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Abstract 
This thesis examines the use of comparable company analysis in relation to the practical 

estimation of the beta component for unlisted companies. The thesis proposes a new 

method in selecting comparable companies based on similar fundamental values, and 

tests the empirical predictive value of this method in a horse-race with the conventional 

Pure-Play method based on industry affiliation. For each company in the dataset, the two 

methods estimate a beta value that can be compared to the observed beta. The theoretical 

framework suggests a valid basis for using fundamental values in explaining the beta 

value that is later empirically confirmed. The horse-race generally suggests no signifi-

cant difference in the predictive value of beta between the two examined methods. For 

both methods, the results suggest not to adjust beta for financial leverage due to the lack 

of a linear relationship that the Pure-Play based adjustment assumes. Further, since the 

proposed method can be based on forecasted values from a discounted cash flow valua-

tion, it manages to incorporate the fundamentals under varying conditions and amend 

beta to what can be theoretically expected. This ability leads to a superior ex-ante beta 

estimation compared to the related Pure-Play method that implicitly assumes ex-post 

beta to be a good approximation of ex-ante beta. This thesis therefore suggests that prac-

titioners at least consider the proposed method as a legitimate alternative to the Pure-

Play method due to its complementary abilities.      
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Kapitel 1 

1 Introduktion 
I spørgsmålet om hvad der driver aktieafkast, og dermed en virksomheds pris, har Shar-

pes (1964) og Lintners (1965) Capital Asset Pricing Model (CAPM) præget litteraturen 

og senere været udgangspunkt for relateret finansiel teori (Fama & French, 1993). 

CAPM bygger ovenpå traditionel porteføljeteori af Markowitz (1952) og postulerer, at 

et aktivs merafkast alene er bestemt af produktet af virksomhedens sensitivitet til mar-

kedet, beta og markedets merafkast. Beta er således af afgørende betydning, og en upræ-

cis estimering vil lede til upræcise resultater. Ved værdiansættelse af virksomheder be-

nyttes CAPM til at finde virksomhedens kapitalomkostninger, der senere benyttes som 

komponent i beregningen af virksomhedens vægtede gennemsnitlige kapitalomkostnin-

ger (WACC). Da WACC er den relevante diskonteringsfaktor til forventede fremtidige 

frie pengestrømme, stiller dette også et krav til, at beta afspejler den fremtidige operati-

onelle og finansielle risiko (Christoffersen, Jacobs & Vainberg, 2007). 

Praktisk kan en ex-post beta beregnes for børsnoterede selskaber, baseret på historiske 

priser og anvendes implicit som approksimation for ex-ante beta. Det forholder sig na-

turligvis anderledes for unoterede selskaber, hvilket konstituerer endnu et praktisk pro-

blem. Her benyttes i stedet estimater baseret på sammenlignelige børsnoterede virksom-

heder, hvilket i praksis leder til det, der kendes som Comparable Company Analysis 

(CCA). CCA metoden, Pure-Play, anvendes typisk til approksimation af ex-ante beta-

værdier for en unoteret virksomhed eller en division af en virksomhed (Fuller & Kerr, 

1981; Bowman & Bush, 2006). Pure-Play metoden består generelt af fem steps. I det 

første step udvælges sammenlignelige virksomheder på baggrund af branchetilhørsfor-

hold for at sikre samme indbyrdes operationelle risici. I det andet step udtrækkes og 

beregnes hver enkelt betaværdi for de sammenlignelige virksomheder. I det tredje step 

neutraliseres virksomhedernes individuelle finansielle risici, da deres respektive beta-

værdier justeres for individuelle gældsforhold. Herefter, i det fjerde step, beregnes 
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et gennemsnit af betaværdierne. Det kapitalstruktur-neutrale gennemsnit justeres heref-

ter, i det femte og sidste step, for den belyste virksomheds individuelle finansielle gea-

ring. Udgangspunktet for Pure-Play metoden bygger således på, at den operationelle ri-

siko er identisk inden for en branche grundet homogene udbud- og efterspørgselsforhold 

(Joseph, 2013). Pure-Play metoden anvendes ydermere i både noterede og unoterede 

virksomheder ved vurdering af fremtidige projekters rentabilitet. For noterede virksom-

heder gælder dette, hvis projekterne afviger fra den overordnede virksomheds operatio-

nelle risici. Den praktiske anvendelse af Pure-Play metoden, som approksimation for en 

fremtid betaværdi, er således omfattende samt afgørende for virksomhedernes værdian-

sættelse og vurdering af fremtidige projekters rentabilitet. 

Brancherelaterede peergrupper har traditionelt også været udgangspunktet for relativ 

værdiansættelse med multiple (Alford, 1992; Cheng & McNamara, 2000). Her bygges 

der ligeledes på antagelsen, at virksomheder i samme branche er eksponeret overfor 

samme risiko, der blandt andet driver multiplene i den relative værdiansættelse. Imidler-

tid har nyere litteratur udfordret det oprindelige paradigme og påviser en større forkla-

ringsgrad ved at anvende virksomheder med sammenlignelige nøgletal som udgangs-

punkt for udvælgelsen af peergruppe (Bhojraj & Lee, 2002; Knudsen et al., 2015). An-

tagelsen her er således, at det er de finansielle nøgletal, der driver multiplene. Såfremt 

der kan påvises en sammenhæng mellem en række fundamentale forhold og beta, er der 

også grund til at tro, at peergrupper til estimering af beta kan dannes på baggrund af 

sammenlignelige nøgletal.  

Betydningen af korrekt estimering af beta kommer blandet andet til udtryk i traditionelle 

beregninger af projekter ved Net Present Value (NPV) analyse, hvor resultatet alene be-

stemmes af netto pengestrømme samt diskonteringsfaktoren (Brealey et al., 2013: 77). 

Da diskonteringsfaktoren er en funktion af beta, og da beslutninger om at acceptere eller 

afvise et projekt alene baseres på, hvorvidt projektets NPV < 0, får beta stor betydning. 

Forkert estimering kan således føre til, at beslutningstagere accepterer urentable projek-

ter såvel som, at rentable projekter afvises.  
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1.1 Undersøgelsesspørgsmål 
Med udgangspunkt i den fortsatte vigtighed i at kunne estimere ex-ante betaværdier sam-

menholdt med en formodning om, at nøglebaserede peergrupper kan løse flere af de 

problemstillinger, der findes ved branchebaserede peergrupper, opstilles følgende hypo-

tese, der vil være udgangspunkt for den videre undersøgelse: 

• Hypotese 1: Peergrupper, udvalgt på baggrund af den belyste virksomheds pro-

jekterede nøgletal og anvendt til estimering af virksomhedens beta, leder til en 

mere præcis approksimation af ex-ante beta end udvælgelse alene baseret på 

branche. 

Den nævnte gældsjustering af beta i Pure-Play metodens step 3 og 5 foretages for at 

isolere virksomhedens operationelle risiko ved at neutralisere eventuelle finansielle ri-

sici. Nogle studier har omvendt fundet modsatrettede resultater om værdien i denne kor-

rektion af beta (Fuller & Kerr, 1981). Med udgangspunkt i Pure-Play metodens antagel-

ser om at justeringen hjemler en mere nøjagtig estimering, findes det relevant at forfølge 

følgende hypotese i forbindelse med opgavens øvrige: 

• Hypotese 2:  Justering af gældsforhold leder til en forbedret estimering af ex-

ante beta. 

Med udgangspunkt i ovenstående hypoteser, søger opgaven således at undersøge for-

hold, der har betydning for estimeringen af ex-ante beta i forsøget på at finde en forbedret 

metode, der sikrer en højere grad af præcision af ex-ante beta. Dette kan udtrykkes i 

følgende overordnede problemformulering: 

Hvilken metode bør praktikere benytte i forsøget på at opnå den største nøjagtighed i 

estimeringen af ex-ante beta i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder? 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering opdeles denne i nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål for at skabe struktur. Problemformuleringen er besvaret, når de 

enkelte undersøgelsesspørgsmål er besvaret udførligt. 

- Hvad er det teoretiske udgangspunkt for anvendelse af henholdsvis brancheba-

serede peergrupper og nøgletalsbaserede peergrupper i estimeringen af beta? 
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- Hvordan forholder den eksisterende litteratur sig til estimering af beta? 

- Hvilke regnskabsmæssige nøgletal kan empirisk forklare beta?  

- Hvilken udvælgelsesmetode hjemler den mest præcise estimering af ex-ante 

beta? 

1.2 Afgrænsning 
For at begrænse omfanget af denne afhandling har det været nødvendigt at foretage en 

række antagelser og afgrænsninger for at kunne fokusere på kerneproblemstillingerne. 

Der betragtes kun virksomheder indeholdt i det amerikanske S&P1500 indeks, hvilket 

motiveres yderligere i Afsnit 4.1. Yderligere justeres hvert enkelt selskabs regnskab ikke 

for forskellighed i anvendt regnskabspraksis, da dette er uden for omfanget af denne 

opgave, men markedshomogenitet (udelukkende amerikanske virksomheder) sikrer en 

hvis ensartethed i rapporteringen. Derudover justeres der ikke for forskelligheder i lige 

og skæve regnskabsår, men der anvendes senest tilgængelige data som specificeres i 

Afsnit 4.1.2 og Afsnit 5.1. Data er ligeledes valgt på ét tidspunkt, hvilket begrænser 

analysen til udelukkende at kunne forholde sig til dette tidspunkt og dermed ikke for-

holde sig til ændringer over tid, og hvordan dette påvirker modellen. Generelt afgrænses 

afhandlingens data til at medtage information, der også vil være tilgængelige for unote-

rede virksomheder - undtagen betaværdier. Dette gøres for at sikre en høj grad af anven-

delighed i den praktiske estimering af beta baseret på afhandlingens resultater. 

Ved præsentationen af en ny empirisk metode, som i denne afhandling, bør metoden 

holdes op mod alle tilgængelige anerkendte metoder. Dette har desværre ikke været mu-

ligt. Som en del af litteraturanalysen i Kapitel 3 nævnes Full-information metoden, der 

indgår i litteraturanalysen, da den bidrager med relevant viden til emnet. Afhandlingen 

afgrænser sig dog fra at inddrage denne metode i den empiriske test, da metoden er kom-

pleks og uden for afhandlingens omfang.  

Endeligt har det været nødvendigt at benytte fagtermen ”peergruppe” i en mere liberal 

forstand, end hvad oftest fremgår. En virksomheds peergruppe vil i denne opgave være 

sammenlignelige selskaber efter Pure-Play metodens Step 1, der er grundlaget for at 

estimere betaværdien for en unoteret virksomhed.  
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1.3 Videnskabsteori 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvordan undersøgelsesspørgsmålene er opbygget, 

og hvorledes der sikres en akademisk afdækning af de respektive dele af den overord-

nede problemformulering. For hvert underspørgsmål vil dets formål blive redegjort for, 

og der vil blive forklaret anvendte teknikker og metoder samt sikring af kvaliteten af 

disse. Til slut vil dette afsnit have skabt et sådan overblik for læseren, at hvert enkelt 

undersøgelsesspørgsmål kan besvares for at komme svaret på hovedspørgsmålet nær-

mere. 

Det første undersøgelsesspørgsmål kan betegnes som værende af eksplorativ karakter, 

da det forsøger at uddybe og forklare afgørende sammenhænge for afhandlingens ana-

lyse (Olsen & Pedersen, 1999: 182). Det er særligt nyttigt at anvende et eksplorativt 

spørgsmål i tilfælde, hvor der er tale om en relativ lav grad af begrebsfasthed, hvilket er 

typisk for anvendelsesorienteret videnskab (Møller, 1990). Besvarelsen af spørgsmålet 

vil således kunne bidrage med det teoretiske udgangspunkt for den videre empiriske ana-

lyse, således at fundamentet til de empiriske test er korrekt med en teoretisk forklaring. 

Teknikken til at besvare dette spørgsmål vil dels være litteraturanalyse samt funktionel 

dekomponering med matematiske udledninger.  

 

Det andet undersøgelsesspørgsmål vil, lige som undersøgelsesspørgsmål 1, være af ek-

splorativ karakter. Her ønskes en analyse af den litteratur, der tidligere har beskæftiget 

sig med analyser af sammenlignelige virksomheder (CCA) samt relateret litteratur. For-

målet er at opnå en viden om det litterære felt, som afhandlingen beskæftiger sig med. 

Resultaterne herfra vil senere kunne benyttes som inspiration for at opnå en stor sam-

menlignelighed mellem denne afhandlings resultater og litteraturen. Naturligt vil teknik-

ken her være litteraturanalyse, der har et meget kvalitativt fundament. I den kvalitative 

dataindsamling vil forskeren også ofte lade sig lede af partikulære begivenheder i feltet, 

hvilket også er hensigten her. Der vil blive benyttet en semistruktureret tilgang til ind-

samling af viden. Udgangspunktet er nogle af de mest anerkendte empiriske resultater, 

der vil lede til mere perifert relaterede empiriske resultater, som potentielt vil kunne 
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bruges i relation til opgaven. Ved anvendelse af en kritisk tilgang til at vurdere pålide-

ligheden og gyldigheden af disse resultater, vil litteraturen blive analyseret.  

 

Det tredje undersøgelsesspørgsmål vil tage udgangspunkt i besvarelsen af undersøgel-

sesspørgsmål 1 og dermed dets resultater. Med udgangspunkt i de teoretiske forklarende 

forhold fra undersøgelsesspørgsmål 1 ønskes det her at påvise en empirisk sammenhæng 

mellem de forklarende variable og beta gennem regressionsanalyse, og der arbejdes her 

med udgangspunkt i en deduktiv tilgang. Ved brug af kvantitativ metode undgås i høj 

grad en subjektiv påvirkning igennem forskningen, og resultaterne erkendes modificeret 

objektivt Her pointeres det, at den anvendte kvantitative teknik ikke kan påvise kausale 

sammenhænge som ved de teoretiske udledninger, men nærmere sandsynliggør en rela-

tion (Bjerg, 2006: 19). Pålideligheden sikres her gennem en veldefineret indsamlings-

metode (Olsen & Pedersen, 199: 190) og et omfattende antal observationer for at mini-

mere individualitet, der er en afgørende antagelse, når statistiske modeller er baseret på 

matematik (Bjerg, 2006: 19). 

 

Alt imens de tre første undersøgelsesspørgsmål kan anses som delkomponenter, samler 

det fjerde undersøgelsesspørgsmål delene. Med inspiration i den anvendte metode fra 

litteraturen fra undersøgelsesspørgsmål 2 vil undersøgelsesspørgsmål 4 opstille et horse-

race med hensyn til udvælgelsesmetoderne til at skabe peergrupper baseret på henholds-

vis brancherelation og nøgletal. Dette undersøgelsesspørgsmål vil således være denne 

opgaves analyse af sammenlignelige selskaber (CCA) på baggrund af et teoretisk funda-

ment og empiriske resultater. De anvendte nøgletal vil her være resultaterne fra under-

søgelsesspørgsmål 3 og vil være de nøgletal, der bedst kan forklare beta. En virksomheds 

peergruppe kan derfor, på baggrund af den nøgletalsbaserede metode, bestemmes som 

virksomheder med lignende nøgletal. Omvendt vil det, på baggrund af brancherelatio-

nen, være de virksomheder, der er ens baseret på en standardiseret brancheklassifikation. 

Formålet med dette undersøgelsesspørgsmål er at modellere estimeringsevnen ved de to 

metoder og identificere den mest præcise metode. Dette gøres rent teknisk ved at esti-

mere en betaværdi for en virksomhed ved hjælp af Pure-Play metoden, hvor definitionen 
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af peergruppen er den eneste forskel. Herefter vil der for hver virksomhed være to esti-

merede betaværdier, én for hver metode, samt den observerede markedsbaserede beta-

værdi. Dernæst benyttes absolutte procentuelle afvigelser (𝐴𝑃𝐸) mellem de estimerede 

og observerede betaværdier for at måle estimeringsevnen. Dette skaber således en 𝐴𝑃𝐸 

for hver af metoderne, der kan holdes op mod hinanden. Pålideligheden sikres her igen 

igennem et omfattende antal observationer. Dernæst sikres en høj sammenlignelighed 

mellem de to metoder i afhandlingens horse-race ved at basere begge modeller på det 

samme sæt af data. Guba (1990) pointerer vigtigheden af metodemangfoldighed, hvis 

den realistiske virkelighedsopfattelse skal tilnærmes. Derfor vil det være ideelt at an-

vende flere teknikker end absolutte procentuelle afvigelser, hvorfor undersøgelses-

spørgsmålet afsluttes af en diskussion af, hvor gode de forskellige udvælgelsesmetoder 

er til at håndtere ændringer i en virksomheds forventninger til de underliggende nøgletal. 

Denne diskussion vil vise, hvor godt horse-racets metoder er til at estimere ex-ante beta 

under skiftende forudsætninger for den enkelte virksomhed, og være af væsentlig betyd-

ning i den praktiske estimering af beta i en konkret værdiansættelse af en virksomhed, 

hvor proforma regnskabet, og hermed også beta, bør afspejle den strategiske analyse. 

Undersøgelsesspørgsmålet anskues således efter ordlyden ”den mest præcise estimering 

af ex-ante beta”. Først anskues det kvantitativt ud fra estimeringsevnen. Senere vurderes 

det, hvordan metoderne håndterer de skiftende fremtidige forudsætninger, der er grund-

laget for en ex-ante estimering af beta.  

 

De fire ovenstående beskrivelser af denne afhandlings undersøgelsesspørgsmål bærer 

præg af en sådan sammenhæng, at resultater fra et spørgsmål føres videre og bliver vitale 

for den senere analyse. Dette er med til at skabe en klar struktur i opgaven på tværs af 

forskellige analyser af kvalitativ og kvantitativ karakter.   
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Kapitel 2 

2 Teoretisk udgangspunkt 
Formålet med det følgende afsnit er at vise de forhold, der driver og kan forklare beta 

fra et teoretisk perspektiv. De udledte forhold vil efterfølgende være fundamentet i den 

videre diskussion af hvilken metode, der optimalt bør anvendes ved estimering af beta. 

Kapitlet starter med en redegørelse af forholdet mellem beta og værdiansættelsen, her-

under den praktiske betydning. Herfra udledes de underliggende forhold og drivere af 

beta. Dermed vil dette kapitel bidrage til en fyldestgørende besvarelse af undersøgelses-

spørgsmål 1. Som nævnt i Afsnit 1.3 vil teorien altid arbejde under nogle meget strenge 

antagelser, som ikke altid er naturlige. Omvendt giver teorien rig mulighed for at udfor-

ske relationer igennem eksisterende teori og påvise relationer, der senere kan testes em-

pirisk. 

2.1 Estimering af egenkapitalens afkastkrav 

2.1.1 The Capital Asset Pricing Model 
Når praktikeren skal finde virksomhedens afkastkrav til egenkapitalens forrentning, er 

det almen anerkendt at anvende CAPM udviklet af Lintner (1965) og Sharpe (1964) 

(Baker & English, 2011: 364). CAPM bygger på underliggende porteføljeteori af Mar-

kowitz (19 s62) og antager et perfekt kapitalmarked fastsat med fuld information og 

dermed samme markedsforventninger blandt alle markedsdeltagere. Et kapitalmarked er 

efficient, når det inkorporerer al relevant information i prissætningen af et aktiv (Burton 

& Fama, 1970). Teoretisk baseres CAPM på en efficient markedsportefølje, der inklu-

derer alle aktier og herved diversificerer den usystematiske risiko, der kendetegner en-

keltaktier. Den systematiske risiko, der repræsenterer den del af risikoen, der stammer 

fra korrelationen med det overordnede marked, kan ikke elimineres, hvorfor en investor 

netop kompenseres for denne risiko (Sharpe, 1964). Systematisk risiko måles gennem 

en beta faktor (Perold, 2004), der kan beskrives som kovariansen mellem afkastet for en 

aktie og markedet divideret med variansen for markedet: 
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 𝛽' =
𝐶𝑜𝑣 𝑟', 𝑟.

𝜎.0
 (2.1) 

Beta, 𝛽, repræsenterer således en akties sensitivitet i forhold til markedet 𝑚 (Brealey et 

al. (2013: 178)). Appendix C indeholder yderligere en komplet liste over anvendt nota-

tion igennem opgaven. For 𝛽 > 1 varierer aktiens afkast, 𝑟', i samme retning som mar-

kedsafkastet, 𝑟., men i højere grad. Ligeledes for 𝛽 < 1 varierer aktiens afkast i samme 

retning som markedsafkastet, men i mindre grad. Da beta er det eneste, der variere fra 

aktiv til aktiv, er dette også det eneste, der adskiller de enkelte aktiver. Som konsekvens 

vil en højere betaværdi lede til en højere kapitalomkostning og i det tilfælde, hvor mar-

kedet er i ligevægt vil forholdet, der beskriver det forventede afkast for en aktie, kunne 

beskrives lineært igennem Security Market Line (SML). Med beta som den eneste vari-

erende faktor, kan det forventede afkast formelt bestemmes ved hjælp af SML: 

 𝐸 𝑟' = 𝑟5 + 𝛽' ∗ 𝐸(𝑟. − 𝑟5) (2.2) 

Hvor 𝑟5 er afkastet på et risikofrit aktiv og 𝐸[𝑟: − 𝑟5] betegner det forventede merafkast 

for markedet. Udover 𝛽' antages de resterende to komponenter i CAPM som udgangs-

punkt at være eksogene variable, hvorfor det er beta, der skal estimeres for at finde det 

krævede afkast. Da det er virksomhedens risiko som helhed, og dermed også den risiko, 

der stammer fra valg af kapitalstruktur, der ønskes udledt, er det betaværdien for egen-

kapitalen, 𝛽<, der er genstand for analyse. CAPM forudsætter ydermere, at markedet 

indeholder et risikofrit aktiv, at der hverken er skatte- eller transaktionsomkostninger 

samt, at investorerne er risiko-averse, rationelle og har samme investeringshorisont 

(Lintner, 1965; Sharpe, 1964). Disse ovennævnte teoretiske antagelser danner således 

basis for de senere udledninger. 

2.1.2 Estimering af beta ved Pure-Play metoden 
I værdiansættelsen af fremtidige pengestrømme diskonteres pengestrømmene til nutids-

værdi med det fremtidige afkast, der kan forventes ud fra det forventede risikoniveau. 

Afkastkravet figurerer som en alternativ omkostning i værdiansættelsen og har således 

en afgørende betydning for den endelige vurdering af virksomhedens værdi. Afkastkra-
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vet estimeres som nævnt på baggrund af virksomhedens forventede risikoniveau. Virk-

somhedens risiko består af idiosynkratisk risiko og systematisk risiko, der henholdsvis 

afspejler den virksomhedsspecifikke risiko og virksomhedens overordnede risiko over-

for markedet. Samlet kan dette vises som:  

 𝜎=>
0 = 𝛽'0𝜎=?

0 + 𝜎@>
0 	 (2.3) 

Som nævnt ovenfor er det muligt at eliminere den idiosynkratiske risiko gennem diver-

sificering af investorens portefølje, hvorfor investoren udelukkende bliver kompenseret 

for mængden af systematisk risiko påtaget. Den systematiske risiko, beta, udledes typisk 

for unoterede virksomheder ved at finde sammenlignelige børsnoterede selskaber. Som 

nævnt i introduktionen benyttes oftest Pure-Play metoden, hvis struktur også vil være 

udgangspunktet for denne opgave. Pure-Play metoden består hovedsageligt af følgende 

fem steps:  

Step 1 Identificér sammenlignelige virksomheder: Først analyseres den belyste 

virksomheds interne og eksterne forhold for bedre at kunne forstå dennes for-

hold og tilhørende strategi således at sammenlignelige børsnoterede virksom-

heder, der, ideelt set, er udsat for samme underliggende risiko, kan findes.  

Step 2 Find beta for egenkapitalen: Herefter kan beta for egenkapitalen (betavær-

dien, beta etc.) estimeres historisk for disse udvalgte virksomheder ved lineær 

regression.  

Step 3 Un-lever: Før beta anvendes, justeres denne for den virksomhedsspecifikke ka-

pitalstruktur hos de enkelte virksomheder. Dette gøres ved at justere den ud-

ledte betaværdi for egenkapitalen, 𝛽< til betaværdien for den operationelle ri-

siko alene, 𝛽B (aktivbeta). Betaværdierne for den operationelle risiko er nu sam-

menlignelige og er, mellem de udvalgte virksomheder, ideelt set identiske.  

Step 4 Beregn gennemsnit: På baggrund af den justerede betaværdier beregnes et pas-

sende gennemsnit.  

