at de allokerer deres porteføljer på baggrund af faktormetoden. ATP 
har som deres faktorer identificeret følgende: aktiefaktor, rentefaktor, inflationsfaktor og 
andre faktorer – hvilke danner grundlag for deres porteføljesammensætning136. At ATP bruger 
faktorbaserede modeller, øger betragteligt denne metodes relevans og validitet for specialet.  
 
Faktormodellerne ovenfor er baseret på kvantitative faktorer, men en ideel model havde også 
indarbejdet kvalitative faktorer, idet disse er ligeså vigtige som de kvantitative137. De 
kvalitative faktorer presser investoren til konstant at tage stilling og tage velovervejede valg. 
Kvalitative faktorer er svære at indbygge i en faktormodel, uden mange års erfaring med 
investering i alternativer, som også vil forklares yderligere senere i specialet.  
 
Ud fra ovenstående metodik via en faktorbaseret porteføljesammensætning, vil der i 

nedenstående afsnit, udledes porteføljeallokeringsniveauer til alternative investeringer.   

10. Udledning af teoretiske allokeringssatser 
I dette kapitel udledes forslag til porteføljeallokeringsniveauer i porteføljer, hvor alternative 
investeringer inddrages. Formålet med kapitlet er i høj grad at genere allokeringssatser, der 
kan sammenlignes med empiriske allokeringssatser i kapitel 11 og 13. Som nævnt i 
afgrænsningen er fokus i dette kapitel modeller som giver praktisk mening, der ikke 
komplicerer processen unødvendigt. Kapitlet struktureres med nødvendigt input til 
allokeringsmodellerne fra kapitel 9.2. som fremgår i afsnit 10.1-10.2 og vedrører: 
10.1. Afkast-og risikoparametre på aktiver over tid.  
10.2. Afkast-og risikoparametre på faktorer over tid.  

                                                
136 (ATP, 2017, s. 33) 
137 (Swensen, 2000, s. 130) 
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Disse vil senere resultere i regressioner i 10.3, der ligger fundamentet til faktorbaserede 
kovariansmatricer i 10.4. og herefter porteføljeallokeringssatser i 10.5. 

10.1. Aktiver og benchmarks 
Der fokuseres i dette afsnit på de overordnede aktiv-typer: børsnoterede aktier, 
statsobligationer, realkreditobligationer, ejendomme, buyout & venture capital og 
infrastruktur & reale aktiver ex. ejendomme. Det er disse aktiv-typer der søges en 
allokeringssats på, da disse udgør størstedelen af porteføljerne i praksis138. Der er kun valgt 6 
overordnede aktiver, idet det er vurderet at hvis der inkluderes for mange aktiver, og hvis 
definitionerne er for smalle, kan allokeringsmodellernes resultater blive mindre intuitive, 
måske fejlagtige og de vil komplicere processen unødvendigt139. Da tilgangen her er mere 
praktisk end teoretisk, giver det også bedre mening at have færre aktivklasser da man kan 
forbedre validiteten i resultaterne grundet simplicitet140.  

10.1.1. Valgte benchmarks 
I dette afsnit redegøres for de benchmarks, der skal repræsentere de valgte 6 aktiv-typer 
beskrevet ovenfor, og som agerer som afhængige variable i 10.3.  

Aktiv Valgt benchmark 

Børsnoterede 

aktier 

For børsnoterede aktier er der et utal af indeks og lign. der på glimrende vis 
afspejler dette aktiv. Da danske institutionelle investorer i høj grad investerer 
i børsnoterede aktier på global basis (jf. kapitel 11), er der valgt et globalt 
aktieindeks, MSCI World, som dækker over 85% af ”traded equity” i udviklede 
lande globalt set141.  

Stats 

obligationer 

Statsobligationer repræsenteres via indekset fra Bloomberg: ”Euro 10 Year 
Bonds”, som er et gennemsnitsindeks på 10-årige statsobligationer i Europa.  

Realkredit 

obligationer 

Da en stor del af realkreditobligationsinvesteringer fra investorerne i 
Danmark bliver investeret i danske realkreditobligationer142, er der valgt et 
dansk indeks som er: Nykredit Total indeks, som indeholder alle danske 
handlede realkreditobligationer med fast rente143.  

Ejendomme Det er blevet valgt at kigge på to indeks: NCREIF Property Index og 
Cambridge Associates’ Real Estate Private Equity Index. Indeks vurderet til 

                                                
138 (Baker & Edwards, 2016, s. 4) & (Preqin, 2016, s. 3). Samtidig er hedge-fonds udeladt jf. specialets afgrænsning 
139 (Swensen, 2000, s. 102) 
140 (Swensen, 2000, s. 102) 
141 https://www.msci.com/world 
142 (Nationalbanken, 2017) 
143 https://www.nykredit.com/marketscom/info/newlayout/nykreditindex.xml 



48 
 

at repræsentere ejendomme mest retvisende, er fra Cambridge Associates. 
Valget skyldes at risikoen fra dette indeks blev vurderet til ikke at 
undervurdere risikoen, i ligeså høj grad som NCREIF. Selvom Cambridge 
Associates er baseret på real estate private equity, afspejler det stadig den 
underliggende ejendomsrisiko jf. litteratur-reviewet.  

Buyout & 

venture  

For buyout & venture capital er endnu et indeks fra Cambridge Associates 
valgt, nemlig deres buyout og venture capital indeks, der kvartalsvis 
offentliggør afkast144. Indekset er valgt, da det er det eneste der har været til 
rådighed af tilfredsstillende kvalitet. Derudover har det haft høj prioritet at 
udvælge et faktisk indeks, som ikke er repræsenteret via Listed Private 
Equity, og som derfor indeholder mange af de usystematiske risici. Cambridge 
Associates har desuden den styrke at de i litteraturen er anerkendt for ikke at 
undervurdere afkast, modsat f.eks. VentureXpert145.  

Infrastruktur 

& øvrige 

reale aktiver 

For infrastruktur og øvrige reale aktiver er der blevet brugt S&P Global 
Infrastructure indekset. Indekset er designet til at holde styr på 75 
virksomheder verden over, som er blevet valgt til at repræsentere 
infrastruktur146. Indekset er langt fra perfekt, da virksomheder repræsenterer 
udviklingen i afkastet, hvor det ville have været mere ideelt, at indekset var 
relateret til selve aktivet. Dog har dette ikke været muligt at fremskaffe, og 
S&P Global Infrastructure er vurderet til bedst at kunne repræsentere 
risikoen og afkastet på infrastruktur samt øvrige reale aktiver. Infrastruktur 
indekset skal også repræsentere de øvrige reale aktiver (ex. ejendomme) som 
f.eks. naturressourcer. Dette er valgt for at bibeholde simpliciteten (jf. 
tidligere), og undgå for mange aktivtyper. Samtidig har der været få 
retvisende benchmarks til rådighed, som repræsenterer øvrige reale aktiver.  

Tabel 10.1.: Aktiver og deres benchmarks 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
For de beskrevne benchmarks ovenfor er der hentet data fra: 1987 til 2016 på kvartalsvis 
basis. Den lange periode er valgt for, at få den langsigtede risiko-og afkastprofil, hvilket er 
nødvendigt fordi institutionelle investorers investeringshorisont også er langsigtet. Data er 
kvartalsvis, grundet bredere rapporteringsintervaller på den del af aktiverne som ikke er på 

                                                
144 https://www.cambridgeassociates.com/benchmarks/ 
145 (Harris, Jenkinson, & Kaplan, 2014, s. 1853) 
146 https://us.spindices.com/indices/equity/sp-global-infrastructure-index 
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et børsnoteret indeks (buyouts, venture capital og ejendomme). Bemærk ikke alle benchmarks 
har data tilbage til 1987, og i sådanne tilfælde inkluderes data fra tidligst mulige startdato. 

10.1.2. Afkast og risiko på benchmarks 
Afkastet og risikoen for de valgte benchmarks, som repræsenterer de forskellige aktiver ses i 
tabellen nedenfor:  

Kvartalsvis fra perioden 1987-2016 

Aktiver Børsnoterede 
aktier 

Stats 
obligationer 

Realkredit 
obligationer Ejendomme 

Buyout 
/venture 
capital 

Infrastruktur 
& øvrige reale 

aktiver 
Gennemsnitlig afkast 1,51% 1,05% 1,43% 2,06% 3,67% 1,81% 
Varians 0,66% 0,05% 0,04% 0,19% 1,02% 0,67% 
Std.dev 8,15% 2,24% 1,90% 4,41% 10,08% 8,17% 
n 119 106 79 119 119 60 

 
Kvartalsvis konverteret til årlig data 

Aktiver Børsnoterede 
aktier 

Stats 
obligationer 

Realkredit 
obligationer Ejendomme 

Buyout 
/venture 
capital 

Infrastruktur 
& øvrige reale 

aktiver 
Gennemsnitlig afkast 6,19% 4,26% 5,83% 8,50% 15,51% 7,45% 
Varians 2,93% 0,26% 0,16% 0,88% 5,12% 3,00% 
Std.dev 17,12% 5,09% 3,98% 9,38% 22,62% 17,33% 

Tabel 10.2.: Afkast og risiko på aktivklasser 
Kilde: Egen tilvirkning ud fra benchmarks i tabel 10.1. 

 
Resultaterne fra den øverste del af tabellen er kvartalsvise mål, der er konverteret til årlige 
resultater i den nederste del af tabellen (da årlig data er mere intuitivt og sammenligneligt). 
Formlen for årlig afkast er:    

 𝑟å = (1 + 𝑟 ) − 1 10.1. 

Hvor at 𝑟  angiver det kvartalsvise afkast. Derudover er formlen for årlig 
standardafvigelse (risiko)147:  

 𝜎å = (𝜎 + (1 + 𝑟 ) ) − ((1 + 𝑟 ) )  10.2. 

Hvor at 𝜎  angiver den kvartalsvise varians på afkastet.  
 
I tabel 10.2. ses det hvordan at buyouts/venture capital, ejendomme, børsnoterede aktier og 
infrastruktur & øvrige reale aktiver, er dem som generer højest afkast og risiko i perioden. 
Ejendomme har en lav risiko i forhold til afkastet, hvis den sammenlignes med de andre 
aktiver der har tilsvarende højt afkast. Obligationerne (stats-og realkredit) har de laveste 
afkast men også laveste risici, som var forventet.  

                                                
147 (Raahauge, 2017) 
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For at vurdere reliabiliteten i afkast og risiko på aktiv-klasserne ovenfor, bliver de her 
sammenholdt med forventede afkast og risiko på samme aktivklasser for Yale Endowment 
Fund. En sammenligning med Yale er valgt, idet de offentliggør forventet afkast og risiko på 
aktiverne, samtidig er de blandt verdens førende investorer, og har nogle af verdens mest 
anerkendte ansatte148. Derfor må det forventes at deres estimerede afkast og risici på aktiv-
typerne er retvisende og giver en relevant sammenligning. Nedenfor vises Yale’s forventede 
afkast og risiko på aktiv-typerne149:  

Aktiver Børsnoterede 
aktier Obligationer Ejendomme Buyout Venture 

Capital 
Natur 

ressourcer / 
infrastruktur 

Forventet afkast 6,0% 0,5% 5,5% 10,0% 16,0% 6,6% 
Forventet std.dev 18,0% 3,0% 15,0% 23,6% 37,8% 24,5% 

Tabel 10.3.: Yale forventede afkast og risici på aktivtyper 
Kilde: Egen tilvirkning efter Yale Endowment Annual report 2015 
 
 
Fra tabel 10.2. og 10.3. ses det hvordan der er en rimelig konsistens, mellem historiske afkast 
fra tabel 10.2. og forventet afkast fra tabel 10.3. på følgende aktiver: børsnoterede aktier, 
infrastruktur & øvrige reale aktiver. Buyouts og venture capital er under ét i tabel 10.2., men 
er delt op i tabel 10.3., hvis buyout og venture capital slås sammen i tabel 10.2. fås et resultat 
svarende til det i tabel 10.3. På grund af konsistens med Yale’s forventede afkast/risiko på de 
netop nævnte aktiver, er det vurderet at de fundne resultater fra tabel 10.2. er pålidelige.   
 
Sammenholdes tabel 10.2. med tabel 10.3., ses det hvordan der for visse aktiver syntes at 
være signifikant diskrepans, dette vedrører især: ejendomme og til dels obligationer. 
Diskrepansen i afkast på obligationer er intuitivt, idet afkast fra tabel 10.2. er historiske og 
inkluderer derfor perioder med højere renter, hvorimod afkast fra tabel 10.3., formentlig er ud 
fra en forventning om fremtidig lavere renter med mindre variation end historisk data. 
Risikoen på obligationer fra tabel 10.2. og 10.3. er nogenlunde konsistente.  Ejendomme fra 
tabel 10.2. syntes at undervurdere risikoen og overvurdere afkastet, hvis de sammenholdes 
med dem i tabel 10.3. Der kan være flere grunde hertil, men som nævnt tidligere kan der på 
unoterede aktiver, være en tendens til at undervurdere risikoen på tilgængeligt data, hvilket 
bl.a. forventes at være tilfældet her. Da ejendomme som aktivklasse minder om en blanding af 
obligationer og aktier i deres risikoprofil, ville man forvente at afkastet samt risikoen lå i 
mellem aktier og obligationers afkast og risiko150. Dette er netop tilfældet i tabel 10.3., 

                                                
148 (Fraser-Sampson, 2006, s. 84) 
149 (The Yale Endowment Fund, 2016, s. 13-15) 
150 (Swensen, 2000, s. 116) 
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hvorimod tabel 10.2. viser at ejendomme leverer højere gennemsnitlig afkast end aktierne, 
men på risikoen er langt under, hvilket formentlig ikke er retvisende.  
 
For de aktiv-benchmarks der historisk ikke viser pålidelige afkast eller risiko (primært 

obligationer og ejendomme), vil der laves nødvendige justeringer senere, der i sidste ende 

afspejler mere retvisende fremtidig forventet risiko og afkast på aktiv-klasserne.  

10.2. Faktorer og benchmarks 
Da kovariansmatricen i dette speciale findes via en faktor-metode beskrevet i afsnit 9.2., er 
det nødvendigt at udvælge de faktorer, der skal ligge til grund for modellen. Faktorerne skal 
være dem, som aktiverne forventes at have en afhængighed til. Modellen er baseret alene på 
kvantitative faktorer, grundet kvalitative faktorer generelt er svære at indbygge i faktor-
modellerne. Der vil i afsnit 10.5. laves kvalitative justeringer, efter kovariansmatricen er 
udledt, grundet kvalitative vurderinger er en nødvendighed, så snart alternative investeringer 
inddrages i porteføljen jf. afsnit 9.2.  
 
Faktorerne der i specialet er valgt til faktormodellen, tager udgangspunkt i faktorer der rent 
faktisk bruges i praksis, hvilke er dem som ATP bruger i deres faktorbaserede 
allokeringsmodel151. Valget af samme faktorer som bruges af ATP begrundes med ATP er 
blandt de absolut største investorer i DK og har derfor et formentligt stærkt fagligt 
ressourcefelt med mange kompetencer. Derudover er ATP blandt de investorer, der formår at 
skabe nogle af de højeste afkast på alternative investeringer (som vises senere). Da specialet 
har primært fokus på danske institutionelle investorer, og ATP er blandt de få som også giver 
indsigt i deres allokeringsmodeller til offentligheden, er denne deling af viden anset som en 
værdifuld option der bør udnyttes.  ATP har følgende faktorer, som også bruges i dette 
speciale: aktiefaktor, rentefaktor, inflationsfaktor og andre faktorer – hvor at andre faktorer 
primært vedrører en illikviditetsfaktor, som knytter sig til de alternative investeringer152.  

10.2.1. Valgte benchmarks 
Nedenfor vises hvilke benchmarks der repræsenterer de fire faktorer, og bruges som 
uafhængige variable i regressionerne i 10.3.  
 
 

                                                
151 (ATP, 2017) 
152 (ATP, 2017, s. 33) 
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Faktor Valgt benchmark 

Aktiefaktor Benchmark’et som afspejler aktiefaktoren er MSCI World indekset, som også 
blev brugt som benchmark for børsnoterede aktier (jf. afsnit 10.1.). Man kunne 
også have valgt et indeks som afspejlede aktievolatilitet, f.eks. VIX Volatility 
Index153, men dette er fravalgt af hensyn til simplicitet.  

Inflations 

faktor 

Inflationen som faktor repræsenteres via inflations-linkede obligationer, da 
disse i høj grad afspejler inflationen. Det konkrete indeks som er valgt er: 
Bloomberg Barclays Global Inflation Linked Bonds. Indekset er også anerkendt 
som benchmark for inflationsfaktoren af andre kilder154. 

Rente 

faktor 

Rentefaktoren bliver i denne model todelt, og er opdelt i realkreditrentefaktor og 
statsobligationsrentefaktor. Dette er valgt da visse aktiver er mere afhængige af 
realkreditrenter end statsobligationsrenter, f.eks. ejendomme. 
Realkreditrentefaktoren afspejles via Nykredit Total Indekset (jf. afsnit 10.1.) og 
statsobligationsfaktoren afspejles via 10-årige EURO-obligationer (jf afsnit 
10.1).  Alternativt kunne man have valgt et indeks som repræsenterer 
obligationsvolatilitet, f.eks. Merril Lynch’s Move Index.  

Illikviditets 

faktor 

Der kan være store udfordringer når illikviditet skal måles. Udfordringerne 
skyldes bl.a. at illikviditet kan være yderst svært at isolere i aktivers afkast. 
Samtidig er der generel enighed om at illikviditet ikke er konstant over tid, 
hvorfor man ikke bare kan tilføje f.eks. 10% i præmie til et andet indeks155. 
Selvom illikviditet er svær at måle, er den stadig central for alternativer og bør 
derfor tilføjes. Man kan på flere måder generere egne indeks som repræsenterer 
illikviditet, f.eks. via forskelle i bid-ask spreads på aktier, forskelle i afkast på 
illikvide obligationer vs. likvide obligationer156 etc. Dog kan metoderne resultere 
i biased resultater, grundet udfordringen med at isolere illikviditeten. Pga. 
udfordringerne forbundet med at genere egne indeks, er det blevet valgt at bruge 
et handlet indeks som benchmark. Det valgte indeks er FTSE Developed 

Markets Illiquidity Index, der for udviklede lande måler illikviditet, via Amihud 
ratioen som har udgangspunkt i afkast og handelsvolumer157.   

Tabel 10.4.: Faktorer og deres benchmarks 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
                                                
153 https://www.bloomberg.com/quote/VIX:IND 
154 (Dorsey, 2007, s. 324) 
155 (Schroders, 2015, s. 4-7) 
156 (Finanstilsynet, 2014, s. 5) 
157 (FTSE Russel, 2017, s. 10) 
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Nedenfor vises udviklingen siden 2001 (indekseret), for de forskellige faktorer ud fra de valgte 
benchmarks. Det skal bemærkes at det ”kun” ses fra 2001, idet illikviditetsfaktoren først kan 
måles herfra.  

 
Figur 10.1.: Udvikling i faktorer fra 2001-2016 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ud fra benchmarks på aktivklasserne fra afsnit 10.1. og faktorerne fra afsnit 10.2., er der 

dannet grundlag, for at udarbejde regressionerne der senere danner grundlag for 

kovariansmatricen, som er bestemmende for de optimale porteføljer. Regressionerne 

præsenteres i afsnit 10.3. nedenfor.   

10.3. Regressioner og input til modeller 
I dette afsnit vises regressionerne, hvor at aktivtyperne er de afhængige variable, alt imens 
faktorerne er de uafhængige variable. Dermed kombineres de benchmarks der repræsenterer 
aktiverne og faktorerne fra ovenstående afsnit. Aktivtyperne er ikke nødvendigvis afhængige 
af samme faktorer, hvorfor nogle aktiver kun antages at være afhængige af f.eks. én faktor. 
Nedenfor forklares hvilke faktorer der i specialet antages at være forklarende for de 
forskellige aktivtyper og dertilhørende regressioner.  

10.3.1. Børsnoterede aktier 
Aktivet er i dette speciale vurderet til udelukkende at være påvirket af en aktiefaktor. Et 
fravalg af de øvrige faktorer skyldes: børsnoterede aktier generelt er likvide og derfor ikke 
påvirket af illikviditetsfaktoren. En generel uafhængighed af de to øvrige faktorer: inflations- 
& rentefaktoren er også konsistent med ATPs antagede faktorer der påvirker børsnoterede 
aktier158. Da børsnoterede aktier kun antages at være influeret af aktiefaktoren, er dette 
ækvivalent med en beta i forhold til aktiefaktoren på 1, alt imens betaerne i forhold til de 
øvrige faktorer er 0.  

                                                
158 (ATP, 2017, s. 34) 
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10.3.2. Statsobligationer  
Det antages at statsobligationers afkast primært er bestemt af statsobligationsrenten. 
Dermed er faktorer som aktiefaktor, illikviditet mv. ikke relevant for dette aktiv. At 
statsobligationer ikke er afhængig af aktiefaktoren, er konsistent med at børsnoterede aktier 
ikke er afhængig af rentefaktoren. Derfor har statsolbigationer beta i forhold til 
statsolibgationsrentefaktoren på 1, og beta på 0 i forhold til de øvrige faktorer.  

10.3.3. Realkreditobligationer 
Er ligesom statsobligationer vurderet til kun at være påvirket af et renteelement 
(realkreditrentefaktor), og da inflationen ofte er indbygget i renten (da den er nominel), er 
inflation ikke inkluderet som faktor for dette aktiv. Derfor har realkreditolbigationer beta i 
forhold til realkreditrentefaktoren på 1, og beta på 0 i forhold til de øvrige faktorer. 

10.3.4. Ejendomme 
Ejendomme er vurderet til at være afhængig af alle fire faktorer. Ejendomme er afhængige af 
aktiefaktoren, idet denne også indeholder den økonomiske cyklus som er medbestemmende for 
ejendomspriserne. Derudover har residual-værdien på ejendomme ”equity”-lignende 
egenskaber159. Ejendomme er samtidig afhængige af realkreditrenten, da denne bl.a. kan have 
indflydelse på gældsfinansieringen af ejendomme. Ejendomme karakteriseres som et realt 
aktiv, og er derfor også påvirket af inflationsfaktoren. Til sidst er ejendomme også påvirkelig 
af illikviditet, idet de ikke handles på en børs ligesom børsnoterede aktier. At ejendomme er 
afhængig af de fire nævnte faktorer er også ækvivalent med ATPs antagelser160. Nedenfor 
vises tre regressioner med ejendomme som afhængig variabel161. 

Ejendomsregression 1 2 3 
Konstant 0,0320 0,0305 0,0367 

 
(0,0000) (0,0000) (0,0000) 

Aktiefaktor 0,4509 
  

 
(0,1800) 

  Illikviditet -0,3013 
  

 
(0,3490) 

  Realkreditrentefaktor -1,1490 -1,0125 -0,8431 

 
(0,0030) (0,0000) (0,0040) 

Inflationsfaktor 0,4597 0,5288 
 

 
(0,0360) (0,0020) 

 R2 0,3315 0,2137 0,1044 
Adj. R2 0,2829 0,1927 0,0926 
F-test (P-værdi) 0,0020 0,0010 0,0039 
n 60 78 78 
MS-residual 0,0022 0,0020 0,0022 
Tabel 10.5.: Ejendomsregressioner 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
159 (Swensen, 2000, s. 116) 
160 (ATP, 2017, s. 34) 
161 parantereser under koefficienter angiver p-værdier, n er antal kvartaler 
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Fra tabel 10.5. ses det hvordan regression 1 med alle faktorerne inkluderet resulterer i det 
bedste ”fit”, grundet den højeste R2 værdi (både justeret og ujusteret). De to øvrige 
regressioner har fjernet de insignifikante variable fra regression 1, men dette resulterer i et 
dårligere fit. Derfor er resultaterne fra regression 1, dem som der gås videre med i specialet. 
Kigges der på fortegnene på regression 1 i tabel 10.5., ses det hvordan positive afkast på 
aktiemarkedet også smitter af på ejendomspriserne ud fra en ”factor loading” på 0,45. Der er 
negative factor loadings på realkreditrentefaktoren og illikviditetsfaktoren. Det negative 
forhold til renten giver mening, grundet dyrere ejendomsfinansiering kan presse 
ejendomspriserne ned. Det negative forhold til illikviditeten er svært at påvise direkte, men 
kan formentlig hænge sammen med, at når ejendomspriserne stiger skyldes det bl.a. en højere 
efterspørgsel og dermed lavere illikviditet – og deraf det negative forhold. Til sidst er der en 
positiv factor loading i forhold til inflationen, hvilket virker intuitivt da der er tale om et realt 
aktiv der følger inflationen.  

10.3.5. Buyout & venture capital 
Buyout & venture capital er vurderet til at være påvirket af aktiefaktoren og 
illikviditetsfaktoren. Valget skyldes at buyout & venture capital kan ses som mere risikable 
aktier der ikke er børsnoterede, og derfor formodes at blive mere påvirket af aktiefaktoren. 
Den unoterede egenskab skaber også afhængigheden af illikviditet, da de ikke bliver handlet 
på en børs og generelt er afhængige af likviditeten i markedet162. Nedenfor ses 
regressionsresultaterne:  

BO & VC regression 1 2 3 
Konstant 0,0234 0,0309 0,0208 

 
(0,0060) (0,0010) (0,0050) 

Aktiefaktor 0,2460 0,3603 
 

 
(0,5070) (0,0010) 

 Illikviditet 0,3206 
 

0,5414 

 
(0,3480) 

 
(0,0000) 

R2 0,4776 0,0849 0,4735 
Adj. R2 0,4592 0,0770 0,4644 
F-test (P-værdi) 0,0000 0,0014 0,0000 
n 60 118 60 
MS-residual 0,00288 0,00944 0,002857 
Tabel 10.6.: Buyout & venture capital regressioner 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er besluttet at gå videre med regression nr.1 fra tabel 10.6., selvom begge led i denne 
regression er insignifikante. Begge faktorer er signifikante hver for sig (aktiefaktor i reg. 2 og 
illikviditet i reg.3) – hvorfor begge bliver nød til at inddrages som i regression 1. Samtidig 

                                                
162 (Franzoni, Nowak, & Phalippou, 2012, s. 2371) 
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fortæller F-testen fra regression 1, at nulhypotesen om at alle koefficienter fra regression 1 er 
lig 0, kan afvises. Fra regression 1 ses det hvordan faktor-koefficienterne for både 
aktiefaktoren (0,246) og illikviditetsfaktoren (0,3206) er positive. Illikviditetsbeta fra 
ovenstående regression er generelt tæt op af tidligere undersøgelser163. Koefficienterne var 
forventede da buyout og venture har stærke aktietendenser, men ikke handles på en børs og 
er derfor mere illikvide.  

10.3.6. Infrastruktur & øvrige reale aktiver 
Her er infrastruktur & øvrige reale aktiver som naturressourcer osv. inkluderet undet ét (jf. 
forkaring i tabel 10.1.). Disse reale aktiver har mange ligheder med ejendomme og der er 
derfor similaritet på deres risikofaktorer. Derfor er infrastruktur & øvrige reale aktiver også 
antaget til at være påvirket af alle fire faktorer, og nedenfor ses regressionsresultaterne:  

Infrastruktur & øvr. reale 
aktiver regression 1 2 

Konstant -0,0128 -0,0041 

 
(0,1030) (0,2910) 

Aktiefaktor 0,6729 0,7485 

 
(0,0020) (0,0000) 

Illikviditet 0,0811 
 

 
(0,6750) 

 Statsobligationsrentefaktor 0,3093 
 

 
(0,2480) 

 Inflationsfaktor 0,6843 0,7459 

 
(0,0000) (0,0000) 

R2 0,8921 0,8884 
Adj. R2 0,8842 0,8845 
F-test (P-værdi) 0,0000 0,0000 
n 60 60 
MS-residual 0,000769 0,000767 
Tabel 10.7.: Infrastruktur & øvrige reale aktiver regressioner 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Det ses, at den bedste R2 findes ved regression nr. 1, dog har regression nr.2 den bedste adj. 
R2. Der gås videre med regression nr.1, da denne inkluderer alle faktorerne, samt har et mere 
signifikant konstantled og en F-test der indikerer at alle koefficienter ikke er lig 0 på samme 
tid. Alle faktor-koefficienterne er positive, og det er overraskende at f.eks. aktiefaktoren har 
en så høj koefficients værdi, hvilket evt. kan skyldes svaghederne ved benchmarket beskrevet 
tidligere. De andre koefficienter virker intuitive.  

10.4. Kovariansmatrice og korrelationsmatrice 
Ovenstående regressionsresultater og argumentationer for aktivernes forhold til faktorerne, 
leder til følgende beta-matrice som i matrice-form noteres 𝛃 i formel 9.7.  

                                                
163 F.eks. (Pedersen, Page, & He, 2014, s. 37) 
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Aktie 
faktor 

Illikviditets 
faktor 

Realkredit 
rentefaktor 

Statsobligations 
rentefaktor 

Inflations 
faktor 

Børsnoterede aktier 1,0000 - - - - 
Realkreditobligationer - - 1,0000 - - 
Statsobligationer - - - 1,0000 - 
Ejendomme 0,4509 -0,3013 -1,1490 - 0,4597 
Buyout & venture 0,2460 0,3206 - - - 
Infrastruktur & øvr. reale 0,6729 0,0811 - 0,3093 0,6843 
Tabel 10.8.: Beta matrice 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
𝛃 opsamler resultaterne allerede præsenteret i regressionerne ovenfor. Som vist i afsnit 9.2. er 
der yderligere behov for en kovariansmatrice for faktorerne (denoteret 𝚽), og en matrice der 
på det diagonale led indeholder den idiosynkratiske varians for aktiverne (denoteret 𝛀). Disse 
vises i bilag 4. Idet 𝛃,  𝚽 og 𝛀 nu er fundet, kan der via formel 9.7. estimeres følgende 
kovariansmatrice for de 6 valgte aktiv-typer (𝚺 fra formel 9.7.):  

 

Børsnoterede 
aktier 

Realkredit 
obligationer 

Stats 
obligationer Ejendomme Buyout & 

Venture Infrastruktur 

Børsnoterede aktier 0,00664      
Realkreditobligationer -0,00036 0,00036     
Statsobligationer 0,00005 0,00002 0,00023    
Ejendomme 0,00147 -0,00036 0,00001 0,00277   
Buyout & venture 0,00407 -0,00026 0,00004 0,00103 0,00536  
Infrastruktur & øvr. reale 0,00563 -0,00019 0,00017 0,00136 0,00355 0,00611 
Tabel 10.9.: Faktorbaseret kovariansmatrice 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Fra tabel 10.9., ses på det diagonale led startende fra toppen til venstre, en slags ”pseudo 
varians” for de forskellige aktiver. Det blev nævnt i 10.1.2. at risikoen på ejendomme blev 
undervurderet, men via den generede kovariansmatrice ud fra en faktormetode fås en højere 
risiko, som bedre afspejler aktivets reelle risikoprofil. Dette kan ses i bilag 5, hvor der ud fra 
tabel 10.9. ovenfor vises ”pseudo risikoparametre” for aktiverne udledt via kovariansmatricen 
baseret på faktorer. De øvrige aktiver er ud fra bilag 5 også vurderet til at have en retvisende 
risiko, når de sammenholdes med f.eks. Yale Endowments forventede risikoprofiler på 
aktiverne. Da kovarianser er svære at fortolke, er tabel 10.9. blevet konverteret til en 
korrelationsmatrice nedenfor164:  

 

Børsnoterede 
aktier 

Realkredit 
obligationer 

Stats 
obligationer Ejendomme Buyout & 

Venture 
Infrastruktur 
& øvr. reale 

Børsnoterede 1,0000           
Realkreditobligationer -0,2331 1,0000     
Statsobligationer 0,0381 0,0747 1,0000    
Ejendomme 0,3436 -0,3574 0,0118 1,0000   
Buyout & venture 0,6829 -0,1866 0,0362 0,2685 1,0000  
Infrastruktur & øvr. reale 0,8840 -0,1275 0,1426 0,3313 0,6204 1,0000 
Tabel 10.10.: Faktorbaseret korrelationsmatrice 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
164 Via formlen 𝜎 , = ( , )

     
, hvor X og Y angiver to aktiver, alle de fornødne input til denne formel ses i tabel 10.9.  
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Fra tabel 10.10. ses flere interessante resultater. Der ses en stærk korrelation mellem 
børsnoterede aktier og buyouts/venture capital, hvilket også var forventet. Derudover er der 
for børsnoterede aktier og infrastruktur & øvrige reale aktiver, også en yderst stærk 
sammenhæng. Den negative sammenhæng mellem børsnoterede aktier og statsobligationer, 
skyldes formentlig perioden efter finanskrisen hvor statsobligationsrenterne konsistent har 
vist faldende tendenser165, imens at aktiemarkederne stille og roligt kom ovenpå (se figur 
10.1.). Fra tabel 10.10. ses det også hvordan alle de aktiver der falder ind under alternative 
investeringer, og som er underlagt en illikviditetspræmie har stærke korrelationer. Den 
negative korrelation mellem realkreditobligationer og alternative investeringer giver også god 
mening, idet højere rente fordyrer finansieringen af disse.  
 
Kovariansmatricen fra tabel 10.9., skal afspejle fremtidige langsigtede niveauer, for at udlede 
retvisende allokeringsniveauer for de forskellige aktiver (som gøres i afsnittet nedenfor). Da 
dette er et krav, er det en ulempe at den er baseret historisk data alene. Dog ville justeringer 
til kovariansmatricen være meget subjektive, og ofte kræver mange års erfaring med brug af 
alle aktivtyper i porteføljen for at justeringerne er retvisende. For Yale Endowment fund, tog 
det f.eks. mere end 8 år at lave justeringer til den historiske kovariansmatrice der blev anset 
som værende retvisende166. Derfor er det valgt at holde fast i den historisk baserede 
kovariansmatrice, da for meget subjektivitet vil undgås, og der ikke er tilnærmelsesvist 8 års 
erfaring til stede.  
 
Nedenfor vil kovariansmatricen fra tabel 10.9. blive brugt til at udlede optimale 

allokeringsniveauer til de forskellige aktiv-typer.  

10.5. Allokeringsresultater 
Afkast for aktiverne i tabel 10.2. og kovariansmatricen fra tabel 10.9., danner grundlaget for 
hvor meget der bør allokeres til de forskellige aktivtyper i porteføljerne. Allokeringssatserne 
findes via formel 9.3. og formel 9.4. De to overordnede typer af allokeringer der her udledes er: 
global minimum varians- og tangent porteføljen (GMV og TAN). Resultaterne af disse og 
yderligere supplerende porteføljer vises og kommenteres nedenfor:  
 

                                                
165 (Børsen, 2015) 
166 (Swensen, 2000, s. 119) 
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GMV 
ingen. 
Begr. 

GMV 
med 

short sale 
begr. 

GMV 
med min 

10% 

GMV 
med min 

5%  
TAN 

ingen. 
Begr. 

TAN med 
short sale 

begr. 
TAN med 
min 10% 

TAN med 
min 5% 

Børsnoterede aktier 7,32% 0,57% 10,00% 5,00%  -2,55% 7,51% 10,00% 8,21% 
Realkreditobligationer 40,99% 37,04% 44,11% 43,23%  80,74% 73,83% 50,00% 66,81% 
Statsobligationer 49,31% 51,63% 15,89% 36,77%  -8,02% 0,00% 10,00% 5,00% 
Ejendomme 8,54% 9,16% 10,00% 5,00%  18,67% 13,63% 10,00% 9,98% 
Buyout & Venture 1,75% 1,60% 10,00% 5,00%  14,36% 5,03% 10,00% 5,00% 
Infrastruktur/reale -7,90% 0,00% 10,00% 5,00%  -3,19% 0,00% 10,00% 5,00% 
Sum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
          

Kvartalsvis afkast og risikomål        
Afkast  0,82% 0,81% 1,54% 1,09%  1,96% 1,63% 1,62% 1,56% 
Varians 0,01% 0,01% 0,05% 0,02%  0,03% 0,02% 0,05% 0,03% 
Std.dev.  1,06% 1,10% 2,31% 1,42%  1,68% 1,56% 2,31% 1,72% 
Sharpe ratio 0,72 0,69 0,65 0,73  1,14 1,01 0,68 0,880 
          

Årlige afkast og risikomål        
Afkast 3,31% 3,28% 6,32% 4,42%  8,09% 6,69% 6,66% 6,39% 
Varians 0,05% 0,05% 0,24% 0,09%  0,13% 0,11% 0,24% 0,13% 
Std.dev. 2,18% 2,26% 4,85% 2,94%  3,55% 3,28% 4,86% 3,60% 
Sharpe ratio 1,43 1,45 0,89 1,51  2,28 2,04 1,37 1,78 
Tabel 10.11.: GMV og TAN porteføljesammensætninger 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Der er for både GMV og TAN porteføljerne konstrueret 4 forskellige versioner, disse 
gennemgås kronologisk nedenfor. Til brug for TAN porteføljen bruges forventede afkast på 
aktiverne fra tabel 10.2. (øverste linje), dog justeres obligationsafkastet til det nuværende 
renteniveau167. Ydermere er den risikofrie rente til brug for TAN-udledningen den 10-årige 
statsobligationsrente, konverteret til kvartalsvis – hvilket svarer til: (1 + 0,2%) / − 1 =

0,05%168.  
 
Den første version er GMV og TAN uden begrænsninger. Disse to versioner er teoretisk set 
bedst, idet de resulterer i hhv.: den portefølje med lavest varians og porteføljen med højest 
sharpe-ratio. Ses vægtene for disse to porteføljer, bliver der placeret en meget stor andel i 
obligationer (stats og realkredit), derudover får ejendomme også en relativ stor andel for både 
TAN og GMV. For børsnoterede aktier bliver der i GMV porteføljen placeret omkring 7%, 
imens der for TAN faktisk shortes omkring 2,6% af børsnoterede aktier. Infrastruktur & 
øvrige reale aktiver shortes for både GMV og TAN. Buyout & venture capital får i GMV 
porteføljen en lille vægt på cirka 1%, men får hele 14,3% i TAN. Som sagt er disse allokeringer 
de teoretisk mest optimale, men der er store problemer med at indføre sådanne allokeringer 

                                                
167 Som her er den nuværende rente på 10-årige danske statsobligationer fundet på: 
https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 
168 https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 
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for institutionelle investorer i praksis. F.eks. vil det formentlig ikke være muligt for en 
pensionskasse el. lign. at shorte infrastruktur/reale aktiver og børsnoterede aktier. Derfor 
giver disse porteføljer ikke praktisk mening, og er ikke i fokus fremover.  
 
En måde hvorpå man kan generere en praktisk mulig portefølje sker ved at indføre en ”no-
short-sale” begrænsning, som i praksis betyder at man ikke kan have negative vægte for nogle 
aktiver. Dette bliver gjort via ”Goalseek” i Excel169. Resultaterne for GMV og TAN ses i 
kolonnen til højre for dem uden begrænsninger. Det ses hvordan at den samlede vægt til 
obligationer mere eller mindre er uændret, alt imens øvrige aktivers vægtninger ændres. For 
GMV ses det hvordan andelen af børsnoterede aktier falder til under 1%, hvorimod buyouts & 
venture capital og ejendomme forbliver mere eller mindre uændret. Infrastruktur & øvrige 
reale aktiver indgår ikke i GMV porteføljen da værdien er 0%. Afkastet for GMV med short-
sale begrænsningen er relativt lav og med lav risiko, dette skyldes den høje allokering til 
obligationer. For TAN med short-sale begrænsningen stiger brugen af børsnoterede aktier, alt 
imens buyouts/venture og ejendomme falder. Infrastruktur & øvrige reale aktiver er 0. 
Afkastene og risikoen er som forventet højere for TAN end GMV, bl.a. fordi der er højere 
allokering til risikable aktiver, som børsnoterede aktier og buyouts/venture. Selvom 
resultaterne for porteføljerne hvori der ikke kan shortes, giver mere mening, samt formentlig 
kan eksekveres i praksis af institutionelle investorer, er det vurderet at der bør tilføjes 
yderligere begrænsninger. Yderligere begrænsninger er her kvalitativt funderede valg, da 
inddragelse af alternative investeringer i porteføljen, ikke kun bør være kvantitativt 
funderede på historisk data (jf. 9.2.).  
 
Begrænsningerne der tilføjes ses i de to yderste kolonner for GMV og TAN i tabel 10.11., hvor 
der tilføjes minimumsallokeringsbegrænsninger, som angiver at man minimum skal allokere 
en vis procentdel til hver aktivtype. Begrænsningerne begrundes med at for små allokeringer 
til et aktiv, ikke medfører nok indflydelse på den samlede porteføljes performance, og at 
omkring 5-10% er nødvendigt som minimum til hvert aktiv (som også nævnt tidligere)170. Der 
er udarbejdet to versioner af minimumsallokeringsbegrænsningerne, en med 10% i minimum 
og en med 5% i minimum – disse ses for GMV og TAN i de to yderste kolonner til højre171. 
GMV og TAN med 10% begrænsningen er mere eller mindre identiske i allokeringssatserne, 

                                                
169 Hvor short-sale begrænsningen indføres og der for GMV ”goalseekes” efter porteføljen med mindst varians, og der for TAN ”goalseekes” mod 
portefølje med højest sharpe-ratio (målfunktioner) 
170 (Swensen, 2000, s. 102) 
171 Også fundet via goalseek i Excel 
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den eneste forskel er fordelingen af obligationsallokeringen på realkredit- og statsobligationer. 
Her har TAN med højere allokering til den lidt mere risikable realkreditobligation. 
Porteføljerne med 10% anses generelt som værende for ufleksible med det datainput der ligger 
til grund for allokeringsmodellerne. Her er 5% som minimum mere passende, hvilket ses med 
hjemmel i de allokeringer som porteføljerne med denne begrænsning skaber. Det ses hvordan 
forskellen mellem GMV og TAN med 5%-begrænsningen er større, derudover har både GMV 
og TAN med 5% begrænsning væsentlig højere sharpe-ratio end for dem med 10%. Derfor 
anses porteføljerne med 5%-begrænsningen som værende de mest retvisende af alle de 
fremstillede porteføljer ovenfor. De to porteføljer genererer årlige afkast på hhv.: 4,42% og 
6,39% samt årlige standardafvigelser på hhv.: 2,94% og 3,6%. Standardafvigelserne kan ved 
første øjekast virke lave, men giver mening grundet diversifikation og den høje andel af 
obligationer i porteføljerne.  

 
Illustreres porteføljeranden for de 4 
forskellige typer af porteføljer, ses det også 
i figuren til venstre hvordan 
porteføljeranden med 5%-begrænsningen 
næsten ligger lige i hælen af 
porteføljeranden med short-sale 
begrænsningen. Hermed er 5%-
porteføljeranden ikke særlig langt fra de 
teoretisk optimale 

porteføljesammensætninger. Det fremgår samtidig hvordan 10%-porteføljeranden er meget 
begrænset i sin størrelse, grundet få handlemuligheder hvis der minimum skal allokeres 10% 
til hvert aktiv, disse manglende handlingsmuligheder er ikke tilfældet for 5%-
porteføljeranden.  
 
Med 5% porteføljerne vil det svare til, at der til alternative investeringer skal allokeres 10% 
ud fra tabel 10.11. (buyout & venture + infrastruktur & reale aktiver), dette er både gældende 
for GMV og TAN. De 10% er eksklusiv indirekte ejendomsinvesteringer, som i tabel 10.11. 
indgår under allokeringen til ejendomme. For at gøre det mere sammenligneligt til senere 
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Figur 10.2.: Porteføljeranden for de 4 porteføljer i tabel 10.11. 
Kilde: Egen tilvirkning 
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afsnit, er det derfor nødvendigt at inddrage både ejendomme (indirekte og direkte) og 
alternative investeringer under ét172, hvilket gøres i formlerne nedenfor:  

 GMV(alternative investeringer + ejendomme)=5%+5%+5%=15,00% 10.3. 

 TAN(alternative investeringer + ejendomme)=5%+5%+9,98%=19,98% 10.4. 
 

Det er vigtigt at tilføje at der ikke nødvendigvis er tale om optimale niveauer, men i højere 
grad ”passende” allokeringsniveauer. Dette er essentielt, da der er mange forskellige 
porteføljeallokeringssatser der for den enkelte investor kan være optimale. Niveauerne 
stemmer nogenlunde overens med de foreslåede niveauer fra tidligere studier gennemgået i 
litteratur-reviewet, som generelt lå mellem 15-30%.  
 
Ovenstående allokeringer og performance mål, vil senere i specialet sammenlignes med 

empiriske niveauer for danske og udenlandske institutionelle investorer.  

10.5.1. Når alternative investeringer inddrages i porteføljen 
I spørgsmålet om hvorvidt alternative investeringer skaber værdi i den samlede portefølje, er 
nedenstående figur 10.3. blevet udarbejdet, på basis af samme data som for foregående afsnit.  
 

Den solide porteføljerand i figur 10.3. er 
ækvivalent med den fra figur 10.2. uden 
begrænsninger, den anden er for en 
portefølje udelukkende bestående af 
”traditionelle” aktiver som er: 
børsnoterede aktier og obligationer (stats-
og realkreditobligationer). Så snart 
alternative investeringer inkluderes i 
porteføljen, forskydes den efficiente rand 

til venstre. Forskydningen til venstre skaber mere gunstige porteføljemuligheder, idet der for 
en given standardafvigelse kan fås et højere afkast via diversifikation. Samtidig er den 
efficiente del af porteføljeranden, med alternative investeringer mere stejl, end for den 
efficiente del af randen eksklusiv alternative investeringer. Figur 10.3. indikerer at der fås 
højere ”belønning” ved højere risiko, når alternative investeringer inkluderes. 
 

                                                
172 Samtidig med at denne opdeling i direkte vs. indirekte ejendomme, i porteføljeallokeringsmodeller er vurderet til ikke at give mening 
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Figur 10.3.: Porteføljerand for porteføljer med og uden alternativer 
Kilde: Egen tilvirkning 
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Brugen af alternative investeringer kan derfor, forbedre portefølje-performance sammenlignet 

med porteføljer som ikke gør. Brugen af alternative investeringer giver derfor mening ud fra en 

rationel investors synspunkt, grundet en gunstig forskydning af porteføljeranden.  

 

10.6. Key take-aways fra kapitel 10:  
I. Til brug for en teoretisk udledning af porteføljeallokeringssatser, er en faktorbaseret 

metode blandt de foretrukne. I denne indgår aktiver som typisk er indeholdt i 
institutionelle investorers porteføljer, og disse er: børsnoterede aktier, stats-og 
realkreditobligationer, ejendomme, buyouts, venture capital og infrastruktur & øvrige 
reale aktiver. Faktorerne der har indflydelse på disse aktiver er: aktiefaktor, 
inflationsfaktor, rentefaktor og illikviditetsfaktor.  

II. Ved at regressere de forskellige aktivtyper mod deres relevante faktorer, fås en række 
parametre. Bl.a. betaer der ligger til grund for en beta-matrice, der sammen med en 
kovariansmatrice på faktorer danner grundlaget, for en estimeret kovariansmatrice 
på aktiverne, som til sidst udleder Global-Minimum-Varians og Tangentporteføljer.  

III. De udledte allokeringsniveauer på baggrund af II, skaber allokeringsniveauer der 
ikke overestimerer allokeringen til alternative investeringer. De mest retvisende 
allokeringsniveauer er vurderet til at fremkomme, ved at indsætte begrænsninger 
hvor der minimum allokeres 5% til hvert aktiv, for at de påvirker den samlede 
portefølje signifikant. Gøres dette fås allokeringer til alternative investeringer på 15% 
ud fra en GMV-betragtning og 19,98% ud fra en TAN-betragtning (inkl. direkte 
ejendomme). Niveauerne er konsistente med dem fra tidligere undersøgelser. 

IV. Det kan desuden påvises at porteføljeranden forskydes til venstre ved at inddrage 
alternative investeringer i porteføljen. Derfor er der teoretisk hjemmel for, at 
alternative investeringer skaber øget værdi.  
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11. Danske investeringsporteføljer og allokeringssatser 
Kapitlet vil fokusere på de danske institutionelle investorers173 investeringsporteføljer og 
deres allokeringssatser til alternative investeringer. Kapitlet har til formål at afdække 
udviklingen og hvor de danske investorer stod ultimo 2015. Derudover vil resultaterne fra 
kapitel 10. sammenlignes med resultaterne fra dette kapitel, så der laves en sammenligning 
mellem teoretiske og empiriske allokeringssatser.  

11.1. Samlede danske investeringsporteføljer 
Før der zoomes ind på de alternative investeringer, vil der indledningsvist fokuseres på den 
samlede investeringsportefølje, de udvalgte institutionelle investorer forvalter. Nedenfor 
afspejles udviklingen i den samlede investeringsportefølje for investorerne under ét:  

 
Figur 11.1.: Udvikling i samlede investeringsporteføljer for alle investorer (DKKm) 
Kilde: Egen tilvirkning 
 
De graduerede søjler fra 2005-2007 er eksklusiv ATP (grundet manglende regnskabsdata), og 
derfor ser den samlede investeringsporteføljerne mindre ud, end hvad tilfældet reelt var i 
årene. Derudover er 2016 gradueret, idet ikke alle investorer på dataindhentningstidspunktet 
havde frigivet regnskabet for dette år. Fokuseres der på perioden 2008-2015, ses en klart 
opadgående trend i den samlede investeringsportefølje. Den samlede investeringsporteføljer er 
gået fra omkring 1,8 billioner til omkring 2,4 billioner i 2015, som svarer til en samlet stigning 
på over 36% (i gennemsnit 4,6% om året som vist i grafen). Øgede investeringsporteføljer 
medfører flere penge som skal investeres og allokeres, dette sætter dermed højere krav til 
pensionskassernes bemanding og kompetencer. Samtidig er de øgede porteføljestørrelser, 
formentlig også en af driverne til den øgede absolutte investering i alternative, som for 
investorerne vises nedenfor.  

                                                
173 Investorerne fra tabel 6.1. som også danner grundlaget i kapitel 12 
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Investeringsporteføljen som vedrører alternative investeringer, som indgår under unoterede 
kapitalandele i regnskabsnoten (jf. kapitel 6), har følgende udvikling fra 2005-2016:  

 
Figur 11.2.: Udvikling i samlet investering i alternative investeringer (DKKm) 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som ved figur 11.1. er de graverede søjler i 2005-2007 samt 2016 mindre retvisende, da 
væsentlige datainput mangler til disse år (jf. tidligere forklaring). I perioden 2008-2015 ses en 
signifikant stigning i den samlede beholdning af alternative investeringer for alle investorer, 
hvor den er gået fra cirka 63 milliarder i 2008 til omkring 164 milliarder i 2015 (svarende til 
en årlig gennemsnitlig vækst på 14,7% set i grafen). Stigningen er især høj fra 2014 til 2015, 
hvor alternative investeringer stiger med over 31%. Den opadgående trend forventes at 
fortsætte i 2016, dette ses med hjemmel i, at der i flere investorers regnskaber, nævnes at de 
forventer at øge investeringen i alternativer betragteligt. Derudover indikerer andre 
undersøgelser samme trends i alternative investeringer174.  
 
En anden interessant observation fra figur 11.2. er, at tilgangen af alternative investeringer 
primært er drevet af øget beholdning til udenlandske alternative investeringer. Investeringer i 
danske alternativer, har været mere eller mindre stagnerede og på et stabilt niveau over hele 
perioden. Dette kan skyldes, at den øgede efterspørgsel efter alternative investeringer, 
nødvendiggør investeringer i udlandet grundet det begrænsede danske udbud. Nedenfor i 
figur 11.3. er det relative forhold, mellem alternative investeringer allokeret til udlandet vs. 
Danmark afbilledet:   

                                                
174 (Preqin, 2016) 

2016201520142010 2012

+14,7%

20092008 2013201120072006

31,3%

2005

83.378

124.993

57.391

32.087

164.085

58.69062.816

43.290

76.321

95.420

68.422

105.356

Danske
Udenlandske



66 
 

 
Figur 11.3.: Gennemsnitligt relativt forhold mellem udenlandske vs. danske alternative investeringer 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Proportionen til danske alternative investeringer har været stærkt faldende, og har i 
gennemsnit kun udgjort cirka 20% af de samlede alternative investeringer i 2015, mod næsten 
50% i 2005. Det er især de store institutionelle investorer, der i høj grad gør brug af 
udenlandske frem for danske alternative investeringer, dette kan ses i grafen nedenfor til 
venstre (som indeholder alle investorer for alle år i datasættet):  

 
I figur 11.4. fremgår en positiv sammenhæng 
mellem størrelsen på porteføljen bestående af 
alternative investeringer, og hvor meget man 
af denne allokerer til udlandet. Det kan 
samtidig vises at korrelationen mellem disse 
to ”variable”, er 0,22. Det relativt stærke 
forhold giver også god mening, da de større 
investorer formentlig har bedre mulighed og 

ressourcer for at screene udenlandske investeringsmuligheder.  
 
Selvom alternative investeringer udenfor Danmark, udgør størstedelen af investorernes 
porteføljer af alternativer, er Danmark og Norden stadig fokusområder fra de institutionelle 
investorer175.  
 
Som nævnt tidligere er direkte investeringer i ejendomme, ikke anset som en alternativ 
investering i dette speciale. Dog er det stadig vurderet til at være relevant, at se udviklingen i 
direkte ejendomsinvesteringer, for at kunne holde dem op imod alternative investeringer fra 
                                                
175 (Jensen, 2016), (Ejendomswatch, 2016) m.fl. 
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figur 11.2. og få det fulde billede. Nedenfor ses udviklingen fra 2005-2016 i direkte 
ejendomsinvesteringer:  

 
Figur 11.5.: Udvikling i samlede investeringer i direkte ejendomme (DKKm) 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Direkte ejendomsinvesteringer fra 2008-2015 er steget langt mindre end de alternative 
investeringer, og er faktisk steget mindre end den samlede investeringsportefølje, da de ”kun” 
er steget 3% om året i gennemsnit, mod 4,6% om året for den samlede investeringsportefølje jf. 
figur 11.1. Udviklingen understøtter også tidligere argumenter om, at direkte 
ejendomsinvesteringer er et modnet investeringsaktiv, og at man efterhånden har nået det 
ønskede absolutte niveau af denne aktiv-type. Den jævne udvikling i direkte 
ejendomsinvesteringer, sammenholdt med en drastisk stigning i de alternative investeringer, 
kan også være et udtryk for, at man i højere grad investerer i ejendomme indirekte fremfor 
direkte. Dette medfører at alternative investeringer jf. specialets definition vil stige.  
 