Step 5 Re-lever: Den gennemsnitlige betaværdi tillægges betydningen af den belyste 

virksomheds valgte kapitalstruktur for at beregne det endelige estimat for beta 

på egenkapitalen.  
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En af udfordringerne med denne metode er, at den systematiske risiko, der måles ved 

beta, er beregnet på historisk data. Det antager implicit, at den historiske risiko er iden-

tisk med den fremtidige systematiske risiko. Denne antagelse er forholdsvis streng, da 

mange forhold kan forventes at ændre sig i fremtiden. Eksempelvis hvis en ny teknologi 

vinder frem og medfører, at maskiner kan erstatte den menneskelige arbejdsressource i 

større grad, så virksomheden som udgangspunkt vil have større andel af faste omkost-

ninger. Dette vil betyde, at chok på enten efterspørgsels- eller udbudssiden, grundet øget 

operationel gearing, vil resultere i større udsving i bundlinjen, da de faste omkostninger 

per definition er uafhængige af aktivitetsniveauet (Seal, 2015: 66). Denne forøgelse af 

den operationelle risiko vil betyde, at betaværdien kan forventes at værre større i frem-

tiden. En sådan ændring er et eksempel på, at beta kan ændre sig over tid. Netop denne 

ændring i beta vil skabe inkonsistens mellem historisk observeret beta og den fremtidige 

systematiske risiko, hvilket ikke som udgangspunkt fanges i Pure-Play metoden.  

Afhandlingen vil herefter beskæftige sig med to forskellige metoder til at estimere beta 

for en virksomhed. De to metoder vil begge følge Pure-Play metodens fem steps, men 

vil have forskellige tilgange til Step 1, hvor sammenlignelige selskaber skal findes. Den 

første metode baserer sig på branchetilhørsforhold og er derfor identisk med den kon-

ventionelle Pure-Play metode. Den anden metode baserer sig på selskaber med identiske 

nøgletal som udgangspunkt for ensartet beta. Nedenfor vil det blive redegjort for, hvorfor 

henholdsvis branchetilhørsforhold og identiske nøgletal teoretisk kan lede til de sande 

betaværdier.  

2.2 Den branchebaserede metode 
I praksis er den fremtidige systematiske risiko, beta, for enten en noteret eller unoteret 

virksomhed typisk fundet gennem Pure-Play metoden, hvor sammenlignelige børsnote-

rede virksomheder findes på baggrund af deres branchetilhørsforhold. Teoretisk er det 

nok blot at finde én perfekt sammenlignelig virksomhed i Pure-Play metoden. Men da 

denne perfekte virksomhed ikke findes i praksis, er en portefølje af sammenlignelige 

virksomheder nødvendig for at eliminere ekstreme observationer bedst muligt. Her vil 

selve estimatet af beta umiddelbart ikke påvirkes af, at antallet af virksomheder øges fra 
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1	til 𝑛, men da den idiosynkratiske risiko falder proportionalt med 𝑛, 𝜎@0 =
DEF

G
, opnås der 

mere konsistente resultater ved at danne porteføljer (Bodie, Kane & Marcus, 2014:  329). 

Den generelle værdiansættelseslitteratur erkender, at et branchetilhørsforhold ikke nød-

vendigvis indebærer, at virksomhedernes underliggende systematiske risiko er den 

samme i praksis. For eksempel noterer Fuller og Kerr (1981: 998) sig,  

Given the inherent difficulties of the matching process, it would be naïve to sup-

pose that the cost of capital of the Pure-Play would correspond precisely to that of 

the division. 

På trods af de empiriske skævvridninger, der kan være ved empirisk validering af meto-

den, finder Fuller og Kerr (1981) alligevel metoden valid i praksis. For at kunne benytte 

metoden videre i afhandlingen foretages der i den følgende sektion en teoretisk redegø-

relse for at etablere det teoretiske udgangspunkt. Udledningen vil tage udgangspunkt i 

de forhold, der taler for udvælgelse af sammenlignelige virksomheder gennem det kon-

ventionelle branchetilhørsforhold, og hvorfor sammenlignelighed på baggrund af bran-

chetilhørsforhold skal lede til identisk systematisk risiko. Dette gøres med henblik på at 

kunne foretage en empirisk test af de to metoder senere.  

2.2.1 Definition af en branche 
Definitionen af en branche har aldrig været entydig og er derfor ofte genstand for dis-

kussion (Nightingale, 1978). En branche er ideelt defineret som en gruppe virksomheder, 

hvis produkter fungerer som tætte substitutter for kunden - det vil sige produkter med 

høj positiv kryds-priselasticitet.  

Der kan nemt opnås en for bred eller smal definition af en branche som beskrevet af 

Tirole (1988), der selv foreslår, at branchen defineres på ny for hver enkelt problemstil-

ling og/eller analyseområde. Hvis det eksempelvis hævdes, at to produkter tilhører det 

samme marked udelukkende, hvis de er perfekte substitutter, så vil hvert marked i prak-

sis blive betjent af én enkel virksomhed. Alle virksomheder differentierer deres produkt 

i en eller anden grad (enten fysisk eller i form af tilgængelighed, beliggenhed eller en 

anden faktor), hvorfor to produkter aldrig vil være to perfekte substitutter. Dog vil de 
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fleste virksomheder i praksis ikke operere under monopolistiske forhold. En prisstigning 

vil medføre, at kunderne i nogen grad vil substituere mod en lille gruppe af alternative 

produkter. Derfor bør definitionen af en branche ikke være for smal. 

Definitionen bør omvendt heller ikke være for bred. Et hvilket som helst produkt er po-

tentielt en substitut for et andet produkt, om ikke andet i meget lille grad. Et marked bør 

dog ikke bestå af hele økonomien, da dette åbenlyst ikke vil tillade analyse af forskellige 

brancher.  

Fra et empirisk perspektiv kan markedsafgrænsningen afgøres baseret på approksimativt 

identisk output og/eller input. Empirisk kategorisering af brancher foretages i praksis af 

private samt offentlige organisationer, der leverer statistisk data. Disse taksonomier er 

ofte omtalt brancheklassifikationssystemer. Systemerne indeholder typisk et hierarki af 

klassifikationsniveauer. Alle virksomheder er tildelt en branche på det mest detaljerede 

niveau baseret på specifikke udvælgelseskriterier. Nogle brancheklassifikationssystemer 

definerer kategorier baseret på produktion og teknologi, mens andre definerer kategorier 

baseret på output. I dette henseende vil det anvendte brancheklassifikationssystem være 

The Standard Industrial Classification (SIC).  

Tabel 2.1: Brancheklassificering 
Denne tabel viser hvordan en branche rent teknisk er opdelt i undergrupper og tildeles en branche-
specifik SIC-kode. Antallet af cifre i SIC-koden øges i takt med at branchens definition indsnævres. 

Klassifikationsniveau Eksempel SIC-kode 

Branche-gruppe Transportation by Air SIC2: 45 

Branche Air Transportation, Sched-
uled, and Air Courier Services 

SIC3: 451 

Sub-branche Air Courier Services SIC4: 4513 
 

I det følgende vil SIC blive gennemgået som eksempel til at beskrive, hvordan branche-

klassifikationssystemer virker generelt. SIC er opdelt i et tretrins hierarki herunder Bran-

che-gruppe, Branche og Sub-branche, hvilket er det mest detaljerede klassifikationsni-

veau i SIC. Alle Sub-brancher tilhører en Branche, og alle Brancher tilhører en Branche-

gruppe. Således tilhører alle virksomheder en ’branche’ på alle niveauer. Hver virksom-
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hed er tildelt en branche på baggrund af dennes principielle forretningsmodel. SIC an-

vender omsætning som den primære faktor i bedømmelsen af virksomhedens forret-

ningsmodel, dog er virksomhederne klassificeret både kvantitativt og kvalitativt (MSCI, 

2016).  

2.2.2 Branchetilhørsforhold som driver for beta 
Før det diskuteres, hvorvidt inddeling i brancher bør lede til ligheder i den underliggende 

systematiske risiko hos virksomhederne, bør det kortlægges i hvilke situationer, bran-

cheklassifikationssystemerne fører til en kategorisering af virksomheder med positiv 

krydspriselasticitet, lignende aktiver, inputs etc., og i hvilke situationer de ikke gør. I det 

følgende vil der udelukkende blive redegjort for situationer, hvor klassifikationen leder 

til en vis grad af sådanne ligheder. Ligeledes vil situationer, hvor klassifikationen ikke 

leder til de nødvendige ligheder, blive berørt sidst i afsnittet.   

Under antagelsen, at virksomheder klassificeret i den samme branche anvender lignende 

teknologi, identiske inputs og opererer i det samme produktmarked, vil der være teore-

tiske argumenter for, at de også konvergerer mod samme underliggende systematiske 

risiko. Joseph (2013) skelner mellem tre typer af brancherisiko: (1) risiko der stammer 

fra det eksterne miljø, (2) branche-specifik risiko og (3) risiko der stammer fra branchens 

drivers. Den førstnævnte type af branche risiko er den, der stammer fra ændringer i det 

overordnede eksterne miljø såsom politiske beslutninger eller ændringer i købsadfærd 

hos kunden. Den anden type af risiko er branchespecifik herunder priskrige. Den tredje 

risiko stammer fra ændringer i efterspørgslen på slutproduktet eksempelvis ændringer i 

råvarepriser, der påvirker alle interessenter i værdikæden herunder alle leverandører 

frem til slutbrugeren. Desuden vil ligheder i risiko fremkomme, hvis virksomhederne 

sælger det samme produkt og derfor konkurrerer på samme produktmarked. Sådanne 

virksomheder har samme risiko for negative efterspørgselsændringer samt chance for 

positive efterspørgselsændringer. Dette vil, ceteris paribus, skabe korrelerede omsætnin-

ger ved ændringer i efterspørgslen, hvilket medfører en lighed i usikkerheden af fremti-

dige pengestrømme for de to virksomheder. Det samme argument gælder for virksom-

heder med samme input. Disse virksomheder er udsat for samme risiko for negative og 

positive udsving i udbuddet. Igen bør en branchespecifik korrelation af omkostningerne 
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forventes, når udsving i udbuddet forekommer. Som eksempel kan her nævnes, at alle 

aktører i Branche-gruppen ”Transportation by air” (SIC: 45) vil være påvirket kollektivt 

af en stigning i olieprisen, men kun Sub-branchen ”Air Courier Services” (SIC: 4513), 

vil være påvirket af påkrævet lovkrav om øget bemanding på kurerfragt. I sidste ende 

leder dette til en lighed i de fremtidige pengestrømme. Samtidigt er de risici, virksom-

hederne er udsat for, naturligt linket til den grad af arbejdskraftsintensitet og kapitalin-

tensitet, der er nødvendig for at producere et produkt. Meget arbejdskraftsintensive bran-

cher er særligt eksponeret overfor lønudgifter, mens kapitalintensive brancher er mere 

eksponeret overfor renteniveauer, hvilket medfører ligheder i de ovennævnte risikoek-

sponeringer. Ydermere vil det nuværende stadie i industriens livscyklus forventes at 

have stor indflydelse på risikoeksponeringen (Nielsen & Lodahl, 2016). Eksempelvis vil 

en branche i et modent stadie normalt være karakteriseret som værende væsentligt min-

dre eksponeret overfor systematisk risiko end en branche i vækstfasen. 

Når virksomheder i den samme officielle brancheklassifikation ikke opererer på det 

samme produktmarked, udgør det en teoretisk udfordring ved udvælgelse af sammenlig-

nelige virksomheder baseret på branchetilhørsforhold jf. Pure-Play metoden. Der kan 

ligge praktiske udfordringer i, at de officielle brancher er for brede til at blive anvendt 

til at opfange økonomisk adfærd. De fleste virksomheder har mere end ét produkt, og 

markedet for hver af disse produkter har sandsynligvis forskellige underliggende forhold 

og dermed risici. Produkterne tilhører muligvis forskellige brancher end den branche, 

virksomheden som helhed er tildelt, mens andre brancher helt generelt har en række for-

skellige produkter, der hver især har forskellig eksterne risici. Andre virksomheder pro-

ducerer så specialiserede produkter, at de næsten ikke kan tildeles en konkurrent og der-

med en branche. Hvis denne type virksomhed har en eller to konkurrenter, så er disse 

sandsynligvis ikke børsnoteret og kan derfor ikke medtages som sammenlignelig virk-

somhed grundet manglendes markedsdata. Alle disse forhold udgør udfordringer i den 

praktiske udførsel af Pure-Play metoden.  

Der er således et teoretisk udgangspunkt for at anvende branchetilhørsforhold som ud-

vælgelsesmetode af sammenlignelige virksomheder til estimering af beta. Som nævnt 
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kan det ikke forventes, at metoden er fejlfri grundet potentielle estimeringsfejl ved an-

vendelse i praksis. 

2.3 Den nøgletalsbaserede metode 
Formålet med dette afsnit er at udlede og identificere de teoretiske forhold fra virksom-

hedens regnskab, der driver beta. Rationalet er, at hvis nøgletal kan forklare beta, kan en 

virksomheds peergruppe defineres som de virksomheder, der har lignende nøgletal i ste-

det for virksomheder, der tilhører samme branche. 

Selv om betakomponenten ikke naturligt dekomponeres til at være en funktion af for-

skellige nøgletal, som det eksempelvis er tilfældet med multipler i relativ værdiansæt-

telse, erkendes en teoretisk dekomponering af betydningsfulde forhold for beta (Brealey 

et al., 2013: 197-199; Petersen & Plenborg, 2012: 228-229). Denne dekomponering be-

står overordnet af følgende forhold, der vil skabe strukturen for resten af dette afsnit: 

• Finansiel risiko 

• Operationel risiko 

De efterfølgende delafsnit vil derfor forsøge at udlede de præcise teoretiske forhold med 

hensyn til ovenstående grupperinger. Da den finansielle risiko udelukkende har en be-

tydning for egenkapitalbeta og ikke aktivbeta, vil dette være det første, der betragtes. Da 

den senere empiriske test tager udgangspunkt i den observerbare egenkapitalbetaværdi, 

har den finansielle risiko en markant betydning og er essentiel i forhold til senere at 

kunne justere for gældsforhold på tværs af sammenlignelige virksomheder, som beskre-

vet ovenfor i Pure-Play metoden, uanset udvælgelseskriterie for peergruppen. Derudover 

vil det blive vist i Afsnit 2.3.3, hvordan observerbare regnskabsmæssige nøgletal teore-

tisk kan udledes under specifikke forudsætninger.  

2.3.1 Finansiel risiko 
Den teoretiske effekt af finansiel risiko i corporate finance har igennem det sidste år-

hundrede været genstand for stor analyse i litteraturen (Modigliani & Miller, 1963; Har-

ris & Pringle, 1985; Damodaran, 1994; Meyers, 1974; Miles & Ezzell, 1980). Formålet 

med dette afsnit er således at påvise en teoretisk sammenhæng mellem den finansielle 
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gearing H
I

 og beta egenkapital 𝛽<  med matematiske udledninger, baseret på de anta-

gelser tidligere forskere har anvendt og som leder til deres resultater. Værdien af et sel-

skab, 𝑉, vil være udgangspunktet for udledningerne. Det vil blive vist hvordan værdien 

af et selskab, er et resultat af tre forskellig dele. Herefter vil det blive vist hvordan beta 

teoretisk afhænger af disse tre dele og hvordan forholdet mellem beta og finansiel gea-

ring kan udledes under forskellige antagelser om gældsforholdets struktur og udvikling 

på tværs af perioder. I nedenstående udledninger vil der blive skildret mellem gearede 

og ugearede selskaber hvis værdier vil være vist som henholdsvis 𝑉K eller 𝑉L. 

Udgangspunktet er at værdien for et ugearet selskab (𝑉M) er lig egenkapitalen 𝐸L : 𝑉L =

𝐸L. For et gearet selskab vil det have en andel af gæld 𝐷K  og værdien vil kan dermed 

vises som 𝑉K = 𝐸L + 𝐷K. Dette baseres på markedsværdier, hvilket også vil være ud-

gangspunktet for de senere beregninger nedenfor i dette afsnit. Værdien af det gearede 

selskab kan imidlertid også forklares som værende værdien af egenkapitalen med tillæg 

af værdien af renteskatteskjoldet (𝑆) og samlet forklares som 𝑉K = 𝐸L + 𝑆. Ved at sætte 

disse to fremgangsmåder lig hinanden og løse for 𝐸K, kan det vises at 

𝐸K + 𝐷K = 𝑉L + 𝑆	

𝐸K = 𝑉L − 𝐷K + 𝑆 

Som nævnt i indledningen er 𝑉L lig 𝐸L og derfor kan 𝐸L substitueres ind 

 						𝐸K = 𝐸L − 𝐷K + 𝑆 (2.4) 

Da beta er det vægtede gennemsnit af en porteføljes betakomponenter, 𝛽< =

(𝛽'𝑤')Q
'RS , kan egenkapital beta betragtes som  

𝛽< =
𝐸L
𝐸K

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

𝛽T +
𝑆
𝐸K

𝛽U 

 = 1 +
𝐷K − 𝑆
𝐸K

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

𝛽T +
𝑆
𝐸K

𝛽U (2.5) 

Kortvarigt antages det, at virksomheder har et konstant gældsniveau, som vil give et 

skatteskjold svarende til 
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𝑆V = 𝑟H𝐷K𝑇 

Renteskatteskjoldet kan her forklares ved at hvis en virksomhed har en gæld 𝐷K , som 

der betales renter 𝑟T  af og der betales skat af renterne (𝑇), så sparer virksomheden 

således skat hvert år svarende til 𝑟H𝐷K𝑇, hvilket betegnes renteskatteskjoldet. Grundet 

antagelsen om det konstante gældsniveau vil det også være tilfældet at 𝛽X = 𝛽T, eftersom 

at skatteskjoldet er proportionelt med afkastet på gælden. Derudover kan nutidsværdien 

af skatteskjoldet beskrives som 

𝑆 =
𝑆V

1 + 𝑟T V

Q

VRS

=
𝑟H𝐷K𝑇
𝑟H

= 𝐷K𝑇 

Ved at benytte ovenstående antagelser kan ovenstående udtryk for skatteskjoldet substi-

tueres ind i Formel 2.5 og vise at 

𝛽< = 1 +
𝐷K − 𝑆
𝐸K

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

𝛽T +
𝑆
𝐸K

𝛽U 

 = 1 +
𝐷K(1 − 𝑇)

𝐸K
𝛽B −

𝐷K
𝐸K

𝛽T +
𝐷K𝑇
𝐸K

𝛽T (2.6) 

Hamada (1972) bygger ovenpå teori af Modigliani og Miller1 (1958) og antager (1) at 

gældsniveauet i nominelle termer er konstant, (2) 𝛽T = 0 og (3) at 𝑟X = 𝑟H. Første og 

sidste antagelse sikrer her, at skatteskjoldet er proportionelt med markedsværdien af gæl-

den. Ved at implementere disse antagelser i Formel 2.6 kan det vises at  

 𝛽< = 1 +
𝐷K(1 − 𝑇)

𝐸K
𝛽B (2.7) 

Formel 2.7 er naturligt konsistent med resultaterne af Hamada (1972). Antagelsen om 

et fast gældsniveau er umiddelbart ikke realistisk, om end en god approksimation og kan 

benyttes ved værdiansættelsen af mindre kortsigtede projekter (Myers, 1974), hvor an-

                                                        
1 Det kan vises at Formel 2.6 er konsistent med Modigliani og Miller (1958), da Modigliani og Miller (1958) 
antager 𝑇 = 0 samt 𝛽T = 0. I dette tilfælde kan Formel 2.6 omskrives til 𝛽< = 𝛽B 1 + H

I
.  
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tagelsen om fast gældsniveau er opfyldt. Derfor vil det fremadrettet antages at gældsfor-

holdet, H
I

, og ikke gældsniveauet, er konstant. Dette gældsforhold rebalanceres 𝑘 gange 

per periode. Indledningsvis benyttes 𝑘 = 1. Grundet denne antagelse splittes skatteskjol-

det op i to dele; en del der repræsentere skatteskjoldet i det første år (𝑡 = 1) og en del 

der repræsenterer alle fremtidige renteskatteskjold (𝑡 > 1). Den første del er en kendt 

funktion af virksomhedens gældsforhold, hvor  𝛽U = 𝛽H, da værdien kendes på nuvæ-

rende tidspunkt. Den anden del vil omvendt der vil variere med hensyn til værdien af 

selskabet i fremtiden, hvorfor antagelsen 𝛽X = 𝛽\ findes rimelig. Renteskatteskjoldet 

kan derfor forklares som: 

𝑆𝛽U =
𝑟H𝐷K,VRS𝑇
1 + 𝑟H

𝛽H + 𝑆 −
𝑟H𝐷K,VRS𝑇
1 + 𝑟H

𝛽B 

Herefter substitueres højre side af ovenstående formel ind Formel 2.5. Derefter simpli-

ficeres udtrykket, og der fås: 

𝛽I = 1 +
𝐷K
𝐸K

1 −
𝑟H𝑇
1 + 𝑟H

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

1 −
𝑟H𝑇
1 + 𝑟H

𝛽H 

Som beskrevet antager ovenstående 𝑘 = 1, men for 𝑘 > 1, hvor renten angives som årlig 

effektiv rente skal renteskatteskjoldet 𝑟H𝑇 ændres til 1 + 𝑟H
]
^ − 1 𝑇. Ændres hele 

ovenstående formel findes det for 𝑘 rebalanceringer per periode:  

𝛽I = 1 +
𝐷K
𝐸K

1 −
1 + 𝑟H

S
_ − 1 𝑇

1 + 𝑟H
S
_

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

1 −
1 + 𝑟H

S
_ − 1 𝑇

1 + 𝑟H
S
_

𝛽H 

Og ved at antage kontinuerlig rebalancering, 𝑘 = ∞, vil 𝛽< kunne beskrives som 

 lim
_→Q

𝛽< = 1 +
𝐷K
𝐸K

𝛽B −
𝐷K
𝐸K

𝛽T (2.8) 

Omskrives dette bliver formlen konsistent med udledningen af Harris og Pringle (1985): 

𝛽< = 𝛽B +
𝐷
𝐸

(𝛽B − 𝛽T) 
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Ofte antages det dog at 𝛽T = 0 (Fernandez, 2006). 𝛽T udtrykker sensitiviteten mellem 

gælden og markedsafkastet, hvorfor antagelsen 𝛽T = 0 som afspejler uafhængighed, fin-

des rimelig.  Det endelige forhold kan derfor vises som 

 𝛽< = 𝛽B 1 +
𝐷
𝐸

 (2.9) 

På baggrund af ovenstående udledning, kan det ses at Formel 2.7 og Formel 2.9 er 

forholdsvis ens, uagtet at de begge antager at skatter eksisterer. Antagelserne for Formel 

2.9 findes mest realistiske, hvorfor denne formel vil blive brugt fremadrettet i afhandlin-

gen. Endnu vigtigere viser udledningen at finansiel gearing har en påvirkning på beta, 

hvorfor det kan forventes at en større finansiel risiko, udtrykt ved højere gearing vil lede 

til en højere beta.  

2.3.2 Operationel risiko 
Den operationelle risiko i et selskab kan måles på flere måder og en høj operationel risiko 

vil også betyde en høj aktivbeta (Brealey et al., 2013: 197). En høj grad af operationel 

risiko er normalt kendetegnet ved at de faste omkostninger udgør en relativt stor andel 

af omkostningsbasen. Omvendt vil selskaber der har en meget variabel struktur, alt andet 

lige, have en lavere operationel risiko. Fra et teoretisk udgangspunkt vil virksomheder 

med høj operationel risiko klare sig relativt bedre end gennemsnittet i perioder hvor den 

samlede økonomi klarer sig godt, grundet et højt produktionsniveau, mens den vil klare 

sig ringere i perioder hvor det går dårligt. Den operationelle risiko er således proportionel 

med sensitiviteten, hvorfor de to begreber kan sidestilles i denne henseende. 

Betragtes Formel 2.3 er det igen forhold der påvirker 𝜎.0  der ønskes forklaret. Med ud-

gangspunkt i Brealey et al. (2013: 197-198) kan ovenstående beskrivelse af faste om-

kostninger relativt til variable omkostninger forklare operationel risiko og dermed en 

højere aktivbeta. Afsættet vil være, at værdien af et aktiv kan bestemmes ud fra nutids-

værdien af dets omsætning, fratrukket de faste- og variable omkostninger. På samme 

måde kan et aktivs beta, bestemmes som en funktion af beta på baggrund af omsætning, 

faste omkostninger og variable omkostninger. Dette vil være grundlaget for nedenstå-
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ende udledning. Først og fremmes vides det, at værdien af et aktiv baseret på diskonte-

rede pengestrømme er lig nutidsværdien af omsætningen fratrukket nutidsværdien af 

henholdsvis faste- og variable omkostninger der kan vises som: 

𝑃𝑉B_V'e = 𝑃𝑉f.X. − 𝑃𝑉hi − 𝑃𝑉ji 

Som også kan beskrives med udgangspunkt i omsætningen som  

𝑃𝑉f.X. = −𝑃𝑉hi + 𝑃𝑉ji + 𝑃𝑉B_V'e 

 Og fordi 𝛽f.X. er et vægtet gennemsnit af de dekomponerede betaelementer i 𝛽f.X. kan 

det beskrives som 

𝛽f.X. = 𝛽hi
𝑃𝑉hi
𝑃𝑉f.X.

+ 𝛽ji
𝑃𝑉ji
𝑃𝑉f.X.

+ 𝛽B
𝑃𝑉\_V'e
𝑃𝑉f.X.

 

Herefter antages det at 𝛽hi = 0, da de faste omkostninger er uafhængige af aktivitet. Da 

𝛽ji er givet som variable og denne komponent forventes at variere i takt med omsæt-

ningen forventes det at 𝛽ji = 𝛽i.X.. Med disse antagelser kan 𝛽f.X. substitueres for 

𝛽ji og ved at løse for 𝛽B: 

𝛽B = 𝛽f.X.
𝑃𝑉f.X. − 𝑃𝑉ji

𝑃𝑉B_V'e
 

 = 𝛽f.X. 1 +
𝑃𝑉hi
𝑃𝑉B_V'e

 (2.10) 

𝛽f.X. kan her ses som et udtryk for den cyklicitet der også kan være med til at forklare 

aktivbeta (Brealey et al., 2013: 197). Udover dette viser ovenstående Formel 2.10 at 

aktivbeta er proportionalt med forholdet mellem nutidsværdien af de faste omkostninger 

og aktiver respektive. På baggrund af dette kan det altså bevises, at der teoretisk er en 

positiv sammenhæng mellem operationel risiko og aktivbeta. 

2.3.3 Variabilitet i indtjening 
Uafhængigt af foregående inddeling af beta i forholdene operationel risiko og finansiel 

risiko, har Bowman (1979) påvist en noget utraditionel, omend interessant teoretisk ud-

ledning af forholdet mellem beta og variabilitet i indtjening. Udgangspunktet for 
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Bowman (1979) er Ball og Browns (1969) fremførelse af regnskabsmæssig beta. Regn-

skabsmæssigbeta kan betragtes som en ex-post beta, der baseres på regnskabsmæssig 

indtjening (EBIT) og ikke nominelt aktieafkast. Nedenstående udledning sker således 

ved at sammenholde regnskabsmæssig beta med anden relevant matematisk viden og en 

række antagelser der integreres. Regnskabsmæssig beta estimeres som kovariansen mel-

lem en virksomheds regnskabsmæssige overskud og overskuddet fra en markedsporte-

følje: 

 𝐴𝑐𝑐. 𝛽' =
𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑋.

𝜎.0
 (2.11) 

Herefter introduceres for simplicitetens skyld en antagelse om at alle selskaber ikke be-

ror på gæld og dermed er rent egenkapitalfinansierede, hvorfor afkastet på markedspor-

teføljen kan beskrives som det regnskabsmæssige overskud for selskaberne i markeds-

porteføljen i forhold til værdien af markedsporteføljen: 

𝑅. =
𝑋'

∑𝑉'
=
𝑋.
𝑉.

 

Hvor 𝑋' er et udtryk for den regnskabsmæssige indtjening i selskab 𝑖 og 𝑉' er et udtryk 

for værdien af selskab i. Kovariansen mellem 𝑅' og 𝑅. kan betegnes som  

𝐶𝑜𝑣 𝑅M, 𝑅. = 𝐸
𝑋'
𝑉'
− 𝐸

𝑋'
𝑉'

𝑅. − 𝐸 𝑅.  

 =
1
𝑉'
𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑅.  (2.12) 

Som herefter kan divideres med 𝜎.0  og simplificeres med udgangspunkt med viden fra 

Formel 2.1 og Formel 2.12: 

𝛽' =
1

𝑉'𝑉.𝜎.0
𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑋.  

 =
𝑉.
𝑉'
∗
𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑋.

𝜎.0
 (2.13) 
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Ved substitution af Formel 2.11 ind i ovenstående Formel 2.13, kan det vises at beta 

teoretisk kan forklares af regnskabsmæssig beta2: 

 𝛽' =
𝑉.
𝑉'
𝐴𝑐𝑐. 𝛽' (2.14) 

Bowman (1979) benytter efterfølgende teori fra Hardy, Littelwood og Pólys (1952) der 

på baggrund af Cauchy-Schwarz uligheden viser at  

𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑋. ≤ 𝜎'𝜎. 

 = 𝜎'𝜎. − δ, hvor	𝛿 > 0 (2.15) 

Herefter kan ovenstående Formel 2.15 substitueres ind i Formel 2.13 og vise at  

=
𝑉.
𝑉'
		
𝜎'𝜎. − 𝛿

𝜎.0
	

=
𝑉.
𝑉'𝜎.

𝜎' −
𝑉.𝛿
𝑉'𝜎.

 

Herefter foretages følgende grupperinger 

𝐴 =
𝑉.
𝑉'𝜎.

 

Og  

𝐵 =
𝑉.𝛿
𝑉'𝜎.

 

Herefter antages A og B som værende konstante lige som 𝛿 er, hvorefter beta kan be-

skrives gennem substitution af ovenstående som: 

 𝛽' = 𝐴𝜎' − 𝐵 (2.16) 

Da både A og B er konstante, kan Formel 2.16 herefter partielt differentieres med hen-

syn til 𝜎'  

                                                        
2 Dette resultat vil også være gældende når kapitalstrukturen ændres da værdien af et selskab her blot vil 
være en funktion af både egenkapital og gæld. 
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𝜕𝛽'
𝜕𝜎'

= 𝐴 > 0 

På baggrund af ovenstående kan det vises at 𝐴 forventes at være positiv og dermed at 

variabilitet i indtjeningen kan forventes at have en positiv påvirkning på beta. Den teo-

retiske udledning beror på et par strenge antagelser, herunder at flere variable holdes 

konstant. Bowman (1979) noterer også at forholdet mellem variabilitet i indtjening og 

beta ikke er naturligt, omend muligt at skabe under de givne antagelser. På trods af disse 

antagelser fungerer forholdet som et supplement til de foregående udledninger. Fordelen 

er at dette forhold er langt mere konkret og nemt at implementere i et nøgletal til senere 

analysebrug.  

Til trods for at ovenstående udledninger kan klarlægge en teoretisk sammenhæng, kan 

det være svært at benytte for den videre analyse, da de udledte forhold ikke er direkte 

observerbare i data på tværs af brancher. En individuel justering af ovennævnte ikke-

observerbare forhold for hvert enkelt selskab til anvendelig analyse på et statistisk re-

præsentativt niveau, er uden for omfanget af denne afhandling. Eksempelvis er udled-

ningen for den operationelle gearing til stede, men svær at implementere i den senere 

empiriske test til at besvare Undersøgelsesspørgsmål 3. Derfor vil det næste delafsnit 

tage udgangspunkt i empiriske resultater, der kan forklare beta. Den induktive tilgang til 

identifikation af observerbare nøgletal findes nødvendig, da der ikke findes et naturligt 

teoretisk udgangspunkt for nøgletals påvirkning af beta. 

2.3.4 Empiriske resultater 
I en erkendelse af at ovenstående teoretiske dekomponering af beta ikke er tilstrækkelig 

anvendeligt på tværs af et stort antal observationer i henhold til den senere analyse, sup-

pleres der med en induktiv tilgang med udgangspunkt i udvalgt litteratur. Formålet er at 

finde regnskabsmæssige nøgletal, der empirisk har vist sig at kunne forklare beta med 

en signifikant forklaringskraft. Fokus i studierne har primært været variable som udbe-

talingsgraden, variabilitet i indtjening, pengestrømme, aktivstørrelse, likviditetsgraden 

samt gældsforholdet. 

Historisk har de empiriske studier metodisk omhandlet bestemmelsen af forklarende va-

riable til responsvariablen beta. De forklarende variable tager udgangspunkt i offentlig 
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tilgængelig data herunder nøgletal og regnskabsmæssige værdier, der kan observeres el-

ler beregnes uden at foretage korrektioner med hensyn til regnskabspraksis. Beaver et 

al. (1970), Jarvela et al. (2009) og Abdelghany (2005) finder en signifikant betydning af 

udbetalingsgraden som variabel til at kunne forklare beta. Beaver et al. (1970) finder 

ligeledes, at resultaterne forbedres, når der ikke tages udgangspunkt i enkeltobservatio-

ner, men når observationerne sammensættes i porteføljer. Dette bekræfter den teoretiske 

begrundelse i porteføljesammensætningen fra Afsnit 2.1.2. Den teoretiske forklaring på, 

hvorfor udbetalingsgraden kan forklare beta, motiveres af, at virksomheder følger en 

dividendestabiliserende udbetalingsstrategi og kun udbetaler dividende, hvis det ikke 

forventes ændret inden for den nærmeste fremtid (Beaver et al., 1970). Derfor kan ud-

betalingsgraden ligeledes anses som ledelsens skøn af, hvor usikker indtjeningen er i de 

kommende år er. Som redegjort for kan der forventes en negativ sammenhæng mellem 

udbetalingsgraden og betaværdien.  

Variabiliteten i indtjening testes også som en særskilt variabel og benyttes som et surro-

gat for den cyklicitet, der kan forklare beta. Overnormalt overskud i nogle perioder men 

underskud i andre perioder kan være et tegn på cykliske tendenser, der kan forklare en 

høj betaværdi. Beaver et al. (1970), Jarvela et al. (2009) samt Farrelly et al. (1985) finder 

alle sammen en signifikant forklaringsgrad ved denne variabel på et sammenligneligt 

grundlag. Dernæst finder Abdelghany (2005) en signifikant sammenhæng mellem ud-

viklingen i indtjening og beta. Udvikling i indtjening og variabilitet i indtjening kan have 

en høj korrelation, da en virksomhed med høj vækst i indtjening også vil have en stor 

variabilitet, målt ved standardafvigelse. 

En virksomheds likviditetsgrad3 er et velkendt udtryk for den regnskabsmæssige likvi-

ditet, og traditionelt kan det forventes, at en højere likviditetsgrad fører til en lavere beta 

som følge af lavere risiko (Abdelghany, 2005). Abdelghany (2005) finder en signifikant 

sammenhæng, dog med omvendt fortegn, som er konsistent med resultaterne af Farrelly 

et al. (1985), der dog ikke finder variablen signifikant. Det omvendte fortegn kan forkla-

res ved et bias, der opstår, da mange større selskaber har en lavere likviditetsgrad grundet 

deres stærke bankforbindelser og lette adgang til kapitalmarkedet (Farrelly et al., 1985). 

                                                        
3 Kortfristede aktiver fratrukket kortfristede forpligtelser 
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Beaver et al. (1970) samt Er og Kaya (2012)4 tester ligeledes likviditetsgradens forkla-

ringsgrad uden at finde signifikante resultater. Det omtalte bias kan være med til at for-

klare, at en virksomheds størrelse kan have en betydning: Større selskaber har, på grund 

af deres størrelse, en lavere grad af risiko resulterende i en lavere betaværdi. Abdelghany 

(2005) samt Farrelly et al. (1985) bekræfter denne hypotese ved at påvise en stærk for-

klaringsgrad mellem størrelse og beta. Omvendt finder Beaver et al. (1970) samt Er og 

Kaya (2012) forholdet uden signifikant betydning. 

Da finansiel gearing kan forklare beta igennem Formel 2.9, har dette forhold naturligvis 

også været genstand for empiriske tests. På trods af det teoretiske forhold er resultaterne 

yderst forskellige. Hvor Er og Kaya (2012), Abdelghany (2005) samt Jarvela et al. 

(2009) ikke kan påvise en signifikant sammenhæng, påviser Beaver et al. (1970) samt 

Farrelly et al. (1985) det modsatte. Ved at betragte ovenstående empiriske resultater, 

kunne dette lede til en opfattelse af, at effekten kan have været aftaget over tid. Dette bør 

dog ikke være en rimelig forklaring, men nærmere naturlig mangel på komplet sammen-

lignelighed på tværs af studierne. Det bemærkes, at der ikke er entydigt empirisk bevis 

for, at finansiel gearing har en påvirkning på beta. 

På baggrund af ovenstående gennemgang af de empiriske resultater med hensyn til at 

kunne forklare den systematiske risiko igennem nøgletal, må det kunne konkluderes, at 

det til en vis grad er muligt. Resultaterne afspejler flere nøgletal med stor inkonsistens 

på tværs af de forskellige studier, mens andre nøgletal er mere gennemgående konsi-

stente. På trods af dette viser empirien, at forholdene udledt i dette kapitel kan vises 

igennem surrogater af nøgletal, hvilket øger tilgængeligheden og behandlingen af vari-

able med hensyn til den videre analyse. Omvendt vil nøgletallene have svært ved at iso-

lere den systematiske risiko fra den idiosynkratiske risiko. 

                                                        
4 Den empiriske test foretages på et meget smalt datagrundlag, hvilket er med til at øge usikkerheden og kan 
være med til at forklare insignifikansen. 
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2.4 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af det teoretiske afsnit konkluderes, at sammenlignelige virksom-

heder teoretisk kan udvælges ud fra både et branchetilhørsforhold samt baseret på nøg-

letal ved estimering beta. Teoretisk blev der for udvælgelse gennem branchetilhørsfor-

hold påvist en teoretisk sammenhæng mellem virksomheder med samme input og/eller 

output, der således kan forventes at have tilnærmelsesvis samme effekt af chok i efter-

spørgselsforhold og/eller udbudsforhold. Dette forhold er derfor med til at sikre ensar-

tethed på tværs af branchen i den operationelle risiko og hermed beta.  

For udvælgelse gennem fundamentale faktorer blev det teoretisk udledt, at der er en te-

oretisk sammenhæng mellem virksomhedens operationelle risiko, finansielle risiko og 

beta. Sammenhængen mellem den operationelle risiko og beta blev vist i Formel 2.10 

og afhænger dermed af sensitiviteten mellem omsætningen og markedet samt forholdet 

mellem de faste omkostninger og de samlede aktiver. Ligeledes blev der fundet en teo-

retisk sammenhæng mellem beta og virksomhedens finansielle risiko udledt som et pro-

portionalt forhold mellem beta og gældsforholdet i kapitalstrukturen. Ydermere blev der 

påvist en sammenhæng mellem variabiliteten i indtjeningen og beta, omend under 

strenge antagelser. I mangel på en teoretisk sammenhæng mellem konkrete nøgletal og 

beta, kan det på baggrund af Afsnit 2.4.3 med hjemmel i empiriske studier konkluderes, 

at nøgletal som virksomhedens udbetalingsgrad, likviditetsgrad og finansielle gearing 

kan forklare beta.  
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Kapitel 3 

3 Litteraturanalyse  
I dette kapitel beskrives tidligere studier og empiriske resultater for estimering af beta 

for unoterede virksomheder og divisioner af en virksomhed. Dette kapitel vil således 

være centreret omkring det andet undersøgelsesspørgsmål og bidrage til en større forstå-

else af de empiriske resultater, der definerer litteraturen igennem en analyse af udvalgt 

litteratur. 

Der er aldrig blevet fundet konsensus omkring én korrekt metode til estimering af beta 

blandt teoretikere og praktikere. Historisk set har to metoder dog vundet frem og er ble-

vet teoretisk og praktisk anerkendt: Pure-Play metoden (Fuller & Kerr, 1981; Bowman 

& Bush, 2006) og Full-Information metoden (Ehrhardt & Bhagwat, 1991: Kaplan & 

Petterson, 1998; Chua et al., 2006). Senere har teoretikere bidraget til litteraturen ved at 

inkludere regnskabsmæssige værdier, der har et teoretisk fundament (Gordon & Halpern, 

1974; Bowman & Bush, 2006). 

Generelt kan de ovennævnte metoder betegnes som CCA metoder. Ved Pure-Play me-

toden udledes betaværdien for en branche ved at tage et gennemsnit af betaværdierne for 

et antal virksomheder, der udelukkende opererer i denne branche og dermed ikke har 

nogle operationer uden for denne. Full-Information metoden medtager derimod også 

virksomheder kendt som konglomerater, der opererer i flere brancher samtidigt for netop 

at have så meget information med i estimeringen af beta som muligt. Her tages der ud-

gangspunkt i, at hver virksomheds beta er det markedsværdivægtede gennemsnit af dets 

divisioners betaer defineret på baggrund af branche. Et eksempel på dette kan vises med 

en virksomhed, der har to divisioner i hver sin branche. Lad det være givet, at virksom-

hedens ene division står for 40% af markedsværdien af det samlede selskab, og denne 

division befinder sig i byggebranchen, der er kendetegnet med en beta lig 0,8, og den 

resterende del af virksomheden befinder sig i råvareproduktionen af beton, der er ken-

detegnet ved en beta lig 0,7. Her vil virksomhedens samlede beta kunne beregnes som 
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0,74.5 Med dette udgangspunkt kan beta for hver branche findes som koefficienterne i 

en regression, hvor responsvariablen er beta for hver enkelt virksomhed, og de forkla-

rende variable er hver divisions markedsbaserede vægte. Fælles for CCA-metoderne er, 

at én beta udledes for hele branchen. Det antages således, at den systematiske risiko er 

identisk blandt virksomhederne i branchen.  

Ydermere testes forskellige branche-definitioner i litteraturen (Ehrhardt & Bhagwat, 

1991) samt implikationen af anvendelsen af den gearede egenkapital beta fremfor den 

ugearede aktivbeta (Chua et al., 2006), som i denne opgave bidrager til en bedre forstå-

else af estimeringen af beta.  Denne gren af litteratur kan i en bredere kontekst kategori-

seres som studier af estimering af beta for unoterede virksomheder og divisioner af en 

virksomhed som nævnt i introduktionen. De historiske metoder og empiriske resultater 

vil herefter blive gennemgået for bedre at kunne søge inspiration til afdækningen af de 

videre undersøgelsesspørgsmål samt for at skabe sammenlignelighed, så resultaterne se-

nere kan sammenlignes og diskuteres med den eksisterende litteratur.  

3.1 Metode anvendt i litteraturen 
Pure-Play metoden bygger generelt på en fem-steps fremgangsmåde identificeret af 

Bowman og Bush (2006) og er i sin enkle form kort redegjort for i Afsnit 2.1.2. Frem-

gangsmåden er dog ikke entydigt fortolket og er forsøgt udfordret af en bred vifte teore-

tikere. Følgende vil de respektive steps, deres fortolkninger og løsningsmodeller således 

blive gennemgået. Yderligere vil der blive redegjort for de videnskabelige metoder de 

forskellige forskere har benyttet til at opnå deres resultater med henblik på inspiration til 

den senere empiriske analyse. 

Det første step i Pure-Play metoden er at identificere virksomheder, der er sammenlig-

nelige med hensyn til den underliggende systematiske risiko. Generelt anvendes virk-

somheder inden for samme branche som sammenlignelige virksomheder (Fuller & Kerr, 

1981; Bowman & Bush, 2006). Dette første step er dog i praksis et af de større proble-

mer, hvorfor flere løsningsmodeller er blevet præsenteret. Problemet er, at børsnoterede 

Pure-Plays ofte ikke kan findes, evt. fordi branchen er meget snævert defineret, eller 

                                                        
5 0,4 ∗ 0,8 + 0,6 ∗ 0,7 = 0,74 
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fordi kapitalmarkedet ikke er tilstrækkeligt udviklet i det respektive land (Chua et al., 

2006; Cummins & Phillips, 2005). Hver enkelt studie har derfor sin egen raffinerede 

udvælgelsesmetode, der ønskes undersøgt.  

Udvælgelsesmetoderne testes empirisk ved hjælp af omfattende stikprøve-analyser af 

finansiel data herunder kapitalmarkedsdata og offentlig tilgængeligt regnskabsdata. Data 

benyttes oftest gennem adgang til databaser fra flere forskellige leverandører. En af de 

mest anerkendte leverandører af finansiel data er COMPUSTAT, der udbyder data, der 

strækker sig tilbage til 1950 for over 10.000 børsnoterede virksomheder. Den mest an-

vendte database i litteraturen er netop COMPUSTAT (Gordon & Halpern, 1974; Kaplan 

& Petterson, 1998; Chua et al., 2006; Ehrhardt & Bhagwat, 1991). En anden leverandør 

af data, der anvendes er Bloomberg (Bowman & Bush, 2006). Det bør yderligere næv-

nes, at de enkelte studier primært benytter én database og derfor ikke tester på tværs af 

de tilgængelige databaser. Til gengæld bliver der i nogle studier anvendt data fra adskil-

lige år for at teste for forskelligheder over tid eller opnå et større datasæt (Fuller & Kerr, 

1981; Gordon & Halpern, 1974; Chua et al., 2006). Sidstnævnte motiv har den svaghed, 

at observationerne i dette tilfælde ikke er uafhængige, da flere observationer er fra 

samme virksomhed og dermed er korrelerede. Da databaserne primært benytter objek-

tive regnskabsværdier, bør valg af database ikke have en stor betydning. Dog kan der 

være tilfælde, hvor databaserne tilføjer justeringer samt beregner tillagte værdier. Her 

kan det eksempelvis nævnes, at Bloomberg som standard beregner beta som ”adjusted 

beta”, mens den betaværdi, der primært benyttes i litteraturen, benævnes som ”raw beta” 

i Bloombergs database. 

De diskuterede litterære studier, der vedrører estimering af beta, anvender tværsnitsun-

dersøgelser som primært analyseværktøj. Som eksempel benyttes der, i den rene form af 

estimering af beta i Pure-Play metoden, en simpel lineær regression med den estimerede 

betaværdi fra Pure-Play virksomhederne som modellens uafhængige variabel og den ob-

serverbare faktiske beta som responsvariabel (Fuller & Kerr, 1981; Bowman & Bush, 

2006). Da metoden antager, at kun virksomheder, der opererer i én branche, kan benyt-

tes, begrænser det data i en høj grad, da alle konglomerater sorteres fra som beskrevet 

indledningsvis. 
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I de undersøgelser, hvor det er aktiemarkedernes manglende størrelse, der er omdrej-

ningspunktet, foreslås videreudviklinger af CCA. I disse forfinede modeller inkluderes 

konglomerater i datagrundlaget for at finde sammenlignelige virksomheder. Disse frem-

gangsmåder bygger på det forhold, at virksomhedens beta er et vægtet gennemsnit af 

virksomhedens divisioners beta som vist i eksemplet ovenfor. Når betaværdierne for 

konglomeraterne samt deres respektive divisioners vægte er estimeret, kan betaværdi-

erne for divisionerne således løses som med matematisk programmering. En tilgang til 

at løse det nævnte problem har tidligere været lineær programmering (Boquist & Moore, 

1983). Udfordringen med denne fremgangsmåde er, at der ikke findes én unik optimal 

løsning, hvorfor senere litteratur primært har beskæftiget sig med multipel lineær regres-

sion til at estimere en løsning, der minimere fejlledet (Ehrhardt & Bhagwat, 1991; 

Bowman & Bush, 2006; Chua et al., 2006). Denne metode er bedre kendt som Full-

Information metoden og blev første gang introduceret af Ehrhardt og Bhagwat (1991).  

Uagtet om der er tale om simpel eller multipel lineær regressions i henholdsvis Pure-

Play metoden eller Full-Information metoden beskrevet ovenfor, er studierne gennem-

ført i en kombination med diverse statistiske tests for at afgøre præcisionen og signifi-

kansgraden af estimaterne. Eksempelvis anvender Ehrhardt og Bhagwat (1991) samt 

Bowman og Bush (2006) Student’s t-test til at afgøre den individuelle signifikans af 

koefficienterne i deres multiple regressionsmodel. Andre signifikanstests til at afgøre, 

hvorvidt en metode er bedre end en anden, er tosidet binomial tests (Ehrhardt & Bhag-

wat, 1991) samt Wilcoxon rank sum test (Chua et al., 2006). Ydermere anvendes F-tests 

til at sammenligne det overordnede fit af forskellige modeller i et horse-race studie 

(Bowman & Bush, 2006).  

Som supplerende metode til at vurdere estimeringsevnen benyttes der absolutte procen-

tuelle afvigelser 𝐴𝑃𝐸  mellem den estimerede værdi og den observerede værdi (Fuller 

& Kerr, 1981) for hvert selskab, inden der foretages et median- og gennemsnitsestimat 

af datasættets værdier. Dette giver et simpelt og intuitivt evalueringskriterium. Her vil 

lavere absolutte relative fejl være at foretrække, da det er et udtryk for, at modellen har 

en mere præcis estimeringsevne. Absolutte procentuelle afvigelser beregnes af Fuller & 

Kerr (1981) som: 
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 𝐴𝑃𝐸 =
𝛽<f}X. 	− 𝛽<<XV.

𝛽<f}X.
 (3.1) 

Flere studier diskuterer det problem, at der netop ved udvælgelsen af sammenlignelige 

virksomheder tildeles en større grad af subjektivitet i definitionen af en branche. Derfor 

anvender studierne standardiserede brancheklassifikationssystemer til bestemmelse af, 

hvilke virksomheder der er sammenlignelige for netop at øge objektiviteten (Ehrhardt & 

Bhagwat, 1991; Kaplan & Petterson, 1998; Chua et al., 2006; Bowman & Bush, 2006). 

Typisk anvendes Standard Industry Classification niveau 4 (SIC4) som branchedefini-

tion (Ehrhardt & Bhagwat, 1991; Kaplan & Petterson, 1998; Chua et al., 2006). Antallet 

af sammenlignelige selskaber, der bør indgå i analysen, er ligeledes genstand for diver-

sitet på tværs af studierne. Kaplan & Petterson (1998) benytter fem eller flere virksom-

heder i definitionen af en branche, mens Fuller og Kerr (1981) benytter alle mulige sel-

skaber, om end dette kan være blot ét enkelt selskab såvel som 65 alt efter, hvor mange 

der findes i branchen. Når der anvendes flere end ét selskab, beregnes der et gennemsnit 

af de respektive operationelle betaværdier. Her benytter Fuller og Kerr (1981) median-

estimatet, mens Bowman og Bush (2006) benytter et aritmetisk gennemsnit. Fordelen 

ved at øge antallet sammenlignelige virksomheder i analysen er, at effekten af statistiske 

outliers samt estimationsfejl reduceres (Brealey et al., 2013). På den anden side er der et 

trade-off ved at inkludere flere virksomheder, da graden af sammenligneligheden må 

forventes at blive mindre (Bowman & Bush, 2006). 