Dette afsnit har mest af alt afdækket absolutte niveauer af investeringsporteføljen og de 

alternative investeringer. I nedenstående afsnit vil der fokuseres på de relative andele, og 

dermed allokeringssatsen til alternative investeringer.  

11.2. Allokering til alternative investeringer 
En af de mest centrale beslutninger vedr. alternative investeringer, er hvor meget man i % af 
sin samlede portefølje skal investere i dette aktiv – altså allokeringssatsen. Typisk vil man 
arbejde efter allokeringssatser fremfor absolutte niveauer. Allokeringssatsen til alternative 
investeringer er i specialte af særlig interesse, da dette er et nøglebegreb i hvordan alternative 
investeringer håndteres. Samtidig er allokeringssatser også af afgørende betydning for den 
samlede porteføljeperformance og risiko (jf. kapitel 10).  
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Som nævnt tidligere er alternative investeringer blevet mere og mere udbredt hos 
institutionelle investorer, dette bekræftes i nedenstående tabel, som viser udviklingen i 
allokeringssatsen for alternative investeringer og direkte ejendomsinvesteringer:   

År Alternative investeringer i % af samlede 
investeringsportefølje   

Direkte ejendomsinvesteringer i % af samlede 
investeringsportefølje 

  n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 
 

n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 
2005 26 2,6% 0,8% 1,9% 2,5% 2,9% 

 
26 8,1% 5,7% 8,6% 10,6% 4,1% 

2006 26 3,5% 1,7% 2,7% 3,6% 3,3% 
 

26 8,3% 5,5% 9,3% 11,5% 4,8% 
2007 26 5,1% 2,1% 3,7% 5,5% 4,9% 

 
26 9,3% 6,5% 9,9% 11,8% 4,7% 

2008 27 4,7% 2,2% 3,9% 6,4% 3,1% 
 

27 9,2% 5,7% 10,0% 12,1% 4,9% 
2009 27 4,1% 1,8% 3,0% 6,0% 3,0% 

 
27 7,9% 5,2% 7,5% 10,6% 4,4% 

2010 27 5,3% 1,8% 2,8% 7,7% 5,1% 
 

27 7,2% 4,4% 6,9% 9,9% 3,8% 
2011 27 4,5% 1,8% 3,2% 7,1% 3,3% 

 
27 6,8% 4,4% 6,7% 9,1% 3,6% 

2012 27 4,8% 1,8% 3,5% 7,1% 3,6% 
 

27 6,8% 4,8% 6,6% 9,7% 3,4% 
2013 27 5,2% 2,0% 4,7% 7,5% 3,5% 

 
27 7,1% 4,8% 6,8% 9,4% 3,5% 

2014 27 5,7% 1,6% 4,9% 6,6% 5,2% 
 

27 6,2% 3,9% 6,1% 7,8% 3,1% 
2015 27 7,9% 2,6% 6,1% 8,1% 7,6% 

 
27 6,5% 4,2% 6,6% 7,9% 3,6% 

2016 4 4,0% 2,5% 3,8% 5,3% 2,6% 
 

4 6,6% 4,9% 6,2% 7,9% 2,4% 
              Total 297 4,9% 1,8% 3,3% 6,6% 1,8% 

 
297 7,6% 5,0% 7,1% 10,5% 4,1% 

                            
Tabel 11.1.: Allokeringssatser til alternative investeringer og direkte ejendomme i perioden 2005-2016 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration til layout fra (Nielsen K. M., 2011) 
 
For 2016 er der kun fire observationer, hvilket gør tallene for dette år mindre repræsentativt 
– og derfor er de sat i baggrunden i tabellen. I den venstre del af tabellen ses det hvordan der 
er sket en øget allokering til alternative investeringer, hvor man 2005 i gennemsnit for alle 
investorer allokerede 2,6% imens man i 2015 i gennemsnit allokerede 7,9%. Medianen følger 
samme udvikling, så trenden er ikke drevet af få investorer med meget høj allokering, hvilket 
indikerer en generel trend for alle investorerne. Den øgede allokering til alternative 
investeringer er bl.a. sket på bekostning af det simultane fald i allokeringen til direkte 
ejendomsinvesteringer som ses i højre del af tabellen. Øget allokering til alternative 
investeringer kommer også fra andre aktiver, især obligationer – da disse har givet skuffende 
afkast efter finanskrisen i 2008 og for nogle investorer har nødvendiggjort et skift i 
allokeringsstrategien176. Det forventes at allokeringen i 2016 og fremover stiger, da flere 
investorer i deres regnskab antyder en øget brug af alternative investeringer i fremtiden177. 
Den øgede brug af alternative investeringer forventes især drevet af visse typer178, hvor 
typerne der driver stigningen bl.a. kan udledes af figur 11.6. nedenfor. Figuren viser på global 
plan hvilke forventninger de institutionelle investorer, har til brugen af forskellige typer 

                                                
176 (Jensen, 2016)  og kapitel 13.1.  
177  F.eks.: (PFA Pension, 2017, s. 4), (Danica Pension, 2017, s. 3) m.fl. 
178 (Preqin, 2016) 
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alternative investeringer. Selvom figuren er på global plan, må det forventes at denne også er 
indikativ på de danske institutionelle investorer.  

 
Figur 11.6.: Fremtidig forventet udvikling i institutionelle investorer beholdning af alternativer, samt andel med positiv perception af sub-klasserne 
Kilde: Egen tilvirkning efter (Preqin, 2016)  
 
Af ovenstående figur fremgår det, hvordan brugen af langt de fleste alternativer forventes at 
stige, hvor brugen af: buyout, venture capital, ejendomme, infrastruktur og privat gæld 
specielt øges. Dette giver mening, da det også er de alternativer som har bedst perception fra 
investorerne. Samtidig ses det at brugen af hedge-fonde og naturressourcer i fremtiden 
forventes stagnere eller falde hos investorerne. Faldende og stagnerende brug af hedge-fonde 
og naturressourcer skyldes en generel negativ perception af netop disse aktiver. Den negative 
opfattelse skyldes især: 1) at investorerne oplever dårlig grad af ”allignment” af interesser 
med hedge-fund agenterne og 2) at naturressourcer generelt har leveret skuffende afkast179.  
 
Allokeringen på 7,9% i 2015 i tabel 11.1. stemmer relativt godt overens med finanstilsynets 
estimerede allokeringssats på 9,4% beskrevet i litteratur-reviewet. Forskelle mellem 
specialets og Finanstilsynets sats, skyldes formentlig forskelle i valgte investorer, definition af 
alternative investeringer og Finanstilsynets højere dataadgang.  
 
Empirisk har danske institutionelle investorer i 2015 7,9%+6,5%=14,4% i alternative 
investeringer og direkte ejendomme. Sammenholdes dette med de teoretiske allokeringssatser 
fundet fra kapitel 10.5, svarer det næsten til GMV porteføljen med 5%-begrænsningen, som 
ligger på 15% for disse aktivklasser. Forskellen mellem den teoretiske GMV portefølje og den 
faktiske danske allokering er altså kun 0,6 procentpoint. Samtidig er der for både GMV med 
5%-begrænsningen og for danske investorer også gjort høj brug af obligationer, hvor danske 
investorer har en anelse over 70% i gennemsnit (jf. afsnit 13.1), og 5%-GMV porteføljen har 
omkring 80% i realkredit- og statsobligationer i alt. Den resterende del af porteføljen i 
børsnoterede aktier er i praksis en anelse højere (over 10%180), end GMV med 5%-

                                                
179 (Preqin, 2016) 
180 Se kapitel 13.1. 
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begrænsningen som har 5%. Derfor er der overordnet set rimelig stor enighed imellem den 
teoretiske GMV portefølje med 5%-begrænsningen, og hvad de danske investorer allokere i 
praksis. Enigheden virker naturlig, da danske institutionelle investorer skal opfylde visse 
solvenskrav (nævnt tidligere), som medfører at de på nogle punkter er nød til at følge en 
lavrisiko-profil på deres portefølje, hvilket kan opfyldes via GMV.  

11.2.1. Inddragelse af relevante spørgeskemaelementer  
For at få en dybere forståelse af hvad der har drevet den stigende allokering til alternative 
investeringer, samt hvordan de håndteres, vil der her inddrages dele af besvarelserne fra 
spørgeskemaet nævnt i afsnit 6.3.2. som vises i bilag 2.  
 
Nedenfor ses hvordan respondenterne har svaret på spørgsmålet, om hvad der inciterer dem 
til at bruge alternative investeringer. Svarene kommer ud fra et skalaspørgsmål, hvor 
respondenterne på en skala fra 1 til 5 skulle vurdere incitamentsfaktorerne nedenfor. Her er: 
1=meget lav grad, 2=lav grad, 3=hverken eller, 4=høj grad og 5=meget høj grad. Svarene 
nedenfor er for alle respondenter.  

   I hvor høj grad har nedenstående incitamenter indflydelse på jeres investering i alternativer?  

Faktor  Højt afkast  
 Utilfreds-
stillende 

 afkast på 
andre aktiver  

 Lav sam-
variation med 
andre aktiver  

 Likviditets-
rabat  

 Diversi-
fikation  

 For at opnå 
bestemt 

risikoprofil  

Gennemsnit 3,82 3,00 4,27 3,64 4,64 3,55 
Std.dev 0,87 0,77 0,79 0,92 0,50 0,52 

Tabel 11.2.: Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 5 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Diversifikation ser ud til at være den vigtigste faktor for investorerne, når de investerer i 
alternativer. Dette ses via det højeste gennemsnit (4,64), samt mindste standardafvigelse – 
hvilket vidner om stor enighed på tværs af investorerne. Diversifikations-incitamenter er i høj 
grad drevet af, at alternative investeringer har lav samvariation med andre aktiver i 
porteføljen, hvilket ses i respondenternes svar til faktoren, som har et gennemsnit på 4,27. En 
anden væsentlig faktor for investorerne er, muligheden for et højt afkast, som afspejles i et 
højt gennemsnit på besvarelserne på 3,82. 8 ud af 12 respondenter (svarende til 10 ud af 15 
institutionelle investorer) svarer, at et højt afkast i høj grad eller meget høj grad har inciteret 
dem til at investere i alternativer. Det høje afkast hænger bl.a. sammen med likviditetsrabat, 
som gør man kan tilegne sig alternativer med en rabat og dermed opnå højere afkast – dette 
er respondenterne generelt også enige i idet likviditetsrabat scorer 3,64 i gennemsnit som 
incitamentsfaktor.  
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Et relativt overraskende resultat fra svarene er, at utilfredsstillende afkast på andre aktiver 
(som obligationer), i gennemsnit hverken har eller ikke har inciteret investorerne til at gå 
yderligere over i alternativer (afspejlet i et gennemsnit på 3 i tabel 11.2.). Resultaterne er 
overraskende da det flere steder fremgår at f.eks. lave obligationsrenter har forårsaget, at 
institutionelle investorer har søgt mere over i alternative investeringer181. Skiftet over imod 
alternativer er bl.a. fordi investorerne har garanteret et afkast på deres 
gennemsnitsrenteprodukter til kunderne, som ikke kan opnås via obligationer og dermed 
nødvendiggør at afkastet skal findes andetsteds182.  
 
Dermed kan det udeledes at den stigende allokering til alternative investeringer, ifølge 

investorerne, primært er drevet af diversifikations-og afkastfaktorer.  

 

En stigende allokering til alternative investeringer, nødvendiggør også et indblik i, på hvilket 
grundlag investorerne beslutter, hvor meget der skal investeres/allokeres til alternative 
investeringer. Af gode grunde tillader investorerne ikke specifik indsigt i deres modeller, som 
ligger til grund for investeringsbeslutningen. Dog er der qua spørgeskemaundersøgelsen 
opnået indsigt på et overordnet niveau, for hvad der ligger til grund for investeringerne.  
 
Selve investeringsmodellerne som ligger til grund for porteføljesammensætninger og dermed 
også allokeringen til alternative investeringer – kan opdeles i: internt udviklede modeller, 
eksternt udviklede modeller eller en blanding af interne og eksterne. Eksterne modeller er 
ofte udarbejdet af udefrakommende rådgivere, f.eks. store investeringsbanker som: Goldman 

Sachs, Morgan Stanley etc. Fordelingen af modellerne 
i interne vs. eksterne, for respondenterne i 
spørgeskemaundersøgelses ses i figur 11.7. til venstre. 
I 11.7. ses det hvordan majoriteten af investorerne 
primært har internt udviklede modeller, som ligger til 
grund for investeringsbeslutningen i alternativer 
(55%). De resterende 45% bruger eksterne alene, eller 

en blanding af eksterne og interne modeller. Dermed er der høj grad af intern involvering, som 
er afgørende for investeringsbeslutningen i alternative investeringer. Størstedelen af 
investorerne der udelukkende gør brug af internt udviklede modeller, er blandt dem med store 

                                                
181 (Jensen, 2016) 
182 (Finanstilsynet, 2016, s. 3), (Jensen, 2016) 
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investeringsporteføljer – hvilket giver mening, da de større investorer formentlig også har 
flere ressourcer at bygge på.  
 
Som en forlængelse til spørgsmålet vedrørende eksterne vs. interne modeller, ville det være 
interessant, at se i hvor høj grad institutionelle investorer, får inspiration ved at observere 
hinanden. Dette kan observeres ud fra spørgsmålet i spørgeskemaet: ”I hvor høj grad kigger 

du på andre institutionelle investorers tilgange til alternative investeringer, for at få 

inspiration til egne strategier?” (som besvares ud fra en skala fra 0-100, hvor 100 er meget høj 
grad). Nedenfor i figur 11.8. er fordelingen af svarene til dette spørgsmål:  

 
Figur 11.8.: Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 11 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som det fremgår af figur 11.8., observeres det hvordan at spredningen på svaret til dette 
spørgsmål er ganske stor, og at investorerne gennemsnitligt i middelgrad observerer hinanden 
for at få ”inspiration” (gennemsnit på 45,5). Noget tyder på, at fokus er internt og at man tror 
mere på sine egne modeller/metoder. Investorerne kan selvfølgelig heller ikke få dyb indsigt i 
hinandens modeller/metoder, men det kunne tænkes at investorerne overvåger hinanden – 
ligesom konkurrenter i andre brancher ville.  
  
Gås der et skridt dybere i selve investeringsbeslutningerne, er det yderligere undersøgt hvor 
systematisk og konsistent investorerne arbejder med alternativer. Dette er vurderet relevant, 
da der før udarbejdelsen af dette speciale var en forudindtaget forestilling om, at nogle 
investorer gik mere usystematisk til værks end andre. I figur 11.9 ses fordelingen af 
respondenternes svar på hvor konsistente og systematiske de er på en skala fra 0-100 (hvor 
100 er meget konsistent/systematisk og 0 er meget inkonsistent/usystematisk):  
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Figur 11.9: Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 7 og 9 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ifølge respondenterne er der en høj grad af systematik (85,45 i gennemsnit) og konsistens 
(69,09 i gennemsnit), når de investerer i alternative investeringer. Fordelingen af svar vidner 
om at investorerne tager håndterringen af alternativer seriøst, og ikke gør det på en ad-hoc 
basis i høj grad. Seriøsiteten og professionalisme er selvfølgelig også et krav fra 
Finanstilsynet, samt fra medlemmerne/kunderne – så man ikke ”sløser” med deres penge. 
Konsistent brug af de samme GP’er over tid ved indirekte investeringer, hænger bl.a. sammen 
med, at GP’erne der leverer stærke afkast typisk også formår at gøre dette i fremtidige 
fonde183.  
 
Nedenfor vil der fokuseres mere specifikt på de forskellige typer af alternative investeringer og 

deres suballokering.  

11.3. Suballokering på geografi og typer af alternative investeringer 
Den overordnede allokeringssats til alternative investeringer er meget relevant, men ligeså er 
måden hvorpå alternative investeringer bliver suballokeret ud fra: geografi, typer, ”vintage 
years” på kapitalfonde, GP’er etc.184. Det blev vist i tabel 11.1 at alternative investeringer 
udgjorde 7,9% af porteføljen i 2015. I dette afsnit graves et spadestik dybere, idet der 
fokuseres på hvordan suballokeringen af alternative investeringer bliver foretaget. Fokus er 
på suballokeringen på geografi og typer af alternative investeringer. Disse to suballokeringer 
er valgt primært pga. datatilgængelighed og relevans.  
 
For at undersøge suballokeringen, tages der udgangspunkt i investorernes seneste 
specifikation af unoterede kapitalandele, hvilke specificeres i rapporter for sig185 og derfor ikke 
nødvendigvis er inkluderet i årsrapporterne. Dog er det ikke alle institutionelle investorer der 
offentliggør disse specifikationsrapporter, og derfor er analysen kun baseret på de 
                                                
183 (Kaplan & Schoar, 2005) 
184 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 346-350) 
185 Rapporterne: Specifikation af kapitalandele  
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offentliggjorte rapporter. Kun 11 af de 27 identificerede institutionelle investorer offentliggør 
disse specifikationer for 2015-16186. 11 investorer repræsenterer stadig over 1/3 af den samlede 
investorgruppe, samtidig indeholder denne majoritet størstedelen af den samlede danske 
investeringsportefølje idet de største investorer er blandt de 11. Mere end 50% af den samlede 
investeringsportefølje til alternative investeringer, bliver berørt via de 11 investorer.  

11.3.1. Alternative investeringer - suballokering på typer og geografi 
Som nævnt tidligere er der en række forskellige typer af alternative investeringer (jf. kapitel 
8.). I dette afsnit vil de samlede alternative investeringer dekomponeres ned til to 
suballokeringer. Heraf vil investeringstypen og dets geografiske placering være de to 
suballokeringer der bliver undersøgt. Nedenfor ses tabel 11.3., hvoraf den samlede 
suballokering i 2015 for de 11 nævnte danske institutionelle investorer, opdeles ud fra de to 
respektive suballokeringer:  

Typer   Geografi 
Indirekte Ejendomme 18,2% 

 
Danmark 24,9% 

Buyout 34,5% 
 

Skandinavien (ex. DK) 4,6% 
Venture Capital 14,8% 

 
EU 15,1% 

Fund of Funds 8,3% 
 

UK 14,3% 
Direct Investments 4,4% 

 
US 34,4% 

Infrastruktur 12,9% 
 

ROW 6,6% 
Naturressourcer 4,0% 

   Privat Gæld 3,0% 
   I alt 100,0% 
 

I alt 100,0% 
     

Tabel 11.3.: Danske alternative investeringers suballokeringer i 2015 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Tabel 11.3. giver et godt overblik over den relative fordeling af alternative investeringer de 
institutionelle investorer har i de forskellige alternativ-typer, og samtidig hvilke lande der 
præfereres. Fordelingerne er udregnet på baggrund af samlede antal investeringer (f.eks. 
antal kapitalfonde), og er ikke baseret på investerede værdier. Dette kan give et lidt 
misvisnede billede, da store investeringer sidestilles med små investeringer, og derfor ikke får 
deres reelle vægt i forhold til hinanden. Dog er der en stærk sammenhæng mellem investerede 
værdier og antal fonde man investerer i, som vist i bilag 6 (fundraising). Derfor er problemet 
vurderet til ikke at være udslagsgivende. Samtidig gør datatilgængelighed det svært at 
dekomponere det samlede marked af alternative investeringer ud fra investerede værdier.  
 
Størstedelen af alternativtyperne behøver ingen forklaring, dog vil en type som fund of funds, 
være værd at forklare dispositionen for. Dette skyldes at, fund of funds kunne splittes ud på 

                                                
186 De 11 investorer er: PFA Pension, Nordea Liv & Pension, Industriens Pension, AP Pension, ATP, Danica Pension, Sampension, Pensam 
Livsforsikring, Pensam Pension, SEB Pension, DIP Pension 
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andre aktivtyper som buyouts, infrastruktur mm. Fund of funds står som sin egen aktivtype, 
da det menes, at risikoen ved at investere i fund of funds er anderledes end hvis investeringen 
var sket direkte i f.eks. en kapitalfond (grundet højere diversifikation i fund of funds).  
 
Som det ses ovenfor er der nogle klare favoritter, både indenfor investeringstyper, men også i 
forhold til deres geografiske placering. Det virker til at især buyouts, men også indirekte 
ejendomme, venture capital og infrastruktur er de mest fortrukne måder at investerer i 
alternativer på. Derudover ses det at omtrent 60% af alle alternative investeringer bliver 
foretaget i Danmark og USA, derefter kommer EU og UK som hver især har omtrent 15%. Til 
sidst kommer ROW (rest of the world) og Skandinavien, som tilsammen udgør de sidste 10%.  
 
Tidligere i opgaven (litteratur review, tabel 2.1.), blev en lignende tabel fra Finanstilsynet 
vist, som kun opdeler i typer. Tabel 2.1. viste andre resultater end dem fra tabel 11.3. 
Forskellen kan skyldes forskellige definitioner, og dette speciales opdeling af alternativer som 
er mere detaljeret, og baseret på antal investeringer. På trods af disse forskelle er der dog 
stadig enighed med Finanstilsynets resultater om at buyouts/venture capital udgør 
størstedelen af alternative investeringer, samtidig er der konsistens på de reale aktiver, som 
ikke vedrører ejendomme.  
 
Hvis de to forskellige suballokeringer på typer og geografi kombineres, fås et indblik i hvor de 
forskellige typer oftest bliver investeret geografisk. Kombinationen ses i figur 11.10. nedenfor:  

 
Figur 11.10: Suballokering af alternative investeringer på: geografi og subklasser (Skandinavien er ex. DK) 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Ovenstående figur består af 6 søjler, som repræsenterer hvert geografisk område. Hver søjle 
opdeles herefter i typer af alternative investeringer, og bredden på søjlen indikerer, hvor 
meget hvert geografisk område udgør i porteføljen af alternativer. Søjlerne opdeles herefter i 
typer af alternativer (som summer til 100% for hele geografien). Figuren giver et godt 
overblik, idet den kombinerer både suballokering på geografi og typer. Det ses hvordan at 
investeringer i USA-baserede buyout-fonde er den største ”chunk” i figuren – samtidig er 
buyout-fonde generelt den største komponent i alle investeringslande. Naturressourcer og 
infrastruktur er især store komponenter i EU. Fra figur 11.10. kan det yderligere udledes, at 
porteføljerne med alternative investeringer er relativt diversificeret på tværs af geografier og 
subklasser. Diversifikationen forstærkes yderligere ved, at man f.eks. på buyouts, venture 
capital, infrastruktur, ejendomme mv. gør brug af en lang række forskellige GP’er (ved 
dataindsamling blev over 600 forskellige underliggende fonde identificeret). Derfor illustrerer 
figuren en vigtig pointe, at porteføljen i alternative investeringer ser ud til at være stærkt 
diversificeret, hvilket for dette aktiv minimerer risikoen for ”downside” men også muligheden 
”upside” (jf. afsnit 8.).  
 
Yderligere interessant ville det have været, hvis man kunne udarbejde en analyse for 
suballokering på alternativer, om hvor meget der bliver investeret direkte vs. indirekte. 
Denne suballokering er ikke inddraget, primært grundet udfordringer i datatilgængeligheden 
på indirekte vs. direkte investering. Meget tyder dog på, at direkte investeringer (dvs. 
investeringer i alternativer internt) vil bruges i højere grad i fremtiden af danske 
institutionelle investorer187, bl.a. på grund af stordriftsfordele og billigere håndtering end via 
indirekte investering. Samtidig bliver principal-agent omkostninger også mindre ved højere 
brug af direkte investeringer. Den højere grad af direkte investeringer kunne tænkes især at 
være drevet af de større investorer eller konsolidering, som muliggør de bedste betingelser, 
qua højere ressourcer.  

                                                
187 (Jensen, 2016, s. 2) 
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11.4. Key take-aways fra kapitel 11:  
I. Alternative investeringer i danske institutionelle investorers porteføljer er vokset 

næsten 15% hvert år siden 2008. Dette har medført en samlet beholdning på over 164 
milliarder i 2015. Stigningen i beholdningen af alternative investeringer har medført 
højere allokeringssatser i %, af den samlede portefølje, hvor allokeringssatsen er gået 
fra 2,6% i 2005 til 7,9% i 2015 (ex. direkte ejendomsinvesteringer). Alternative 
investeringer + direkte ejendomsinvesteringer udgør i 2015 14,4%, hvilket er tæt på 
GMV-niveauet fundet i kapitel 10. Alternative investeringer er især placeret i 
udlandet, som bliver et fortsat vigtigere investeringsområde.  

II. Motivationen for øget brug af alternative investeringer fra investorerne, er især 
centreret omkring at alternative investeringer skaber: diversifikation, lav 
samvariation med andre aktiver og højt afkast. Derudover spiller likviditetsrabat og 
utilfredsstillende afkast på andre aktiver også en rolle. Modellerne der ligger til 
grund for investeringsbeslutningerne er overvejende internt udviklede, og 
investorerne går i høj grad op i at investeringerne er systematiske og konsistente.  

III. Ved suballokeringen til alternative investeringer, ses en gennemsnitlig relativt 
diversificeret alternativ investeringsportefølje på: geografi og typer. De største 
komponenter er især buyouts, indirekte ejendomme, øvrige reale aktiver og venture 
capital. Derudover er de største geografier hvori investeringer bliver lavet: USA, UK 
og Danmark.  
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12. Afkast & risiko på alternative investeringer 
For at vurdere hvorvidt alternative investeringer har skabt værdi i de danske institutionelle 
investorernes porteføljer, vil dette kapitel fokusere på hvilket afkast og risiko de danske 
investorer har oplevet på deres alternative investeringer. Kapitlet vil desuden afdække 
hvorvidt visse investorer formår konsistent at skabe høje afkast sammenlignet med de øvrige.  