Endvidere er det, som en del af Pure-Play metoden, normalt at justere beta for forskelle 

i den finansielle gearing med reference til Miller og Modiglianis (1958) berømte propo-

sitioner (Koller et al., 2005; Brealey et al., 2013). Teorien forudsætter således, at egen-

kapitalbetaværdien skal justeres for kapitalstrukturen, da afkastet til ejerne bliver mere 

risikofyldt, som gældsandelen øges. Hamada (1972) er kendt for at være den første til at 

udlede dette forhold udtrykt som formel til netop dette formål, og denne formel anvendes 

direkte af Bowman og Bush (2006) samt Fuller og Kerr (1981) i deres studier. Nogle 

studier forsøger endda at udfordre dette forhold og undersøger, hvorledes gældsjusterin-

gen af beta i Pure-Play metodens Step 3 og 5 har en betydning for præcisionen i estime-

ringen af beta (Butler et al., 1991: 899; Fuller og Kerr, 1981; Chua et al., 2006). Metoden 

opstilles således, at estimering af beta foretages med og uden disse steps, og hvis der 
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ikke er en signifikant forskel mellem de to metoder, har forholdet ingen signifikant be-

tydning. Der er dog ikke fremlagt entydige empiriske resultater af, hvorledes justeringen 

har en påvirkning på estimeringen af beta. Chua et al. (2006) viser, at kapitalstruktur 

justeringen har en forbedrende effekt i estimeringen af beta. Her findes det, at justeringen 

af Miller og Modigliani (1958) giver bedre resultater end den af Hamada (1972). I mod-

sætning til Chua et al. (2006) finder hverken Butler et al. (1991: 899) eller Fuller og Kerr 

(1981) justeringen til at have en signifikant forbedrende effekt i estimeringen af beta.  

3.2 Beviser for CCA baseret på branchetilhørsforhold 
I denne sektion bliver de empiriske resultater, der taler for estimering af beta gennem 

valg af sammenlignelige virksomheder med branchetilhørsforhold, præsenteret. Fuller 

og Kerr (1981) samt Bowman og Bush (2006) står for de væsentligste bidrag i litteratu-

ren. De studerer forskellige måder at anvende og teste CCA metoden baseret på bran-

chetilhørsforhold. Dette fører således også til forskellige resultater, som vil blive præ-

senteret nedenfor. Slutteligt vil resultaterne til fordel for Full-Information metoden blive 

beskrevet.  

På grund af Pure-Play metodens intuitive tilgang og lette anvendelighed har denne me-

tode generelt vundet frem i praksis (Bruner et al., 1998). Fuller og Kerr (1981) var nogle 

af de første til at gennemføre empiriske test af Pure-Play metoden. De anvendte 60 ame-

rikanske testvirksomheder med dertilhørende 142 amerikanske Pure-Plays. Data blev 

indsamlet fra 1976 til 1978 og blev hentet fra Value Line, hvilket er en kommerciel 

undersøgelses- og udgivelsesvirksomhed, der fulgte 1.700 virksomheder på daværende 

tidspunkt. Deres metode var at sammenligne observerbare betaværdier på børsnoterede 

virksomheder med virksomhedens aggregerede betaværdi på divisionsniveau, estimeret 

ved hjælp af Pure-Play metoden (value additivity princippet). Hvis der var flere end én 

sammenlignelig virksomhed, blev medianen anvendt som gennemsnitsmetode. Efterføl-

gende anvendte de således simpel lineær regression for at teste forholdet mellem den 

observerede betaværdi og den estimerede betaværdi (Fuller & Kerr, 1981). Her fandtes 

der en forklaringsgrad, 𝑅0, på 0,78, og samtidig blev den relative standardafvigelse be-

regnet til 9% med ingen tegn på systematisk over- eller underestimering (Fuller & Kerr, 
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1981). Resultaterne viser således en stærk sammenhæng mellem den observerede beta-

værdi og den, ved hjælp af Pure-Play metoden, estimerede betaværdi. Yderligere rap-

porteres der absolutte relative afvigelser, der er gengivet i nedenstående Tabel 3.1. 

Tabel 3.1: Uddrag af Tabel IV fra Fuller & Kerr (1981) 
Uddrag af Fuller og Kerrs (1981) Tabel IV, der viser forskelligheder i evalueringskriterier ved for-
skellig håndtering af Pure-Play metodens Step 3 og 5. Resultaterne er baseret på deres 1977-del af 
datasættet.  

 Eksklusiv justering 
for gearing 

Justeret for gearing 
(bogført værdi) 

Justeret for gearing 
(markedsværdi værdi) 

Gennemsnit est. beta 1,045 1,108 1,200 
Median 𝐴𝑃𝐸 7,9% 17,1% 31,8% 
Gennemsnit 𝐴𝑃𝐸 5,3% 15,8% 16,6% 

 

Som vist findes der en relativt lav absolut relativ afvigelse 𝐴𝑃𝐸  i studiet af Fuller og 

Kerr (1981), når der ikke justeres for finansiel gearing. Som det ses forværres 𝐴𝑃𝐸 ved 

at justere for finansiel gearing, målt ved bogført værdi, og yderligere ved at anvende 

markedsbaserede værdier for egenkapital og gæld. Dette er således belægget for konklu-

sionen, at justering af finansiel gearing ikke leder til en forbedret estimeringsevne. På 

samme tid bør det bemærkes, at den gennemsnitlige estimerede betaværdi er stigende 

igennem de tre modeller og afviger mere og mere fra datasættets gennemsnit på 1,031 

(Fuller & Kerr, 1981). Dette antyder kraftigt, at justeringen af finansiel gearing skaber 

en overestimering, der er kraftigt medvirkende til den højere fejlestimering udtrykt igen-

nem median- og gennemsnitsestimatet for 𝐴𝑃𝐸. Afslutningsvis nævner Fuller & Kerr 

(1981), at et naivt gæt på en betaværdi lig 1 vil medføre en gennemsnitlig 𝐴𝑃𝐸 på 18,2%. 

Pure-Play metoden samt value additivity princippet bliver således empirisk bevist i dette 

studie, og Fuller og Kerr (1981) konkluderer derfor, at Pure-Play metoden generelt er en 

accepteret metode til estimering af betaværdier.  

Resultaterne er et vigtigt bidrag til litteraturen vedrørende bestemmelse af kapitalom-

kostning herunder estimering af betaværdier på divisionsniveau. Studiet var det første til 

at undersøge CCA som metode til estimering af beta, og det, at fremgangsmåden og de 

underliggende antagelser, herunder særligt value additivity princippet, alle er teoretisk 

funderet, øger yderligere resultaternes pålidelighed. 
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Selvom resultaterne empirisk validerer Pure-Play metoden, så udelader forfatterne en 

vigtig diskussion af, hvorledes de sammenlignelige virksomheder udvælges. De har så-

ledes manipuleret data på 1.700 virksomheder ned til 202 virksomheder. Data er kun 

blevet inkluderet, hvis et selskabs virksomheder har kunne danne gode Pure-Plays - det 

vil sige virksomheden kun repræsenterer én branche (Fuller & Kerr, 1981). Resultaterne 

kan derfor forventes at have været forringet, hvis udvælgelseskriteriet havde været lem-

pet, hvilket der ofte er behov for i praksis. Den praktiske anvendelse er således begrænset 

til kun at være valid inden for de kriterier, datasættet er udvalgt på baggrund af.  

Bowman og Bush (2006) tester ligeledes CCA som metode gennem en test af Pure-Play 

metoden. Her anvendtes udelukkende data fra året 2003 på baggrund af 572 amerikanske 

børsnoterede virksomheder med en omsætning større end USD 10m. Undersøgelsesde-

signet blev opbygget som et horse-race mellem tre modeller, hvor størrelse, operationel 

gearing, omsætningsvækst, udbetalingsgrad samt earnings-to-price og book-to-market 

nøgletal yderligere blev inkluderet i alternative modeller. Endvidere blev det undersøgt, 

hvorvidt størrelsesforholdet på virksomhederne samt størrelsen af peergruppen har no-

gen effekt på resultatet. Data blev hentet fra Bloomberg, hvor de anvendte Bloombergs 

eget brancheklassifikationssystem til at inddele virksomhederne i brancher. Forfatterne 

havde sat en grænse per branche på minimum otte virksomheder, hvorfor studiet inde-

holdt 23 brancher i alt.  

Ligesom Fuller og Kerr (1981) anvender Bowman og Bush (2006) lineær regression til 

at teste den observerede betaværdi overfor den estimerede betaværdi. Dog udvider de 

testmetoden til at være en multipel regressionsmodel i deres alternative modeller således, 

at den observerede betaværdi bliver regresseret mod den estimerede betaværdi kombi-

neret med udvalgte nøgletal. 

For hver branche blev fire virksomheder udvalgt som sammenlignelige virksomheder 

(kontrolgruppen) for branchens resterende virksomheder, der således ville figurere som 

testvirksomheder. Det aritmetiske gennemsnit blev beregnet på kontrolgruppens beta-

værdier, efter at disse er blevet justeret for virksomhedernes respektive kapitalstruktur. 

Til justeringen anvendtes Hamadas (1972) formel: 
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𝛽< = 𝛽B 1 + 1 − 𝑇
𝐷
𝐸

 

Hvor 𝛽< er virksomhedens egenkapitalbetaværdi, og 𝛽B er virksomhedens aktivbeta. 𝑇, 

𝐷 og 𝐸 er henholdsvis selskabsskattesatsen, markedsværdien af virksomhedens gæld og 

egenkapital. Hver branche ender således op med én specifik branchebeta (Bowman & 

Bush, 2006). I første omgang blev kontrolgruppen på fire virksomheder dannet som me-

dianvirksomheden fra hver kvartil i datasættet baseret på omsætningsvolumen. Senere 

blev de fire største virksomheder udvalgt for at gøre udvælgelsen mere realistisk i for-

hold til, når betaværdien for en unoteret virksomhed skal findes hos noterede virksom-

heder. Efterfølgende blev to alternative modeller defineret som6: 

Model 1:  

𝛽'~ = 𝛼 + 𝑏S𝛽��~ + 𝑏0𝑆𝑖𝑧𝑒' + 𝑏�𝑂𝐿' + 𝑏�𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ' + 𝑏�𝐷𝑖𝑣' + 𝑏�𝐸𝑃' + 𝑏�𝐵𝑇𝑀'

+ 𝜖'~ 

Model 2: 

𝛽'~ = 𝛼 + 𝑏S𝛽��~ + 𝑏0𝑆𝑖𝑧𝑒' + 𝑏�𝑂𝐿' + 𝑏�𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ' + 𝑏�𝐷𝑖𝑣' + 𝜖'~ 

Model 2 har den fordel, at alle værdierne kan findes for unoterede virksomheder, hvorfor 

denne er mere anvendelig i praksis.  

Bowman og Bush (2006) formulerede i alt fire modeller, to standardmodeller med hen-

holdsvis en sammenlignelig virksomhed fra hver kvartil og en, hvor de anvender de fire 

største virksomheder, begge baseret på omsætningsvolumen, samt to nye alternative mo-

deller, Model 1 og Model 2. Standardmodellen (kvartil) havde en estimationsfejl7 

på	−0,0070, hvilket ikke er signifikant forskelligt fra nul, hvorfor modellen ikke er bi-

ased i nogen retning. Den anden standardmodel, hvor der justeres for et størrelses bias, 

                                                        
6 𝛽'~ er den observerede egenkapitalbetaværdi for virksomhed 𝑖 i branche 𝑗. 𝛽��~ er den estimerede egenka-
pitalbetaværdi baseret på Pure-Play metoden for virksomheder i branche 𝑗. 𝑆𝑖𝑧𝑒' er logaritmen af virksom-
hedens årlige omsætning. 𝑂𝐿' er virksomhedens operationelle gearing og er approksimeret til ændringen i 
EBIT i forhold til ændringen i omsætningen. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ' er virksomhedens omsætningsvækst over det seneste 
år. 𝐷𝑖𝑣' er udbetalingsgraden for indeværende år og blev trukket direkte fra Bloombergs database. 𝐸𝑃' og 
𝐵𝑇𝑀' er henholdsvis earnings-to-price ratio og book-to-market ratio og er ligeledes trukket via databasen.   
7 Estimationsfejl beregnes af Bowman og Bush (2006) som 𝛽B<XV. − 𝛽Bf}X. , er derfor ikke direkte sammen-
lignelige med 𝐴𝑃𝐸 som præsenteret af Fuller & Kerr (1981). 
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viser omvendt en estimationsfejl på -0,0479, hvilket er signifikant forskelligt fra nul, og 

modellen giver således systematisk en lavere betaværdi end den observerede betaværdi. 

Model 1 giver en estimationsfejl på 0,0000 og er således heller ikke biased i nogen ret-

ning. Problemet med denne model er imidlertid, at ikke alle de anvendte variable kan 

udledes for unoterede virksomheder, og modellen har derfor en begrænset anvendelig-

hed. Model 2 viser samme resultater som Model 1, blot med variable der let kan anven-

des i praksis, og med en forklaringsgrad på 𝑅0 = 0,49. Modellen må derfor siges at være 

anvendelig i nogen grad. Bowman og Bush (2006) finder samtidigt, at der ved at inklu-

dere flere virksomheder i peergruppen kan forventes en øget forklaringsgrad.  

Full-Information 

Ehrhardt og Bhagwat (1991) var de første til at introducere og gennemføre en dybdegå-

ende empirisk test af Full-Information metoden. Som tidligere beskrevet er fordelen ved 

denne metode, at konglomerater her også kan anvendes som sammenlignelige virksom-

heder, og de sammenlignelige virksomheder består ikke længere kun af Pure-Plays, der 

udelukkende operere i én branche. De tester modellen på data fra 1986 bestående af 

4.287 amerikanske virksomheder. Forfatterne anvender COMPUSTAT som database.   

Som beskrevet ovenfor baserer metoden sig på antagelsen om, at virksomhedens beta 

svarer til det vægtede gennemsnit af virksomhedens enkelte divisioners betaværdier. 

Ehrhardt og Bhagwat (1991) anvender således en multipel regressions model til at re-

flektere dette. Virksomhedens overordnede betaværdi er den afhængige variabel i mo-

dellen, mens de enkelte divisioners vægte er de uafhængige variable. Vægtene bør i te-

orien være markedsværdibaserede, men er i studiet approksimeret til at være de respek-

tive divisioners andel af den totale omsætning, da de markedsværdibaserede vægte ikke 

er observerbare. I regressionen vil koefficienterne således udgøre branchebetaværdierne. 

Regressionsmodellen er således sat op som følgende8: 

𝑎' =
𝑆~
𝑆'
𝑎~ + 𝑒'

G

~RS

 

                                                        
8 Oprindelig notation af Ehrhardt & Bhagwat (1991) er benyttet hvor 𝑎' er den overordnede betaværdi for 
virksomhed 𝑖, 𝑎~ er betaværdien for division 𝑗 og 𝑆 er omsætningen.  
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Brancherne bliver identificeret og defineret ved hjælp af SIC2. Estimationsfejlene på 

Full-Information branchebetaværdierne er efterfølgende holdt op imod estimationsfej-

lene på Pure-Play metodens betaværdier.  

Regressionsmodellen viste sig at være særdeles signifikant med en 𝑎𝑑𝑗. 𝑅0 = 0,69. Kun 

fire ud af i alt 70 brancher havde ikke signifikante beta-koefficienter på et 5% signifi-

kansniveau.  Ved at anvende Full-Information metoden blev der i gennemsnit fundet 

99,8 sammenlignelige virksomheder per branche, hvorimod Pure-Play metoden kun le-

verede 43,9 virksomheder. De fundne branchebetaværdier i Full-Information metoden 

indeholder således mere end dobbelt så meget information i forhold til Pure-Play meto-

den (Ehrhardt & Bhagwat, 1991). 

Ehrhardt og Bhagwats (1991) vigtigste bidrag til litteraturen er, at de introducerer en ny 

metode til estimering af beta, der inkluderer konglomerater. Denne metode vil således 

umiddelbart være mere anvendelig i lande med mindre kapitalmarkeder, eksempelvis 

Danmark, hvor børsnoterede Pure-Play virksomheder vil være mere sjældne.  

Et af problemerne med Ehrhardt og Bhagwats (1991) studie er, at de ikke finder direkte 

beviser for, at betaværdierne er mere præcise i Full-Information metoden end Pure-Play 

metoden. Da metoden er mere kompleks, kan det derfor diskuteres, om den er overflødig. 

Yderligere justeres der ikke for forskelle i virksomhedernes kapitalstruktur, og det anta-

ges således, at alle virksomheders kapitalstruktur er ens, eller at forholdet kan ignoreres. 

Kaplan og Peterson (1998) anerkender Ehrhardt og Bhagwats (1991) metodologi og un-

dersøger derfor Full-Information metoden nærmere under eksakt samme forhold og me-

todologi som foregående studie. Nærmere bestemt ønsker forfatterne at undersøge hvil-

ken af Full-Information og Pure-Play metoderne, der giver det mest præcise estimat af 

beta. De finder at Full-Information metoden er signifikant bedre end Pure-Play metoden, 

samt at Pure-Play metoden i gennemsnit estimerer en for høj betaværdi (Kaplan & Pe-

terson, 1998). Dog har de samme begrænsninger som Ehrhardt og Bhagwat (1991), da 

de ikke forholder sig til justeringen af kapitalstruktur.  

Et senere studie af Full-Information foretages af Chua et al. (2006). De studerer forskel-

lige variationer af metoden, herunder justering for kapitalstruktur samt anvendelse af 
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andre approksimationer for divisionernes respektive vægte. Chua et al. (2006) noterer 

sig, at markedsværdier af gældsforholdet bør benyttes, men benytter regnskabsmæssige 

værdier som approksimation, da markedsværdier ikke findes på divisionsniveau for en 

virksomhed. Denne approksimation nævnes at være konsistent med tidligere litteratur 

(Chua et al., 2006). Herefter sammenlignes de forskellige variationer med hinanden og 

med Pure-Play metoden.  De anvender ligeledes amerikanske virksomheder i deres da-

tagrundlag via COMPUSTAT. Data er hentet fra perioden 1991 til 2001. Ligesom Ehr-

hardt og Bhagwat (1991) anvender Chua et al. (2006) ovennævnte multipel regressions-

model til at estimere betaværdierne for en branche. De tester i alt 24 forskellige regres-

sionsmodeller, der hver især indeholder sin egen variation af Full-Information metoden.  

Dernæst sammenlignes præcisionen af de respektive modeller og Pure-Play betaværdi-

erne ved at teste, hvor præcist modellerne kan forudsige divisionernes betaværdi et år 

frem (dvs. 𝑡 + 1). Som evalueringskriterie anvendes Mean Square Error (MSE).  

På de 24 forskellige regressionsmodeller fandt Chua et al. (2006) forklaringsgrader, 𝑅0, 

i intervallet 0,20 til 0,25, hvilket er relativt lave værdier i forhold til de andre ovennævnte 

studier. Ved hjælp af MSE på de respektive modeller findes det, at betaestimaterne for-

bedres ved at justere for kapitalstruktur, mens der ikke er nogen signifikante forbedringer 

eller forringelser i at anvende forskellige approksimationer for de markedsbaserede di-

visionsvægte. Endeligt bliver det fundet, at Pure-Play metoden rent faktisk leverer de 

bedste estimater for beta (Chua et al., 2006). 

Chua et al. (2006) bidrager således til litteraturen med en udvidet, grundig og mere kri-

tisk undersøgelse af Full-Information som metode, eftersom Ehrhardt og Bhagwats 

(1991) resultater var mere tvivlsomme. De kommer således med yderligere beviser for 

Full-Information som metode, men bidrager også med forskellige variationer i imple-

menteringen. Hvor andre studier blot vælger én fremgangsmåde, forholder Chua et al. 

(2006) sig således kritisk overfor flere parametre i metoden, der ikke tidligere har været 

nævnt. Det skal dog nævnes, at en af begrænsningerne i studiet er, at denne undersøgelse 

af adskillige variationer af metoden kun foretages på én enkelt branche. Det antages så-

ledes at resultaterne er repræsentative for alle brancher generelt, hvilket potentielt ikke 
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er tilfældet. Ydermere indeholder datagrundlaget i studiet dotcom-krisen i år 2000, hvil-

ket kan have indflydelse på resultaterne Chua et al. (2006). 

3.3 Beviser for CCA baseret på nøgletal 
Der har ikke hidtil i litteraturen været udarbejdet empiriske studier, der har forsøgt at 

finde sammenlignelige virksomheder baseret på nøgletal i estimeringen af beta. Derimod 

har flere studier forsøgt at forklare beta direkte ved hjælp af nøgletal og beregnet sig til 

en betaværdi, frem for at finde betaværdier ved hjælp af sammenlignelige virksomheder 

(dvs. CCA). Især i perioden 1970 til 1990 forsøgte flere studier at undersøge dette for-

hold dog med tvetydige resultater og manglende praktisk brugbarhed. 

På trods af ovennævnte nytænkning bestemmes en divisions afkastkrav stadig ved hjælp 

af CAPM og dermed beta. Metoden forholder sig ikke direkte til bevægelser i aktiekur-

sen i forbindelse med beregningen, men anvender i stedet fundamentale faktorer så som 

regnskabstal, der må forventes at have indflydelse på aktiekursen og dermed den syste-

matiske risiko. Hvis dette forhold kan påvises, er der således grundlag for at anvende 

fundamentale faktorer til bestemmelse af beta frem for bevægelser i aktiekursen.  

Når korrelationen mellem den fundamentale faktor og beta er bevist ved hjælp af en 

omfattende stikprøve analyse, kan den respektive faktor anvendes som surrogat for ak-

tiekurser i beregningen af beta for en virksomhed. Da der således ikke er behov for ka-

pitalmarkedsdata i estimeringen, er modellen anvendelig for unoterede virksomheder. 

Det grundlæggende princip er vist i nedenstående formel9, der tager udgangspunkt i For-

mel 2.1, som er vist i Afsnit 2.1.1: 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣 𝑋', 𝑋.

𝜎�?
0  

I de teoretiskbaserede studier blev det udledt, at faktorer udledt fra virksomhedens fi-

nansielle og operationelle gearing er de væsentligste fundamentale faktorer, der teoretisk 

kan forklare virksomhedens systematiske risiko (Bowman, 1979; Conine, 1982; Gordon 

& Halpern, 1974; Lev, 1974).  

                                                        
9 𝛽 er den beregnede betaværdi hvor division 𝑖. 𝑋 er en udledt fundamental fakor. 𝑚 er markedet.  
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Empirisk undersøger både Gordon og Halpern (1974) samt Beaver et al. (1970) adskil-

lige variable i simple og multiple regressionsanalyser. Gordon og Halpern (1974) tester 

hovedsageligt vækst i indtjening og skaber en betaværdi for vækst i indtjening, 𝑔', mod 

vækst i indtjeningen for det samlede marked, 𝑔.: 

𝛽 =
𝐶𝑜𝑣 𝑔', 𝑔.

𝜎�?
0  

Rationalet er her, at hvis der er en høj korrelation mellem denne ovenstående betaværdi 

og den kapitalmarkedsbaserede betaværdi, kan vækst i indtjening benyttes i de situatio-

ner, hvor markedsbaserede værdier ikke er tilgængelige. Sammenhængen testes på bag-

grund af 49 selskaber, hvor der findes en korrelation på 0,66. Korrelationen er imidlertid 

ikke særlig stærk og kan forklares med, at det er mere end indtjening, der har en påvirk-

ning på prisen (Gordon & Halpern, 1974). Denne lave korrelation forklarer således de 

efterfølgende relativt svage resultater, men tilføjer et vigtigt bidrag til litteraturen, da 

resultaterne kan forklares ved den lave korrelation og ikke den generelle tilgang ved at 

benytte regnskabsmæssige værdier. 

Som beskrevet i Afsnit 2.3.4 undersøger Beaver et al. (1970) hvilke regnskabsmæssige 

værdier, der kan forklare beta. Udover dette benytter de også disse værdier til at måle, 

hvor godt dette kan prædiktere betaværdier for fremtidige perioder gennem multipel re-

gressionsanalyse. Efter at have ekskluderet insignifikante variable finder de ved de tre 

resterende og signifikante variable en forklaringsgrad målt ved 𝑅0 lig 0,447. Dette er et 

resultat, der altså i nogen grad kan forklare betaværdien for fremtidige perioder. Vigtigt 

er det at notere sig, at nøgletallene ikke benyttes til at danne peergrupper, men til direkte 

at estimere en betaværdi. 

Nøgletalsbaserede peergrupper i relativ værdiansættelse 

Udover estimering af beta ved hjælp af sammenlignelige børsnoteret virksomheder er 

det i corporate finance litteraturen også almindelig anerkendt at anvende sammenligne-

lige virksomheder til multipel værdiansættelse. Ved multipel værdiansættelse findes de 

sammenlignelige virksomheder ligeledes på baggrund af branche, da der her ønskes en 



Delkonklusion  42 

identisk forretning, der således handler til den samme pris per indtjeningskrone som den 

belyste virksomhed.  