12.1. Danske vs. udenlandske alternative investeringers afkast 
Afkastet på alternative investeringer for danske investorer, bliver i regnskaberne opdelt i 
danske og udenlandske afkast (jf. bilag 1), nedenfor vises derfor hvordan danske og 
udenlandske alternative investeringers afkast har bevæget sig i perioden 2005-2016:   

År Danske alternativer afkast   Udenlandske alternativer afkast 
  n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 

 
n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 

2005 24 14,8% 5,7% 9,7% 23,2% 15,7% 
 

22 7,5% -0,2% 7,2% 15,3% 12,0% 
2006 24 19,1% 0,2% 7,8% 16,3% 53,0% 

 
23 9,6% 5,5% 9,9% 13,5% 17,9% 

2007 26 10,1% 0,2% 5,7% 15,5% 14,9% 
 

25 14,1% 6,1% 10,6% 22,5% 13,9% 
2008 26 -5,6% -13,7% -0,7% 2,0% 13,0% 

 
25 -14,8% -24,9% -12,8% -6,3% 13,0% 

2009 26 -8,7% -14,6% -2,6% 5,6% 26,9% 
 

26 1,4% -9,2% -5,0% 7,6% 16,7% 
2010 26 16,9% 0,3% 13,1% 37,4% 29,5% 

 
26 26,8% 12,5% 15,8% 18,0% 61,7% 

2011 26 -4,3% -14,4% 2,4% 11,0% 25,6% 
 

26 6,3% 2,4% 8,6% 12,3% 8,1% 
2012 26 11,5% 2,8% 10,5% 15,5% 10,5% 

 
25 6,6% 3,7% 6,0% 9,9% 5,4% 

2013 26 10,5% -0,4% 4,3% 14,9% 52,1% 
 

26 6,0% 2,4% 6,4% 9,9% 6,0% 
2014 26 10,4% 1,3% 9,5% 16,2% 18,7% 

 
25 17,0% 11,3% 21,5% 23,8% 12,1% 

2015 26 5,9% 2,3% 4,1% 9,7% 8,5% 
 

25 11,6% 9,0% 10,8% 18,6% 8,7% 
2016 4 10,1% 7,6% 9,4% 11,9% 4,6% 

 
4 10,1% 7,6% 9,4% 11,9% 4,6% 

              Total 285 7,2% -0,2% 4,9% 14,1% 29,1% 
 

277 8,4% 0,2% 8,8% 15,2% 23,8% 
              
Tabel 12.1.: Danske institutionelle investorer afkast på danske og udenlandske alternative investeringer 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration til layout fra (Nielsen K. M., 2011) 
 
Når der kigges på afkastet fra de danske alternative investeringer i venstre del af tabellen, 
ses det, at der i perioden har været et gennemsnitligt afkast på 7,2%. Over tid afspejles 
finanskrisen tydeligt i det gennemsnitlige afkast. Hvor både år 2008 og 2009 var negativt 
præget, efter en ellers stærk positiv periode. 2008-2009 sammenholdt med 2011 er de eneste 
år i den fastsatte tidsperiode med gennemsnitlige negative afkast. Modsat år 2008-2009 har år 
2011 en positiv medianværdi, hvilket tyder på at der har været en gruppe af institutionelle 
investorer (dog færre end halvdelen), kan have oplevet noget en dansk lokal nedgang for 
alternative investeringer. Dette ses også ud fra 1.kvartil, der tydeligt viser at den negative 
skilleværdi der afspejler den ”bedste” af de dårligst præsterende 25%, er større (absolut) end 
den tilsvarende 3. kvartil, der repræsenterer den ”dårligste” af de bedste 25%. Grunden til det 
dårlige år 2011 i de danske alternative investeringer, er ikke ligeså nem at fastlægge som 
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finanskrisen i 2008-2009, men kan være lokalt forankret eller f.eks. skyldes den græske 
gældskrise der især brød ud i 2011188.  
 
En vigtig pointe er, at der ikke er lavet en vægtning i forhold til størrelse, mellem de 
forskellige institutionelle investorer i Danmark. Der er stor forskel på størrelsen af 
investorernes beholdninger, og derfor ville et vægtet afkast også give mening. Som eksempel 
tænkes der især på at tilfælde som i 2011, hvor ATP har over 1,3 milliarder i samlede 
unoterede investeringer i Danmark, som gav et afkast på 24%, hvorimod JØP havde en 
beholdning på ca. 4 millioner i DK med et negativt afkast på 91%. Disse bliver i tabellen 
ligeligt vægtet, og kan derfor give misvisende resultater. Dog er der få observationer med så 
stærke negative resultater, at det bliver et generelt problem. Hvis der bliver udregnet et 
vægtet afkast på de danske alternative investeringer, ville det resultere i et højere gennemsnit 
– da mange af de meget negative afkast i data kommer fra mindre investorer.  
 
Fokuseres der på de udenlandske alternative investeringer som ses i højre del af tabel 12.1. 
ses et gennemsnitligt afkast på 8,4%. Derudover ses en mere konsistent positiv tendens end i 
Danmark, da det kun er 2008 som har negativt afkast. Det negative afkast var dog væsentligt 
større end det danske.  Derudover har afkastet fra de udenlandske alternativer generelt været 
højere end de danske, samtidig har de også haft en generelt højere median og en lavere 
standardafvigelse. Resultaterne tyder på, at de alternative investeringer i udlandet opnår 
mere attraktive resultater end de danske alternative investeringer, da man i gennemsnit 
opnår et højere afkast, med en lavere risiko. Bedre performance kan virke intuitivt, da det 
formentlig er urealistisk, at de danske investeringer skulle være i stand til at udkonkurrere 
de internationale investeringer i gennemsnit.  

 
Forholdet mellem danske og udenlandske 
alternative investeringers afkast, forventes at 
være positivt korreleret. Forventningen bekræftes 
i figuren til venstre, som viser afkastet for danske 
vs. udenlandske alternativer holdt op mod 
hinanden.  
 

                                                
188 (Børsen, 2011) 
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Her ses en tydelig positiv sammenhæng mellem afkast på danske og udenlandske alternative 
investeringer, dog er de langt fra fuldt samvariende. Forholdet giver mening, idet der er 
mange usystematiske faktorer i den enkelte alternative investering, som ikke gør sig 
gældende på tværs af geografier. Den ikke-perfekte samvariation giver gode 
diversifikationsmuligheder ved investering på tværs af lande, hvilket dermed mindsker 
risikoen, uden nødvendigvis at mindske afkastet.  

12.2. Samlede afkast for alternative investeringer 
Da det samlede afkast for alternative investeringer er den primære interesse, er det 
nødvendigt at kombinere de danske og udenlandske afkast fra 12.1. til et samlet mål. Dette 
bliver gjort for hvert år, for hver institutionel investor, ved at vægte udenlandske og danske 
afkast ud fra deres relative andel, af de samlede alternative investeringer – som vist i formel 
12.1. nedenfor:  

 𝑟 , æ =
𝑈𝑑𝑒𝑛𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑘𝑒  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑟 , +
𝐷𝑎𝑛𝑠𝑘𝑒  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡  𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑟 ,  12.1. 

𝑟 , æ , er det vægtede afkast fra danske og udenlandske alternative investeringer under ét. Når dette 

gøres for alle investorer, for alle år, fås nedenstående samlede afkast for alternative investeringer over 
perioden:  

 
Samlet alternative investeringer afkast 

 År n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 
 

Vægtet gns. 
2005 24 14,7% 7,5% 10,4% 20,5% 14,3% 

 
16,1% 

2006 24 19,7% 7,1% 11,4% 17,6% 37,9% 
 

10,1% 
2007 26 13,5% 5,7% 10,5% 22,1% 10,4% 

 
10,2% 

2008 26 -11,5% -19,4% -8,9% -2,4% 12,8% 
 

-10,1% 
2009 27 1,0% -6,6% -2,4% 5,4% 12,5% 

 
0,6% 

2010 27 16,4% 11,2% 16,3% 20,7% 8,6% 
 

20,3% 
2011 27 5,2% 2,9% 6,3% 10,0% 8,5% 

 
7,7% 

2012 27 6,9% 2,7% 6,9% 10,3% 4,9% 
 

8,4% 
2013 27 5,8% 2,7% 6,0% 9,5% 6,8% 

 
7,3% 

2014 27 16,0% 10,5% 13,2% 23,0% 16,1% 
 

15,3% 
2015 27 10,3% 6,8% 9,7% 18,3% 8,7% 

 
11,8% 

2016 4 10,1% 7,6% 9,4% 11,9% 4,6% 
 

14,2% 

         Total 292 8,8% 2,1% 8,6% 14,4% 16,9% 
 

9,3% 
                  

Tabel 12.2.: Danske institutionelle investorer samlede afkast på alternative investeringer 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration til layout fra (Nielsen K. M., 2011) 
 
De samlede alternative investeringers afkast fra tabel 12.2, viser over perioden et 
gennemsnitligt afkast på 8,8%, hvilket er højere end det danske afkast med ca. 1,6% og ca. 
0,4% i forhold til det udenlandske afkast. Grunden til at det samlede gennemsnitlige afkast er 
højere, end for hver af de danske vs. udenlandske afkast skyldes vægtningen. Det blev vist 
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tidligere at udenlandske alternative investeringer udgør relativt størstedelen af 
alternativerne og derfor får mest vægt. Derfor får størstedelen af de store negative værdier fra 
DK som har størst standardafvigelse, mindre betydning. Medianen (8,6%) for samlede 
alternative investeringer i perioden ligger på et forventet niveau imellem de danske og 
udenlandske. Et andet interessant element er, at standardafvigelsen (16,9%) er lavere hos det 
samlede afkast over hele perioden end hos de danske og udenlandske (29,1% og 23,8%). De 
16,9% i standardafvigelse er ækvivalent med den udregnede risiko i alternative investeringer i 
både ind-og udland under ét. Dette fortæller om en lavere risiko for det samlede afkast, 
hvilket kan skyldes diversifikation men også at vægtningen rent matematisk forårsager 
lavere standardafvigelser, og måske derfor undervurderer risikoen. En tilføjelse til tabellen, er 
desuden et vægtet afkast, som ses i den yderste højre kolonne. Her får afkastet for de store 
investorer i alternative investeringer, mere vægt end de mindre investorer. Mønsteret i det 
vægtede afkast for samlede alternative investeringer, er det samme som det simple 
gennemsnit, men giver gennemsnitligt et højere afkastbillede.  
 
Der vil fremover i specialet primært fokuseres på det samlede afkast af alternative 
investeringer fra venstre del af tabel 12.2., dette gøres for at komme så tæt på det fulde billede 
som muligt.  
 
Sammenlignes de faktiske performanceniveauer på alternative investeringer fra tabel 12.2. 
med dem fra kapitel 10.1., i tabel 10.2. - fås en række interessante observationer. Da 
institutionelle investorers afkast på alternative investeringer (fra tabel 12.2.) har både: 
private equity, indirekte ejendomme, infrastruktur mv. skal de sammenlignes med: buyout & 
venture capital, ejendomme og infrastruktur fra tabel 10.2. under ét. Det ses hvordan 
alternative investeringers afkast for de danske institutionelle investorer på 8,8%, ligger tæt 
på, men under det gennemsnitlige afkast for buyout & venture capital, ejendomme og 
infrastruktur fra tabel 10.2. – som ligger omkring 10,5%. Dog er den faktiske risiko på 16,9% 
fra tabel 12.2., tæt på den gennemsnitlige risiko for buyout & venture capital, ejendomme og 
infrastruktur & øvrige reale aktiver fra tabel 10.2., som ligger på 16,4%. Derfor er der noget 
som tyder på, at danske institutionelle investorer, får for lidt afkast i forhold til risikoen på 
deres alternative investeringer – hvis det sammenholdes med de teoretiske niveauer fra 
kapitel 10.1. 
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12.2.1. Fordeling af samlede afkast på alternative investeringer 
Som nævnt i kapitel 8, vil det sande afkast på alternative investeringer først være kendt på 
realiseringstidspunktet. Alt indimellem realisering og investeringstidspunktet, vil være 
baseret på estimater fra f.eks. kapitalfonden ved indirekte investeringer, eller interne 
estimater fra direkte investeringer. Idet datasættet løber over en relativ lang periode på 12 år, 
vil der være 4 forskellige typer af timing for alternative investeringer189:  
 Investeringer foretaget før tidsperioden og realiseret i tidsperioden.  
 Investeringer foretaget i tidsperioden og realiseret i tidsperioden (vindue-investeringer).  
 Investeringer foretaget i tidsperioden og endnu ikke realiseret.  
 Investeringer foretaget før tidsperioden og endnu ikke realiseret.  
Investeringerne i tidsperioden vil være fordelt omkring disse 4 muligheder, og afkastet vil 
derfor ikke kun være domineret af estimater – men også realiserede investeringer. Samtidig 
vil estimaterne på de investeringer der har eksisteret over længere tid, være tæt på den sande 
værdi af afkast – jf. j-kurven i kapitel 8 (figur 8.3.). Som nævnt i afsnit 6.3.1. vil konservative 
værdiansættelser fra GP’er, også blive et mindre problem ved at have, en længere dataperiode 
med investeringer i forskellige investeringstidspunkter, idet konservative estimater 
formentlig vil være mest udbredt på nyere investeringer. Selvom de første 3 typer af timing 
nævnt ovenfor formentlig udgør majoriteten, vil der også være længevarende investeringer 
(f.eks. infrastruktur), som har tidsperioder der strækker sig udover 12 år, hvilket kan være 
behæftet med usikkerhed.  
 
Nedenfor vises fordelingen af det samlede afkast, for alternative investeringer, for hele 
tidsperioden for alle investorerne – og der kommenteres efterfølgende:  

 
Figur 12.2.: Fordeling af samlede afkast på alternative investeringer 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
189 (Nielsen K. M., 2011, s. 443) 
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Fordelingen af afkast fra figur 12.2. viser en interessant fordeling af afkastet på alternative 
investeringer. Fordelingen er centreret relativt pænt omkring middelværdien på 8,8%, hvor 
størstedelen af observationsmassen befinder sig. Derfor er estimatet for det gennemsnitlige 
afkast på 8,8% vurderet til at være stabilt. Fordelingen ovenfor følger to centrale momenter, 
som er sædvanlige for alternative investeringer: 1) den er højreskæv omkring 0% (positiv 
skewness) og der er relativt meget masse i halerne af fordelingen (høj kurtosis)190. Helt 
præcist kan skævheden regnes til:  

 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =
∑ (𝑥 − �̅�)

𝑛
𝜎 = 4,31 12.2. 

Det ses at skævheden er over 1, hvilket indikerer en stærk asymmetrisk fordeling, og derfor ej 
en normalfordeling. Dette er som nævnt før, forventet på alternative investeringer, og 
harmoniserer med teorien. Den højreskæve fordeling af afkast er selvfølgelig en af 
motivationerne for at investere i alternativer, idet sandsynligheden for positive afkast er 
væsentlig større end sandsynligheden for et negativt afkast.  

12.3. Alternative investeringer versus øvrige investeringsaktiver 
Ovenfor er de danske institutionelle investorers afkast og risiko på alternative investeringer 
alene vist, og det virker naturligt efterfølgende at observere hvordan øvrige investerings- 
aktivers afkast og risiko udformer sig i forhold til de alternative investeringer. Formålet er 
bl.a. at vurdere hvorvidt øget brug af alternative investeringer har skabt værdi i porteføljen.  
 
De resterende aktivers afkast som tages i betragtning og sammenlignes med alternative 
investeringer er: børsnoterede aktier, obligationer og direkte ejendomsinvesteringer. Afkastet 
for disse findes på samme måde som de alternative investeringer, nemlig via noterne i 
regnskabet, som også specificerer afkastet for disse investeringsaktiver (se bilag 1).  
 
Nedenfor i tabel 12.3. vises hvordan de fire forskellige aktiv-typer performer på afkast og 
risiko i perioden 2005-2015:  

  Børsnoterede aktier Obligationer Direkte ejendomme Alternative 
Investeringer 

Afkast 10,9% 5,1% 7,2% 8,8% 
Varians 4,3% 0,2% 1,7% 2,9% 
Std.dev 20,6% 4,4% 13,2% 16,9% 

Tabel 12.3.: Aktivtypers afkast og risiko i institutionelle investorers porteføljer i perioden 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning 

                                                
190 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 319) 
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Generelt er afkastet og risikoen (historisk) lavest på obligationerne, derefter kommer direkte 
ejendomsinvesteringer. Alternative investeringer har et lavere gennemsnitligt afkast og risiko 
end børsnoterede aktier. Dette kan umiddelbart virke som et overraskende resultat, men kan 
skyldes at alle former for alternative investeringer ligger i denne kategori, heri indirekte køb 
af ejendomme, forskellige gældsaktiver, infrastruktur mm. Disse typer af alternativer 
forventes at have et signifikant lavere afkast og standardafvigelse end de resterende typer af 
alternative investeringer som: venture capital, buyouts og lignende (se afsnit 10.1.). Derfor 
bliver afkast og risiko udlignet i den samlede portefølje af alternative investeringer. Ulempen 
ved at samle alle alternative investeringer under ét afspejles netop her, da man får et mere 
unuanceret billede af risikoen og afkastet, dette nævnes også af flere respondenter i 
spørgeskema undersøgelsens spørgsmål 6 i bilag 2.  Men for at få et aggregeret billede på 
alternative investeringer, som er fokus i specialet, er det nødvendigt at samle dem under ét. 
En anden grund er også at regnskabsdata ikke segmenterer alternativer yderligere. Andre 
parametre som kan resultere i lav standardafvigelse på alternative investeringer, kan skyldes 
problemet om, at alternative investeringers risiko ofte undervurderes som nævnt i kapitel 9.  
 
Sammenholdes alle investeringsaktiverne med dem fra kapitel 10.1., som viser historiske 
afkast på valgte benchmarks (tabel 10.2.) og Yale Endowments (tabel 10.3.) forventede 
performance, ses at danske investorers faktiske performance i høj grad følger disse. Dog ser 
det ud til at danske investorer får højere afkast på deres børsnoterede aktier, samtidig med 
højere risiko end historiske benchmarks og Yale Endowment’s forventede afkast/risiko. 
Danskernes direkte ejendomsinvesteringer formår, at vise en større ensartethed på 
tilstrækkelig høj risiko og passende afkast i forhold til benchmarket fra tabel 10.2., der 
undervurderede risiko og overvurderede afkastet på ejendomme. Obligationer har højere 
afkast historisk i tabel 12.3. end det fremtidig afkastkrav fra tabel 10.3., grundet renterne var 
højere historisk end det fremtidige forventede niveau. Risikoen på obligationer fra tabel 12.3. 
er konsistent med dem fra kapitel 10.1.2. Derfor ligger de historiske performance-mål fra 
danske institutionelle investorer fra tabel 12.3. imellem hvad Yale’s afkastkrav er, og hvad 
benchmarkene fra kapitel 10.1. viser. Sammenligningen mellem alternative investeringers 
afkast og dem fra kapitel 10.1., blev gjort i kapitel 12.2. – og er generelt også harmoniske.  
 
Derfor tyder noget på, at data fra regnskaberne kommer tættere på den reelle risikoprofil, end 

hvad ikke-justerede benchmarks for aktiverne formåede.  
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Nedenfor ses en tabel der sammenligner det samlede merafkast mellem alternative 
investeringer og henholdsvis: direkte ejendomme, børsnoterede aktier og obligationer. 
Tabellen vises for hele tidsperioden for datasættet med danske institutionelle investorer: 

 
Alternative investeringer samlet merafkast i forhold til øvrige aktiver 

År n Direkte ejendomme  Børsnoterede aktier  Obligationer 

  
Gns. Median Gns. Median Gns. Median 

2005 24 -10,8% -7,4% -17,6% -20,7% 7,0% 3,0% 
2006 24 -5,3% -13,3% 3,7% -3,8% 19,3% 10,9% 
2007 26 5,9% 3,7% 9,8% 7,0% 13,7% 11,6% 
2008 26 -8,1% -2,6% 26,4% 27,5% -15,6% -15,8% 
2009 27 3,4% 4,1% -26,6% -31,3% -10,3% -12,1% 
2010 27 13,7% 13,6% -3,4% -3,3% 8,9% 8,8% 
2011 27 1,6% 2,7% 13,7% 14,7% -3,0% -0,4% 
2012 27 3,6% 3,7% -10,7% -9,5% -1,3% -2,3% 
2013 27 2,2% 3,1% -16,4% -13,3% 6,2% 6,0% 
2014 27 9,3% 7,5% -0,2% 2,4% 7,4% 4,2% 
2015 27 0,7% 1,6% -1,9% -0,7% 9,1% 8,6% 
2016 4 4,8% 3,3% 2,6% -1,0% 4,0% 2,8% 

        Total 292 1,7% 3,0% -2,2% -2,8% 3,6% 3,5% 
                

Tabel 12.4.: Alternative investeringers merafkast i forhold til andre aktivtyper 
Kilde: Egen tilvirkning med inspiration til layout fra (Nielsen K. M., 2011) 
 
Tabel 12.4. bekræfter tabel 12.3.’s resultater, da det ses at alternative investeringer 
overperformer i forhold til obligationer med 3,6% og direkte ejendomme med 1,7%, totalset 
over perioden. Samtidig underperformer alternative investeringer i forhold til børsnoterende 
aktier med 2,2% totalset over perioden. Stabiliteten i alternative investeringers 
overperformance i forhold til direkte ejendomsinvesteringer er høj, da der siden finanskrisen 
ikke har været et eneste år, hvor alternative investeringer har været negativt performende i 
forhold til direkte ejendomme. Det modsatte er tilfældet i forhold til børsnoterede aktier, hvor 
alternative investeringer i alle år med undtagelse af 2011 har leveret negativt merafkast. Dog 
er det negative ”spread” de seneste to år (2014-2015) blevet mindre, idet niveauet af 
alternative investeringers underperformance er faldet, og kun har ligget under børsnoterede 
aktier med henholdsvis 0,2% og 1,9%. Derudover indikerer de første årsregnskaber fra 2016, 
at alternative investeringer sidste år overperformede i forhold til børsnoterende aktier for 
første gang siden 2011. Dette er dog stadig for tidligt at drage konklusioner ud fra, og derfor er 
denne del af tabellen stadig markeret med grå, grundet få observationer. Til sidst har 
alternative investeringer overperformet i forhold til obligationer med 3,6% i gennemsnit. 
Denne overperformance er relativt høj de fleste år, dog med få års udsving og 
underperformance.  
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Det er vurderet at de mest naturligt sammenlignelige investeringsaktiver til alternative 
investeringer er: børsnoterede aktier og direkte ejendomme. Børsnoterede aktier skyldes at 
majoriteten af investeringsporteføljen med alternative investeringer kommer fra, buyouts og 
venture capital investeringer (se figur 11.10.), som også er aktier men bare unoterede. Direkte 
ejendomme fordi den resterende del af alternative investeringer primært kommer fra reale 
investeringer i: indirekte ejendomme, infrastruktur osv. Derfor skal der i ovenstående tabel 
ligges mest vægt i sammenligningen med direkte ejendomme og børsnoterede aktier.  
 
At alternative investeringer har leveret et mindre afkast end børsnoterede aktier, er et relativt 

overraskende resultat, som måske kommer bag på nogle investorer. Det er interessant, idet 

gennemsnitlige merafkast på børsnoterede aktier på 2,2% tilnærmelsesvis svarer til det 

management fee der betales til kapitalfonde. Derfor er alternativers underperformance i forhold 

til børsnoterede aktier konsistent med tidligere undersøgelser nævnt i litteratur-reviewet.  

12.4. Alternative investeringers værdiskabelse i danske porteføljer 
For at kunne vurdere hvorvidt om alternative investeringer har skabt værdi i de danske 
institutionelle investorers porteføljer, kan man ikke alene kigge på afkastet i forhold til de 
øvrige investeringsaktiver. Dette skyldes at hvis man alene observerede investeringsafkastet, 
ville man måske få misvisende resultater. I en mere nuanceret tilgang vil en inddragelse af 
risikoen også være nødvendig, for at kunne drage holdbare konklusioner. Som afdækket 
gennem svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, er en af hovedmotivationerne for at investere 
i alternative investeringer, at diversificere porteføljen, hvilket er konsistent med at mindske 
risikoen. Derfor vil det her undersøges hvorvidt om risikoen er blevet mindre, samtidig med at 
man har opnået tilfredsstillende merafkast i porteføljen.  
 
For at vurdere hvorvidt om der er diversificeringsmuligheder og hvor store de i så fald er, vil 
der her undersøges hvordan alternative investeringer samvarierer med de øvrige 
investeringsaktiver i den samlede portefølje. Dette kan ses i nedenstående tabel som viser 
korrelationsmatricen, for de fire forskellige investeringsaktiver191:  

  Noterede aktier Obligationer Direkte ejendomme Alternative inv. 
Noterede aktier 1,0000 

 
  

Obligationer 0,1508 1,0000   
Direkte ejendomme 0,2361 -0,1760 1,0000 

 Alternative inv. 0,3796 0,0257 0,2545 1,0000 
Tabel 12.5.: Korrelationsmatrice på aktiver i institutionelle investorers investeringsporteføljer  
Kilde: Egen tilvirkning  

                                                
191 Også baseret på regnskabsdata fra alle investorer i hele perioden 
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Tabel 12.5. er ligeså baseret på det beskrevne datasæt fra regnskabsdata, og er derfor baseret 
på et nyt og anderledes grundlag end korrelationsmatricerne fra øvrige akademiske 
undersøgelser af alternative investeringer og den fra kapitel 10. Fordelen ved korrelations- 
matricen ovenfor er, at den ikke er baseret på benchmarks, men at den er baseret på de 
faktiske aktivers afkast.  Fra tabellen fremgår det hvordan alternative investeringer og 
noterede aktier har det ”stærkeste” forhold i form af en korrelation på 0,3796. Derudover har 
alternative investeringer og direkte ejendomme også et stærkt forhold i form af en korrelation 
på 0,2545. Korrelationen giver god mening, idet alternative investeringer også indeholder 
reale aktiver (som infrastruktur, indirekte ejendomme mv.), hvilket direkte ejendomme også 
kan betegnes som. Derudover har alternativer en lav korrelation med obligationer. Tabellen 
indikerer derfor, at der er diversifikationsmuligheder ved at tilføje alternativer til porteføljen, 
grundet nogle gunstige korrelationsforhold med de øvrige aktiver. 
 

Korrelationsmatricen fra tabel 12.5. viser nogle af de samme mønstre som den faktorbaserede 
i tabel 10.9. Bl.a. viser begge lave korrelationer mellem obligationer og alternative 
investeringer, samt høje korrelationer mellem alternative investeringer og børsnoterede 
aktier. Dog er tabel 12.5. mere enkel idet den samler flere alternative investeringer under ét.  
Det blev fundet at der var klare muligheder for, at diversificere porteføljen med alternative 
investeringer ovenfor. For at vurdere om en øget brug af alternative investeringer har skabt 
værdi i porteføljen, skal hele investeringsporteføljen (dvs. både alternative investeringer og de 
øvrige investeringsaktiver) betragtes – idet diversifikation virker for hele porteføljen. Derfor 
er der ud fra datasættet på danske institutionelle investorer udregnet afkast og 
standardafvigelse for hele porteføljen, for hver institutionel investor alle år. Resultaterne 
afspejles i tabel 12.6. nedenfor, sammen med den risikofrie rente og udregnede sharpe-ratioer: 

År n Gns. samlet porteføljeafkast (vægtet) Std.dev Risikofrie rente Sharpe-ratio 
2005 25 15,2% 3,7% 3,1% 3,28 
2006 24 7,7% 3,2% 3,9% 1,20 
2007 26 2,8% 2,4% 4,3% -0,61 
2008 26 -4,6% 5,8% 3,2% -1,35 
2009 27 11,3% 5,1% 2,9% 1,66 
2010 27 11,1% 3,7% 2,2% 2,38 
2011 27 5,6% 3,3% 1,0% 1,36 
2012 27 9,2% 2,3% 0,8% 3,70 
2013 27 3,8% 2,8% 1,3% 0,89 
2014 27 10,4% 3,4% 0,5% 2,94 
2015 27 4,8% 2,6% 0,6% 1,64 
2016 3 6,3% 1,6% 0,2% 3,88 
      Total 293 7,0% 6,2%       Gennemsnitlig Sharpe-ratio 2005-2010 (ex. 2008) 1,58 
    Gennemsnitlig Sharpe-ratio 2011-2015 2,11 

Tabel 12.6.: Afkast, risiko og sharpe ratio i de danske institutionelle investorers porteføljer fra 2005-2016 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Det gennemsnitlige porteføljeafkast er fundet via et vægtet afkast, ud fra aktivernes 
porteføljevægte for hvert år, for hver institutionel investor. Standardafvigelsen er baseret på 
det beskrevne vægtede afkast på tværs af investorerne for de forskellige år. For at finde 
sharpe-ratioen skal den risikofrie rente også inddrages (jf. kapitel 9). Den risikofrie rente ses i 
tabellen ovenfor og er fundet ud fra den danske nationalbanks obligationsrentegennemsnit af 
danske statsobligationer192. Da vi har at gøre med danske investorer er det vurderet 
retvisende at bruge danske renter, og de danske statsobligationer kan accepteres til at være 
risikofrie193. Sharpe-ratioen fra perioden ses i den sidste kolonne til højre, og det er 
udviklingen heri der især er interessant. Den starter i 2005 med at ligge på et højt niveau 
omkring 3, men falder hen imod finanskrisen, selvom finanskrisen først for alvor rammer i 
2008. I den sidste del af perioden rammer sharpe-ratioen igen et relativt højt niveau omkring 
3. Tages den gennemsnitlige sharpe-ratio fra perioden 2005-2010 og ekskluderes 2008 
(grundet finanskrisen), fås en gennemsnitlig sharpe-ratio for denne periode på 1,58. Gøres det 
samme for perioden 2011-2015 fås en gennemsnitlig sharpe-ratio på 2,11. Noget indikerer 
derfor at porteføljeperformance er forbedret i de sidste 5 år, hvor at alternative investeringer 
har fået højere fokus, både i form af allokeringen og måden hvorpå det håndteres. Det er 
svært at sige hvor meget af denne forbedrede performance der alene kommer fra alternative 
investeringer, men det har formentlig haft en indvirkning. Den øgede allokering til alternative 
investeringer kan også være et signal fra investorerne om, at der er potentiale i dette aktiv og 
at det er værdiskabende for den samlede portefølje. Noget indikerer også at alternative 
investeringer har skabt værdi for kunderne/medlemmerne, der har nydt højere afkast som 
følge af øget brug194.  
 
Grundet en forbedring i porteføljeperformance, tyder det på at øget brug af alternative 

investeringer har skabt værdi i de institutionelle investorers porteføljer og hos kunderne. Om 

investorerne er af samme opfattelse vil fremgå af relevante svar fra spørgeskemaundersøgelsen 

som vises nedenfor.  

12.4.1. Inddragelse af relevante spørgeskemaelementer  
Som i kapitel 11 vil der også til dette kapitel suppleres med relevante svar fra 
spørgeskemaundersøgelsen. Her vil der suppleres med de dele af spørgeskemaundersøgelsen, 
der vedrører afkast og værdiskabelse på alternative investeringer, som er kapitlets fokus.  

                                                
192 https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=MPK3&PLanguage=0 
193 (Finanstilsynet, 2014, s. 22) 
194 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
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Det blev fundet i tabel 12.2. at det gennemsnitlige afkast på alternative investeringer over 
perioden 2005-2016 i gennemsnit lå på 8,8%. Resultatet harmonerer fint med investorernes 
afkastkrav, som også ligger i samme leje. Dette kan understøttes via. følgende citater fra nogle 
af respondenterne til spørgsmålet, om deres afkastkrav på alternative investeringer195:  
 ”8,5% men det afhænger af aktiverne” 

 ”Afhænger af aktivklassen, spænder fra 4,5 % for core aktiver til 9 % for Private Equity” 

 ”Afkastkrav er specifikke for hvert aktiv/investering” 

 

Flere af respondenterne uddyber i deres svar, at et samlet afkastkrav på alternative 
investeringer, bør anskues for hvert af de underliggende aktivtyper – da risikoen kan være 
forskellig. Dette element blev netop også berørt tidligere i afsnit 12.2. Fokuseres der mere på 
risikoen i alternative investeringer, set fra investorers vinkel – fås også interessante 
resultater. Dette bliver gjort ud fra investorernes vurdering af risikofaktorerne nedenfor i 
tabel 12.7., på en skala fra 1-5 (hvor 1 indikerer en meget lav risikofaktor imens at 5 indikerer 
en meget høj risikofaktor):  
   Vurder nedenstående risikofaktorer ved alternative investeringer 

Risikofaktor Illikviditet Intransparens 
Midler på 

investering 
bundet i lang tid 

Høj volatilitet Usystematisk 
risiko 

Average 3,18 3,18 3,45 2,55 3,09 
Std.dev 0,60 0,87 0,69 0,52 0,94 

Tabel 12.7.: Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 10 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Respondenterne vurderer den lange løbetid på alternative investeringer, som værende det 
mest risikable element. Herefter er illikviditet og intransparens blandt de to næstmest 
risikable faktorer. Samtidig er der stor enighed om at høj volatilitet som risikofaktor på 
alternative investeringer, ikke er af alvorlig karakter. Dette kan formentlig skyldes at idet 
løbetiden er lang, kan udsvingene op til realisering være af mindre afgørende betydning for 
investoren. Det er interessant at se hvordan at investorerne ikke tilskriver de primære 
risikofaktorer i tabel 12.7., med særlig høj eller lav risiko – alle svarene ligger derimod i 
midten som en ”mellem” risikofaktor. Uden at vurdere hvorvidt investorerne undervurderer 
risikoen eller ej, kan den relativt lave perception af risici supplere Finanstilsynets 
bekymringer om, at investorerne ikke har fuld forståelse for alvorligheden af risikoen196.  
 
                                                
195 Spørgsmål 6 i bilag 2 
196 (Berg, 2017) 
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Det blev i 12.4. fundet, at porteføljeperformance i form af sharpe-ratioen er forbedret de sidste 
5 år, sammenlignet med foregående 5 år. Det kunne da være interessant at supplere dette 
med investorernes egen holdning til, hvorvidt alternative investeringer har skabt værdi i 
deres portefølje. Nedenfor vises fordelingen af respondenternes svar til spørgsmålet: ”i hvor 
høj grad har alternative investeringer skabt værdi i jeres portefølje?”, og det er målt i en skala 
fra 0-100, hvor 0=ingen grad og 100=meget høj grad: 

 
Figur 12.3.: Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 4 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning  
 
I fordelingen af svarene ses det tydeligt hvordan der generelt er enighed om, at alternative 
investeringer i høj grad har skabt værdi i porteføljerne (gennemsnit på 75,83). Denne 
konsensus kan derfor danne hjemmel for tidligere konklusioner om at porteføljeperformance 
er forbedret ved øget brug af alternativer. Dog kan der være investorer som svarer mere 
opportunistisk til dette spørgsmål, da flere formentlig ønsker at indikere at en stor og stigende 
del af deres porteføljer bliver allokeret til et værdiskabende aktiv.  

12.5. Afkast og performance på tværs af investorer 
I afsnittet ovenfor blev der fokuseret på afkastet for alle institutionelle investorer over ét, 
dette var for at få det samlede billede af alternative investeringer. Afsnittet her er mere 
mikro-orienteret og vil fokusere på de enkelte investorer. Afsnittet er investor-fokuseret for at 
afdække hvilke investorer som opnår de højeste afkast på alternative investeringer og hvor 
stabil deres performance er over tid. Relevansen af dette er høj, for at observere hvem der gør 
det godt, og hvorfor. Der er som tidligere nævnt 27 danske institutionelle investorer i alt, som 
alle i højere eller mindre grad gør brug af alternative investeringer i porteføljen. De 
institutionelle investorers risikoprofil er relativt forskellige, derfor opnår visse investorer 
højere afkast på alternative investeringer – men det ”koster” også en højere risiko. Dette 
postulat underbygges af figur 12.4. nedenfor:  
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Figur 12.4.: Sammenhæng mellem afkast og risiko på de danske investorers alternative investeringsporteføljer 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Hver ”prik” i venstre del af figuren skal indikere hver institutionel investors gennemsnitlige 
afkast og standardafvigelse på alternativer for hele perioden. Figur 12.4. viser et teoretisk 
komfortabelt resultat, nemlig at der er en positiv sammenhæng mellem risiko og afkast for 
investorernes placering i alternative investeringer. Sammenhængen er endda stærk 
signifikant som det ses i højre del af figuren, der viser regressionsresultaterne – hvor både 
hældning og skæring er stærkt signifikante ud fra deres p-værdier. Dermed kan det bekræftes 
at ”the risk return tradeoff” som kendes for børsnoterede aktier - også er gældende for 
alternative investeringer.  
 
Tages skridtet videre for hvert år for hver institutionel investor, vil det da være interessant at 
se hvorvidt om visse investorer over tid kan opnå konsistent høje afkast. Formålet er at 
identificere de investorer der klarer sig godt over tid, og i så fald hvordan de opnår gode 
resultater. Måden hvorpå performance-konsistens vil måles, tager udgangspunkt i; kvartiler 
for afkast for hvert år. Dvs. hvis en investor konsistent ligger i 3. kvartil for afkastet blandt de 
øvrige investorer, har de leveret konsistent stærkt performance. Denne form for rangering er 
ækvivalent med måden hvorpå GP’er i kapitalfonde måles og rangeres i forhold til 
hinanden197, hvor en konsistent placering i 3. kvartilen ofte er af stor interesse, også for 
institutionelle investorer ved udvælgelse af GP’er. Nedenfor vises alle institutionelle 
investorers rangering i afkast-kvartilerne fra perioden 2005-2015:  

                                                
197  (Fraser-Sampson, 2007, s. 29-31) 
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Standardafvigelse 

Regression Statistics
Multiple R 0,79190865
R Square 0,62711932
Adjusted R Square 0,61220409
Standard Error 0,02697337
Observations 27

ANOVA
df SS MS F

Regression 1 0,03059079 0,03059079 42,04557539
Residual 25 0,01818906 0,00072756
Total 26 0,04877985

Coefficients SE t Stat P-value
Intercept 0,03884596 0,00901902 4,30711631 0,000224428
Slope 0,34369732 0,0530049 6,48425596 8,61898E-07
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Tabellen ovenfor viser nogle interessante mønstre i hvordan hver institutionel investor 
performer over tid, i forhold til de øvrige investorer. Første observation er at ganske få 
investorer, leverer afkast høje nok til at være i 3. kvartilen konsistent over tid. De få 
investorer som gør det godt og er relativt konsistent på god performance over hele perioden i 
forhold til den øvrige del af investormassen er: Nordea Pension, Industriens Pension, ATP og 
AP Pension. Investorerne der ”kun” har gjort det konsistent godt de sidste 3-4 år tæller: 
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Arkitekternes Pensionskasse. 
Investorer der ligger relativt konsistent i 1-kvartilen og har klaret det mindre godt tæller: 
Alm. Brand Pension, Topdanmark Livsforsikring, PBU, Skandia Pension, Pensionskassen 
Pensam og Lærernes Pension. To af de største investorer som endnu ikke er nævnt: PFA 
Pension og Danica Pension, har begge over perioden leveret stabile afkast i imellem de øvrige 
investorer. Dette kan skyldes at de som store investorer også kan være inciteret til at have 
stabile afkast, med relativt mindre risiko. Det skal nævnes at over hele perioden har PFA og 
Danica i gennemsnit leveret afkast som ligger højt relativt til de andre investorer, derfor 
ligger de tættere på 3. kvartilen end 1. kvartilen. Til sidst er det interessant at se hvordan 
SEB Pension konsistent enten ligger i 3. kvartilen eller 1. kvartilen blandt investorerne, 
hvilket vidner om en høj og volatil investeringsportefølje i alternativer, som for hele perioden i 
gennemsnit resulterer i mellem performance.  
 
Generelt er der få investorer som konsistent overperformer de andre investorer, alt imens at 
konkurrencen for selskaberne ”i midten” og i 1. kvartilen er mere tæt. Derfor er dem som 
ligger i 1. kvartilen ikke nødvendigvis ”dårlige” til at investere i alternative investeringer.  
 
Selvom få konsistent outperformer/underperformer de øvrige investorer, er der stadig basis 
for, at finde ud af hvad der på investorniveau driver høje eller lave afkast på alternative 
investeringer – dette gøres ved at fokusere på:  

I. Good performers: investorer som har gjort det godt over hele eller store dele af 
perioden dvs. 3. kvartil investorerne, eller investorer som stabilt formår ikke at være 
blandt de dårligste. Investorerne der er under dette segment ud fra tabel 12.8. er: ATP, 
AP Pension, Arkitekternes Pensionskasse, Industriens Pension, Pensionskassen for 
Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, Nordea Liv & Pension og PFA Pension.   

II. Bad performers: investorerne der over store dele af perioden har gjort det mindre 
godt dvs. 1 kvartil performance. Investorerne der er under dette segment er ud fra 
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specialets data er: Skandia, PBU, Pensam Pension, Alm. Brand Liv & Pension, 
Lærernes Pension og Topdanmark Livsforsikring.  

 
Som nævnt tidligere (figur 12.4) er der en sammenhæng mellem afkastet der fås på 
alternative investeringer og risikoen. Sammenhængen bekræftes yderligere nedenfor, som 
viser udviklingen i det gennemsnitlige afkast på alternative investeringer for: good performers 
vs. bad performers:  

 
Figur 12.5.: Afkast for good vs. bad performers i perioden 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
I figur 12.5. ses det tydeligt hvordan good performers ofte levere højere afkast end bad 
performers. Samtidig viser good performers’ afkast også større udsving og derfor risiko, se 
f.eks. nedgangen i 2008 kontra bad performers’ nedgang. Derfor kræver høje afkast, at man 
også er villig til at indgå den større risiko som investor.  Udtrykket ”bad performers” er derfor 
muligvis misvisende, idet selvom de leverer lavere afkast – har de også væsentlig mindre 
risiko end good performers. På trods af lav risiko, er det næppe målet konsistent at ligge 
mellem 0-5% i gennemsnitlig afkast, som bad performers fluktuerer omkring de sidste 4-5 år. 
I så fald ville man formentlig hellere placere midler i andre mindre risikable aktiver som kan 
give tilsvarende afkast.  
 
Andre interessante observationspunkter afspejles i de to nedenstående figurer der viser: 
investeringsporteføljen i alt og udlandets andel af alternative investeringer – begge i forhold 
til afkastet for good vs. bad performers: 
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Figur 12.6.: Afkast vs. investeringsportefølje for good vs. bad performers & Figur 12.7.: Afkast vs. udenlandske andel af alternativer for good vs. bad 
performers 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Ses på figuren til venstre observeres det hvordan bad performers primært er de mindre 
investorer, hvorimod good performers omvendt primært er de større investorer. Det er svært 
at sige præcist, hvorfor de store investorer leverer bedre afkast, men naturlige forklaringer 
herpå kunne være: flere ressourcer, nemmere ved at tiltrække kompetente medarbejdere etc. 
Derudover har de større investorer ofte komparative fordele i forhold de mindre investorer, 
grundet større netværk – som kan være afgørende for at finde attraktive 
investeringsmuligheder198. Derfor kan det virke naturligt, at større investorer også ligger 
blandt dem som får højest afkast på alternative investeringer. Derudover har mindre 
investorer ofte heller ikke en konkret strategi til alternative investeringer, og ”satser” nogle 
gange fra projekt til projekt199 - derfra kan udelades at det er essentielt at udarbejde en 

investeringsstrategi til alternativer. I den højre figur ses det hvordan good performers 
allokerer relativt mere til udenlandske alternative investeringer end bad performers. Effekten 
er konsistent med hvad der blev fundet i afsnit 12.1., om at udenlandske alternative 
investeringer i gennemsnit leverer højere afkast end de danske alternativer.  

12.6. Kombinationer af resultater fra foregående analysekapitler 
Før sammenligningen mellem danske og udenlandske institutionelle investorer gøres, er der i 
dette delkapitel kombineret flere elementer fra de foregående kapitler. Formålet er at 
analysere hvorvidt om der sammenhængskraft mellem kapitlerne.  

12.6.1. Afkast vs. allokering 
En naturlig måde at binde dele fra kapitel 11 og 12 sammen på, er at se hvorvidt om de 
institutionelle investorer som allokerer meget i % til alternative investeringer også er de 
                                                
198 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
199 (Økonomisk Ugebrev, 2017) 
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investorer der opnår højest afkast. Derfor vil det her afklares, hvorvidt der er sammenhænge 
mellem afkast og allokeringssatser på alternative investeringer.  
 
I figur 12.8. afbilledes hvordan observationerne med allokeringssatser og afkast på alternative 
investeringer opfører sig i forhold til hinanden:  
 

Som det ses med rimelig stor tydelighed er der 
ingen klar sammenhæng mellem 
allokeringssatsen og afkastet på de alternative 
investeringer. Dvs. dem som har høje 
allokeringssatser opnår nødvendigvis ikke 
højere afkast end de øvrige. Dog ser det ud til 
at jo højere allokeringssats, desto mindre 
bliver sandsynligheden for at få stærke 
negative og positive afkast. Dette kan skyldes 
at ved højere allokeringssats, er der bedre 

mulighed for diversifikation i den alternative investeringsportefølje – hvilket både vil reducere 
muligheden for stor upside og risikoen for stor downside200.   

12.6.2. Allokeringssatser ud fra regnskabsdata 
Afsnittet vil som ovenstående også binde bestanddele fra tidligere kapitler sammen. Her 
kombineres dele fra kapitel 10 og 12, og der afdækkes hvilke optimale porteføljer, datasættet 
baseret på dansk regnskabsdata resulterer i. Kombinationen inddrages for at sammenligne 
resultaterne med dem fra kapitel 10, samtidig med at anskue porteføljeallokeringsmodellerne 
ud fra et innovativt datasæt som ikke i tidligere undersøgelser er forsøgt brugt til lign. 
undersøgelser.   
 
Ud fra samme data som dannede grundlag for korrelationsmatricen i afsnit 12.4., for de 4 
aktivtyper fra det danske regnskabsdata - er kovariansmatricen i bilag 7 udarbejdet. Det skal 
dog understreges at denne ikke er baseret på en faktor-model som i kapitel 10, men er baseret 
ud fra ”rene” kovarianser på tværs af aktiver. Dette giver også bedst mening idet datasættet 
er af anderledes karakter, her tænkes især på at datasættet er mere mikro-orienteret hvor 
kun danske institutionelle investorers afkast på aktiverne inddrages. Derfor giver det ikke 

                                                
200 (Mathonet & Meyer, 2007, s. 358) 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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mening at inddrage faktorer, idet datasættet blander investorer og tid sammen – og derfor 
ikke følger en kronologisk tidsudvikling. Kovariansmatricen fra bilag 7 har resulteret i 
følgende porteføljer:  

 
GMV 
ingen. 
Begr. 

GMV med 
short sale 

begr. 
GMW med 

min 5%  
 TAN ingen. 

Begr. 
TAN med 
short sale 

begr. 
TAN med 
min 5%  

Børsnoterede aktier -2,21% 0,00% 5,00%  1,12% 1,12% 5,00% 
Obligationer 85,48% 84,62% 79,81%  79,37% 79,37% 76,66% 
Ejendomme 13,68% 13,19% 10,19%  14,64% 14,64% 13,34% 
Alternative inv. ex ejendomme 3,05% 2,19% 5,00%  4,87% 4,87% 5,00% 
Total 100,0% 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 100,0% 
        

Årlige afkast og risikomål        
Afkast 5,37% 5,46% 5,79%  5,66% 5,66% 5,86% 
Var 0,15% 0,15% 0,18%  0,16% 0,16% 0,18% 
Std.dev 3,90% 3,92% 4,20%  4,01% 4,01% 4,22% 
Sharpe-ratio 1,33 1,34 1,33  1,36 1,36 1,34 
Tabel 12.9.: Porteføljesammensætningssatser ud fra regnskabsdata 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Som i kapitel 10.5., er der GMV-og TAN porteføljer med og uden short-sale begrænsninger. 
Derudover er der tilføjet en GMV og TAN med en minimumsbegrænsning på 5% til hvert 
aktiv, hvilket er ækvivalent med dem fra tabel 10.11.201. Der er ikke tilføjet porteføljer med en 
10%-begrænsning, idet kapitel 10.5. viste at fleksibiliteten på denne var for lav. De alternative 
investeringer i tabellen ovenfor indeholder alle typer af alternativer eksklusiv indirekte 
ejendomme202, modsat tabel 10.11. hvor de var splittet på buyouts, infrastruktur mv. I 
allokeringssatserne ovenfor ses det hvordan at disse følger dem fra kapitel 10.5. i høj grad. 
Alle porteføljerne har majoriteten placeret i obligationer, hvilket også var tilfældet i kapitel 
10.5., samtidig udgør børsnoterede aktier under 10% for alle porteføljer – hvilket også var 
tilfældet i kapitel 10.5. I kapitel 10.5. blev det vurderet et de mest retvisende porteføljer var 
dem med 5%-begrænsningen, disse fandt for GMV at alternative investeringer + ejendomme  
var 15%, hvor de i tabel 12.9. ovenfor tilsammen udgør 15,19%. For TAN med 5%-
begrænsningen var alternative investeringer inklusiv ejendomme på 19,98%, hvor denne sats i 
tabellen ovenfor er 18,34%. Satserne er altså meget konsistente selvom datagrundlaget er vidt 
forskelligt, hvilket giver stærk hjemmel for at de satserne fundet i dette speciale, er indenfor 
det rette spektrum. Satserne giver desuden anledning til nogenlunde samme afkast-og 
risikoprofil, med porteføljerne fra tabel 10.11.  
 

                                                
201 Bemærk at forventede afkast til brug for TAN er baseret på et vægtet afkastet med de forventede afkast fra tabel 12.3. 
202 Indirekte og direkte ejendomme er under ét ligesom i tabel 10.11 
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12.7. Key take-aways fra kapitel 12:  
I. De danske institutionelle investorer har på deres alternative investeringer, oplevet et 

gennemsnitligt afkast på 8,8% og risiko på 16,9% i perioden i 2005-2016. Fordeling af 
afkastet er højreskæv hvilket er sædvanlig for alternative investeringer. De 8,8% er 
konsistent med visse investorers afkastkrav, som også ligger i dette niveau. De 
alternative investeringer har performeret dårligere end de børsnoterede aktier i 
investorernes porteføljer over perioden, men har også haft tilsvarende lavere risiko.  

II. Over perioden med øget inddragelse af alternative investeringer i porteføljerne, er 
den samlede porteføljeperformance forbedret, hvis Sharpe-ratioen bruges som 
performancemål. Denne er fra 2011-2015 i gennsmnit 2,11 mod 1,58 i perioden 2005-
2010 ex. finanskriseåret 2008. Investorerne har samme opfattelse om, at alternative 
investeringer skabt værdi i deres porteføljer. Derfor er der nu også empirisk hjemmel 
for at porteføljeperformance er forbedret ved øget brug af alternative investeringer.  

III. Det blev vist at få investorer formår at skabe konsistent højere afkast end de øvrige, 
men at de investorer der konsistent ligger fornuftigt i opnåede afkast, typisk også har 
højere risiko i porteføljen, samt gør højere brug af udenlandske alternative 
investeringer. Investorer der opnår højt afkast, er nødvendigvis ikke dem som har de 
højeste allokeringer.  

IV. Ud fra regnskabsdata kan der udledes optimale porteføljer, der i sine 
allokeringssatser leverer ækvivalente resultater med dem baseret på faktormodeller. 
Dette skaber en konsensus i specialet om hvilket niveau alternative investeringer bør 
centreres om.  
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13. Sammenligning af danske og udenlandske investorer 
Tidligere i specialet har fokus været på danske institutionelle investorer, og hvordan deres 
allokering og performance på alternative investeringer har udviklet sig de sidste 12 år. De 
fundne resultater vil nu blive sammenlignet med andre af verdens institutionelle investorer. 
Sammenligningen gøres for at skabe et mere nuanceret billede af den danske 
performance/allokering. Specialet har en hypotese om, at Danmark ikke er blandt de ledende 
på alternative investeringer, derfor vil en sammenligning med andre geografiske områder 
afdække denne afstand, og påvise hvorvidt forventningen/hypotesen er korrekt.  
 
Det er blevet valgt at lave en dybdegående sammenligning med USA-baserede institutionelle 
investorer, da flere tidligere undersøgelser indikerer at USA er blandt de førende indenfor 
alternative investeringer, både på allokering og afkast203. Ved at sammenligne med en af de 
førende geografiske områder indenfor alternative investeringer, forventes det at vurderingen 
om hvorvidt danske investorer er gået for langt (kapitel 14), vil have et stærkere fundament. 
Samtidig er det også mere interessant at sammenligne områder, hvor der formentlig er størst 
forskel. En mindre dybdegående sammenligning med Europa vil dog også inddrages, fordi det 
forventes at forskellen mellem Danmark og Europa er væsentlig mindre end forskellen til 
USA.  
 
Sammenligningen er delt ud på:  
I. En sammenligning på forskelle i allokering til alternative investeringer over tid.  
II. En sammenligning på afkast & risiko på alternative investeringer over tid.  
For amerikanske investorer (jf. kapitel 6.4.) er der indsamlet data som giver et tilsvarende 
datasæt som for de danske investorer. Sammenligning på danske og amerikanske investorers 
regnskabsdata er derfor sammenlignelig, idet data kommer fra samme kildetype. Det bør 
nævnes, at langt størstedelen af de amerikanske investorer har skævt regnskabsår, og derfor 
er der en mindre forskydning i hvornår der rapporteres i forhold til de danske investorer. 

13.1. Sammenligning af allokering  
Allokeringssatsen på alternative investeringer for USA-baserede investorer er ligesom fra de 
danske investorer fundet via regnskabsdata (nævnt ovenfor). En væsentlig forskel fra de 
danske regnskaber er at ikke alle amerikanske investorer deler ejendomme op i indirekte vs. 
direkte ejendomsinvesteringer, men at flere samler ejendomme under ét. Derfor er det 

                                                
203 (Fraser-Sampson, 2006, s. 83), (Becsky-Nagy & Balázs, 2014), m.fl 
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nødvendigt også at tilføje hele ejendomsporteføljen til analysen, for også at indsamle de 
indirekte ejendomsinvesteringer der i specialet anses som alternative, og derfor muliggør 
sammenlignelige resultater. Den mindre forskel i ejendomshåndteringen i forhold til de 
danske regnskaber, kommer ikke til at have stor betydning. Dette skyldes at mange af danske 
investorers ejendomsinvesteringer bliver gjort direkte204 og derfor er størstedelen af 
ejendomsinvesteringerne også inkluderet heri, hvilket næsten er konsistent med den samlede 
ejendomsinvesteringsportefølje for de amerikanske investorer. Denne argumentation gælder 
også når afkast sammenlignes i afsnit 13.2.  
  
I tabel 13.1. vises udviklingen i allokeringen til alternative investeringer (ex. ejendomme), på 
venstre side af tabellen og til højre ses udviklingen i allokeringen til ejendomsinvesteringer for 
de amerikanske investorer. Tabellen nedenfor er ækvivalent med den fra tabel 11.1.   