Senest er denne metode forsøgt udfordret af Knudsen et al. (2015), hvor virksomhedens 

sammenlignelige virksomheder findes på baggrund af nøgletal frem for branchetilhørs-

forhold. Forfatterne tester flere forskellige variationer og finder en generel signifikans i 

deres resultater, hvilket understøtter deres resultater yderligere. Metoden er blandt andet 

ikke begrænset til en enkel multipel, men kan anvendes på flere forskellige herunder P/E 

og EV/EBITDA m.fl. Det er primært studiets klare teoretiske fundament, der gør, at 

metoden er så relativt stærk.  

Knudsen et al. (2015) er en forlængelse af tidligere foretaget studier af henholdsvis 

Bhojraj og Lee (2002) og Dittmann og Weiner (2005). Tilfælles har de, at de i større 

grad bekræfter, at nøgletalsbaserede peergrupper i relativ værdiansættelse som minimum 

bør overvejes i forhold til en branchebaseret tilgang.  

3.4 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af dette kapitels litteraturanalyse konkluderes, at forskellige meto-

der til at estimere beta er blevet undersøgt i litteraturen. Studierne for Pure-Play var de 

første til at bryde frem og har været ganske overbevisende. Efterfølgende er Full-Infor-

mation blevet introduceret, da der i nogle tilfælde kan være vanskeligt at finde børsno-

terede Pure-Plays. På trods af den højere kompleksitet ved Full-information modellen er 

det svært at sige, hvilken model der forudser de mest præcise værdier, men da Pure-Play 

metoden er mere simpel og praktisk anvendelig, er det denne, der har vundet frem i 

praksis.  

Yderligere kan det konkluderes, at der overordnet er konsensus omkring valget af meto-

dologi blandt de forskellige studier. Eksempelvis forsøger de fleste studier at modellere 

prædiktionsevnen gennem regressionsanalyse eller ved at minimere estimeringsfejlene i 

𝐴𝑃𝐸. Generelt forsøger de respektive forfattere at standardisere deres undersøgelsesde-

sign således, at deres resultater er sammenlignelige med tidligere undersøgelser, hvorfor 

diversiteten i undersøgelsesdesignene er lav. Dog er der få, der undersøger påvirkningen 

af kapitalstrukturen i forbindelse med estimeringen af beta.  
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Slutteligt må det konkluderes, at litteraturen ikke i høj grad skelner mellem estimering 

af henholdsvis ex-post og ex-ante baseret betaværdier. Dertil er der ikke tidligere blevet 

foretaget analyser af nøgletalsbaserede peergrupper, som netop har den fordel at kunne 

modellere selskabsspecifikke forventninger til fremtiden. Nøgletalsbaserede peergrup-

per har dog i relativ værdiansættelse vist resultater af forbedrende karakter.  
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Kapitel 4 

4 Data og metode 
Dette kapitel har til formål at beskrive, diskutere og retfærdiggøre anvendt metode til 

besvarelse af den empiriske del af opgaven. Indledende vil udvælgelsen og behandlingen 

af datagrundlaget blive redegjort for. Efterfølgende vil den underliggende metode for 

besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 blive beskrevet. Da den empiriske analyse 

vil være todelt og besvare henholdsvis undersøgelsesspørgsmål 3 og 4 enkeltvist, vil 

dette kapitel være opdelt ligeså. Først redegøres der for metoden bag undersøgelsen af 

relevante nøgletal, der kan forklare beta (jf. undersøgelsesspørgsmål 3). Dernæst følger 

en redegørelse af metoden, der anvendes i forbindelse med at finde den mest præcise 

model (jf. undersøgelsesspørgsmål 4). Det bemærkes, at besvarelsen af undersøgelses-

spørgsmål 3 er en forudsætning for at kunne besvare undersøgelsesspørgsmål 4, hvorfor 

rækkefølgen er nødvendig. I den første del benyttes et setup til udvælgelse af nøgletal, 

der kan forklare beta lignende det, som er anvendt af Abdelghany (2005), Jarvela et al. 

(2009) samt Er og Kaya (2012). Ved at anvende et lignende design skabes der konsistens 

i metode, og sammenligneligheden øges på tværs af tidligere studier. Det anvendte setup 

har til formål at identificere de udvalgte nøgletal, der viser sig at have en signifikant 

forklaringsgrad. Disse benyttes herefter til udvælgelse af peergrupper i besvarelsen af 

undersøgelsesspørgsmål 4 i kapitlets anden del på baggrund af størst sammenlignelig-

hed. I den anden del er det opgavens fokus at finde den metode, der skaber størst værdi 

for praktikeren i estimeringen af beta for en unoteret virksomhed eller en division af et 

selskab. Overordnet vil det være estimeringsevnen for de to metoder, der vil afgøre, hvil-

ken der er bedst. Det vil senere i afhandlingen blive diskuteret, hvilke yderligere egen-

skaber de to metoder har for at kunne besvare undersøgelsesspørgsmål 4 fyldestgørende 

med fokus på ex-ante estimeringen under skiftende forudsætninger.    

Dette kapitel vil således indeholde en beskrivelse af dataudvælgelsen samt konstruktio-

nen af datasættet efterfulgt af en detaljeret redegørelse af, hvordan peergrupper rent tek-
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nisk dannes ud fra henholdsvis nøgletal og branchetilhørsforhold. Afslutningsvis vil ka-

pitlet beskrive, hvordan det påtænkes at estimere beta samt et eksempel på anvendte 

statistiske tests. 

4.1 Datagrundlag 
Datagrundlaget for denne afhandling og dennes empiriske del baseres på det amerikan-

ske S&P1500 indeks. S&P1500 er en samling af indeksene S&500 (Large Cap), S&P400 

(Mid Cap) samt S&P600 (Small Cap). Indeksene rummer tilsammen de 1.500 største 

børsnoterede amerikanske virksomheder målt på markedsværdi. Data er valgt ud fra det 

forhold, at den centrale empiriske test fordrer anvendelse af flere statistiske modeller, 

der igen forudsætter et statistisk repræsentativt antal, hvorfor et stort homogent data-

grundlag er valgt. Valget af udelukkende amerikanske børsnoterede virksomheder mo-

tiveres ud fra det forhold, at de anvender tilnærmelsesvis samme underliggende regn-

skabspraksis og skattemæssige forhold, hvilket skaber en større grad af homogenitet, end 

hvis data var valgt på tværs af lande. Dertil kan det på baggrund af litteraturanalysen 

konkluderes, at den relaterede litteratur anvender amerikansk data, hvorfor det i denne 

afhandling ligeledes anvendes for at sikre sammenlignelighed. Slutteligt motiveres val-

get af, at det nordamerikanske marked er et af de mest velfungerende og veludviklede i 

verden og står for ca. 40% af den globale aktiehandel (Desjardins, 2016). Dette minime-

rer usikkerheden i prissætningen gennem en højere markedslikviditet og sikrer en mere 

sikker estimering af beta. Dertil er kapitalmarkedet så omfattende, at hver aktie udgør en 

mindre andel af markedsindekset, hvilket er af stor vigtighed ved beregning af beta. 

Data hentes fra COMPUSTAT, hvilket er den mest anvendte database i litteraturen (Gor-

don & Halpern, 1974; Ehrhardt & Bhagwat, 1991; Chua, Change & Wu, 2006). Data 

baseres på senest tilgængeligt data fra marts 2017. Valget af S&P1500 begrænser antallet 

af observationer i de statistiske modeller i forhold til flere af de tidligere studier, hvor 

der eksempelvis også har været medtaget selskaber med OTC notering. Det vurderes, at 

størrelsen på datasættet er repræsentativt til at kunne udføre pålidelige resultater for de 

forskellige statistiske tests. En tilføjelse af flere amerikanske observationer vil medføre 

flere små virksomheder. Disse vil have en højere grad af illikviditet og dermed en større 

usikkerhed i betaestimatet, da beta er baseret på historiske markedspriser.  
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4.1.1 Behandling af datasæt 
Efter at have benyttet forrige afsnit til at definere det overordnede datasæt, benyttes dette 

afsnit til at definere, hvordan opgaven behandler data og beregner regnskabsmæssige 

værdier, som senere benyttes. Dette gøres for at sikre en høj grad af gennemsigtighed 

for læseren. 

Indledningsvist har det været nødvendigt at ekskludere et antal observationer. Den gen-

nemgående forklaring er, at det konstituerer et problem i den statistiske estimering. Af 

datagrundlaget bestående af 1.500 observationer har det først været nødvendigt at eks-

kludere 621 selskaber, da disse selskaber har haft manglende værdier i et eller flere år. 

Eksempelvis kan det her være, at femårs beta ikke er tilgængelig, hvis virksomheden 

først er børsnoteret for nyligt. Eksklusionen er nødvendig, da det er en forudsætning for 

regressionsmodellerne, at alle observationer har det samme antal variable tilgængelige. 

Herefter er der yderligere ekskluderet 245 selskaber. Disse selskaber er ekskluderet, hvis 

betaværdiens tilhørende 𝑅0-værdi er lavere end 10%. Dette gøres, da en lav 𝑅0-værdi 

ofte er et udtryk for, at en model har en ringe estimeringsevne, og resultatet vil være en 

insignifikant og meget lav beta værdi, der vil skabe en skævvridning, hvis der ikke fore-

tages en justering. Denne korrektion er konsistent med metoden af Bowman og Bush 

(2006). Efter denne korrektion er der 634 selskaber tilbage i datasættet. 

Betaværdier benyttes indledningsvist som responsvariabel i besvarelsen af undersøgel-

sesspørgsmål 3 samt i undersøgelsesspørgsmål 4, hvor betaværdierne forsøges estimeret. 

Virksomhedens observerbare betaværdi er baseret på baggrund af ugentlige observatio-

ner for de seneste fem år.  Observationerne er herefter anvendt i en regression efter For-

mel 2.2 som 𝑟' = 𝛽� + 𝛽S𝑟. + 𝜖, hvor 𝑟' er afkastet for virksomheden, og 𝑟. er afkastet 

for markedet målt som S&P500 indekset. Der er valgt en forholdsvis lang periode, da 

aktiemarkedet i USA har været relativt konsistent igennem de seneste fem år. Netop 

større udsving kan være kilde til støj i analyser, der baseres på markedsbaserede værdier 

omkring kriseår (Chua, Change & Wu, 2006). 

4.1.2 Teknisk definition og beregning af anvendte nøgletal 
Til at teste sammenhængen mellem en række variable og beta er disse variable valgt med 

udgangspunkt i Kapitel 2 for at sikre en stærk teoretisk sammenhæng. Yderligere er der 
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valgt en række nøgletal, der blev identificeres i Afsnit 2.3.4, og som empirisk har kunne 

påvise en sammenhæng. Tabel 4.1 viser en samlet oversigt over anvendte nøgletal til 

regressionsanalysen, samt hvordan de beregnes. Beregningerne af nøgletal til forklaring 

af beta benytter som udgangspunkt samme tilgange som anvendt i litteraturen. Eksem-

pelvis benyttes den naturlige logaritme af en virksomheds aktiver, ligesom det er tilfæl-

det hos Er og Kaya (2012) samt Farrelly et al. (1985).  

Tabel 4.1: Oversigt over konkrete beregninger for alle anvendte nøgletal 

Oversigt over beregninger af de forskellige nøgletal, 𝑗, for alle virksomheder, 𝑖. Nøgletallene benyttes til 

at påvise en sammenhæng mellem disse og beta samt til den videre gruppering af peergrupper baseret på 

nøgletal. 𝑃 og 𝑁 definerer forventning til nøgletallets påvirkning på beta som henholdsvis positiv eller 

negativ ud fra et teoretisk eller empirisk bevis fra opgavens Kapitel 2. Alle beregninger foretages for 

hvert af de fem seneste regnskabsår,	𝑡, inden en medianværdi er beregnet og anvendt videre hen. Medi-

anværdien er naturligvis ikke beregnet for variablen 𝑉𝐴𝑅𝐼, der er baseret på de fem regnskabsperioder.  

Variabel Beskrivelse  Beregning 

𝑆𝐼𝑍𝐸',V  Virksomhedens gennemsnit-

lige størrelse. Den naturlige 

logaritme af den totale aktiv-

masse (𝑇𝐴). 

𝑁 𝐿𝑜𝑔 𝑇𝐴',V  

𝑃𝑂𝑅',V  1 Udbetalingsgraden i procent. 
Årets udbytte 𝐷𝐼𝑉  delt med 
årets resultat efter skat 
(𝐸𝐴𝑇). 

𝑁 

2  

𝐷𝐼𝑉',V
𝐸𝐴𝑇',V

	

𝑉𝐴𝑅𝐼'  3 Standardiseret variabilitet i 
indtjening. Standard afvigel-
sen i årets resultat (EAT) delt 
med middelværdien over 𝑚 
perioder. 

𝑃 

4  

1
𝑀 𝐸𝐴𝑇',V − 𝐸𝐴𝑇�,V

0:
VRS

1
𝑀 ∗ (𝐸𝐴𝑇',V).

VRS

	

𝐿𝐸𝑉',V  5 Finansiel gearing  
6 (Leverage). Bogført rentebæ-

rende gæld (𝐷) delt med bog-
ført egenkapital (𝐸). 

𝑃 

7  

𝐷',V
𝐸',V

∗ 100	

𝐶𝑅',V  8 Likviditetsgrad  
9 (Current ratio). Kortfristede 

aktiver (𝐶𝐴) fratrukket kort-
fristede forpligtelser (𝐶𝐿). 

𝑁 

10  

𝐶𝐴',V 	− 𝐶𝐿',V	
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Yderligere benyttes der for den finansielle gearing, H
I

, regnskabsmæssige værdier som 

approksimation for markedsværdier, da disse ikke er tilgængelige for unoterede selska-

ber eller selskabers divisioner (Chua et al., 2006). 

Som udgangspunkt anvendes medianværdier af nøgletallene henover en femårige peri-

ode som input i regressionsanalysen. Den femårige periode anvendes for at sikre konsi-

stens med responsvariablen beta, der er observeret over en femårig periode. Konsisten-

sen sikrer, at alt den regnskabsmæssige information, som har været offentlig tilgængelig 

i perioden, der danner baggrund for markedsprisen for den enkelte virksomhed, er med-

taget i analysen. Der testes yderligere med middelværdier for at se, om dette fører til 

væsentlige forskelle, da dette tidligere har været anvendt i dele af litteraturen (Abdel-

ghany, 2005). Valget af medianestimatet motiveres af at være langt mindre sensitivt med 

hensyn til outliers. Dette kan vises ved hjælp af nedenstående eksempel, hvor hypoteti-

ske udbetalingsgrader er vist for en femårig periode: 

 

I Tabel 4.2 bemærkes de 100%, der udbetales i år 4, der eksempelvis kan være et udtryk 

for et ekstraordinært udbytte i forbindelse med frasalg af et datterselskab. Beregnes esti-

matet af ovenstående udbetalingsgrad som medianen, vil det her være 0%, mens middel-

værdien vil være 20%. Da estimatet skal benyttes til at forklare en betaværdi, der baseres 

på mange observationer over tid, vil det på baggrund af ovenstående eksempel være mere 

repræsentativt at benytte medianestimatet 0%. På baggrund af dette benyttes der som 

udgangspunkt en medianværdi, men som nævnt testes der yderligere også med middel-

værdi. 

Beregningen af variablen 𝑉𝐴𝑅𝐼 tager udgangspunkt i variabiliteten i indtjeningen, men 

standardiseres ved at dividere estimatet med gennemsnittet for at udligne nominelle for-

skelle og gøre værdien sammenlignelig på tværs af selskaber. Dette antager imidlertid, 

Tabel 4.2: Udbetalingsgrad 
Tabellen viser udbetalingsgraden for en hypotetisk virksomhed henover en femårig periode.  

År 1 2 3 4 5 
Virksomhed Z 0% 0% 0% 100% 0% 
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at der ikke benyttes negative værdier i gennemsnittet. Dette betyder, at hvis en virksom-

hed har haft en gennemsnitligt negativ indtjening, vil selskabet blive ekskluderet. Efter 

denne eksklusion består datasættet af 597 selskaber. 

4.2 Undersøgelse af nøgletal der kan forklare beta 
Til besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3 om hvilke regnskabsmæssige værdier, der 

kan forklare beta, tages der udgangspunkt i metodologien, der ligger til grund for resul-

taterne i Afsnit 2.3.4 og tidligere er anvendt af Abdelghany (2005), Jarvela et al. (2009) 

samt Er og Kaya (2012). Derfor vil der blive benyttet multipel lineære regressionsana-

lyser, hvor de regnskabsmæssige værdier er forklarende variable til responsvariablen 

beta. Signifikante variable vil her være et udtryk for, at statistisk tilfældighed er negli-

gerbar, og sammenhænge kan sandsynliggøres.   

Som forklarende variable benyttes der alle fem variable som angivet i Tabel 4.1. Denne 

bruttoliste tager udgangspunkt i nøgletal, der har en direkte teoretisk forklaring, og ud-

springer af den teoretiske gennemgang i Afsnit 2.3.1.-2.3.3 som eksempelvis den finan-

sielle gearing og variabiliteten i indtjeningen. Som nævnt i slutningen af Afsnit 2.3.3 

beror den teoretiske dekomponering på en række forhold, der ikke er mulige at observere 

i regnskabsmæssige værdier. Dermed ikke er tilgængeligt i store datasæt uden det er 

udsat for et betydeligt bias, der gør det uattraktivt at benytte. Som eksempel kan det 

nævnes, at udledningen af den operationelle risiko, der omfatter en virksomheds omsæt-

ningssensitivitet i forhold til markedsafkastet, 𝛽f.XæVG'G�, ikke som udgangspunkt er 

observerbar. I en erkendelse af dette indeholder bruttolisten af nøgletal i Tabel 4.1 også 

værdier, som findes i den relaterede litteratur.  

Den indledende model, der testes, indeholder samtlige variable (komplet model). Hvis 

ikke alle variable er signifikante, reduceres modellen til en mere simpel og præcis model, 

som kun indeholder statistisk signifikante variable (begrænset model). Da der ikke er en 

typisk fremgangsmåde til denne elimineringsproces, når der testes for variable i multipel 

lineær regression, benyttes to-steps fremgangsmåden fra Abdelghany (2005). Her er den 

første model den komplette model, mens den anden begrænsede model kun indeholder 

de signifikante variable i den komplette model. Dette gøres for at se, hvilken påvirkning 
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insignifikante variable kan have på de øvrige variable grundet multikollinaritet. Dermed 

fås en mere simpel og præcis model end den komplette model. Signifikansen testes ved 

Students t-test på et 5% signifikansniveau, og er signifikanskravet opfyldt, antages en 

statistisk tilfældig sammenhæng usandsynlig (Newbold et al., 2013: 497). 

4.3 Undersøgelse af udvælgelsesmetoderne  
I dette afsnit vil metoden bag selve udvælgelsesmetoderne blive forklaret. Afsnittet har 

således til formål at redegøre for, hvordan peergrupperne, der benyttes i estimeringen af 

beta, teknisk dannes. Når disse forhold er fastlagt, kan metoden anvendes empirisk, og 

de to metoder kan testes mod hinanden. Første del af afsnittet vil således omhandle me-

toden til udvælgelse af peergrupper baseret på nøgletal. Efterfølgende vil metoden til 

udvælgelse af peergrupper baseret på branchetilhørsforhold blive beskrevet. Begge me-

toder vil blive beskrevet med et detaljeret eksempel af metoden med hypotetisk data for 

at fremme forståelsen for læseren. 

4.3.1 Peergrupper baseret på nøgletal 
Efter at have fundet signifikante variable ved hjælp af metoden beskrevet i Afsnit 4.2 

benyttes de herefter til at danne peergrupper. Grundlæggende søges der for et selskab at 

finde en peergruppe, der består af selskaber med lignende nøgletal. Dette vil således 

være den ene af de to metoder, der er med i opgavens horse-race.  

Da nøgletallene i de respektive nøgletalsgrupper har forskellig størrelse og spredning, 

konstituerer forskellene i den relative standardafvigelse på tværs af nøgletalsgrupperne 

et statistisk problem. Da der minimeres på baggrund af den relative standardafvigelse, 

vil nøgletalsgrupper med en lav relativ standardafvigelse have større indflydelse end 

nøgletalsgrupper med forholdsvist højere relative standardafvigelser. Dette problem kan 

dog elimineres ved at konvertere standardafvigelserne til standardiserede Z-scores 

(Newbold et al., 2013: 77). Z-scoren, 𝑍~, indikerer, hvordan et nøgletal, 𝑗, er placeret 

statistisk i forhold til de andre ud fra en normalfordelingsantagelse med middelværdi på 

0 og standardafvigelse på 1: 
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 𝑍~ =
𝑥'~ − 𝑥~
𝑠~

 (4.4) 

Her indikerer 𝑋'~ værdien af et nøgletal 𝑗 for en virksomhed 𝑖.  𝑋~ er gennemsnittet for 

nøgletallet 𝑗 på tværs af alle observationer 𝑛 beregnet som: 

 𝑥~ =
1
𝑛

𝑥'�

G

'RS

 (4.5) 

Og 𝑠~ er stikprøvens standardafvigelse for nøgletallet 𝑗 beregnet som: 

 𝑠~ =
1

𝑛 − 1
𝑥'� − 𝑥~

0
G

'RS

 (4.6) 

Måden, hvorpå en peergruppe skal findes blandt datasættets selskaber (referenceselska-

ber) for én virksomhed (målselskabet), vises nemmest igennem følgende nedenstående 

steps: 

Step 1 Absolutte forskelle: Den absolutte forskel mellem målselskabets og referen-

ceselskabets Z-score beregnes på hver af de udvalgte nøgletal. Dette foretages 

for alle referenceselskaber. 

Step 2 Summering af forskelle: Herefter summeres de absolutte forskelle i Z-scoren 

for de udvalgte nøgletal for hvert referenceselskab10. 

Step 3 Sorter og udvælg: Herefter sorteres de summerede værdier fra step 2 efter 

størrelse. Der udvælges herefter et antal selskaber efter lavest afvigelse, som 

danner udvælgelsesgrundlag for målselskabets betaværdi.  

De nævnte 3 steps er denne opgaves udgangspunkt for at finde sammenlignelige selska-

ber og hører under Step 1 i Pure-Play metoden omtalt i Afsnit 2.1.2. Indledningsvist 

afgrænses en peergruppe til at indeholde fem selskaber i ovenstående step 3, hvilket også 

tidligere har været benyttet af Beaver et al. (1970). Som tidligere nævnt opnås der mere 

information ved at medtage flere selskaber, men risikoen for at inkludere selskaber, hvis 

                                                        
10 Dette antager, at hver af de tre nøgletal har en lige vægtning og indflydelse. 
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nøgletal divergerer mere og mere fra Målselskabets, må forventes at øges og giver der-

med et mere upræcist estimat. Der testes senere for varierende antal virksomheder til 

skabelsen af peergrupper for at teste modellens robusthed. På baggrund af ovenstående 

metode findes der individuelle peergrupper for alle selskaberne, der skiftevis agerer 

målselskab i datasættet. Da dette beror på et omfattende dataarbejde, benyttes der pro-

grammering i Excels Visual Basic11.  

Eksempel på anvendelse 

På baggrund af ovenstående metode vises det nedenfor, hvordan det anvendes for et en-

kelt målselskab. Her tages der udgangspunkt i et hypotetisk datasæt baseret på i alt 10 

virksomheder, hvor det antages, at tre variable kan forklare beta. Disse variable vil i den 

empiriske test være forskellige observerbare nøgletal og er vist nedenfor i Tabel 4.3 for 

hvert af de 10 selskaber: 

Tabel 4.3: Hypotetisk datasæt   
Hypotetisk datasæt bestående af 10 virksomheder med tilhørende data for tre nøgletal, der benyttes som 
variable til udvælgelse af sammenlignelige selskaber for et valgt målselskab. 

Virksomhed 

(𝑖) 

Variabel 1 

(𝑥',S) 
Variabel 2 

(𝑥',0) 
Variabel 3 

(𝑥',�) 

A 10,0% 1,10 8% 
B 9,0% 0,50 7% 

C 11,0% 1,80 12% 

D 10,5% 1,40 13% 

E 4,0% 0,80 8% 

F 6,0% 0,70 10% 

G 15,0% 2,10 15% 

H 8,0% 1,70 7% 

I 10,0% 1,40 9% 

J 22,0% 1,20 11% 

Gennemsnit 𝒙𝒋  10,6% 1,27 10% 
Standardafvigelse (𝒔𝒋) 0,0499 0,5122 0,0271 

 

                                                        
11 Programmeringskoden er vedlagt i opgavens Appendix A. 
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Virksomhed A er valgt som målselskab, for hvilken der ønskes fundet fem sammenlig-

nelige virksomheder. De mest sammenlignelige selskaber findes herefter ud fra metoden 

beskrevet i forrige delafsnit. Indledningsvist beregnes Z-værdier. Z-værdien for Virk-

somhed A for Variabel 1 er beregnet efter Formel 4.1 som: 

𝑍\,S =
10,0% − 10,6%

0,0499
= −0,11 

10,6% og 0,05 repræsenterer henholdsvis de 10 selskabers middelværdi og standardaf-

vigelse for Variabel 1 beregnet efter Formel 4.2 og Formel 4.3. På denne måde beregnes 

Z-værdier for alle selskaber på tværs af de tre variable, som danner en 10x3 matrix, der 

kan ses i nedenstående Tabel 4.4 i kolonnen ”Z-score”. Efter Z-værdierne er konstrueret, 

kan det vises igennem de tre steps, hvordan de fem virksomheder med højest sammen-

lignelighed findes: 

Step 1 Absolutte forskelle: For Virksomhed B (referenceselskab) kan beregningen af 

de absolutte forskelle med hensyn til nøgletal konkretiseres ved at vise, at 

𝑍\,S − 𝑍£,S = 	 −0,110 − −0,311 = 0,200. Beregnes dette for alle refe-

renceselskaberne, danner dette en 9x3 matrix, der er vist i Tabel 4.4 i kolonnen 

”Absolutte forskelle”. 