År Alternative investeringer i % af samlede 
investeringsportefølje 

Ejendomsinvesteringer i % af samlede 
investeringsportefølje 

  n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 
 

n Gns.  1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev. 
2004-05 15 6,7% 3,4% 5,4% 9,8% 4,4% 

 
15 5,2% 3,4% 5,2% 7,4% 2,9% 

2005-06 16 6,5% 3,0% 5,9% 9,8% 4,6% 
 

16 5,5% 3,0% 5,9% 7,4% 3,5% 
2006-07 16 7,1% 3,4% 6,6% 9,5% 5,2% 

 
16 6,2% 3,8% 6,8% 8,7% 3,7% 

2007-08 16 9,2% 5,3% 8,5% 11,1% 6,5% 
 

16 8,1% 5,4% 7,8% 11,0% 4,7% 
2008-09 16 10,4% 6,4% 9,3% 14,4% 6,4% 

 
16 7,9% 6,1% 8,2% 10,0% 3,7% 

2009-10 16 11,6% 8,5% 9,7% 14,9% 7,0% 
 

16 7,0% 4,8% 6,5% 9,3% 3,5% 
2010-11 16 12,0% 8,9% 10,3% 14,7% 7,0% 

 
16 8,0% 6,2% 8,1% 10,5% 3,6% 

2011-12 16 12,5% 9,2% 11,3% 15,2% 6,5% 
 

16 8,9% 7,2% 9,2% 11,8% 3,9% 
2012-13 16 11,8% 8,7% 11,6% 14,8% 6,0% 

 
16 9,1% 7,5% 8,8% 12,1% 3,9% 

2013-14 16 11,4% 7,8% 11,0% 14,0% 5,5% 
 

16 8,9% 7,1% 9,0% 11,3% 3,6% 
2014-15 16 11,2% 7,8% 9,9% 14,5% 4,6% 

 
16 9,6% 7,2% 10,0% 12,4% 3,9% 

2015-16 15 11,5% 8,5% 9,9% 14,2% 4,1% 
 

15 10,2% 8,3% 10,4% 12,9% 4,0% 

              Alle år 190 10,2% 6,0% 9,5% 14,3% 6,0%   190 7,9% 5,4% 8,0% 10,5% 4,0% 
Tabel 13.1: Allokering til alternative investeringers og ejendomsinvesteringers for amerikanske institutionelle investorer fra perioden 2004-2016 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Observeres udviklingen i de gennemsnitlige allokeringssatser til alternative investeringer, 
fremgår det tydeligt hvordan man fra 2005-06 til 2011-12 allokerer væsentligt mere til 
alternative investeringer. Faktisk næsten en fordobling fra 6,7% i 2005-06 til 12,5% i 2011-12. 
Efter 2011-12 og frem mod 2015-16, er det interessant hvordan allokeringen er stødt 
faldende/stagnerende og i 2015-16 ligger på 11,5%. Udviklingen i median-niveauerne over tid 
viser samme mønster. Noget kunne tyde på at amerikanske investorer har nået toppen, og har 
vurderet at 12,5% i gennemsnit måske var i overkanten. Den stagnerende trend de sidste tre 
år på lidt over 11% i allokeringen kan indikere, at dette niveau er vurderet til at være 

                                                
204 Jf. de store allokeringer til direkte ejendomme i tabel 11.1. 
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investorernes optimale niveau i gennemsnit. Samtidig ser det ud til, at der er en øget 
konsensus omkring hvilken allokeringssats der skal bruges på alternative investeringer. Dette 
ses med hjemmel i at standardafvigelsen fra 2005-2015 er faldet, alt imens at der næsten er 
sket en fordobling i den gennemsnitlige allokeringssats. Derfor er der sket en væsentlig 
konvergering og konsensus, mod noget der ligner et optimalt langsigtet niveau.  
 
Over perioden har investeringer i ejendomme haft en positiv udvikling i den gennemsnitlige 
allokeringssats. I perioden 2005-2016 er der næsten sket en fordobling i allokeringssatsen (fra 
5,2% til 10,2%), samtidig er udviklingen i standardafvigelsen kun steget med ca. 1/3 (2,9% til 
4%). Den positive trend er kun forstyrret i årene 2008-2010, hvilket forventes at skyldes 
periodens usikkerhed grundet finanskrisen. Resultaterne fundet for investeringer i 
ejendomme og alternativer, er begyndt at ligne hinanden, hvor både allokeringssatsen er 
relativt ens, samtidig er standardafvigelsen næsten identisk, (forskellen er 0,1%). Det bør 
nævnes at jf. specialets definition af alternative investeringer, burde amerikanske 
ejendomsinvesteringer blive mindsket, med den del af dem som er indirekte investeret. De 
burde i stedet placeres under alternative investeringer i tabel 13.1. Dette var ud fra 
amerikansk regnskabsdata ikke muligt (som nævnt ovenfor).   
 
Ud fra størstedelen af amerikanske investorers fremtidige ”target allocations” beskrevet i 

regnskaberne, tyder udviklingen på at alternative investeringer fortsat vil være stagnerede og at 

ejendomsinvesteringer fortsat vil være stødt stigende.   
 
Den amerikanske allokering til alternative investeringer + ejendomsinvesteringer ligger i 
2015-16 på 11,5%+10,2%=21,7%. Niveauet er nogenlunde konsistent med TAN niveauet med 
5% begrænsningen fra kapitel 10.5., dog cirka 2 procentpoint over. Den resterende del af de 
amerikanske investorers porteføljer følger dog ikke vægtene fra TAN-porteføljen ligeså godt – 
da amerikanere i højere grad bruger børsnoterede aktier og i mindre grad obligationer end 
dem fra TAN (se figur 13.2. nedenfor). Denne diskrepans kan skyldes korrelationerne fra 
obligationerne, som i kapitel 10. var danske/europæisk funderede, hvorimod amerikanske 
investorer formentlig i højere grad vil gøre brug af nordamerikanske obligationer som kan 
antages at have forskellige adfærds- og risikomønstre.  
 
De amerikanske investorers allokeringssatser på alternative investeringer og 
ejendomsinvesteringer, står på flere områder, i kontrast til de danske investorers 
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allokeringssatser som ses tabel 11.1. Kontrasterne vil her sammenlignes, og for at danne et 
retvisende billede bør både alternative investeringer og ejendomme inkluderes (idet 
amerikanske investorer som sagt ikke opdeler ejendomsinvesteringer). I nedstående graf er 
udviklingen i de gennemsnitlige allokeringssatser fra tabel 11.1 og tabel 13.1. afbilledet: 

 
Figur 13.1.: Danske og amerikanske investorers allokering til alternative investeringer og ejendomme 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Ovenfor ses det tydeligt hvordan amerikanske institutionelle investorer både på alternative 
investeringer og ejendomme ligger over de danske. Dermed var hypotesen om at amerikanske 
investorer er foran de danske på allokeringen sand. Selve udviklingen i allokeringen for 
amerikanske og danske investorer er også karakteriseret af store forskelle. Som tidligere 
beskrevet er der fra danske institutionelle investorer en øget allokeringssats til alternative 
investeringer, imens der fra amerikanske institutionelle investorer har været en 
faldende/stagnerende udvikling siden 2011. Dermed kan det siges at danske investorer er 
”bagud” i forhold til de amerikanske, og at de på nuværende tidspunkt befinder sig, hvor 
amerikanske investorer var omkring 2007. Det virker til at amerikanske investorers 
investering i alternativer er modnet og har fundet sin ”optimale/stabile” allokering, alt imens 
de danske investorers investeringer i alternativer er i vækstfasen og stadig mangler at finde 
et stabilt niveau. Resultaterne er ikke overraskende, da de hænger i tråd med andre trends. 
F.eks. at Europa og dermed Danmark er nogle år bagud i forhold til USA på f.eks. buyout og 
venture capital markedet205. Derudover må USA også indenfor finans og investering betegnes 
som et foregangsland, hvilket derfor også er gældende for alternativer.   
 
De seneste allokeringsniveauer til alternative investeringer fra 2015-16 for danske og 
amerikanske institutionelle investorer tegner et interessant mønster: nemlig at danske 
investorers allokering minder om en GMV-betragtning hvorimod amerikanske investorers 
allokeringer minder om en TAN-betragtning. Både en GMV-og TAN porteføljebetragtning 

                                                
205 (Fraser-Sampson, 2007, s. 102) 
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ligger på den efficiente rand, og er værdiskabende allokeringsstrategier. Hvorfor de danske 
investorer i højere grad søger en strategi imod lavere risiko, kan skyldes den danske 
regulering som har høje krav til f.eks. solvens, modsat de amerikanske regler som generelt er 
mere liberale206. Solvenskrav kan avle risikoaversion fra statens side, og influerer derfor 
porteføljevalget i Danmark, over imod en mindre risikabel portefølje for danske institutionelle 
investorer, sammenlignet med amerikanske. Dette kan være medvirkende til at danske 
investorer søger over imod GMV-porteføljen imens at amerikanske investorer søger over imod 
den mere risikable TAN-portefølje. At amerikanske investorer har mere risikable porteføljer, 
kan også udeledes af figur 13.2. nedenfor som viser kompositionen af danske vs. amerikanske 
institutionelle investorers porteføljer fra perioden 2005-2015:  

 

 
Figur 13.2.: Porteføljekomposition for danske og amerikanske investorer over perioden 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
I figur 13.2. ovenfor fremgår det hvordan amerikanerne allokerer mere end 50% til 
børsnoterede aktier, hvorimod de danske investorer kun allokerer omkring 10% i gennemsnit 
til aktivet. Amerikanerne har som tidligere nævnt, en højere allokering til alternative 
investeringer end for danske investorer. Obligationerne udgør for danske institutionelle 
investorer omkring 70% af porteføljen, imens tallet for amerikanske kun er omkring 30%.  
 
Der er generelt fundamentale forskelle i porteføljeallokeringen mellem danske og amerikanske 

institutionelle investorer, og den højere accept af risiko fra amerikanerne er medvirkende til en 

højere allokering til alternative investeringer.  
 

En mindre dybdegående sammenligning på Europas allokering vil nu inddrages. Her 
gennemgives resultater fra to undersøgelser: (Baker & Edwards, 2016) og (Willis Towers 
Watson, 2016) også nævnt i litteratur-reviewet. Undersøgelserne finder begge at europæiske 
                                                
206 (Fraser-Sampson, 2008, s. 2) 
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institutionelle investorer i 2015 har 14% allokeret til alternative investeringer + 
ejendomsinvesteringer. Danske institutionelle investorer har i 2015 i gennemsnit: Alternative 
investeringer + direkte ejendomsinvesteringer = 7,9%+6,5%=14,4% (jf. 2015 allokeringerne i 
tabel 10.11.). Danmark er derfor generelt en anelse over det europæiske gennemsnit, og er 
klart blandt de lande i Europa, med den største allokeringssats til alternative investeringer og 
ejendomme – Danmark er f.eks. også over naboer som Norge og Sverige207.  
 

Danske institutionelle investorer er en del bagud målt på allokeringen til alternativer 

investeringer i forhold til amerikanske institutionelle investorer, alt imens de er blandt de 

førende institutionelle investorer i Europa målt på allokering.   
 

For at se om danske investorer er dygtige til at håndtere de alternative investeringer, vil der i 
næste afsnit udarbejdes en sammenligning for afkast og risiko på alternative investeringer 
mellem danske og amerikanske investorer.  

13.2. Afkast  
Efter allokeringsafsnittet ovenfor, vil fokus skifte til afkastet på alternative investeringer, for 
amerikanske institutionelle investorer. Tabel 13.2. nedenfor viser de amerikanske investorers 
afkast for perioden 2005-2015 på alternative investeringer og ejendomsinvesteringer. Tabel 
13.2. nedenfor indeholder ikke et vægtet gennemsnit ud fra investorernes størrelse. Dette 
skyldes at størrelsesforskellene mellem de institutionelle investorer her er mindre end de 
danske investorer, og der ikke er enkelte investorer som dominerer de øvrige investorer i 
størrelsen for investeringsporteføljen på samme niveau som i Danmark (jf. kapitel 6.4.).    
År Alternative investeringer afkast   Afkast på ejendomme 

 n Gns. 1. kvartil Median 3. kvartil Std.dev.  Gns. Std.dev 
2004-05 15 20,9% 18,9% 24,1% 26,3% 11,9%  21,4% 11,3% 
2005-06 16 23,0% 16,3% 25,6% 32,1% 14,6%  22,8% 11,0% 
2006-07 16 23,3% 22,0% 25,1% 31,0% 11,3%  20,9% 8,5% 
2007-08 16 9,1% 4,2% 8,7% 16,4% 10,0%  4,1% 8,4% 
2008-09 16 -20,4% -26,0% -23,4% -20,9% 9,2%  -28,3% 12,4% 
2009-10 16 17,6% 15,6% 18,1% 21,5% 5,9%  -6,1% 12,5% 
2010-11 16 19,6% 18,0% 19,7% 24,0% 7,2%  18,1% 6,1% 
2011-12 16 8,1% 6,0% 7,2% 10,1% 3,8%  11,0% 4,0% 
2012-13 16 13,3% 11,2% 12,6% 14,6% 2,6%  11,0% 3,5% 
2013-14 16 20,1% 17,6% 19,8% 22,5% 3,6%  13,7% 4,3% 
2014-15 16 10,8% 8,2% 9,4% 13,2% 4,2%  12,3% 3,6% 
2015-16 15 5,7% 3,1% 5,6% 8,9% 3,6%  10,7% 3,9% 
          

Alle år 190 12,6% 5,9% 14,5% 21,7% 14,1%  9,2% 15,9% 
Tabel 13.2.: Amerikanske institutionelle investorers afkast på alternative investeringer og ejendomme fra perioden 2004-2016 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

                                                
207 (Baker & Edwards, 2016, s. 6) 
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Gennemsnittet for alternative investeringer har været relativt ustabilt over tidsperioden, dog 
har alle årene på nær 2008-09 været positive. Den fulde tidsperiodes gennemsnitlige afkast 
ligger på 12,6%, dette hjulpet stærkt på vej af perioden før finanskrisen, hvor der er tre år 
med +20% i  gennemsnitligt afkast. Efter denne periode ændrer afkastet karakter, og bliver 
mindre stabilt, hvilket resulterer i tydelige forskelle i afkast såsom 2008-09, og året efter hvor 
afkastet går fra -20,4% til 17,6% (altså en forskel på 38% mellem de to år). Standardafvigelsen 
har været stødt faldene, dette ses fra niveauet i 2004-05 på 11,9% til niveauet i 2015-16 på 
3,6%. Faldet i standardafvigelse er relativt stabilt, hvilket kan ses i tidsperioden 2013-14 hvor 
afkastet er på 20,1% hvilket svarer til afkastet i 2004-05, dog er der en væsentlig forskel i 
standardafvigelserne for de to år, hvor 2004-05 har tidsperiodens største standardafvigelse på 
11,9%, har år 2013-14 en standardafvigelse på 3,6%. Det interessante fra tabel 13.2. er især, 
at selvom afkastet i gennemsnit for de forskellige år er volatilt svingende omkring et relativt 
stabilt niveau (som næsten altid er konsekvent positivt, svarende til en højreskæv fordeling), 
er risikoen i investeringerne over tidsperioden blevet væsentligt lavere (faldende 
standardafvigelse). Den faldende standardafvigelse over tid kombineret med stabile afkast, 
kan indikere at de amerikanske investorer generelt, er blevet bedre i stand til at kontrollere 
risikoen i deres alternative investeringer.  
 

Den faldende risiko på alternative investeringer, kombineret med en stabil allokeringssats, 

hvori der er en general konsensus, indikerer at håndteringen af de alternative investeringer har 

fundet noget der ligner et optimalt niveau for amerikanske investorer.  

 
Det amerikanske afkast på alternative investeringer på 12,6% harmonerer med det 
gennemsnitlige afkast fundet i kapitel 10.1, på de forskellige typer af alternative 
investeringer: buyouts/venture, ejendomme og infrastruktur/reale aktiver (tabel 10.2. og 
10.3.). Det samme gør sig gældende for standardafvigelsen (14,1%), som dog for amerikanske 
institutionelle investorer generelt ligger en kende under det forventede risikoniveau.  
 

Afkastet på ejendomsinvesteringerne har i perioden ligget på 9,2% i gennemsnit, med en 
gennemsnitlig risiko på 15,9%. Det ses desuden hvordan ejendomsinvesteringernes afkast og 
risiko har haft en nedadgående trend, hvilket kan skyldes et hårdt prøvet ejendomsmarked 
efter finanskrisen. Risikoen stemmer godt overens med den fra Yale i tabel 10.3., mens at 
afkastet historisk har ligget noget over Yale´s afkastkrav og i højere grad er konsistent med 
det historiske ejendomsafkast fra benchmarket i tabel 10.2.  
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Sammenlignes de amerikanske investorers afkast på alternative investeringer med de danske 
institutionelle investorer, ses der forskelle. Nedenfor vises udviklingen i afkastet på 
alternative investeringer over tid, for danske og amerikanske investorer. Inputtet til figuren 
kommer fra tabel 12.2. og tabel 13.2. Bemærk at linjen for de amerikanske investorer er 
forskudt en anelse i forhold til de danske investorer, grundet skævt regnskabsår.  

 
Figur 13.3.: Amerikanske og danske institutionelle investorers afkast på alternative investeringer fra 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Af figur 13.3. fremgår det hvordan at de amerikanske og danske investorers afkast på 
alternativer, har en høj grad af samvariation, hvilket afspejles i en korrelation på 0,75. Idet at 
amerikanske investorer har skævt regnskabsår, og derfor typisk offentliggør regnskab et halvt 
år før de danske, vil man derfor med rimelig stor sikkerhed kunne komme med et validt 
estimat for, hvilken retning det danske gennemsnitlige afkast vil bevæge sig i, kort tid efter. 
Af figuren fremgår det også hvordan, at de amerikanske investorer overperformer i forhold til 
de danske, i de fleste år undtagen årene omkring 2007-08 og 2014-15. Dette vises også i tabel 
13.3. nedenfor, der viser forskellen i afkast mellem institutionelle investorer i USA og 
Danmark (spread):  

US vs. DK spread på afkast for alternative investeringer  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
8,3% 3,7% -4,4% -8,8% 16,6% 3,1% 2,8% 6,4% 14,2% -5,2% -4,5% 

           Gennemsnit for hele perioden 2,9%               
Tabel 13.3.: US vs. DK spread på afkast for alternative investeringer i perioden 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Det ses i tabellen hvordan amerikanske institutionelle investorer i gennemsnit overperformer 
de danske med 2,9%, hvor især år som: 2005, 2009 og 2013 er årene hvor amerikanske 
institutionelle investorer opnåede væsentligt større afkast end de danske. Ikke nok med at de 
amerikanske institutionelle investorer over de sidste 11 år har performet bedre end de 
danske, de amerikanske har også formået at have mindre risiko. Fra tabel 13.2. fremgik det, 
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hvordan amerikanske investorer over hele perioden havde 14,1% i standardafvigelsen på 
afkastet, alt imens at de danske investorer over samme periode havde 16,9%. På imponerende 
vis har amerikanske investorer leveret højere afkast og mindre risiko end de danske, og det 
ser ud til at risikoen for de amerikanske endda er nedadgående, imens man bevarer samme 
afkastniveau.  
 
Sammenlignes der til sidst på afkastet for ejendomsinvesteringerne, har de amerikanske 
investorer oplevet højere afkast og risiko, end de danske direkte ejendomsinvesteringer set i 
tabel 12.3. Dette kan bl.a. skyldes forskelle i hvordan amerikanske vs. danske investorer, 
fordeler deres ejendomsinvesteringer på: core, opportunistiske og value-add investeringer – 
som har forskellige afkast-og risikoprofiler (jf. litteratur-reviewet). 

13.3. Endowment sammenligning  
En sidste sammenligning vil her blive gjort med såkaldte US Endowment Funds, som ikke var 
inkluderet under de amerikanske institutionelle investorer ovenfor, da der er fundamentale 
forskelle i investeringernes formål mellem en endowment Fund og f.eks. en pensionskasse. 
Endowments er som oftest i USA knyttet til universiteter og er en adskilt kilde til indtægter, 
som mindsker afhængigheden af: staten, betaling fra studenter, donationer osv.208. Dermed er 
formålet og principalerne til endowments signifikant anderledes end f.eks. for pensionskasser.  
Forskellene er bl.a. medvirkende til, at endowments ofte indgår væsentlig højere risiko for at 
jagte et højere afkast209. Derfor er Endowment funds blandt de investorer i verden der 
allokerer mest til alternative investeringer, og derfor er en sammenligning med disse yderst 
interessant. Det er blevet at sammenligne med de største og førende endowment funds i USA, 
for at få en sammenligning der i højeste grad afspejler den yderste pol af de investorer der er 
mest fremme på alternative investeringer. Sammenligningen vil kaste lys over det fulde 
potentiale alternative investeringer kan tilbyde, og vil skabe en skarp kontrast til de danske 
institutionelle investorers benyttelse af alternativer. Der er blevet valgt 4 Endowments 
Funds, som konsistent ligger i øverste kvartil på afkast blandt Endowment-investorer i USA, 
og som er blandt de største – dette er: Yale, Stanford, Harvard og Princeton Endowments210. 
Nedenfor ses udviklingen i allokeringen til alternative investeringer + ejendomsinvesteringer 
på de valgte funds. Det er nødvendigt at tilføje ejendomme, da disse heller ikke her opdeler 
direkte og indirekte ejendomsinvesteringer: 
 
                                                
208 (Swensen, 2000, s. 8) 
209 (Swensen, 2000, s. 26) 
210 (Swensen, 2000, s. 21) 
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Udvalgte US-Endowments udvikling i allokering til alternative investeringer+ejendomme 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Yale 39,8% 44,2% 45,8% 49,4% 56,3% 57,8% 64,0% 65,3% 60,0% 58,8% 53,2% 
Stanford* 33,0% 33,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0% 43,0% 43,0% 44,0% 
Harvard* 36,0% 36,0% 36,0% 37,0% 39,0% 36,0% 36,0% 35,0% 41,0% 41,0% 41,0% 
Princeton 27,5% 35,5% 43,8% 52,5% 56,5% 58,8% 60,3% 59,0% 53,6% 51,3% 48,9% 
Gennemsnit 34,1% 37,2% 40,2% 43,5% 46,7% 46,9% 48,8% 48,6% 49,4% 48,5% 46,8% 
*Ikke faktiske allokeringer, men ”target” allokeringer grundet faktiske allokeringer er n.a. 

Tabel 13.4: US Endowment Funds udvikling i allokering til alternative investeringer og ejendomme i perioden 2005-2015 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Fra tabel 13.4. ses hvordan de udvalgte endowment funds har allokeret næsten halvdelen af 
deres porteføljer til aktiver der ikke er børsnoterede, og anses som alternative. 
Allokeringssatsen er væsentligt højere end de amerikanske institutionelle investorer, og 
endnu højere end de danske. Resultaterne var også forventede, da man accepterer højere 
risiko i endowment funds, og at disse generelt er blandt de største fortalere for alternativer i 
porteføljen211. Den resterende del af porteføljen for endowments er ligesom for de amerikanske 
pensionsselskaber domineret af børsnoterede aktier, og lille andel af obligationer. 
Endowment-allokeringerne minder om en gearet TAN-portefølje fundet fra 10.5.  
 
Nedenfor zoomes der ind på hvilket afkast, de fire endowment funds har genereret på deres 
alternative investeringer og ejendomme, over perioden 2005-2015:  

10-årigt gennemsnitlig afkast 
Aktiv-type Yale Stanford Harvard Princeton Gns. 
Buyouts & Venture 16,3% 16,9% 9,8% 12,1% 13,8% 
Ejendomme 7,0% 5,9% 3,9% 2,9%* 4,9% 
Øvrige reale aktiver 11,0% 20,3% 4,2% n.a. 11,8% 
Vægtet afkast     11,9% 
*Ejendomme + reale aktiver under et 

    Tabel 13.5.: 10-årigt gennemsnitligt afkast på US Endowment Funds’ alternativer og ejendomme 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Det ses hvordan det vægtede afkast212 på de alternative investeringer ovenfor (inklusiv 
ejendomme), ligger på 11,9%. Der er ikke tidligere lavet vægtet afkast på det relative forhold 
af alternative investeringer for danske og amerikanske institutionelle investorers, så dette er 
gjort i tabel 13.6. nedenfor for at gøre det direkte sammenligneligt med tabel 13.5. Derudover 
indeholder nedenstående tabel også 2015(16) allokeringen til alternative investeringer + 
ejendomsinvesteringer i alt. Tabellen indeholder også standardafvigelse på alternative under 
ét, hvor der er taget højde for kovarians mellem ejendomme og øvrige alternativer.  
 
 
                                                
211 (Financial Times, 2017) 
212 Vægtet afkast findes som alternative investeringer og reale aktivers (inkl. ejendomme) relative allokerings forhold til hinanden i porteføljen 
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Alternative investeringer inklusive ejendomsinvesteringer under ét 

  
DK inst. 

investorer 
USA inst. 
investorer 

US 
Endowments 

2015 allokering 14,40% 21,74% 46,78% 
Gns. afkast (vægtet) 8,10% 11,01% 11,92% 
Standardafvigelse (vægtet) 12,23% 13,50% 12,00% 
Reward to risk 0,66 0,82 0,99 

Tabel 13.6.: Danske og amerikanske institutionelle investorers vs. US Endowment funds alternative investeringer og ejendomme 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Interessante observationer kan udeledes fra tabel 13.6., hvor det ses at afkastet på alternative 
investeringer (inkl. ejendomme) er højere desto højere allokering, hvor DK institutionelle 
investorer er i bunden, US institutionelle er i midten og US endowments ligger i toppen. 
Selvom risikoen for endowments og institutionelle investorer fra USA er højere end for de 
danske – skabes der alligevel en højere belønning ved at indgå risiko for de amerikanske 
investorer. Dette kan ses på ”reward to risk” ratioen, som måler afkastet i forhold til 
standardafvigelsen på de alternative investeringer (inkl. ejendomme). Reward-to-risk er for 
endowments 0,99, altså næsten 1:1, hvorimod den for danske institutionelle investorer ”kun” 
er 0,66 og for amerikanske 0,82. Med andre ord får endowments cirka 30% mere ud af risikoen 
på alternative investeringer (inkl. ejendomme), end de danske institutionelle investorer (ca. 
20% for amerikanske). Dette kan skyldes flere forskellige faktorer, men den mest sandsynlige 
ligger i en højere grad af erfaring og engagement på alternative investeringer – som 
formentlig har medført en bedre forståelse af alternativerne. En bedre forståelse af aktivet 
medfører en bedre behandling af alternative investeringer i porteføljen, som kan skabe det 
fulde potentiale i henhold til diversifikation, og dermed mindre risiko i forhold til afkast. 
Samtidig kan den signifikant højere allokering til alternative investeringer, muliggøre 
stærkere og mere favorable korrelationseffekter på den samlede portefølje – hvilket også kan 
mindske risikoen. Højere allokeringer er i tråd med den tidligere beskrevne, David Swensens 
investeringsfilosofi, om at jo højere allokeringssats der sættes til et aktiv desto større effekt 
kan det have på porteføljen (jf. kapitel 10.5.). Selvom endowment funds formår at skabe 
stærke afkast sammenholdt med risikoen på de alternative investeringer, er dog også visse 
ulemper ved deres investeringsmodel. F.eks. skaber deres høje ”commitment” til alternativer 
et relativt ustabilt afkastfundament213, som i visse perioder kan skabe utilfredsstillende 
afkast, når de usystematiske faktorer påvirker de store alternativ-porteføljer. Problemet er 
svært for endowment funds at udbedre på kort sigt, idet deres alternativer ofte er 
langsigtede/illikvide, og derfor ikke hurtigt kan konverteres til midler.  

                                                
213 (Financial Times, 2017) 
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13.4. Key take-aways fra kapitel 13:  
I. De amerikanske institutionelle investorer har med sine allokeringssatser på 11,5% til 

alternative investeringer og 10,2% til ejendomsinvesteringer i 2015, væsentligt højere 
allokeringssatser end de danske investorer. De 11,5%+10,2% svarer nogenlunde til 
tangent-porteføljen fundet i tidligere kapitler. Observationerne vidner om at 
amerikanske investorer, forfølger højere risiko end de danske. Derudover har de 
amerikanske investorer over tid, langt mere stabile allokeringsniveauer end de 
danske, hvilket vidner om at man i USA muligvis har fundet et tilpas niveau af 
allokering, mens man i Danmark stadig forfølger dette.  

II. Ikke nok med at amerikanske investorer har højere allokeringssatser, de formår også 
at skabe højere afkast (12,6%) og mindre risiko (14,1%) over perioden, end de danske 
institutionelle investorer formår. Bedre performance vidner om at amerikanske 
institutionelle investorer formår at foretage bedre alternative investeringer. Dog er 
der en stærk korrelation mellem de danske og amerikanske institutionelle investorers 
afkast, hvilket kan skyldes identiske geografiske ”investeringsjagtmarker”.  

III. Det fulde potentiale af alternative investeringer kan observeres ved at inddrage de 
store amerikanske endowment funds. Disse gør brug af et meget højt niveau af 
alternative investeringer, og ligger væsentlig over både amerikanske og danske 
institutionelle investorer. På trods af dette, har disse endowment funds en væsentligt 
stærkere porteføljeperformance og leverer et næsten 1:1 forhold på afkast til risiko på 
alternative investeringer. Dermed afspejler endowments funds at man ved høj grad af 
alternative investeringer, kan opnå meget stort potentiale – hvis det gøres rigtigt og 
man har den rette erfaring.  
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14. Vurdering af danske investorers brug af alternativer 
Vurderingen har i specialet til formål, at diskutere og vurdere hvorvidt danske institutionelle 
investorer bør fortsætte med den øgede brug af alternative investeringer, og om Finanstilsynet 
har hjemmel i bekymringerne nævnt tidligere. Før den endelige vurdering foretages, 
inddrages relevante aspekter som:  

I. Muligheder og risici ved øget brug af alternative investeringer.  
II. Investorernes egne holdninger til øget brug af alternative investeringer.  

III. Fremtidige ressourcer til alternative investeringer.  
Disse vil til sidst føre videre til den endelige vurdering.  

14.1. Muligheder & risici ved øget brug af alternative investeringer 
Her laves en kvalitativ skitsering, af hvilke muligheder og risici der vil være forbundet med en 
højere brug af alternative investeringer: 
 Muligheder: disse blev især afdækket i kapitel 10, 12 og 13, hvordan en øget brug af 

alternative investeringer kan have signifikant positiv effekt på den samlede portefølje. 
Fordelene er især en stærkere diversificeret portefølje med højere sharpe-ratio, der kan 
sikre de krævede afkast, som måske ikke er mulige at opnå, hvis alternative investeringer 
ikke inddrages. Potentialet i alternativer kræver dog de rette ressourcer og erfaring, for at 
det fulde potentiale kan opnås. Ved en øget brug af alternative investeringer, vil man fra 
investorernes side også øge sit engagement til aktivet, hvilket også vil have en positiv 
indvirkning214.  

 Risici: disse er især centrale for bl.a. Finanstilsynets bekymringer, og vedrører en række 
parametre. En højere brug af alternative investeringer vil bl.a. medføre tidligere nævnte 
risici: en mere illikvid portefølje som kræver en længere investeringshorisont. En øget brug 
vil derudover også have en indvirkning på det samlede marked, hvor at konkurrencen vil 
stige yderligere, som kan medføre at attraktive investeringsmuligheder bliver sværere at 
identificere. Derudover vil øget konkurrence også øge priserne, og likviditetsrabatten vil 
derfor mindskes. Øget konkurrence er på nuværende tidspunkt allerede ved at være et 
stigende problem, hvor stigende priser gør flere alternative investeringer mindre 
attraktive215. Konsekvensen vil alt andet lige være en øget risiko og mindsket afkastet i 
porteføljerne. Øget efterspørgsel og stigende priser, kan i værste tilfælde være bidragende 
til en ny potentiel boble indenfor alternative investeringer, hvilket kan sætte økonomien 
under pres.  

                                                
214 (Fraser-Sampson, 2008) 
215 (Finans.dk, 2016) 
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Om mulighederne opvejer risiciene på de alternative investeringer er i høj grad op til den 
enkelte investors håndtering, men muligheden er reelt tilstede hvis de håndteres rigtigt.  
Dette kan f.eks. illustreres ved de amerikanske endowment funds, der har stor succes med 
deres alternative investeringer som vist i kapitel 13.3.  

14.2. Investorernes egne holdninger til brugen af alternative investeringer 
Fra spørgeskemaundersøgelsen vist i bilag 2, blev der spurgt ind til investorernes egne 
holdninger omhandlende den danske brug af alternative investeringer. Disse er inddraget for 
at få en nuanceret vurdering hvor også investorernes holdning inddrages.  
 

I spørgsmålet omhandlende i hvilken grad alternative 
investeringer bliver brugt af danske institutionelle 
investorer (spørgsmål 12 i bilag 2), er fordelingen af 
svar som vist i figur 14.1. til venstre: Det ses at over 
halvdelen af investorerne, hverken mener at 
alternative investeringer bliver brugt for meget eller 
for lidt. Majoriteten af den resterende halvdel mener 

at alternative investeringer bliver brugt i høj grad. Det skal siges at ingen af investorerne 
valgte de yderligste svarmuligheder: I for høj grad eller for lav grad. Fordelingen af svarene 
til spørgsmålet ligger sig primært i de midterste kategorier, hvilket kan tolkes som om at 
investorerne ikke ser nogle problemer med nuværende brug af alternative investeringer. Flere 
investor anser dem som nødvendige i porteføljen og mener derfor ikke de bliver brugt i for høj 
grad, se f.eks. citat nedenfor:  
 

”Alle har behov for at finde alternative afkastkilder uden at øge de traditionelle 

investeringsrisici…”216 

Investorer som generelt er positive, er desuden også mindre bekymrede for usystematiske 
risici på alternative investeringer, jf. citat:  
 

”De usystematiske risici, der måske er særligt synlige i nogle typer alternative aktiver, er kun 

særligt bekymrende, hvis der er en bias, så de påvirker de forventede afkast, eller de er så store, 

at de påvirker den samlede porteføljes risiko…”217 
 

 

De få institutionelle investorer der vurderer at alternative investeringer bliver brugt i høj 
grad, er bl.a. bekymrede for at en højere allokering og brug af alternative investeringer, også 

                                                
216 Spørgsmål 13 i bilag 2 
217 Spørgsmål 13 i bilag 2 
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Figur 14.1: Resultater fra spørgeskema-
spørgsmål 12 i bilag 2 
Kilde: Egen tilvirkning 
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mindsker likviditetspræmien idet investeringsuniverset modnes og graden af illikviditet 
falder218 - hvilket kan mindske afkastet.  
 
Man kunne forestille sig at hvis Finanstilsynet skulle tage stilling til ovenstående spørgsmål, 
ville de plausible svar være: I høj grad eller for høj grad – grundet Finanstilsynets tidligere 
nævnte bekymringer. Hvis en amerikansk institutionel investor derimod fik spørgsmålet om 
danske institutionelle investorers brug af alternative investeringer, ville de plausible svar 
formentlig være: I lav grad eller for lav grad219.  Dermed kan man udlede at de danske 
institutionelle investorer er imellem de to poler af holdninger, og ikke mener at markedet for 
investeringer i alternativer er mættet grundet deres indifferens til ovenstående spørgsmål.  

14.3. Fremtidige ressourcer til alternative investeringer 
Selvom alternative investeringer har meget stort værdiskabelsespotentiale belyst i kapitel 10, 
12 og 13, er det kun opnåeligt såfremt investorerne har de fornødne ressourcer. Hvis de 
krævede ressourcer ikke er tilgængelige, kan der stilles spørgsmålstegn til om alternative 
investeringer skaber tilstrækkelig værdi, når der tages højde for den risiko der indgås. Dette 
er investorerne også i høj grad enige i, jf. f.eks. følgende spørgeskemacitater:  
 

”Vi lægger dog meget stor vægt på, at Alternative Investeringer kræver de rette kompetencer, 

da processen omkring investering i alternativer ofte er kompleks.”220 
 

”Forskellen mellem alternative investeringer og børsnoterede investeringer er ikke så stor, som 

den ofte fremstilles. Alle investeringer skal håndteres professionelt, uanset om de er 

børsnoterede eller ej...”221 
 

Derfor er det vurderet, at før alternative investeringer får en større rolle og allokering i 
porteføljerne, bør de institutionelle investorer også opruste ressourcerne/kapaciteten 
simultant. Denne pointe er konsistent med Finanstilsynets222. I bilag 8 ses et overblik over de 
investorer der eksplicit via medier, regnskab el. lign har udtalt at de forventer, at opruste 
deres ressourcer til deres alternative investeringsteam. I bilaget fremgår det, at 16 af de 27 
investorer har udtrykt, at de vil opruste deres ressourcer, hvoraf de resterende som ikke har 
udtrykt det eksplicit, kan forventes at følge de andre. Der ser altså ud til at være en tendens 
hvor, at de danske institutionelle investorer netop følger rådet om, at have de fornødne 
kapacitets-og ressourceniveauer. Dette understøttes også af direktøren i Pensam: 

                                                
218 Spørgsmål 13 i bilag 2 
219 (Fraser-Sampson, 2008) 
220 Spørgsmål 13 i bilag 2 
221 Spørgsmål 13 i bilag 2 
222 (Berg, 2017) 



114 
 

 

”Pensionskasserne mander kraftigt op i disse år. Det er en hel industri, der bygges op.”223 
 

Alternative investeringer kræver som oftest en vis grad ekspertise og volume, hvilket er et 
krav som mindre investorer kan have svært ved at leve op til224. Dette skyldes bl.a. at mindre 
investorer sammenlignet med store investorer, har sværere ved at tiltrække samme 
ressourcer, og ikke har samme kapitalgrundlag. Som følge af dette er de mindre investorer 
svagere på ressourcefronten, hvilket alt andet lige giver dem, et dårligere vurderingsgrundlag 
når nye alternative investeringer skal foretages. Konsekvensen heraf, er at flere mindre 
investorer er gået sammen om at foretage alternative investeringer, netop for at opnå den 
krævede volume og ekspertise. F.eks. har Lægernes Pension, DIP og JØP indgået et 
investeringsfællesskab225. En investor nævner også i spørgeskemaet at:  
 

”Vi kan godt lide at investere sammen med andre Pensionskasser ..”226 
 

Alternativet for at de mindre institutionelle investorer kan opnå tilstrækkelige ressourcer, er 
selvfølgelig en højere grad af indirekte investering, som netop også er mere normalt for de 
mindre investorer227. Højere grad af indirekte investeringer er dog en dyr løsning, hvor man 
heller ikke får adgang til stordriftsfordele som man ellers gør ved et samarbejde med andre.  
 
Ud fra ovenstående trends blandt investorerne med fremtidige forventet opskalering på 

ressourcer, og samarbejde på tværs af investorer, ser det ud til at disse tager ressourcekravene 

til alternative investeringer alvorligt.  

 
Udover et stærkt ressourceapparat er nødvendigt, bør man også inddrage tid til at opnå 
erfaring som en vigtig faktor ved investering i alternativer. Dette blev også nævnt tidligere, 
hvor f.eks. Yale Endowment var 8 år om at forstå alternative investeringer fuldt ud, og 
hvordan de påvirkede porteføljen228. Idet danske investorers investeringer i alternativer, 
stadig er på et relativt umodent stadie sammenlignet med f.eks. USA, bør man derfor også 
give dem tid, til at få en udtømmende erfaring med alternative investeringer.  

                                                
223 (Andersen B. B., 2017) 
224 (Børsen, 2015) 
225 (Lægernes Pension, 2016) 
226 Spørgsmål 13 i bilag 2 
227 (Jensen, 2016) 
228 (Swensen, 2000, s. 119) 
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14.4. Samlet vurdering 
Der vil i dette afsnit laves en samlet vurdering, der har til formål at kompilere ovenstående 
afsnit. Dette gøres for at besvare den sidste del af problemformuleringen, og vurdere hvorvidt 
de danske institutionelle investorer bør øge brugen af alternative investeringer.  
 
Adskillige faktorer taler for en øget brug af alternative investeringer. Først og fremmest er det 
tidligere i specialet empirisk bevist, at øget brug af alternative investeringer, har forbedret 
porteføljeperformance i både danske og amerikanske porteføljer. Argumentet er rationelt 
baseret, og tager ikke højde for andre omkringliggende faktorer der kan hæmme øget brug. Et 
andet centralt argument for en øget brug af alternative investeringer er, at hvis man ikke 
skruer op, kan man i Danmark hurtigt gå glip af attraktive investeringsmuligheder229, der i 
sidste ende er til gavn for f.eks. pensionskunderne. Faktorer der taler imod en øget brug af 
alternative investeringer, er især at de er sværere at håndtere sammenlignet med andre 
aktivtyper. Dette vil derfor kræve en væsentlig opskalering af ressourcerne som nævnt 
tidligere. Samtidig skal man som investor være påpasselig med kun, at søge over imod 
alternative investeringer alene for at kompensere mindre afkast på f.eks. obligationer230. Som 
tidligere nævnt kan øget brug af alternative investeringer, også resultere i en mere illikvid 
portefølje, der dog muliggør større afkast grundet likviditetsrabat. Som nævnt i kapitel 13.3. 
er det bestemt muligt at fordelene ved alternative investeringer, kan mere end opveje 
ulemperne, betinget af en rigtig håndtering. En anden faktor der kan mindske bekymringen 
for risikoen blev det vist i kapitel 11.3., som udledte at de danske investorers porteføljer i 
alternativer (i gennemsnit) er relativt diversificerede på tværs af typer og geografier, hvilket 
mindsker risikoen for store negative afkast (for den samlede portefølje).  
 
Så bør de danske institutionelle investorer skrue op for alternative investeringer? Svaret på 
dette spørgsmål er især betinget af problematikken vedrørende ressourcer, som også er 
Finanstilsynets centrale bekymring231. Bekymringen virker de danske institutionelle 
investorer til at tage seriøst af flere årsager:  

I. Tidligere i specialet viste resultater fra spørgeskemaundersøgelsen at investorerne 
efter bedste evne er konsistente og systematiske ved investering i alternativer, og til 
dagligdag har en professionel tilgang i investeringsprocessen (jf. kapitel 11.2.1).   

                                                
229 (Kubicki, 2015) 
230 (Rangvid & Jensen, 2017) 
231 (Berg, 2017) 
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II. Derudover forventer størstedelen at følge rådet om en øget og forbedret ressourcebase 
(jf. kapitel 14.3.). De mindre investorer har som nævnt tidligere, alt andet lige sværere 
ved at opnå en tilstrækkelig ressourcebase, og kan derfor gå sammen på tværs eller 
konsolidere i markedet for at overholde kravene og sikre mindre risiko. 

 
Finanstilsynet bør altså ikke umiddelbart være bekymret for, hvorvidt de institutionelle 
investorer overholder ressourcekravene. Med tiden vil investorerne derudover, også få 
muligheden for at opbygge et stærkt erfaringsgrundlag og et større engagement til 
alternativerne. Men det har uden tvivl været en relevant diskussion Finanstilsynet har taget 
op, som måske også har gjort flere investorer opmærksomme. Samtidig er det nødvendigt at 
Finanstilsynet er opmærksom i økonomiske opgangstider hvor optimismen kan tage overhånd, 
hvilket kan medføre at risikoen bliver undervurderet232 – og i nogle tilfælde glemt.  
 
Ud fra dette er det vurderet, at man bør skrue op for alternative investeringer, betinget af 
investorerne gør som lovet og skruer op for ressourcerne simultant. Samtidig skal 
investorerne være meget opmærksomme på værdiansættelsen, for at undgå en potentiel boble, 
f.eks. via stress-test af værdierne der kan agere som ”sanity-check”. En øget brug af 
alternative investeringer vil via en fornuftig håndtering, sikre forbedret porteføljeperformance 
og diversifikation. Ved en øget brug af alternative investeringer vil man i højere grad gå imod 
en mere amerikansk investeringsmodel, der i specialet har vist sig at fungere godt. Der er 
selvfølgelig en øvre grænse for hvor meget man skal øge den alternative investeringsportefølje, 
denne ”grænse” er formentlig tæt op af de amerikanske allokeringssatser.  
 
Finanstilsynets rolle ved en øget brug af alternative investeringer kunne være at bibeholde en 
tilsynsrolle samt sikre finansiel stabilitet233. Derudover bør de sikre sig at modellerne, due 
diligence og andet i investeringsprocessen er velovervejet234. Alt dette bør gøres uden for høj 
indblanding i selve investeringsbeslutningen fra Finanstilsynets side. Finanstilsynet bør 
desuden, ligesom investorerne, have tid til at øge forståelsen af de alternativer investeringer 
og hvad der er best-practice. Samtidig ville en revurdering af solvensreglerne også give 
institutionelle investorer større frihed, da disse formentligt lægger bånd på investorernes 
handlefrihed på især alternative investeringer, som også blev nævnt tidligere.  
 
                                                
232 (Finanstilsynet Strategi 2020, 2016, s. 12) 
233 (Finanstilsynet Strategi 2020, 2016, s. 7) 
234 (Rangvid & Jensen, 2017) 
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En øget brug vil samtidig optimalt set følge med en øget transparens og forbedret 
oplysningsgrundlag fra de danske institutionelle investorers side235. Øget information vil sikre 
at kunderne og omverdenen bedre kender risikoen, og hvilke investeringer der reelt foretages. 
En øget transparens ville også afhjælpe de store dataproblematikker der er på alternative 
investeringer, som forhåbentlig i fremtiden mindskes, for på sigt at sikre større viden indenfor 
området.  

                                                
235 (Kirstein, 2017) 
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15. Be-eller afkræftelse af hypoteser 
Efter alle analyse-og vurderingskapitlerne er der nu grundlag for at be-eller afkræfte de 
hypoteser der var nævnt i metodeafsnittet i kapitel 5. De nævnte hypoteser og hvorvidt de 
afkræftes eller bekræftes ses nedenfor:  

Hypotese Resultater Be-eller afkræft 

I 
I kapitel 11 blev det vist at allokeringen til alternative 
investeringer i % er mere end tredoblet i perioden fra 2005-
2015, idet allokeringen er steget fra 2,6% til 7,9%.  

Bekræftet 

II 

Flere kerneelementer i specialet har bekræftet hypotesen. 
Bl.a. i kapitel 12 blev det vist hvordan, den stigende 
allokering til alternative investeringer i danske porteføljer, 
også har resulteret i en gennemsnitlig højere sharpe ratio. 
Investorerne har efter egne udsagn samme opfattelse af at 
alternativer skaber værdi i porteføljen.  

Bekræftet 

III 

I kapitel 13 blev det vist hvordan amerikanske institutionelle 
investorer både på allokering og performance formår, at være 
foran de danske institutionelle investorer. Dog var danskerne 
blandt de førende i Europa.  

Bekræftet 

IV 

Denne hypotese krævede en mere kvalitativ vurdering vist i 
kapitel 14 Her blev det argumenteret at hypotesen bekræftes, 
ud fra en række argumenter, bl.a. en forventning om 
forbedret porteføljeperformance.  

Bekræftet 

Tabel 15.1.: Specialehypoteser og deres be-eller afkræftelse 
Kilde: Egen tilvirkning  

 
Alle fire hypoteser er derfor i dette speciale bekræftet, hvilket fører videre til konklusionen 

nedenfor.  
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16. Konklusion 
Alternative investeringer er i specialet defineret som unoterede aktiver indenfor 
subkategorierne: buyouts, venture capital, indirekte ejendomme, infrastruktur & øvrige reale 
aktiver. Litteratur-reviewet gav anledning til, at lave en ny undersøgelse hvor man 
kombinerede: udvikling i allokeringer, afkast, risiko og samtidig samlede alle alternative 
investeringer under ét, for at lave en samlet undersøgelse, da et sådant studie ikke er 
identificeret. På denne vis, blev fundamentet for specialets undersøgelser etableret.  
 
Et gennemgående element i specialet var problemer relateret til data på alternative 
investeringer, der bl.a. besværliggjorde porteføljeallokeringsmodellerne i praksis. En løsning 
der afhjalp dette problem, var bl.a. faktorbaserede porteføljeallokeringsmodeller. Ved hjælp af 
disse faktorbaserede modeller, blev der udledt teoretisk baserede porteføljeallokeringssatser. 
Til disse blev der tilføjet en minimum 5%-begrænsning til hvert aktiv for at øge realismen236, 
og hvert aktivs betydning for porteføljen. Modellerne resulterede i en Global-Minimum-
Varians portefølje med i alt 15% til alternative investeringer & ejendomme, og en Tangent 
portefølje med i alt 19,98% til alternative investeringer & ejendomme. Der blev desuden bevist 
hvordan en inkludering af alternative investeringer i porteføljen, forskyder den efficiente rand 
til venstre, og dermed var første belæg for, at alternativer skaber værdi i porteføljen etableret.  
 
Efter de teoretisk funderede allokeringssatser til alternative investeringer blev fundet, blev 
der fokuseret på de empiriske allokeringssatser. Her blev det vist at alternative investeringer 
udgjorde 7,9% i 2015 og 14,4% inklusiv alle ejendomstyper (direkte og indirekte). Under 
perioden 2005-2015 har de alternative investeringer vokset kraftigt og er cirka tredoblet i sin 
allokering til den samlede portefølje. Suballokeringen til alternative investeringer var især 
domineret af investeringer i: USA, UK og Danmark hvori typer som buyouts, venture capital, 
indirekte ejendomme og øvrige reale aktiver især er populære. Den øgede brug af alternative 
investeringer, var ifølge de danske institutionelle investorer især drevet af: den lave grad af 
samvariation med andre aktivtyper, der sikrede stærke diversifikationsmuligheder. 
Derudover var det relative høje afkast også en stærk motivation.  
 
Afkastet på alternative investeringer i de danske porteføljer havde i perioden 2005-2015, i 
gennemsnit været 8,8% med standardafvigelse 16,9%. Performance-målene var nogenlunde 
konsistente med hvad der var fundet tidligere i specialet og hvad andre investorer havde i 
                                                
236 Idet der ikke kan foretages short-sale af aktiver 
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afkastkrav, deriblandt de danske investorer. Over perioden havde den gennemsnitlige sharpe-
ratio forbedret sig simultant med den øgede allokering til alternativer, og endnu et empirisk 
bevis for at alternative investeringer har skabt værdi i porteføljerne blev påvist. Det var især 
investorerne der havde store andele af alternative investeringer allokeret til udlandet, og som 
havde mest risikable alternative investeringsporteføljer, der opnåede de højeste afkast. 
Dermed følger alternative investeringer det klassiske og teoretiske ”risk-to-reward tradeoff”.  
 
De amerikanske institutionelle investorer har væsentlig højere allokeringssatser end de 
danske, og har 21,7% i alternative investeringer & ejendomme. De amerikanske 
institutionelle investorers allokeringssatser lå tæt op af tangentporteføljen på 19,98%, 
samtidig med den danske allokering på 14,4% lå tæt op af Global-Minimum-Varians 
porteføljen på 15%. Dette vidner om at amerikanerne indgår mere risiko end de danske 
investorer. Det amerikanske allokeringsniveau har ligget stabilt de sidste 3-4 år, modsat det 
danske, som er steget betragteligt. Forskellene kan indikere at de amerikanske institutionelle 
investorers investeringer i alternativer, har fundet noget der minder om et stabilt niveau, 
imens danskerne stadig søger dette. Ses på afkastet på alternative investeringer, formår 
amerikanerne også her at outperforme danskerne, idet de i gennemsnit leverer 2,9% højere 
afkast samtidig med mindre risiko. Dog er der en stærk korrelation mellem danske og 
amerikanske institutionelle investorers afkast. At amerikanske investorer formår at skabe 
højere afkast end de danske, kan bl.a. skyldes danskernes mindre erfaring. Erfaring er 
essentielt for at alternative investeringer skaber mest mulig værdi i porteføljen, hvilket blev 
illustreret via endowment funds. Disse får tæt på noget der ligner det maksimale potentiale 
ud af alternative investeringer, hvilket også skaber en stærkere reward-to-risk ratio.   
 