Step 2 Summering af forskelle: Herefter summeres de absolutte forskelle for hvert 

selskab på tværs af de tre nøgletal. For Virksomhed B kan det vises som: 

𝑆𝐴𝐷 = 0,20 + 1,17 + 0,37 = 1,741 

Step 3 Sorter og udvælg: På baggrund af de summerede absolutte afvigelser (𝑆𝐴𝐷) 

udvælges de fem selskaber, der har lavest 𝑆𝐴𝐷 og er markeret med fed i Tabel 

4.4.  
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Tabel 4.4: Oversigt over Z-scores, absolutte forskelle og 𝑆𝐴𝐷 for hvert selskab 

Oversigt over beregnede Z-score beregnet med Formel 4.1 på baggrund af værdier fra Tabel 4.3 og 
tilhørende absolutte forskelle mellem Målselskabet (Virksomhed A) og hvert af referenceselskaberne 
(Virksomhed B-J). 𝑆𝐴𝐷 er et udtryk for et ligevægtet gennemsnit af de absolutte forskelle for de tre 
variable. Virksomhederne markeret med fed typografi indikerer de fem selskaber med lavest 𝑆𝐴𝐷-score 
og dermed de selskaber, der har de mest lignende nøgletal i forhold til målselskabet. Disse vil således 
være målselskabets peergruppe. Afrundinger kan forekomme, hvilket kan påvirke afledte resultater. 
  Z-score 

𝑍',~  

 Absolutte forskelle 

𝐴𝐷',~  

 Sum 

𝑆𝐴𝐷'  
  Var 1 Var 2 Var 3  Var 1 Var 2 Var 3  

Målselskab A -0,110 -0,330 -0,740       

Referenceselskaber B -0,311 -1,500 -1,110  0,200 1,171 0,369  1,741 
 C 0,090 1,035 0,739  0,200 1,367 1,477  3,044 
 D -0,010 0,254 1,108  0,100 0,586 1,846  2,532 
 E -1,312 -0,920 -0,740  1,202 0,586 0,000  1,788 
 F -0,912 -1,110 0,000  0,801 0,781 0,739  2,321 
 G 0,892 1,621 1,846  1,002 1,952 2,585  5,539 
 H -0,511 0,840 -1,110  0,401 1,171 0,369  1,941 
 I -0,110 0,254 -0,370  0,000 0,586 0,369  0,955 
 J 2,294 -0,140 0,369  2,404 0,195 1,108  3,707 

 

Efter de fem selskaber, der har de mest sammenlignelige nøgletal med målselskabet, er 

fundet, kan alle selskaberne opstilles efter stigende 𝑆𝐴𝐷 som vist i Tabel 4.5. Her er der 

valgt at rapportere nøgletallene til de respektive virksomheder for at vise, at sammenlig-

neligheden er stor for de selskaber, der har en relativt lav 𝑆𝐴𝐷 og gradvist bliver mindre, 

som 𝑆𝐴𝐷 stiger. Her kan det ses, at metoden formår at finde og udvælge de selskaber, 

hvor nøgletallene er relativt ens. 
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Tabel 4.5: Oversigt over virksomhedernes nøgletal og tilhørende 𝑆𝐴𝐷 

Oversigt over de 10 virksomheder fra Tabel 4.2 sorteret efter 𝑆𝐴𝐷 fundet i Tabel 4.3. En lavere 𝑆𝐴𝐷 
er således et udtryk for en lavere standardiseret forskel mellem målselskabet og referenceselskabet og 
dermed en højere sammenlignelighed. 

  

Var 1 

 

𝑥',S  

Var 2 

 

𝑥',0  

Var 3 

 

𝑥',�  

Summerede  

absolutte afvigelser 

(𝑆𝐴𝐷') 

Målselskab A 10,0% 1,1 8% 	

Referenceselskaber I 10,0% 1,4 9% 0,9550 
	 B 9,0% 0,5 7% 1,7411 
	 E 4,0% 0,8 8% 1,7878 
	 H 8,0% 1,7 7% 1,9414 
	 F 6,0% 0,7 10% 2,3209 

 D 10,5% 1,4 13% 2,5323 

 C 11,0% 1,8 12% 3,0441 

 J 22,0% 1,2 11% 3,7072 

 G 15,0% 2,1 15% 5,5391 
 

4.3.2 Peergrupper baseret på branchetilhørsforhold 
Dette afsnit vil blive brugt til at redegøre for det metodiske design til at skabe peergrup-

per på baggrund af brancherelation til senere estimering af beta. Dette vil således være 

den anden metode ud af to i opgavens horse-race. Denne gennemgang vil have en stor 

grad af sammenlignelighed med beskrivelsen af Pure-Play metoden i Kapitel 2. Den 

grundlæggende idé er, at de sammenlignelige selskaber identificeres på baggrund af de-

res SIC-kode, som vil være surrogat for deres brancherelation. Idéen med brancherela-

tion baserer sig derfor på teorien om, at selskaber i den samme branche har samme sy-

stematiske risiko som uddybet i Afsnit 2.2.2.  

For et givet målselskab defineres de sammenlignelige selskaber ud fra Pure-Play meto-

dens Step 1 således som selskaber i samme branche. Disse findes ved at gruppere sel-

skaberne efter deres Branche-grupper svarende til tocifrede SIC-koder. Dette medfører, 

at et selskabs peergruppe vil være selskaber med den samme tocifrede SIC-kode. Dette 

metodedesign benyttes ligeledes af Ehrhardt og Bhagwat (1991) samt Kaplan og Petter-

son (1998). Alternativt kunne tre- eller firecifrede SIC-koder være blevet anvendt, men 

disse vil begrænse antallet af sammenlignelige selskaber per målselskab grundet en mere 
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snæver branchedefinition. En analyse af dette forhold vil derfor afslutningsvis blive fo-

retaget som robusthedstest i den empiriske undersøgelse. Hvert selskab i datasættet er på 

forhånd tildelt én eller flere firecifrede SIC-koder, hvor hver SIC-kode repræsenterer et 

af selskabets forretningsområder. Da det er nødvendigt at tildele et selskab én tocifret 

SIC-kode, benyttes herfra følgende fremgangsmåde: 

• Har selskabet kun én firecifret SIC-kode, benyttes den relaterede tocifrede SIC-

kode direkte. Eksempelvis er selskabet Western Refining Inc. tildelt SIC-koden 

2911 (Petroleum refining) og vil således få tildelt den tocifrede SIC-kode 29.  

• Har selskabet mere end én firecifret SIC-kode, og tilhører de alle samme Bran-

che-gruppe (ens på de to første cifre), tildeles virksomheden denne tocifrede 

SIC-kode. Eksempelvis er selskabet 8x8 inc. tildelt SIC-koderne 4813 (Tele-

phone communications, except radio) og 4899 (Communication services) og vil 

således få tildelt den tocifrede SIC-kode 48. 

• Har selskabet mere end én firecifret SIC-kode, og tilhører disse forskellige Bran-

che-grupper, defineres selskabet som et konglomerat og tildeles ingen SIC-kode. 

Eksempelvis er selskabet ARRIS International plc tildelt SIC-koderne 3663 (Ra-

dio and Television communications equipment) og 7372 (Prepackaged soft-

ware) og vil således ikke få tildelt en tocifret SIC-kode. 

En tocifret SIC-kode tildeles ikke i det sidste tilfælde, da betaværdien vil være et mar-

kedsvægtet gennemsnit af de forskellige forretningsområder på tværs af to eller flere 

Branche-grupper. Selskabet er således ikke et ”pure play”.  For ikke at skabe støj i de 

videre undersøgelser, ekskluderes disse selskaber fremadrettet, da betaværdien ikke kan 

dekomponeres ved hjælp af Pure-Play metoden. Herefter er der således dannet grupper 

af selskaber på baggrund af deres branchetilhørsforhold. Til den videre analyse medtages 

kun Branche-grupper, der har to eller flere selskaber. For et målselskab vil dets sammen-

lignelige selskaber bestå af de øvrige selskaber fra målselskabets Branche-gruppe uanset 

antal. Da flere selskaber er konglomerater og som nævnt ikke får tildelt en SIC kode, vil 

datasættet for denne metode indeholde færre observationer end for metoden beskrevet i 

forrige delafsnit, hvor peergrupper baseres på baggrund af sammenlignelige nøgletal. 
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For denne metode forekommer der til analysen 374 selskaber fordelt på 46 branche-

grupper. 

4.4 Estimering af beta og evalueringskriterier 
Dette afsnit vil redegøre for, hvordan en egentlig estimering af betaværdierne foretages 

på baggrund af de bestemte peergrupper. Yderligere vil det blive beskrevet, hvordan 

evalueringen af den mest præcise metode fastlægges samt hvilke statistiske metoder, der 

benyttes. Afslutningsvist vil afsnittet berøre nogle af de afledte analyser, der vil blive 

foretaget i forlængelse af den primære analyse til besvarelse af hovedproblemstillingen 

omkring undersøgelsesspørgsmål 4. 

Efter at metoden for udvælgelse af peergrupper er bestemt i de to forrige afsnit, benyttes 

der herefter samme fælles fremgangsmåde for de to metoder. Estimering af beta følger 

Step 3 til Step 5 fra beskrivelsen af Pure-Play metoden i Afsnit 2.1.2, der i denne opgave 

specifikt kan konkretiseres igennem følgende steps: 

Step 3 Un-lever: På baggrund af et målselskabs peergruppe justeres selskabernes be-

taværdier for gældsforhold ved Formel 2.9, hvor aktivbeta, 𝛽B, er isoleret: 

𝛽B =
𝛽<

1 + 𝐷𝐸
 

Step 4 Beregn gennemsnit: På baggrund af de justerede betaværdier beregnet i forrige 

step beregnes en middelværdi. 

Step 5 Re-lever: Herefter justeres middelværdien for målselskabets finansielle gea-

ring ligeledes ved Formel 2.9 for at finde egenkapitalbeta, 𝛽<. 

På denne måde estimeres en betaværdi, som kan sammenlignes med den på kapitalmar-

kedet observerbare betaværdi. Disse parvise betaværdier findes således for alle selskaber 

i datasættet for henholdsvis peergrupper baseret på nøgletal og brancherelation. Da peer-

grupper baseret på baggrund af brancherelation ekskluderer konglomerater, vil denne 

udvælgelsesmetode som tidligere nævnt indeholde færre observationer.  

Efter betaværdierne er estimeret og kan vurderes mod den observerede betaværdi for 

samme selskab, skal det herfra vurderes, hvilken metode der er mest præcis på tværs af 
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datasættet. Her kunne anvendes regressionsanalyse, som også hyppigt er anvendt i litte-

raturen. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt i denne sammenhæng, da regressionsanaly-

ser kan være nemme at manipulere, og et bias har været identificeret i forbindelse med 

præliminære tests, når antallet af selskaber i målselskabets peergruppe øges i metoden 

baseret på nøgletal. 

Ved at benytte regressionsanalyse er det muligt at teste forklaringsgraden, men da det er 

opgavens hovedformål at teste, hvilken af metoderne der opnår den mest præcise esti-

mering, beregnes der i stedet forskelle mellem de estimerede og observerede værdier for 

begge udvælgelsesmetoderne. Forskellene beregnes som de absolutte procentuelle for-

skelle og kan udtrykkes som: 

 𝐴𝑃𝐸',_ =
𝛽',_<XV. − 𝛽'f}X.

𝛽'f}X.
 (7.4) 

Ovenstående beregnes for alle parvise betaværdier (observeret og estimeret) for begge 𝑘 

metoder (nøgletal og branchetilhørsforhold). Herefter beregnes medianværdien af 𝐴𝑃𝐸, 

𝐴𝑃𝐸, for at vurdere metodernes estimeringsevne. Medianværdien foretrækkes fremfor 

en middelværdi, da den er robust i forhold til outliers (Fuller & Kerr, 1981), men mid-

delværdien, 𝐴𝑃𝐸, medtages da den traditionelt benyttes i de statistiske signifikanstests. 

Herefter testes der for, om der er statistisk signifikant forskel mellem de to metoders 

respektive 𝐴𝑃𝐸 ved hjælp af Student’s t-test. Da der er et forskelligt antal observationer 

for de to metoder, skal der tages hensyn til dette. Dette gøres ved at anvende en afart af 

Student’s t-test kendt som Welch’s t-test (Newbold et al, 2013: 628). Da Student’s t-test 

antager en normalfordeling, og dette ikke med sikkerhed kan vides, testes der ligeledes 

for signifikante forskelle ved hjælp af Mann-Whitney U Test (Newbold et al, 2013: 628), 

der er lignende Wilcoxon rank sum test, som er benyttet af Chua et al. (2006). Inklude-

ring af Mann-Whitney U Test kan identificere, om der i dette tilfælde er et problem ved 

at bruge Student’s t-test. Dette kan eksempelvis være betydningen af outliers, da Stu-

dent’s t-test er langt mindre robust på dette punkt end Mann-Whitney U Test. Robusthe-

den er således større for Mann-Whitney U Testen, da 𝐴𝑃𝐸 værdierne ikke direkte benyt-

tes, men konverteres til en rangering. Dermed testes der implicit for, om resultaterne er 
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afhængige af valg af test ved brug af mere end én test. Eksempel på anvendelse af hen-

holdsvis Student’s t-test og Mann-Whitney U Test kan ses i Afsnit 4.4.1. 

Yderligere undersøges det, hvordan evalueringskriterierne for 𝐴𝑃𝐸 i de to modeller æn-

dres, når datasættet kun inkluderer betaværdier i det valgte populære interval [0,5;1,5]. 

Det populære interval er et udtryk for et interval, hvor de fleste virksomheders betaværdi 

kan forventes at falde indenfor, da det teoretiske gennemsnit af betaværdier er 1,0 

(Sharpe, 1964). Dette nye medianestimatet for 𝐴𝑃𝐸 vil i praksis være den forventede 

procentuelle estimationsfejl for et typisk selskab.  

Som beskrevet i afhandlingens introducerende afsnit er der tidligere foretaget test af ef-

fekten af Pure-Play metodens step 3 til 5, nærmere bestemt justeringen af den finansielle 

gearing. Dette vil derfor også blive testet i denne afhandling i henhold til Hypotese 2.  

For at undersøge dette ændres det indledende undersøgelsesdesign, blot hvor justeringen 

af finansiel gearing ikke er inkluderet. Der testes herefter ligeledes for statistisk signifi-

kante forskelle mellem denne ændrede model og initialmodellen.  

Endeligt vil de empiriske resultater blive testet for robusthed ved at ændre en række 

grundlæggende forhold i modellerne. Det vil herefter kunne konkluderes i hvilken grad, 

ændringerne kan karakteriseres som svaghedstegn for modellerne.  

4.4.1 Eksempel på anvendelse af statistiske signifikanstest 
For at vise anvendeligheden af de forskellige statistiske signifikanstests gennemgås et 

hypotetisk eksempel. I eksemplet resulterer de to forskellige metoder i forskellige esti-

mater af beta. Disse estimater holdes herefter op mod de faktisk observerede betaværdier 

for at se hvilken metode, der kommer tættest. De absolutte procentuelle forskelle mellem 

hver af metodernes estimat og den observerede betaværdi beregnes efter Formel 4.4. 

Det er herefter hensigten at finde ud af, om der er signifikant forskel mellem de to me-

toder. Der benyttes et eksempel med forskellige antal observationer, afhængig af model-

len der testes, lignende det der forventes i den empiriske test. Beregningerne beskrevet 

ovenfor kan ses i nedenstående Tabel 4.6, som vil danne udgangspunktet videre hen. 

For at beskrive hvordan værdierne i tabellen forekommer, er den observerede beta hentet 
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fra datasættet, mens betaestimatet for Metode 1 og Metode 2 repræsenterer det bereg-

nede estimat for henholdsvis den nøgletalsbaserede metode og metoden baseret på bran-

chetilhørsforhold. 𝐴𝑃𝐸 estimatet for Metode 1 for Virksomhed A, beregnes herefter efter 

Formel 4.4 som 𝐴𝑃𝐸¦,S =
�,§�¨�,©§

�,©§
= 0,10 og for Metode 2 som 𝐴𝑃𝐸\,0 =

S,0�¨�,©§
�,©§

= 0,35.12 

Tabel 4.6: Hypotetisk datasæt til at illustrere statistiske signifikanstests 

Hypotetisk datasæt der giver udgangspunktet for beregning af 𝐴𝑃𝐸 efter Formel 4.4, så evaluering af 
den mest præcise metode senere kan afgøres. Nedenstående data benyttes således både til Student’s t-test 
og Mann-Whitney U Test. Afrundinger kan forekomme for betaestimat for både Metode 1 og 2, hvilket 
kan påvirke afledte resultater.  

Virksomhed  

 

(𝑖) 

Observeret  

beta 

𝛽'f}X.  

 Betaestimat 

 𝛽',«<XV.  

 Absolutte procentuelle afvigelser 

𝐴𝑃𝐸',«  

Metode 1 Metode 2 Metode 1  Metode 2 

A 0,89  0,97 1,20  0,10 0,35 

B 1,09  1,05 1,70  0,04 0,56 

C 0,45  0,40 0,70  0,12 0,56 

D 0,92  1,02 1,15  0,11 0,25 

E 1,49  1,94 1,50  0,30 0,01 

F 1,05  1,14 1,10  0,09 0,05 

G 0,21  0,18 0,25  0,15 0,17 

H 1,20  0,97 1,20  0,19 0,00 

I 0,67  0,90   0,35  

J 1,48  1,08   0,27  

K 1,80  1,56   0,13  

L 1,15  1,06   0,08  

M 0,83  0,74   0,11  

Gennemsnitsestimat (𝒙𝑲)     0,16 0,24 

Standardafvigelse (𝒔𝑲)     0,10 0,23 

Antal observationer (𝒏𝑲)     13 8 
 

  

                                                        
12 Decimalafrunding forekommer i værdien for betaestimering. 
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Student’s t-test 

Herefter testes der ved brug af Student’s t-test13, hvorvidt der er en signifikant forskel 

mellem de to metoders estimeringsevne målt som gennemsnitsestimaterne for 𝐴𝑃𝐸 

(𝐴𝑃𝐸S og 𝐴𝑃𝐸0), som kan formaliseres igennem følgende hypotese14: 

𝐻�: 𝜇S − 𝜇0 = 0 

𝐻S:	𝜇S − 𝜇0 ≠ 0 

Hvor nul-hypotesen er et udtryk for, at der ikke er en forskel mellem de to metoders evne 

til at estimere beta, og alternativ-hypotesen er det modsatte, altså at forskellen er forskel-

lig fra 0. Nedenstående test vil kunne teste begge hypoteser samtidig, da hypoteserne er 

gensidigt udelukkende. 

På baggrund af værdier fra Tabel 4.6 og ved hjælp af Formel 4.2 og Formel 4.3, der 

fungerer som standardformler for henholdsvis middelværdi og standardafvigelse, kan 

det ses at: 

• Metode 1 har en 𝐴𝑃𝐸 middelværdi 𝐴𝑃𝐸S  på 0,156, standardafvigelse 𝑠S  på 

0,096 og antal observationer 𝑛S  på 13. 

• Metode 2 har en 𝐴𝑃𝐸 middelværdi  𝐴𝑃𝐸0  på 0,243, standardafvigelse 𝑠0  på 

0,229 og antal observationer 𝑛0  på 8. 

I Student’s t-test beregnes der en testværdi kendt som T-statistik. Jo højere denne værdi 

er, jo mindre er sandsynligheden for, at forskellen er tilfældig. Der benyttes en absolut 

værdi i vurderingen af signifikans, da alternativ hypotesen kræver en to-siddet test. Til 

at vurdere om T-statistikken er høj nok til at sikre statistisk signifikans, benyttes en kri-

tisk grænseværdi, der er baseret på et 5%-signifikansniveau og et antal frihedsgrader. T-

statistikken beregnes i dette eksempel med forskelligt antal observationer for de to stik-

prøver som:  

                                                        
13 Der benyttes teknik efter Newbold et al. (2013: 397) 
14 Forskellig notation for gennemsnitsestimatet anvendes for at adskille stikprøver 𝑋�  fra populationer 
𝜇' . 𝐻� definerer nul-hypotesen og 𝐻Sdefinerer alternativ-hypotesen. 
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 𝑇 =
𝐴𝑃𝐸S − 𝐴𝑃𝐸0

𝑠S0
𝑛S
+ 𝑠00
𝑛0

 (4.8) 

Ved at benytte værdier fra Tabel 4.6 i Formel 4.5 kan det beregnes at  𝑇 = −1,018. For 

at vurdere om denne T-statistik repræsenterer en statistisk signifikant forskel mellem de 

to gennemsnitsværdier, måles T-statistikken mod den kritiske t-værdi 𝑡e,B 0 . Den 

kritiske værdi kan slås op ved hjælp af et antal frihedsgrader15 og det ønskede signifi-

kansniveau i en Student’s t-test tabel. Frihedsgraderne er beregnet til 8,53, og det øn-

skede signifikansniveau er som omtalt 5%, og dermed kan den kritiske t-værdi bestem-

mes som 2,262. Da stikprøvens T-statistik (|1,018|) er mindre end den kritiske t-værdi 

(2,262), kan det konkluderes, at der ikke er statistisk forskel på de to metoder, og nul-

hypotesen kan dermed ikke afvises. Dette betyder, at i eksemplet er der ikke nødvendig-

vis forskel mellem de to undersøgte metoders estimeringsevne.  

Mann-Whitney U Test16 

Nedenfor vises anvendelse af Mann-Whitney U Test igennem et praktisk eksempel, som 

ikke antager normalfordeling, hvilket er tilfældet for Student’s t-test. Som ved Student’s 

t-test opstilles ligeledes hypoteser: 

𝐻�: 𝜇S − 𝜇0 = 0	

𝐻S:	𝜇S − 𝜇0 ≠ 0 

Som udtryk for middelværdierne benyttes igen stikprøvernes middelværdier for 𝐴𝑃𝐸, 

og der testes ligeledes for en signifikant forskel. Test ved Mann-Whitney U Test tager 

                                                        
15 Frihedsgrader er i relation til dette undersøgelsesdesign beregnet som: 

𝑣 =

𝑆S0
𝑛S

+ 𝑆00
𝑛0

0

𝑆S0
𝑛S

0

𝑛S − 1 + 𝑆00
𝑛0

0

𝑛0 − 1
 

16 Der benyttes teknik efter Newbold et al. (2013: 628) 
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udgangspunkt i samme hypoteser som Student’s t-test, men fremgangsmåden herefter er 

forskellig. 

Den valgte Mann-Whitney U Test er baseret på en Z-score, der er i overensstemmelse 

med det øvrige metodiske design. Z-scoren benyttes her til at definere graden af signifi-

kans. Da der igen foretages en tosidet test, kan der benyttes absolutte Z-scores. Jo højere 

denne værdi er, jo mindre er sandsynligheden for, at forskellen mellem de to metoder er 

tilfældig. Til at vurdere om Z-scoren er høj nok til at sikre statistisk signifikans, omreg-

nes Z-scoren til en p-værdi. P-værdien skal være lavere end det valgte signifikansniveau 

på 5%, for at forskellen mellem stikprøvernes gennemsnitsværdier er statistisk forskel-

lige. Z-scoren beregnes med udgangspunkt i Formel 4.1 og modificeres til Mann-Whit-

ney U Test til: 

𝑍 =
𝑈 − 𝜇M
𝜎M

 

I denne Z-score beregnes der foruden en U-statistik også middelværdi og standardafvi-

gelse af denne u-statistik17.  

For at kunne beregne U-statistikken fordrer Mann-Whitney U Testen, at alle 𝐴𝑃𝐸 vær-

dier for begge metoder samles i en pulje og rangeres fra lavest til højest værdi. Dette 

betyder, at hver værdi herefter har en rangering efter lavest estimationsfejl, hvor lavest 

𝐴𝑃𝐸 tildeles rangeringen 1, og højest 𝐴𝑃𝐸 tildeles en rangering på 𝑛. Er to værdier ens, 

beregnes en middelværdi af initialrangeringen. Eksempelvis er dette tilfældet for 𝐴𝑃𝐸 

værdien 0,56, der optræder to gange i eksemplet. Således vil 0,56	initialt være henholds-

vis rang nummer 20 og 21, men bliver tildelt rangeringen 20,5, da det svarer til middel-

værdien af 20 og 21. Efter ovenstående metode tildeles alle værdier en rangering, som 

er vist i Tabel 4.7.  

                                                        
17 Jf. Newbold et al. (2013: 628) beregnes variablene som: 

𝑈 = 𝑛S𝑛0 +
𝑛S 𝑛S + 1

2
− 𝑅S 

𝜇M =
𝑛S𝑛0
2

 

𝜎M0 =
𝑛S𝑛0(𝑛S + 𝑛0 + 1)

12
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Tabel 4.7: Rangering af 𝐴𝑃𝐸 værdier efter Mann-Whitney U Testens metode 

Tabellen viser de to metodernes 𝐴𝑃𝐸-værdier med tilhørende rangering efter Mann-Whitney U Test, samt 
de relevante værdier nødvendige for at fuldføre signifikanstesten. 

Virksomhed 

 

 

(𝑖) 

 Metode 1  Metode 2 

Absolutte pct.  

forskelle 

𝐴𝑃𝐸',0  

Rang  

 

(𝑅L) 

Absolutte pct.  

forskelle 

𝐴𝑃𝐸',0  

Rang 

 

(𝑅L) 

A  0,10 7  0,35 18 

B  0,04 3  0,56 20,5 

C  0,12 10  0,56 20,5 

D  0,11 9  0,25 15 

E  0,30 17  0,01 2 

F  0,09 6  0,05 4 

G  0,15 12  0,17 13 

H  0,19 14  0,00 1 

I  0,35 19    

J  0,27 16    

K  0,13 11    

L  0,08 5    

M  0,11 8     

Sum (𝑹𝑲𝑲)   137   94 

Antal observationer (𝒏𝑲) 13   8 
 

Herefter summeres rangeringerne henholdsvist for de to metoder, der kan beskrives som 

𝑅𝐾S og 𝑅𝐾0, der kan aflæses som henholdsvis 137 og 94 i tabellen. Herefter kan input-

variablene til Z-scoren beregnes til 𝑈 = 58, 𝜇M = 52 og 𝜎M = 13,81, hvilket giver en 

Z-score på 𝑍 = 0,4345.  

Nul-hypotesen kan herefter afvises, hvis Z-scorens underliggende p-værdi er mindre	

5%. For den beregnede Z-score på 0,4345 kan p-værdien findes som 0,6639. Da p-

værdien (0,6639) er større end signifikansniveauet på 5%, kan det konkluderes, at der 

ikke er statistisk forskel på de to metoder, og nul-hypotesen kan dermed ikke afvises. 

Dette betyder i eksemplet, at der ikke nødvendigvis er forskel mellem de to undersøgte 

metoders estimeringsevne. Er konklusionen ved denne test forskellig fra konklusionen 
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for en relateret Student’s t-test, kan dette skyldes en betydelig effekt stammende fra out-

liers eller brud på den underliggende normalfordelingsantagelse, som det ikke er muligt 

at fange i en Student’s t-test. Omvendt hvis begge metoder hjemler samme konklusion, 

er dette typisk et udtryk for, at afhandlingens resultater er konsistente og ikke afhænger 

af valg af test. 

For at skabe et overblik over den samlede anvendte metode i denne afhandling er Figur 

4.1 vist nedenfor der illustrerer metoden beskrevet i dette kapitel. 

  



Estimering af beta og evalueringskriterier  66 

Figur 4.1: Oversigt over metodedesign 
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Kapitel 5 

5 Empiriske resultater 
Dette kapitel har til hensigt at undersøge hvilke variable, der har betydning for betavær-

dien, samt om henholdsvis peergrupper baseret på brancherelation eller nøgletal fordrer 

den mest præcise estimering af beta. Dette vil således besvare afhandlingens undersø-

gelsesspørgsmål 3 og 4. Dette kapitel vil vise de empiriske resultater, der er fundet ved 

anvendelse af den metode og data, der er redegjort for i forrige kapitel og vist i Figur 

4.1. Indledningsvist redegøres der for den beskrivende statistik, inden resultaterne fra de 

empiriske test vil blive fremlagt. Endeligt vil kapitlet indeholde en række robusthedstest, 

der er med til at hjælpe læseren med at forstå gyldigheden af resultaterne. 

5.1 Beskrivende statistik 
Dette afsnit har til hensigt at redegøre for data ved at forklare den beskrivende statistik, 

da det er afgørende at forstå de grundlæggende forhold, der senere kan hjælpe med at 

forklare de empiriske resultater ved hjælp af datasættets oprindelse. Ved at benytte be-

skrivende statistik skabes et overblik over data på baggrund af udvalgte estimater og 

grupperinger. I Tabel 5.1 præsenteres den beskrivende statistik for de undersøgte vari-

able i det endelige datasæt. Alle variable indeholder 597 observationer. Alt input er fra 

databasen COMPUSTAT. Alle variable er beregnet over en historisk femårig periode 

med seneste tilgængelige regnskab værende sidste år i perioden for hver enkel virksom-

hed. Således vil variablene, i tilfælde hvor virksomheden aflægger regnskab i overens-

stemmelse med det konventionelle kalenderår, være beregnet for perioden 01.01.2011 

til 31.12.2016. I tilfælde hvor virksomheden opererer med skævt regnskabsår, er variab-

lene typisk beregnet for perioden 01.07.2011 til 30.06.2016. En uddybende beskrivelse 

af, hvorledes de enkelte variable er beregnet, er redegjort i Kapitel 4 om data og metode.  

Minimum- og maksimumværdier samt nedre og øvre kvartil præsenteres sammen med 

gennemsnitsværdierne for at give et mere intuitivt billede af spredningen i variablene. 

Det kan bemærkes, at fordelingen af observationerne for alle variable er højre-skæve  
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(dvs. middelværdien er større end medianen), og observationerne er således ikke nor-

malfordelte. Dette er helt naturligt for variablene 𝑃𝑂𝑅, 𝑉𝐴𝑅𝐼 og 𝐿𝐸𝑉, da disse, ud fra 

deres tekniske beregning, ikke kan være negative værdier. Eksempelvis er 𝑃𝑂𝑅 et udtryk 

for udbetalingsgraden, som kan indeholde værdier i intervallet [0;	∞]. Da mange selska-

ber ikke udbetaler udbytte, vil middelværdien være lav, mens fordelingen vil være højre-

skæv, da flere selskaber udbetaler relativt store udbytter i procent af indtjeningen. Over-

ordnet set er resultaterne i Tabel 5.1, som det kunne forventes og med en fordeling, der 

findes naturlig. Dog noteres det, at det teoretisk forventes, at 𝐵𝐸𝑇𝐴 har en middelværdi 

på 1,00 (Sharpe, 1964), hvor Tabel 5.1 viser en middelværdi på 1,20. Årsagen til dette 

er, at den teoretiske korrekte gennemsnits betaværdi er markedsværdivægtet. Middel-

værdien i Tabel 5.1 er et simpelt ligevægtet aritmetisk gennemsnit, hvorfor de mange 

mindre selskaber i datasættet har større indvirkning på middelværdien, end de teoretisk 

burde have. Det markedsværdivægtede gennemsnit er af COMPUSTAT beregnet på 

baggrund af det komplette datasæt til 1,01, hvilket stemmer godt overens med den teo-

retiske forventning. 

Tabel 5.2 er dedikeret til at vise forholdet mellem de tre forskellige indeks, der indgår i 

undersøgelsen, da dette bedre indikerer, om fordelingen er naturlig på tværs af de tre 

indeks.  

Tabel 5.1: Beskrivende statistik af 𝐵𝐸𝑇𝐴 og de fem forklarende variable  
Beskrivende statistik på baggrund af responsvariablen 𝐵𝐸𝑇𝐴 og de fem forklarende variable til anvendelse 
i den senere regressionsanalyse. Tabellen tager udgangspunkt i datasættet der udgør i alt 597 observationer 
efter relevant eksklusion er udført. Alle observationerne er et medianestimat baseret på de seneste fem 
regnskabsår, for hvert af de inkluderede selskaber, for den respektive variabel, med undtagelse af 𝐵𝐸𝑇𝐴, 
der er beregnet over hele den femårige periode. 
 𝐵𝐸𝑇𝐴  𝑆𝐼𝑍𝐸  𝑃𝑂𝑅  𝑉𝐴𝑅𝐼  𝐿𝐸𝑉  𝐶𝑅  
Minimum 0,47 7,07 0,00 0,01 0,10 0,21 

Nedre kvartil 0,90 9,32 8,15 0,07 33,20 1,24 

Median 1,14 10,25 28,20 0,13 61,40 1,80 

Middel 1,20 10,44 38,84 0,25 109,02 2,26 

Øvre kvartil 1,44 11,48 49,20 0,26 106,80 2,54 

Maximum 3,44 15,53 528,80 7,98 4.977,30 32,30 
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Tabel 5.2: Beskrivende statistik for BETA og de fem variable på tværs datasættets 
anvendte aktieindeks 

Denne tabel viser den beskrivende statistik for de anvendte variable på tværs af anvendte aktieindeks, der 
til sammen udgør S&P1500, der er det anvendte datasæt i denne afhandling. Tabellen er medtaget for at 
vise den empiriske sammenhæng mellem størrelsen af variable og de forskellige aktieindeks ved brug af 
beskrivende statistik. 

Indeks Selskaber  Beta  Variabel 

 Median Middel  SIZE POR VARI LEV CR 

S&P600  
(Small Cap) 

158  1,29 1,33  8,88 17,75 0,14 48,35 2,28 

S&P400  
(Mid Cap) 

167  1,12 1,19  9,91 26,40 0,13 61,20 1,86 

S&P500 
(Large Cap) 

272  1,08 1,12  11,53 33,30 0,11 67,55 1,54 

 

Overordnet set kan det ses i Tabel 5.2, at forholdet på tværs af de respektive indeks er, 

som det kunne forventes. Virksomhederne er placeret i et af de tre indeks baseret på 

deres respektive markedsværdi. Virksomheder, der i indeværende afsnit omtales som 

henholdsvis store/større eller små/mindre, vil derfor også være ud fra deres markeds-

værdi.  Som konsekvens af de tidligere gennemgåede krav til data er der ekskluderet en 

mængde data fra datasættet. Eksempelvis er S&P500 ikke længere deltagende med 500 

selskaber i undersøgelsen, men kun 272 selskaber. Det indeks, der har fået elimineret 

relativt færrest observationer, er Large Cap indekset S&P500 (228), mens Small Cap 

indekset S&P600 har fået elimineret flest (442). Dette forhold kan forklares med, at 

Large Cap selskaber som udgangspunkt leverer mere data til offentligheden, samt at 

disse sandsynligvis har været optaget på kapitalmarkedet i længere tid, hvorfor betavær-

dier er observerbare i hele den femårige periode for flere S&P500 selskaber. Dernæst 

ses det, at betaværdierne er mindst for Large Cap og højest for Small Cap. Dette forhold 

stemmer overens med den generelle opfattelse af, at mindre virksomheder er mere risi-

kofyldte, blandt andet fordi deres adgang til kapital er begrænset i forhold til større og 

mere etablerede selskaber. Netop fordi mindre virksomheder er mere risikofyldte, for-

ventes samme forhold at være gældende for variablen 𝑉𝐴𝑅𝐼, der måler variabiliteten i 

indtjeningen og dermed er et surrogat for den underliggende risici. En mere teknisk for-

klaring er, at større virksomheder som udgangspunkt vil have en mere stabil indtjening, 
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samt have en indtjening på et forholdsvist højere niveau end mindre virksomheder, hvor-

for udsving i samme nominelle størrelse vil give en lavere standardafvigelse i procent. 

𝑆𝐼𝑍𝐸 variablen er størst for virksomhederne i Large Cap indekset og mindst for virk-

somhederne i Small Cap indekset. Dette forhold stemmer overens med det, der indled-

ningsvist ville kunne forventes - nemlig at virksomheder med en højere markedsværdi i 

gennemsnit har større totale aktiver end virksomheder med en lavere markedsværdi. 

Selvom mange store virksomheder i dag primært bygger deres markedsværdi på ikke-

bogførte aktiver såsom brandværdien samt den menneskelige kapital, vil det stadig for-

ventes, at disse nominelt har en større aktivmasse end mindre virksomheder. Mindre 

virksomheder vil nemlig i ligeså stor grad forsøge at bygge sin markedsværdi på oven-

nævnte.  For begge variablene 𝑃𝑂𝑅 og 𝐿𝐸𝑉 gælder det, at værdierne er større for Large 

Cap selskaber og mindre for Small Cap selskaber. Dette er også som forventet, da større 

selskaber må antages at være mere modne og derfor have en større udbetalingsgrad samt 

kunne bære en højere gearing. Variablen 𝐶𝑅 er omvendt mindre for Large Cap virksom-

heder og større for mindre virksomheder. 𝐶𝑅 vil være mindre for større virksomheder, 

da disse vil være i stand til at have kompetencerne til at optimere arbejdskapitalen samt 

have lettere adgang til kapitalmarkederne (Farrelly et al., 1985). Resultaterne i Tabel 5.2 

er således forventelige og bidrager til minimering af bias, der kan få afgørende betydning 

i de kommende undersøgelser. 

Yderligere viser Tabel 5.3 en korrelationsmatrix, der er med for at vise i hvilken grad, 

de enkelte variable afhænger af hinanden indbyrdes. Korrelationsmatricen bidrager både 

til den beskrivende statistik om, hvorvidt data er forventeligt, men bidrager samtidigt 

med vigtig information forud for regressionsanalysen. Da regressionsanalysen er særligt 

sensitiv med hensyn til multikollinaritet, kan disse resultater være med til at forklare 

senere variation i resultater på baggrund af forskellige kombinationer af variable i re-

gressionsanalysen (Newbold et al., 2013: 574-576).  
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Tabel 5.3: Korrelationsmatrix for de forklarende variable 

Tabellen viser de forklarende variablers indbyrdes korrelationer. Korrelationsmatricen er baseret på 597 
observationer svarende til alle observationer i datasætter efter relevant eksklusion. Variablene for hver 
enkelt virksomhed er baseret på et medianestimat over de seneste fem regnskabsperioder. Tabellen er 
medtaget for at klarlægge eventuelt perfekt multikollinaritet, der vil bryde de underliggende antagelser 
for den senere regressionsanalyse. 

 𝑆𝐼𝑍𝐸  𝑃𝑂𝑅  𝑉𝐴𝑅𝐼  𝐿𝐸𝑉  

𝑃𝑂𝑅  0,0521    
𝑉𝐴𝑅𝐼  -0,1282 0,0201   
𝐿𝐸𝑉  0,1271 0,0777 -0,0166  
𝐶𝑅  -0,1170 -0,0555 0,0287 0,2382 

 

Det ses således i Tabel 5.3, at variablene ikke er indbyrdes korreleret i nogen betydelig 

grad, og at samtlige forhold udfolder sig overordnet set, som det ville kunne forventes. 

Hvis to variable er højt korreleret betyder det, at de varierer ens. Dette betyder, at begge 

variable potentielt kan forklare det samme underliggende forhold. Hvis to variable for-

klarer det samme, foretrækkes en mere simpel model, hvor kun den variabel med den 

største forklaringsgrad af de to medtages. Eksempelvis ses det, at 𝑆𝐼𝑍𝐸 variablen sam-

men med 𝑃𝑂𝑅 har en korrelationskoefficient på 0,0521, hvilket anses som værende en 

uvæsentlig indbyrdes sammenhæng. Har to variable en korrelationskoefficient tæt på |1|, 

betyder det, at variablene tilnærmelsesvist bevæger sig identisk (positivt fortegn) eller 

eksakt modsatrettet (negativt fortegn). Den største absolutte indbyrdes korrelation mel-

lem to variable i datasættet findes mellem 𝐿𝐸𝑉 og 𝐶𝑅 og ligger på 0,2382. Umiddelbart 

ville det kunne forventes, at en højere gearing vil betyde relativt mere langfristet gæld. 

Dette vil normalt udgøre en betydelig del af 𝐶𝑅 som kortfristet del af langfristet gæld, 

hvorfor forholdet som udgangspunkt burde have være negativt, hvilket vil stemme 

overens med relationerne på tværs af de tre indeks som ses i Tabel 5.2. Her kan det dog 

bemærkes, at antallet af observationer i de tre indeks ikke er lige store, hvilket gør den 

direkte sammenlignelighed mellem statistikken i Tabel 5.2 og korrelationen i Tabel 5.3 

mindre. Yderligere er korrelationen stadig forholdsvis lav og benyttes senere hen pri-

mært som forklaring til varierende koefficienter på tværs af forskellige regressionsmo-

deller grundet multikollinaritet. 
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Ved at undersøge fortegnene nærmere ses det, at de fleste korrelationer viser sig forven-

telige. 𝑆𝐼𝑍𝐸 har en positiv korrelation med 𝑃𝑂𝑅 og 𝐿𝐸𝑉, hvilket er forventeligt, da en 

større virksomhed som udgangspunkt vil være mere moden og kunne udbetale mere i 

udbytte samt bære en højere gearing. Omvendt har 𝑆𝐼𝑍𝐸 en negativ korrelation med 

𝑉𝐴𝑅𝐼 og 𝐶𝑅, hvilket også er forventeligt, da en større virksomhed som udgangspunkt 

vil have en mere stabil indtjening og samtidig evner at optimere arbejdskapitalen og 

dermed 𝐶𝑅. De resterende korrelationer bygger på de nævnte forhold blot i mindre grad, 

da disse korrelationer alt andet lige vil være den dobbeltafledte af ovennævnte forhold 

til variablen 𝑆𝐼𝑍𝐸. 

5.2 Regressionsanalyse: Variable til at forklare beta 
Dette delafsnit vil besvare, hvilke variable der empirisk kan forklare beta. Dette under-

søges ved hjælp af en regressionsanalyse af beta - nærmere bestemt to-steps fremgangs-

måden forklaret i Afsnit 4.2 efter inspiration af Abdelghany (2005). Afsnittet anvender 

indledningsvist et medianestimat for de fem udvalgte variable over en femårig periode 

efterfulgt af middelværdiestimater. Den komplette model vil således kunne opstilles som 

en regression indeholdende alle fem variable fra Tabel 4.1 og estimeret på baggrund af 

opgavens datasæt som: 

𝛽<,' = 𝛽� + 𝛽S𝑆𝐼𝑍𝐸' + 𝛽0𝑃𝑂𝑅' + 𝛽�𝑉𝐴𝑅' + 𝛽�𝐿𝐸𝑉' + 𝛽�𝐶𝑅' + 𝜖 

Her repræsenterer 𝛽� på højresiden i ovenstående udtryk de estimerede koefficienter. 

Resultaterne i ovenstående regression er er vist i Tabel 5.4, og det er den første af de tre 

regressioner, der bliver foretaget i dette delafsnit.  

Som det ses af Tabel 5.4, er alle fem variable i Model 1 stærkt signifikante med en p-

værdi lavere end 1% og dermed også under det kritiske signifikansniveau på 5%. Dette 

bevidner om, at alle fem variable kan forklare beta igennem en lineær estimering. Hvis 

resultaterne ikke havde været signifikante, kunne det ikke med statistisk sikkerhed siges, 

at koefficienten ikke var lig 0. Dermed kunne variablen potentielt have være uden for-

klaringskraft. 
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Tabel 5.4: Regressionsanalyse af 𝐵𝐸𝑇𝐴 og fem de forklarende variable 

Tabellen viser resultatet af fem regressionsmodeller, hvor Model 1 er den komplette model indeholdende 
alle fem variable baseret på medianestimater for de valgte nøgletal. Model 2 benytter ligeledes alle fem 
nøgletal, men er baseret på middelværdiestimater for nøgletallene. Model 3 er en begrænset model kun 
indeholdende signifikante variable fra Model 2. De sidste to modeller er testmodeller baseret på median-
estimater med varierende variable for at teste for multikollinaritet. Første tal for hver variabel viser de 
enkelte regressionskoefficienter, mens tallet i parentes viser koefficientens standardafvigelse. Graden af 
signifikans er baseret på Student’s t-test med følgende notation: *=Signifikant på 10%-niveau, **=Signi-
fikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

Model Intercept SIZE POR VARI LEV CR 𝑛 Adj. R2 

Median         
Komplet 1,4573*** -0,0289*** -0,0017*** 0,1270*** 0,0002*** 0,0248*** 597 0,1204 

(0,1143) (0,0104) (0,0003) (0,0329) (0,0001) (0,0077)   
Middel         
Komplet 1,4236*** -0,0265** -0,0015*** 0,1317*** <0,0000* 0,0325*** 597 0,1140 

(0,1151) (0,0104) (0,0003) (0,0330) (<0,0000) (0,0079)   

Begrænset 1,4101** -0,0249** -0,0015*** 0,1314***  0,0336*** 597 0,1108 
(0,1151) (0,0104) (0,0003) (0,0331)  (0,0079)   

Udvidet (median) 
Testmodel 1 1,1534***  -0,0017*** 0,1361***  0,0328*** 597 0,1018 

(0,0272)  (0,0003) (0,0330)  (0,0075)   

Testmodel 2 1,2293***  -0,0017*** 0,1404***   597 0,0740 
(0,0213)  (0,0003) (0,0334)     

 

Modellens 𝑎𝑑𝑗. 𝑅0-værdi på 0,12 er forholdsvis lav, men da 𝑎𝑑𝑗. 𝑅0 måler regressionens 

forklaringsgrad efter justering af antal variable, er dette af mindre betydning i dette hen-

seende, da analysen har til formål at identificere signifikante variable.  

Variablenes empiriske forklaringsgrad sammenlignes herefter med, hvad der teoretisk 

kan forventes. Variablenes empiriske fortegn kan tolkes som, hvorvidt variablen påvir-

ker betaestimatet i en positiv eller negativ retning. Variablen SIZE i Model 1 har eksem-

pelvis et negativt fortegn, hvilket betyder, at en større virksomhed, målt på totale aktiver, 

vil give en lavere betaværdi. Sammenholdes resultaterne i Tabel 5.4 med forventnin-

gerne fra Tabel 4.1, kan det ses, at alle variabler har forventet fortegn på nær CR, der er 

et udtryk for virksomhedens likviditetsgrad. Til trods for at disse resultater strider mod 

den teoretiske forventning, er dette konsistent med resultater af Abdelghany (2005) og 

Farrelly et al. (1985), der ligeledes finder et positivt fortegn ved en lignende regressi-

onsanalyse. Det positive fortegn kan skyldes, at større selskaber har en lavere likvidi-
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tetsgrad grundet deres stærke bankforbindelser og let adgang til kapitalmarkedet (Far-

relly et al., 1985). Korrelationsmatricen i Tabel 5.3 bekræfter dette ved en negativ kor-

relation mellem variablene 𝑆𝐼𝑍𝐸 og 𝐶𝑅. Da alle de anvendte variable i den komplette 

model er signifikante, simplificeres denne ikke til en begrænset model, jf. to-steps frem-

gangsmåden.  

Udover variable baseret på medianestimater testes der yderligere for, hvilken betydning 

det har for modellen, hvis variablene over den femårige periode er baseret på middel-

værdiestimater, der ligeledes er præsenteret i Tabel 5.4. Betragtes Model 2, der viser 

Den Komplette Model baseret på middelværdier, kan det ses, at koefficienterne ikke 

afviger betydeligt fra koefficienterne i Model 1, på nær 𝐿𝐸𝑉 der ikke er statistisk signi-

fikant i denne model. Middelværdierne for 𝐿𝐸𝑉' indeholder større positive outliers i 

nogle år for en række virksomheder, da koefficientens nominelle værdi bliver en smule 

mindre. Betragtes koefficienterne generelt, kan det konkluderes på baggrund af Model 1 

og 2, at det for hovedparten af variablene ikke gør den store betydning, om der vælges 

median- eller middelværdiestimater. Da 𝐿𝐸𝑉 som nævnt ikke er signifikant i Model 2, 

udelukkes denne variabel i Model 3. I Model 3 kan det således ses, at denne variabel 

ikke har særlig stor betydning for de øvrige variables koefficienter. Dette forhold er gan-

ske betydeligt, da dette kan være et problem for statistiske modeller, da den indbyrdes 

afhængighed mellem variablene og disses betydning for responsvariablen kan give for-

skellige resultater alt efter, hvilken kombination der benyttes (Stock & Watson, 2010: 

178). Hvis den indbyrdes afhængighed er lav, vil koefficienterne være stort set uaf-

hængige af, hvilken kombination der benyttes. Dette sikrer modellens robusthed, der 

skal ligge til grund for at opnå en høj grad af evidens og validitet (White & Lu, 2014). 

Med udgangspunkt i Model 1, hvis resultater vil blive brugt fremadrettet, testes der for, 

hvor konsistente resultaterne er, når en eller flere variable udelukkes. Derfor opstilles 
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Testmodel 1 og 218, der er baseret på Model 1, hvor variablene er baseret på et median-

estimat. Forskellen er her, at Testmodel 1 udelukker de to mindst signifikante variable, 

mens Testmodel 2 udelukker de tre mindst signifikante variable. Som det ses i Tabel 

5.4, er koefficienternes værdi i Testmodel 1 og 2 stort set uændret fra Model 1. På bag-

grund af dette kan det konkluderes, at den indbyrdes afhængighed er relativt lav. Dette 

bekræftes ligeledes i korrelationsmatricen i Tabel 5.3, der viser en relativt lav korrela-

tion indbyrdes mellem de fem variable.  