Som afslutning blev det vurderet, om de danske institutionelle investorer bør fortsætte med at 
øge allokeringen til alternative investeringer, eller om de skal følge Finanstilsynets råd om en 
mere behersket brug. Her blev det vurderet, at de danske institutionelle investorer bør 
fortsætte nuværende trend, og dermed øge allokeringen. Denne vurdering skyldes f.eks. som 
vist tidligere, at alternative investeringer skaber værdi i porteføljen, og investorerne ikke 
mener denne investeringstype er mættet. En øget allokering er dog betinget af man samtidig 
opruster på ressourcer og kapacitet, for på den måde at sikre sig den fornødne viden der 
kræves som følge af øget brug. Flere investorer udtrykker eksplicit at de vil følge dette råd, og 
forventer i fremtiden at opruste ressourcerne.  
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18. Figur, tabel og formel oversigt 
 
18.1. Figurer 
Figur Titel Side 
2.1. Institutionelle investorers brug af alternativer investeringer fordelt på sub-klasser 11 
3.1. Specialets undersøgelsesdesign 16 
5.1. Deduktivt undersøgelsesdesign 18 
8.1. Opdeling af alternative investeringer 29 
8.2. Grafisk illustration af kapitalfondsstruktur 34 
8.3. Grafisk illustration af J-kurven 37 
8.4. Illustration af empirisk J-kurve 38 
8.5. Investeringsprocessen i alternative investeringer 40 
9.1. Grafisk illustration af porteføljerand 42 
10.1. Udvikling i faktorer fra 2001-2016 53 
10.2. Porteføljeranden for de 4 porteføljer i tabel 10.11 61 
10.3. Porteføljerand for porteføljer med og uden alternativer 62 
11.1. Udvikling i samlede investeringsporteføljer for alle investorer (DKKm) 64 
11.2. Udvikling i samlet investering i alternative investeringer (DKKm) 65 
11.3. Gennemsnitligt relativt forhold mellem udenlandske og danske alternative 

investeringer 66 

11.4. Sammenhæng mellem udenlandske andel af alternative og alternative investeringer 
i alt 66 

11.5. Udvikling i samlede investeringer i direkte ejendomme (DKKm) 67 
11.6. Fremtidig forventet udvikling i institutionelle investorers beholdning af 

alternativer, samt andele med positiv perception af sub-klasserne 69 
11.7. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 8 i bilag 2 71 
11.8. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 11 i bilag 2 72 
11.9. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 7 og 9 i bilag 2 73 
11.10. Suballokeringer af alternative investeringer på: geografi og subklasser 

(Skandinavien er ex. DK) 75 
12.1. Danske vs. udenlandske alt. Investeringers afkast 79 
12.2. Fordeling af samlede afkast på alternative investeringer 82 
12.3. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 4 i bilag 2 90 
12.4. Sammenhæng mellem afkast og risiko på de danske investorers alternative 

investeringsporteføljer 91 
12.5. Afkast for good vs. bad performers i perioden 2005-2015 94 
12.6. Afkast vs. investeringsportefølje for good vs. bad performers 95 
12.7. Afkast vs. udenlandske andele af alternativer for good vs. bad performers 95 
12.8. Sammenhæng mellem allokeringssats og afkast på alternativer 96 
13.1. Danske og amerikanske investorers allokering til alternative investeringer og 

ejendomme 102 

13.2. Porteføljekomposition for danske og amerikanske investorer over perioden 2005-
2015 103 

13.3. Amerikanske og danske institutionelle investorers afkast på alternative 
investeringer fra 2005-2015 106 

14.1. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 12 i bilag 2 112 
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18.2. Tabeller 
Tabel Titel Side 
2.1. Finanstilsynets fordeling af alternative investeringskategorier 9 
6.1. Danske institutionelle investorer inddraget i specialet 22 
6.2. Udenlandske institutionelle investorer inddraget i specialet 27 
10.1. Aktiver og deres benchmarks 48 
10.2. Afkast og risiko på aktivklasser 49 
10.3. Yale forventede afkast og risici på aktivtyper 50 
10.4. Faktorer og deres benchmarks 52 
10.5. Ejendomsregressioner 54 
10.6. Buyout og venture capital regressioner 55 
10.7 Infrastruktur & øvrige reale aktiver regressioner 56 
10.8 Beta matrice 57 
10.9 Faktorbaseret kovariansmatrice 57 
10.10 Faktorbaseret korrelatio smatrice 57 
10.11 GMV og TAN porteføljesammensætninger 59 
11.1. Allokeringssatser til alternative investeringer og direkte ejendomme i perioden 

2005-2016 68 
11.2. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 5 i bilag 2 70 
11.3. Danske alternative investeringers suballokeringer i 2015 74 
12.1. Danske institutionelle investorers afkast på danske og udenlandske alternative 

investeringer 78 
12.2. Danske institutionelle investorers samlede afkast på alternative investeringer 80 
12.3. Aktivtypernes afkast og risiko i insitutionelle investorers porteføljer i perioden 2005-

2015 83 
12.4. Alternative investerings merafkast i forhold til andre aktivtyper 85 
12.5. Korrelationsmatrice på aktiver i institutionelle investorers investeringsporteføljer 86 
12.6. Afkast, risiko og sharpe-ratio i de danske institutionelle investorers porteføljer fra 

2005-2016 87 
12.7. Resultater fra spørgeskema-spørgsmål 10 i bilag 2 89 
12.8. Investorperformance på afkast i alternative investeringer i 2005-2015 ud fra 

kvartiler 92 
12.9. Porteføljesammensætningssatser ud fra regnskabsdata 97 
13.1. Alternative investeringers og ejendomsinvesteringers afkast for amerikanske 

institutionelle investorer fra perioden 2004-2016 100 

13.2. Amerikanske institutionelle investorers afkast på alternative investeringer og 
ejendomme 104 

13.3. US vs. DK spread på afkast for alternative investeringer i perioden 2005-2015 106 
13.4. US Endowment Funds udvikling i allokering til alternative investeringer og 

ejendomme i perioden 2005-2015 108 

13.5. 10-årigt gennemsnitligt afkast på US Endowment Funds’ alternativer og 
ejendomme 108 

13.6. Danske og amerikanske institutionelle investorers vs. US Endowments funds 
alternative investeringer og ejendomme 109 

15.1. Specialehypoteser og deres be-eller afkræftelse 118 
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18.3. Formler 
Formel Titel Side 
6.1 Afkast på aktiver i regnskabsnoter 24 
8.1. IRR-formel ex. residualværdi 35 
8.2. IRR-formel med residualværdi 35 
9.1. Forventet afkast på en portefølje 41 
9.2. Forventet varians på en portefølje 41 
9.3. Global minimum varians – vægte 43 
9.4. Tangent portefølje - vægte 43 
9.5. Regressionsligninger for en faktor-model 45 
9.6. Kovarians mellem to aktiver (faktor-udgave) 45 
9.7. Faktorbaseret kovariansmatrice 45 
10.1. Årlig afkastformel 49 
10.2. Årlig standardafvigelsesformel 49 
10.3. Udledt GMV-porteføljevægte til alternative investeringer 62 
10.4. Udledt tangent-porteføljevægte til alternative investeringer 62 
12.1. Vægtet afkast på udenlandske og danske alternative investeringer  80 
12.2. Skewness på fordelingen af alternative investeringers afkast 83 
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19. Bilag  
19.1. Bilag 1 – Specifikation af aktiver og deres afkast, note i regnskaberne 

 Primo Ultimo Netto-
investeringer 

Afkast i pct. 
p.a. før skat 

1. Grunde og bygninger     
2. Kapitalandele     
2.1 Noterede kapitalandele     
2.2 Unoterede kapitalandele     
3. Obligationer og udlån i alt     
3.1 Stats- og 
realkreditobligationer 

    

3.2 Indeksobligationer     
3.3 Kreditobligationer og 
emerging markets 
obligationer 

    

3.4 Udlån mv.     
4. Dattervirksomheder     
5. Øvrige 
investeringsaktiver 

    

6. Afledte finansielle 
instrumenter til sikring af 
nettoændringer af aktiver og 
forpligtelser 

    

Kilde: Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, bilag 11 
 

  



129 
 

19.2. Bilag 2 – Spørgeskemaundersøgelse og svar 

Spørgsmål 1- Hvilket selskab repræsenterer du? 
Af hensyn til anonymitet for hver investor er: svar-id, resume-code, start, dato & tid og 
deltagerstatus sløret i tabellen nedenfor. 
 
_Svar-ID Resume-

Code Start Dato og tid Deltagerstatus 1. Hvilket selskab 
repræsenterer du? 

x x x x x ATP 
x x x x x Alm. Brand Asset 

Management 
x x x x x Sampension 
x x x x x Skandia 
x x x x x PFA Asset Management 
x x x x x Danica Pension / Danske 

Bank Asset Management 
x x x x x PenSam 
x x x x x Lægernes Pension 
x x x x x Nordea Liv & Pension 
x x x x x Industriens Pension 
x x x x x PKA 
x x x x x PensionDanmark 

 
Spørgsmål 2 - Hvad er din position i selskabet? 
_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 2. Hvad er din position i 

selskabet? 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
14:11 

14-02-2017 
14:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet underdirektør 

32452068 17e7ede 14-02-2017 
14:45 

14-02-2017 
14:55 deltaget og afsluttet Direktør 

32534706 1b67544 17-02-2017 
15:50 

17-02-2017 
16:06 deltaget og afsluttet Investeringsdirektør 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
18:37 

18-02-2017 
18:40 deltaget og afsluttet CIO 

32674745 333df7a 23-02-2017 
10:06 

23-02-2017 
10:24 deltaget og afsluttet Analyst 

32766098 630ea40 27-02-2017 
12:32 

27-02-2017 
13:20 deltaget og afsluttet Investment Manager 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
11:11 

28-02-2017 
11:26 deltaget og afsluttet Head of Alternative Assets 

and Credit 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
23:47 

28-02-2017 
23:54 deltaget og afsluttet Chef for alternative 

investeringer 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
12:43 

01-03-2017 
12:50 deltaget og afsluttet Head of Alternatives 

32914962 72a4208 03-03-2017 
10:27 

03-03-2017 
10:31 deltaget og afsluttet Head of Private Investments 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
18:02 

06-03-2017 
18:07 deltaget og afsluttet Underdirektør 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
16:37 

08-03-2017 
16:49 deltaget og afsluttet Senior Investment Manager 
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Spørgsmål 3 – Hvor mange ansatte beskæftiger investeringsafdelingen? 
_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

3. Hvor mange ansatte 
beskæftiger 
investeringsafdelingen? 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
14:11 

14-02-2017 
14:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet 60 

32452068 17e7ede 14-02-2017 
14:45 

14-02-2017 
14:55 deltaget og afsluttet 14 

32534706 1b67544 17-02-2017 
15:50 

17-02-2017 
16:06 deltaget og afsluttet 29 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
18:37 

18-02-2017 
18:40 deltaget og afsluttet 20 

32674745 333df7a 23-02-2017 
10:06 

23-02-2017 
10:24 deltaget og afsluttet 80 

32766098 630ea40 27-02-2017 
12:32 

27-02-2017 
13:20 deltaget og afsluttet 35 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
11:11 

28-02-2017 
11:26 deltaget og afsluttet 17 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
23:47 

28-02-2017 
23:54 deltaget og afsluttet 11 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
12:43 

01-03-2017 
12:50 deltaget og afsluttet 13 

32914962 72a4208 03-03-2017 
10:27 

03-03-2017 
10:31 deltaget og afsluttet 30 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
18:02 

06-03-2017 
18:07 deltaget og afsluttet 35 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
16:37 

08-03-2017 
16:49 deltaget og afsluttet 12 
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Spørgsmål 4 - I hvor høj grad har alternative investeringer skabt værdi i jeres 
portefølje (på en skala fra 1 til 100, hvor 1= meget lav grad og 100= meget høj grad)? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

4. I hvor høj grad har 
alternative investeringer 
skabt værdi i jeres 
portefølje? 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet 70 

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet 30 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet 60 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet 50 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet 90 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet 90 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet 80 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet 80 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet 80 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet 100 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet 90 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet 90 
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Spørgsmål 5 – I hvor høj grad har nedenstående incitamenter indflydelse på jeres 
investering i alternativer? (med følgende svarmulighed til hver: meget lav grad=1, 
lav grad=2, hverken eller=3, høj grad=4, meget høj grad=5) 
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Spørgsmål 6 - Har i et afkastkrav på alternative investeringer, hvis ja, hvilket? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

6. Har i et afkastkrav på 
alternative investeringer, 
hvis ja, hvilket? 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet 8,5% men det afhænger af 

aktiverne 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet 

Nej, ikke eet afkastkrav; men 
afkastkrav, der varierer efter 
risikoprofil. Fra meget lavt 
på lavrisikoejendomme 
(OMK) og skov til meget højt 
på venturekapital 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet 5% 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet 

Alternative investeringer i 
PFA består af private Equity, 
direkte kredit og 
infrastrukturinvesteringer. 
Vi har identificeret 
afkastkrav for undergrupper 
under hver kategori, der 
afhænger af risikoprofilen. 
Generelt vil der være stor 
forskel i afskastkravet til fx 
senior kredit/core 
infrastruktur og private 
Equity. Der opereres ikke 
med et samlet afkastkrav. 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet 

Vi har ikke et fast afkastkrav 
på alternative investeringer, 
da vi har flere forskellige 
aktivklasser (og dermed også 
risikoklasser) inkluderet i 
vores definition 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet Det afhænger af risikoen ved 

det underliggende aktiv. 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet 

Vi har mange - det afhænger 
af den enkelte aktivklasse og 
investeringsformat og 
gearing mm. 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet Afhænger af den enkelte 

aktivklasse 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet 

Afhænger af aktivklassen, 
spænder fra 4,5 % for core 
aktiver til 9 % for Private 
Equity 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet 

Alternative investeringer 
dækker over mange 
forskellige typer af 
investeringer med forskellige 
risikoprofiler. Jeg mener 
derfor ikke det giver mening 
at fastsætte ét afkastkrav for 
alternative investeringer 
generelt. 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet Afkastkrav er specifikke for 

hvert aktiv/investering 
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Spørgsmål 7 – Hvor systematisk går til værks når i skal fortage investeringer i 
alternativer (på en skala fra 1 til 100, hvor 1= usystematisk og 100= meget 
systematisk)? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

7. Hvor systematisk går i 
til værks, når i skal 
fortage investeringer i 
alternativer? 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet 90 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet 100 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet 70 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet 100 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet 100 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet 90 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet 70 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet 50 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet 100 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet 90 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet 80 
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Spørgsmål 8 - Hvilke modeller ligger til grund for jeres allokeringer i alternative 
investeringer? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

8. Hvilke modeller ligger 
til grund for jeres 
allokeringer i alternative 
investeringer 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet Eksternt udviklede modeller 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet En blanding af interne og 

eksterne 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet En blanding af interne og 

eksterne 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet Internt udviklede modeller 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet En blanding af interne og 

eksterne 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet Eksternt udviklede modeller 
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Spørgsmål 9 - Hvor konsistent er i, i brugen af alternative investeringstyper (Stabilt 
niveau, investeringer i samme GP over tid, osv.) (på en skala fra 1 til 100, hvor 1 lav 
grad af konsistens og 100 er høj grad af konsistens)? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

9. Hvor konsistent er i, i 
brugen af alternative 
investeringstyper (Stabilt 
niveau, investeringer i 
samme GP over tid, osv.) 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet 50 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet 70 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet 70 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet 70 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet 80 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet 90 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet 50 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet 60 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet 100 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet 70 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet 50 
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Spørgsmål 10 - Vurder nedenstående risikofaktorer ved alternative investeringer 
(med følgende svarmuligheder til hver risikofaktor: meget lav risikofaktor=1, lav 
risikofaktor=2, mellem risikofaktor=3, høj risikofaktor=4, meget høj risikofaktor=5) 
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Spørgsmål 11 - I hvor høj grad kigger du på andre institutionelle investorers 
tilgange til alternative investering, for at få inspiration til egne strategier(på en 
skala fra 1 til 100, hvor 1 er meget lav grad og 100 er meget høj grad)? 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

11. I hvor høj grad kigger 
du på andre 
institutionelle investorers 
tilgange til alternative 
investering, for at få 
inspiration til egne 
strategier 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
13:11 

14-02-2017 
13:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
13:45 

14-02-2017 
13:55 deltaget og afsluttet 27 

32534706 1b67544 17-02-2017 
14:50 

17-02-2017 
15:06 deltaget og afsluttet 60 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
17:37 

18-02-2017 
17:40 deltaget og afsluttet 18 

32674745 333df7a 23-02-2017 
09:06 

23-02-2017 
09:24 deltaget og afsluttet 72 

32766098 630ea40 27-02-2017 
11:32 

27-02-2017 
12:20 deltaget og afsluttet 13 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
10:11 

28-02-2017 
10:26 deltaget og afsluttet 81 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
22:47 

28-02-2017 
22:54 deltaget og afsluttet 37 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
11:43 

01-03-2017 
11:50 deltaget og afsluttet 50 

32914962 72a4208 03-03-2017 
09:27 

03-03-2017 
09:31 deltaget og afsluttet 22 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
17:02 

06-03-2017 
17:07 deltaget og afsluttet 50 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
15:37 

08-03-2017 
15:49 deltaget og afsluttet 70 
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Spørgsmål 12 - I hvilken grad syntes du at alternative investeringer bliver brugt i 
Danmark? (Valgmuligheder: for lav grad, lav grad, hverken eller, høj grad, for høj 
grad) 

_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 

12. I hvilken grad syntes 
du at alternative 
investeringer bliver brugt 
i Danmark 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
14:11 

14-02-2017 
14:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
14:45 

14-02-2017 
14:55 deltaget og afsluttet Hverken eller 

32534706 1b67544 17-02-2017 
15:50 

17-02-2017 
16:06 deltaget og afsluttet Hverken eller 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
18:37 

18-02-2017 
18:40 deltaget og afsluttet Høj grad 

32674745 333df7a 23-02-2017 
10:06 

23-02-2017 
10:24 deltaget og afsluttet Høj grad 

32766098 630ea40 27-02-2017 
12:32 

27-02-2017 
13:20 deltaget og afsluttet Hverken eller 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
11:11 

28-02-2017 
11:26 deltaget og afsluttet Høj grad 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
23:47 

28-02-2017 
23:54 deltaget og afsluttet Høj grad 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
12:43 

01-03-2017 
12:50 deltaget og afsluttet Hverken eller 

32914962 72a4208 03-03-2017 
10:27 

03-03-2017 
10:31 deltaget og afsluttet Hverken eller 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
18:02 

06-03-2017 
18:07 deltaget og afsluttet Hverken eller 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
16:37 

08-03-2017 
16:49 deltaget og afsluttet Lav grad 
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Spørgsmål 13 – Begrund svaret ovenfor? 
_Svar-
ID 

Resume-
Code Start Dato og tid Deltagerstatus 13. Begrund svaret 

ovenfor 

32451090 c60ec49 14-02-2017 
14:11 

14-02-2017 
14:12 

deltaget, men endnu ikke 
afsluttet   

32452068 17e7ede 14-02-2017 
14:45 

14-02-2017 
14:55 deltaget og afsluttet 

De største instituinelle har 
været igang i mange år. 
Udfordringen er, at der til 
tider er en ganske 
unuanceret tilgang til 
alternativer. Der er mange 
definitioner. Derfor er dele af 
alternativ universet blevet 
noget udvandet, og 
uinteressante som 
investeringskomponenter. 

32534706 1b67544 17-02-2017 
15:50 

17-02-2017 
16:06 deltaget og afsluttet 

Forskellen mellem 
alternative investeringer og 
børsnoterede investeringer er 
ikke så stor, som den ofte 
fremstilles. Alle 
investeringer skal håndteres 
professionelt, uanset om de 
er børsnoterede eller ej. Alle 
risici skal ses afbalanceret i 
sammenhæng med den 
samlede portefølje, uanset 
om de er pakket ind i en 
børsnoteret skal eller ikke.; ; 
Der er for en stor investor 
ikke nødvendigvis stor 
likviditet i et børsnoteret 
aktiv, og en stor position i et 
lille børsnoteret selskab er 
ikke økonomisk meget 
forskellig fra en direkte 
investering i et unoteret 
selskab (men muligheden for 
at få information fra 
virksomhedens ledelse er 
noget mere besværlig).; ; De 
usystematiske risici, der 
måske er særligt synlige i 
nogle typer alternative 
aktiver, er kun særligt 
bekymrende, hvis der er en 
bias, så de påvirker de 
forventede afkast, eller de er 
så store, at de påvirker den 
samlede porteføljes risiko. 

32557024 ce2b11e 18-02-2017 
18:37 

18-02-2017 
18:40 deltaget og afsluttet   

32674745 333df7a 23-02-2017 
10:06 

23-02-2017 
10:24 deltaget og afsluttet   
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32766098 630ea40 27-02-2017 
12:32 

27-02-2017 
13:20 deltaget og afsluttet 

Vi har ikke nogen udpræget 
holdning til, hvorvidt 
Alternative Investeringer 
bliver brugt for lidt eller for 
meget uden for Danica. Vi 
tilpasser vores egen 
eksponering mod AI baseret 
på, om vi ser mulighed for at 
skabe gode risikojusterede 
afkast til vores kunder. Vi 
lægger dog meget stor vægt 
på, at Alternative 
Investeringer kræver de rette 
kompetencer, da processen 
omkring investering i 
alternativer ofte er 
kompleks. 

32795648 7882f3e 28-02-2017 
11:11 

28-02-2017 
11:26 deltaget og afsluttet 

Vi kan godt lide at investere i 
sammen med andre 
Pensionskasser (samme DNA 
som os). 

32822223 5ad8d1b 28-02-2017 
23:47 

28-02-2017 
23:54 deltaget og afsluttet 

Der er stigende fokus på 
illikvide investeringer, som 
har lav korrelation med 
traditionelle 
aktivklasser/risikoklasser. 
Derud over bliver investorer 
som kan huse illikviditet 
betalt for dette, hvilket 
skaber en komparativ fordel. 
Men jo mere moden denne 
del af investeringsuniverset 
bliver, des mindre forventes 
likviditetspræmien at blive. 

32833491 5eca5a7 01-03-2017 
12:43 

01-03-2017 
12:50 deltaget og afsluttet 

Alternative investeringer 
spænder bredt ift. aktivtyper 
og risikoprofil (fx. Venture 
fund vs. core infrastruktur). 
Det er derfor en udfordring 
at give nogle generelle svar 
på de enkelte risiko 
parametre. 

32914962 72a4208 03-03-2017 
10:27 

03-03-2017 
10:31 deltaget og afsluttet 

Alle har behov for at finde 
alternative afkastkilder uden 
at øge de traditionelle 
investeringsrisici. 

33001937 ff1e02b 06-03-2017 
18:02 

06-03-2017 
18:07 deltaget og afsluttet 

Stor forskel i anvendelsen og 
tilgangen blandt 
institutionelle investorer. 

33082814 c1a5694 08-03-2017 
16:37 

08-03-2017 
16:49 deltaget og afsluttet 

Sammenholdt med andre 
lande, f.eks. UK, er Danmark 
mere tilbageholdende med at 
inddrage privat kapital I 
offentligt ejede selskaber. 
Dog er danske 
instititutionelle investorer 
gode til at investere I 
alternativer udenfor 
Danmark. 
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19.3. Bilag 3 – Formler for forventet afkast & standardafvigelse i matriceform 

Forventet afkast for en portefølje via matrice regning 

 𝐸(𝑟 ) = 𝒘′𝔼[𝒓]  

Hvor at 𝒘′ er en vektor bestående af porteføljevægtene for de forskellige aktiver, og 𝔼[𝒓] 
angiver en vektor med forventet afkast på aktiverne.  
 
Varians for en portefølje via matrice regning 

 𝜎 = 𝒘′𝚺𝐰  

Her angiver 𝒘′ det samme ovenstående, og 𝚺 angiver kovariansmatricen.  

19.4. Bilag 4 – faktor kovariansmatrice (𝚽) & usystemtisk varians matrice (𝛀) 

Faktor kovariansmatrice 

 Aktiefaktor Illikviditets 
faktor 

Realkredit 
rentefaktor 

Statsobligations 
rentefaktor 

Inflations 
faktor 

Aktiefaktor 0,0066     
Illikviditetsfaktor 0,0076 0,0085    
Realkreditentefaktor -0,0004 -0,0005 0,0004   
Statsobligationsrentefaktor 0,0000 0,0001 0,0000 0,0002  
Inflationsfaktor 0,0008 0,0013 0,0001 0,0001 0,0011 
Kilde: Egen tilvirkning 

 
Usystematisk varians matrice 

 

Børsnoterede 
aktier 

Realkredit 
obligationer 

Stats 
obligationer Ejendomme Buyout & 

venture Infrastruktur 

Børsnoterede aktier 0      
Realkreditobligationer 0 0     
Statsobligationer 0 0 0    
Ejendomme 0 0 0 0,002195   
BO & VC 0 0 0 0 0,00288  
Infrastruktur 0 0 0 0 0 0,0007688 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

19.5. Bilag 5 – Pseduo risikoniveauer på aktiver 

Pseudo kvartalsvise risikoniveauer for aktiver ud fra kovariansmatrice fra faktormetode 

  Børsnoterede Realkredit 
obligationer 

Stats 
obligationer Ejendomme Buyout & 

venture Infrastruktur 

Kvartalsvis varians 0,66% 0,04% 0,02% 0,28% 0,54% 0,61% 
Kvartalsvis std.dev 8,15% 1,90% 1,51% 5,27% 7,32% 7,82% 
Kilde: Egen tilvirkning 

 



143 
 

19.6. Bilag 6 – Global Fundraising 

Fundraising er som nævnt i kapitel 8 den proces hvori kapitalfonde (GP’er) og lign. skal rejse 
penge fra investorerne til nye fonde. Det årlige globale fundraising-niveau vil da indikere hvor 
meget investorerne giver tilsagn for i alt og derfor stærkt korreleret med investorernes 
investering i alternative investeringer.  
 
Nedenfor vises udviklingen i det globale fundraising-niveau på global plan (kapital rejst), delt 
ned på de forskellige typer af alternative investeringer som er i fokus i dette speciale: 

 
Kilde: Egen tilvirkning efter Preqin-rapporter bl.a. (O'Hare, 2016) og andre Preqin-rapporter samt dertilhørende Excel data packs 
 
Figuren ovenfor er baseret på milliarder USD rejst i hele verden, hvis den var baseret på 
antal fonde rejst ville mønsteret være mere eller mindre det samme hvilket afspejles i figuren 
nedenfor:  

Kilde: Egen tilvirkning efter Preqin-rapporter bl.a. (O'Hare, 2016) og andre Preqin-rapporter samt dertilhørende Excel data packs 
 
Dekomponeres fundraisingen i 2015 på geografier, fås nedenstående geografiske andele:  
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Kilde: Egen tilvirkning efter Preqin-rapporter bl.a. (O'Hare, 2016) og andre Preqin-rapporter samt dertilhørende Excel data packs 
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19.7. Bilag 7 – Kovariansmatrice ud fra regnskabsdata  

  Noterede aktier Obligationer Direkte ejendomme Alternative inv. 
Noterede aktier 0,0425 

 
  

Obligationer 0,0014 0,0020   
Direkte ejendomme 0,0064 -0,0010 0,0173  
Alternative inv. 0,0132 0,0002 0,0057 0,0286 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

19.8. Bilag 8 – Overblik over fremtidige ressourcer for danske investorer 

Investorer der eksplicit har udtrykt opskalering i fremtidige ressourcer til alternativer 

 
Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Investor
Forventede 
fremtidig 
ressourcer 

Kilde

Alm. Brand Liv og Pension n.a.

AP Pension Øge
http://finanswatch.dk/secure/Finansnyt/Pension/article8373880.ece

Danica Pension Øge
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/162429/artikel.html?hl=YTo0OntpOjA7czoyNToiYWx0ZXJuYXRpdmUgaW52ZXN0ZXJpbmdlciI7aToy
O3M6MTM6ImludmVzdGVyaW5nZXIiO2k6NztzOjExOiJhbHRlcm5hdGl2ZSI7aToyODtzOjI0OiJyZHF1bzthbHRlcm5hdGl2ZSZyZHF1bzsiO30,

Nordea Liv & Pension Øge
https://www.finanstilsynet.dk/da/Tilsyn/Vurderinger-af-finansielle-virksomheder/Vurdering-af-finansielle-virksomheder-2017/VU-Nordea-Liv-
Pension-110117

PFA Pension Øge
Regnskab 2016

SEB n.a.

Skandia n.a.

TopDanmark Livsforsikring n.a.

Arkitekternes Pensionskasse Øge
Regnskab 2016

DIP n.a.
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/122877/artikel.html#ixzz3nfdqYY21

Industriens Pension Øge
https://www.industrienspension.dk/da/Nyheder/Nyheder%202015/alternativ_investering

ISP n.a.

JØP Øge
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/122877/artikel.html#ixzz3nfdqYY21

Lægernes Pension Øge
http://finans.borsen.dk/artikel/1/297124/finanstilsynet_advarer_laegernes_pensionskasse.html

Lærernes Pension Øge
Regnskab 2016

PBU - Pædagogernes Pensionskasse Øge
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/122877/artikel.html#ixzz3nfdqYY21

Pensam Livsforsikring Øge
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/165047/artikel.html?hl=YTo0OntpOjA7czoyNToiYWx0ZXJuYXRpdmUgaW52ZXN0ZXJpbmdlciI7aToy
O3M6MTM6ImludmVzdGVyaW5nZXIiO2k6NztzOjExOiJhbHRlcm5hdGl2ZSI7aToyODtzOjI0OiJyZHF1bzthbHRlcm5hdGl2ZSZyZHF1bzsiO30,

Pensam Pension Øge
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/165047/artikel.html?hl=YTo0OntpOjA7czoyNToiYWx0ZXJuYXRpdmUgaW52ZXN0ZXJpbmdlciI7aToy
O3M6MTM6ImludmVzdGVyaW5nZXIiO2k6NztzOjExOiJhbHRlcm5hdGl2ZSI7aToyODtzOjI0OiJyZHF1bzthbHRlcm5hdGl2ZSZyZHF1bzsiO30,

PensionDanmark n.a.

Pensionskassen for farmakonomer n.a.

Pensionskassen for jordbrugsakademikere og dyrlægern.a.

Pensionskassen for magistre og psykologer n.a.

PKA (3 pensionskasser) Øge
https://www.pka.dk/aktuelt/seneste-nyt/2016/2015-var-et-godt-ar-for-alternative-investeringer/

Sampension Øge
http://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring___Pension/article7939922.ece

ATP n.a.
Antal der øger 16
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Denne side er intentionelt bevaret blank. 

 
 