På baggrund af ovenstående resultater fra regressionsanalysen, kan det konkluderes, at 

alle fem variable har en forklarende effekt ved anvendelse af medianestimatet. Model-

lens robusthed er ligeledes høj, hvorfor alle fem variable vil blive benyttet i den senere 

anvendte metode, hvor peergrupper baseres på baggrund af lignende nøgletal. 

5.3 Metodernes estimeringsevne 

5.3.1 Primære resultater 
Dette afsnit har til hensigt at præsentere opgavens hovedresultater. Det vil således blive 

påvist, hvilken af de to metoder der har den bedste estimeringsevne under forskellige 

forhold for at sikre en grundig analyse. Valget af metodedesign specificeres gennem 

Kapitel 4 og er præget af en række valg, eksempelvis hvor mange selskaber der benyttes 

i peergrupper baseret på nøgletal, samt hvor mange nøgletal der sammenlignes på bag-

grund af. De primære resultater vil derfor være på baggrund af de initiale valg. Senere 

vil det blive vist, hvilken betydning det har, når disse forhold ændres igennem ro-

busthedstest. 

Resultaterne tager således udgangspunkt i, at peergrupper baseret på nøgletal er defineret 

på baggrund af metoden i Afsnit 4.3. Yderligere viste alle fem variable sig signifikante 

i forrige afsnit, hvorfor alle fem variable vil blive benyttet til at finde sammenlignelige 

selskaber. Peergruppen består af de fem mest sammenlignelige selskaber. Peergrupper 

                                                        
18 Som nævnt, er den indbyrdes afhængighed altafgørende for modellens resultater og der kan skabes mange 

forskellige kombinationer af variable. Det vurderes at de to testmodeller er tilstrækkelige til at vise analysen 

pointe.  
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baseret på branchetilhørsforhold er defineret som virksomheder med identisk tocifret 

SIC-kode, hvor sammenlignelige selskaber er variable efter antal af selskaber i Branche-

gruppen udover målselskabet selv. De estimerede betaværdier er korrigerede for finan-

siel gearing efter Pure-Play metodens Step 3-5, og evalueringskriteriet er 𝐴𝑃𝐸 efter For-

mel 4.4. En lavere 𝐴𝑃𝐸 vil således være udtryk for en lavere estimeringsfejl og dermed 

en bedre estimeringsevne. 

Resultaterne er præsenteret i Tabel 5.5 og vil således implicit teste hypotesen om, hvor-

vidt der er signifikant forskel mellem de to metoder til udvælgelse af peergrupper ved 

estimeringen af beta for en unoteret virksomhed. Hypotesen kan formaliseres som: 

𝐻�: 𝜇S − 𝜇0 = 0 

𝐻S:	𝜇S − 𝜇0 ≠ 0 

Tabel 5.5: Primære resultater: De to metoders estimeringsevne 

Tabellen viser estimeringsevnen baseret på absolutte procentuelle forskelle (𝐴𝑃𝐸) for henholdsvis meto-
den baseret på nøgletal såvel som baseret på branchetilhørsforhold med relateret standardafvigelse, antal 
observationer og gennemsnitlig estimeret beta på tværs af alle observationer. Resultaterne er justeret for 
finansiel gearing jf. Pure-Play metodens Step 3 og 5. Student’s t-test og Mann-Whitney U Test tester, 
hvorvidt der er signifikant forskel mellem de to modeller, der baseres på henholdsvis nøgletal og bran-
chetilhørsforhold. Graden af signifikans defineres ud fra følgende notation: Ϯ=ikke signifikant *=Signi-
fikant på 10%-niveau, **=Signifikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛  Gennemsnitligt  

est. beta  Median Middel  

Branchetilhørsforhold 0,2760 0,5018  0,9520 374 1,4126 
Nøgletal 0,2474 0,4521  1,1446 597 1,4286 

Difference 0,0286 0,0497     

Student’s t-test 
T-værdi -0,7321Ϯ      
Mann-Whitney U Test 

Z-Score -1,5160      

p-værdi 0,1295Ϯ      

 

Som det ses af Tabel 5.5, antyder resultaterne med henvisning til median- og middel-

værdiestimatet, at peergrupper baseret på nøgletal har en smule bedre estimeringsevne.  

Omvendt har resultaterne for begge metoder høje standardafvigelser, hvor den er højest 

for peergrupper baseret på nøgletal. Betragtes resultaterne nominelt, er estimeringsevnen 
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for hverken nøgletal eller branchetilhørsforhold imponerende med relativt ringe præci-

sion og stor usikkerhed. Betragtes metoden, hvor peergrupper skabes på baggrund af 

branchetilhørsforhold, ses det, at der gennemsnitligt er en absolut procentuel afvigelse 

på 50,18%, hvilket vurderes meget højt. Dette betyder eksempelvis, at estimering af beta 

kan lede til et resultat på 1,5018, mens den sande betaværdi i virkeligheden er 1,0000. 

Betragtes medianestimatet mod middelværdiestimatet, antyder disse værdier, at der fo-

rekommer væsentlige outliers, samt at fordelingen er særdeles højre-skæv. Dette ses, da 

middelværdiestimatet er langt højere end medianestimatet, hvilket er tilfældet for både 

nøgletal samt branchetilhørsforhold. Yderligere kan det som tidligere nævnt ses, at an-

tallet af observationer er en del højere for nøgletal end for branchetilhørsforhold, da en 

del selskaber udelukkes ud fra kriterierne i Afsnit 4.4. Endeligt kan det ses, at den gen-

nemsnitlige estimerede betaværdi for begge metoder leder til høje værdier i forhold til, 

hvad der kan forventes. Metoderne estimerer gennemsnitsbetaværdier på henholdsvis 

1,4286 og 1,4126 for nøgletal og branchetilhørsforhold. Den beskrivende statistik viste, 

at beta på tværs af data var en smule højere end det teoretiske udgangspunkt på 1,0000, 

da statistikken er baseret på et ligevægtet gennemsnit fremfor et markedsværdibaseret 

gennemsnit. Tages dette med i overvejelserne, er ovenstående gennemsnitsestimering 

stadig meget høj og antyder, at der er et forhold i data, der skaber en overestimering. 

Nederste del af Tabel 5.5 viser signifikanstests i forhold til ovenstående hypotesetest 

mellem de to metoders estimeringsevne. Som det kan ses, er der både ved Student’s t-

test og ved Mann-Whitney U Test ikke signifikant forskel mellem de to metoders esti-

meringsevne. Baseret på øverste del af tabellen kan det for både median- og middelvær-

diestimatet ses, at nøgletal har en forbedret estimeringsevne, men ikke signifikant bedre. 

Betragtes standardafvigelsen for begge metoder, antyder dette, at netop den høje stan-

dardafvigelse kan være årsag til, at signifikante forskelle ikke kan fastslås. Dette betyder, 

at der på baggrund af disse resultater er en forbedret forskel ved at anvende peergrupper 

baseret på nøgletal. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant grundet en meget høj 

usikkerhed og spredning i estimeringen. 
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5.3.2 Det populære interval 
I dette delafsnit testes det, hvorvidt det har en betydning, at datasættet begrænses til kun 

at indeholde observationer af betaværdier i intervallet [0,5;1,5] ud fra et teoretisk gen-

nemsnit omkring 1,0000. Denne undersøgelse kan være med til at forklare: (1) om mo-

dellen er særligt sensitiv overfor ekstreme værdier af betaer, både som input, men også 

i estimeringen, samt (2) om dette skaber overestimeringen omtalt i forrige afsnit. Dette 

kan være tilfældet, da det på baggrund af resultaterne i den beskrivende statistik kan 

konkluderes, at fordelingen af betaobservationer er særdeles højre-skæv.  

Resultaterne er vist i Tabel 5.6 nedenfor og er særligt interessante i relation til de pri-

mære resultater i forrige afsnit. Antallet af observationer er naturligt lavere, da den ene-

ste forskel er en eksklusion af ekstreme betaværdier, der ikke er en del af det valgte 

populære interval [0,5;1,5].  

Tabel 5.6: Metodernes estimeringsevne i det populære interval 
Tabellen viser estimeringsevnen baseret på absolutte procentuelle forskelle (𝐴𝑃𝐸) for henholdsvis meto-
den baseret på nøgletal såvel som baseret på branchetilhørsforhold med relateret standardafvigelse, antal 
observationer samt gennemsnitlig estimeret beta, på tværs af observationer af beta i det populære interval 
[0,5;1,5]. Resultaterne er justeret for finansiel gearing jf. Pure-Play metodens Step 3 og 5. Student’s t-
test og Mann-Whitney U Test, tester hvorvidt der er signifikant forskel mellem metoden for nøgletal og 
branchetilhørsforhold. Graden af signifikans defineres ud fra følgende notation: Ϯ=ikke signifikant 
*=Signifikant på 10%-niveau, **=Signifikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛 Gennemsnitligt    
est. beta  Median Middel  

Branchetilhørsforhold 0,2435 0,4548  0,9166 291 1,2055 
Nøgletal 0,2044 0,3314  0,5812 463 1,1407 

Difference 0,0391 0,1234     

Student’s t-test 
T-værdi -2,0515** 

     
Mann-Whitney U Test 

Z-Score -2,4772      

p-værdi 0,0132**      

 

Umiddelbart viser resultaterne i Tabel 5.6 en pæn forbedring for median- eller middel-

værdiestimat, hvor metoden for nøgletal i særlig grad forbedres. Standardafvigelsen er 

lavere sammenlignet med resultaterne i Tabel 5.5, men det bemærkes, at det særligt er 
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metoden for nøgletal, hvor standardafvigelsen oplever en forbedring. Netop denne for-

bedring i estimaterne er ligeledes årsag til, at der her er statistisk signifikant forskel mel-

lem metoden for henholdsvis nøgletal og branchetilhørsforhold. Dette er gældende hvad 

angår både Student’s t-test og Mann-Whitney U Test. De primære resultater i Tabel 5.5 

viste, at der var en forbedret estimeringsevne ved at anvende metoden baseret på nøgle-

tal, men at metoden ikke var signifikant bedre. Metoden er, under antagelserne for det 

populære interval, nu signifikant bedre end metoden baseret på branchetilhørsforhold, 

da metoden for nøgletal er væsentligt forbedret under de ovennævnte antagelser. Det bør 

nævnes, at den forbedrede estimeringsevne under disse forudsætninger er genstand for 

et betydeligt bias. Den forbedrede estimeringsevne er naturlig, da intervallet her er min-

dre, og datagrundlæget er mere snævert. 

Slutteligt skal det nævnes, at Tabel 5.6 viser en langt lavere gennemsnitlig estimeret 

beta for begge metoder, hvilket tyder på, at modellen på tværs af alle observationer er 

tættere på det, der gennemsnitligt kan forventes. Dette kan være et resultat af, at det 

populære interval er en forbedring, men at der forekommer en skævvridning for de en-

kelte observationer, der skaber de høje estimeringsfejl. Yderligere ekskluderes relativt 

flere høje end lave outliers, da det vides, at fordelingen af betaværdier er højre-skæv på 

baggrund af den beskrivende statistik og Tabel 5.1. Det kan på baggrund af ovenstående 

resultater konkluderes, at eksklusionen af ekstreme betaværdier forbedrer estimerings-

evnen, men at effekten er størst for metoden baseret på nøgletal, som under disse anta-

gelser har en signifikant bedre estimeringsevne.  

5.3.3 Betydningen af finansiel gearing 
Betydningen af finansiel gearing for beta har som før nævnt været vidt diskuteret tidli-

gere, hvor forskellige resultater har været præsenteret (Hamada, 2012; Fuller & Kerr, 

1981). Dette delafsnit undersøger således opgavens sekundære hypotese. Netop dette 

forhold er særligt interessant, da det i praksis benyttes som den eneste justering i Pure-

Play metoden, der generelt er simpel og let anvendelig. Udledningen af den teoretiske 

betydning for beta i Afsnit 2.3.1 blev defineret i Formel 2.9, som viste, at der er en 

direkte sammenhæng mellem beta og den finansielle gearing. Yderligere er det i denne 
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afhandlings Afsnit 5.2 blevet vist igennem en regressionsanalyse, at der er en lineær 

sammenhæng mellem beta og den finansielle gearing. 

Indtil videre har selskaberne i peergrupperne for et målselskab baseret på både nøgletal 

og branchetilhørsforhold været justeret for selskabets finansielle gearing. Yderligere er 

peergruppens estimat blevet justeret for målselskabets finansielle gearing, som beskrevet 

i Afsnit 4.5, som følger Pure-Play metodens Step 3 og 5. For at måle betydningen af 

denne justering med hensyn til finansielle gearing i estimeringen af beta udelukkes i 

denne delanalyse Pure-Play metodens Step 3 og 5. Dette betyder, at en given peergrup-

pes selskabers betaværdier ikke justeres for gældsforhold, inden der foretages et gen-

nemsnit efter Pure-Play metodens Step 4, ligesom der ikke justeres for målselskabets 

gældsforhold efterfølgende. Dette betyder, at peergrupperne defineres på samme måde, 

hvorfor resultaterne er direkte sammenlignelige med de primære resultater i Tabel 5.5. 

Disse resultater vil blive brugt til at komme opgavens Hypotese 2 nærmere, hvor effekten 

er isoleret, og alle andre forhold er konstante. Hypotesen, der testes i dette delafsnit, kan 

for hver af metoderne konkretiseres som: 

𝐻�: 𝜇'G_µ.�<B='G� − 𝜇<_X.�<B='G� = 0 

𝐻S:	𝜇'G_µ.�<B='G� − 𝜇<_X.�<B='G� ≠ 0 

Resultaterne er vist nedenfor i Tabel 5.7, hvor Panel A og Panel B viser resultaterne 

inklusiv og eksklusiv justeringen af finansiel gearing for henholdsvis peergrupper base-

ret på nøgletal og branchetilhørsforhold. 

Resultaterne i Tabel 5.7 viser gennemgående samme effekt for både metoden for nøg-

letal og branchetilhørsforhold, hvad angår betydningen af justeringen af finansiel gea-

ring. Median- og middelværdiestimatet er stærkt forbedret for begge modeller. Yderli-

gere er det værd at bemærke, at standardafvigelsen er langt lavere for modellerne eks-

klusiv justeringen for finansiel gearing. Dette kunne tyde på, at justeringen i sig selv 

skaber forringede estimater. De to signifikanstest er for begge metoder stærkt signifi-

kante, hvilket vidner om, at der er statistisk signifikant grundlag til at konkludere, at 

eksklusion af justeringen med hensyn til den finansielle gearing leder til bedre estime-

ringer. 
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Tabel 5.7: Metodernes estimeringsevne inklusiv og eksklusiv justering for finansiel 
gearing 
Tabellen viser estimeringsevnen inklusiv og eksklusiv justering for finansiel gearing, jf. Pure-Play me-
toden Step 3 og 5, baseret på absolutte procentuelle forskelle (𝐴𝑃𝐸) for henholdsvis metoden baseret på 
nøgletal (Panel A) såvel som baseret på branchetilhørsforhold (Panel B). Yderligere vises relateret stan-
dardafvigelse, antal observationer og gennemsnitlig estimeret beta, på tværs af alle observationer af beta 
i det populære interval. Student’s t-test og Mann-Whitney U Test tester, hvorvidt der er signifikant for-
skel mellem at inkludere og ekskludere justeringen for finansiel gearing, jf. Pure-Play metoden Step 3 
og 5. Graden af signifikans defineres ud fra følgende notation: Ϯ=ikke signifikant *=Signifikant på 10%-
niveau, **=Signifikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

PANEL A: NØGLETAL 
 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛 Gennemsnitligt 

Est. beta  Median Middel  

Inkl. Gearing 0,2474 0,4521  1,1446 597 1,4286 
Ekskl. Gearing 0,2199 0,2868  0,2684 597 1,1865 

Difference 0,0391 0,1234     

Student’s t-test 
T-værdi 3,4351***      

Mann-Whitney U Test 

Z-Score 2,6977     
 

p-værdi 0,007***     

PANEL B: BRANCHETILHØRSFORHOLD 
 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛 Gennemsnitligt  

est. beta  Median Middel  

Inkl. Gearing 0,2760 0,5018  0,9520 374 1,4126 
Ekskl. Gearing 0,2090 0,2534  0,2162 374 1,1909 

Difference 0,0670 0,2484     

Student’s t-test       
T-værdi 4,92208***      

Mann-Whitney U Test      

 Z-Score 4,5439     

p-værdi <0,0001***     

 

Derfor kan nul-hypotesen for begge metodernes hypoteser afvises, og denne afhandlings 

Hypotese 2 kan således på baggrund af disse resultater ikke accepteres og afvises altså 

baseret på afhandlingens stikprøve. 
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Yderligere ses det for begge metoder, at den gennemsnitlige estimering af beta er langt 

tættere på det, der kan forventes. Dette tyder på, at justeringen er en af årsagerne til den 

overestimering, der tidligere har været bemærket. Betydningen vises klart gennem et 

eksempel, der kan illustreres ud fra nedenstående Tabel 5.8. 

Tabel 5.8: Overestimering af beta ved inklusion af justering af finansiel gearing for 
selskaber ved høj finansiel gearing 

Tabellen viser et målselskab og dets relaterede peergrupper beregnet efter metoden baseret på nøgletal. 
Yderligere er vist de seks selskabers værdier for de fem variable samt den observerede beta og den esti-
merede beta henholdsvis inklusiv og eksklusiv justeringen af finansiel gearing jf. Pure-Play metodens 
Step 3 og 5. Tabellen er medtaget for at eksemplificere den overstimering af den estimerede betaværdi, 
der finder sted for selskaber med høj gearing (𝐿𝐸𝑉), når metoden inkluderer justering af gearing jf. Pure-
Play metodens Step 3 og 5. 

Selskabsnavn SIZE POR VARI LEV CR Obs.  

beta 
Estimeret beta 

Inkl.  

gearing 

Ekskl.  

gearing  

Målselskab         
AbbVie Inc. 12,04 62,4 0,07 794,7 1,66 1,58 4,83 1,19 

Referenceselskaber         
Kohl's Corp. 11,45 62,1 0,10 81,3 1,87 1,12   
Int. Paper Company 12,11 81,1 0,09 178,1 1,71 1,58   

United Parcel Service, Inc. 12,30 52,1 0,13 501,5 1,30 0,91   

E. I. du Pont de Nemours and 
Co. 

12,55 67,0 0,12 83,7 1,82 1,67   

Raytheon Company 12,05 38,4 0,07 50,7 1,66 0,69   

 

Tabel 5.8 viser estimeringen af beta for selskabet AbbVie Inc. med metoden for nøgletal, 

hvor estimeringen er lavet inklusiv og eksklusiv justering for finansiel gearing. Som det 

ses har selskabet en meget høj finansiel gearing. Virksomhedens peergruppe har ligele-

des en høj finansiel gearing, men den lineære sammenhæng mellem finansiel gearing og 

beta, der teoretisk kan forventes, er ikke empirisk valid. Konsekvensen er en betaesti-

mering på 4,8337, hvilket er en klar overestimering, der leder til en 𝐴𝑃𝐸 på 2,06. Alter-

nativet er ikke at anvende justeringen, hvilket giver et langt mere præcist estimat både i 

dette tilfælde og på tværs af hele datasættet som vist i Tabel 5.7. På baggrund af resul-

taterne fra regressionsanalysen samt disse resultater, tyder det på, at der er en sammen-

hæng mellem finansiel gearing og beta, men at en lineær applikation igennem en juste-

ring leder til en ringere estimeringsevne.  
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Ovenstående resultater giver herefter anledning til at undersøge resultaterne yderligere 

for at finde de forhold og antagelser, der hjemler den mest præcise estimering. Under 

disse antagelser vil det således blive testet hvor god en estimeringsevne, de to metoder 

har, samt om der er signifikant forskel. Indtil videre har der været vist en forbedring ved 

at anvende værdier i det populære interval samt en eksklusion af justeringen for de fi-

nansielle forhold. Derfor viser nedenstående Tabel 5.9 de to metoders estimeringsevne 

for data indeholdende i det populære interval, hvor der ikke justeres for de finansielle 

forhold. Signifikanstesten er en test mellem de to metoder, og hvorvidt der er en signifi-

kant forskel.  

Tabel 5.9: Metodernes estimeringsevne i det populære interval eksklusiv justering af 
finansiel gearing 

Tabellen viser estimeringsevnen baseret på absolutte procentuelle forskelle (𝐴𝑃𝐸) for henholdsvis meto-
den baseret på nøgletal såvel som baseret på branchetilhørsforhold med relateret standardafvigelse, antal 
observationer og gennemsnitlig estimeret beta på tværs af observationer af beta i det populære interval 
[0,5;1,5]. Resultaterne er ikke justeret for finansiel gearing jf. Pure-Play metodens Step 3 og 5. Student’s 
t-test og Mann-Whitney U Test tester, hvorvidt der er signifikant forskel mellem metoden for nøgletal og 
branchetilhørsforhold. Graden af signifikans defineres ud fra følgende notation: Ϯ=ikke signifikant 
*=Signifikant på 10%-niveau, **=Signifikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

 𝐴𝑃𝐸  Std. afv.  𝑛  Gennemsnitligt  

est. beta  Median Middel  

Nøgletal 0,1758 0,2190  0,1995 463 1,0384 
Branchetilhørsforhold 0,1578 0,1980  0,1765 291 1,2055 

Difference 0,0200 0,0210     

Student’s t-test       
T-værdi .1,5127Ϯ       

Mann-Whitney U Test 

Z-Score 1,1772      

p-værdi 0,2391Ϯ      

 

Som det kan ses ud fra resultaterne i Tabel 5.9, hjemler metoden baseret på branchetil-

hørsforhold nu en marginalt bedre estimeringsevne. Median- og middelværdiestimatet 

er her lavere end set ved nogle af de tidligere resultater19, og forskellen mellem de to 

                                                        
19 Dette kan forklares ved det implicitte bias ved at vælge et mere snævert interval for beta som nævnt 
tidligere. 
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estimater på tværs af de to metoder er meget lille. Dette tyder på, at meget af den over-

estimering samt højre-skævhed, der implicit ligger i de tidligere modeller grundet eks-

treme positive outliers, er elimineret. Standardafvigelsen er ligeledes lav, hvilket bevid-

ner om en langt mere konsistent model, hvor resultaterne varierer langt mindre og giver 

en langt større sikkerhed. Signifikanstesten viser her, at der ikke er en signifikant forskel 

mellem de to metoders estimeringevne. Dette skal ses i kontrast med resultaterne fra 

Tabel 5.6, der ligeledes benyttede det populære interval, men dog inkluderede finansiel 

justering, hvor der var en signifikant forskel. 

5.3.4 Betydningen af en analytisk tilgang 
Indtil videre har betydningen af en række forhold for de forskellige modeller været ana-

lyseret, men det har ikke været muligt at vurdere den analytiske værdi af de to metoder. 

Begge metoderne er analytiske i den forstand, at de bygger på grundlæggende teoretiske 

sammenhænge, som må forventes at hjemle en forbedret estimeringsevne i forhold til en 

mere naiv og simpel model. Dette delafsnit vil således vurdere de to metoders estime-

ringsevne mod en naiv model, hvor den estimerede betaværdi antages at være datasættets 

gennemsnitlige betaværdi. Såfremt der ikke påvises en signifikant forskel, kan der ikke 

med sikkerhed påvises en analytisk værdi ved den undersøgte metode, hvad angår den 

direkte estimeringsevne. 

De to metoders estimeringsevne baseres på de underliggende antagelser fra Afsnit 5.3.1, 

men medtager ikke justering for finansiel gearing, da dette forhold i forrige afsnit blev 

fundet til at kunne forbedre estimeringsevnen signifikant20. Som nævnt ovenfor vil den 

konkurrerende naive metode være baseret på, at den estimerede betaværdi er datasættets 

gennemsnitlige beta. I en praktisk værdiansættelse vil her benyttes beta svarende til det 

teoretiske gennemsnit på 1,0000. Der benyttes her 1,1968 fra Tabel 5.1 for at tilpasse 

gennemsnittet til afhandlingens datasæt, da datasættet har været genstand for en række 

                                                        
20 De to metoder baseres ikke på resultaterne fra det populære interval i Afsnit 5.3.2 da de forbedrede resul-
tater kan anses som den typiske forventede 𝐴𝑃𝐸, hvor den forbedrede estimeringsevne skyldes et mere 
snævert interval for beta og ikke et metodevalg af analytisk karakter. 
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forhold, der har ført til eksklusion af et antal observation, som har påvirket den gennem-

snitlige betaværdi. Resultaterne af at anvende modellerne beskrevet ovenfor samt rele-

vante evalueringskriterier og signifikanstest er vist nedenfor i Tabel 5.10. 

Tabel 5.10: Estimeringsevnen for henholdsvis metoden baseret på nøgletal og bran-
chetilhørsforhold samt en naiv metode baseret på datasættets gennemsnitlige beta-
værdi 
Tabellen viser estimeringsevnen en naiv metode, hvor den estimerede betaværdi for alle selskaberne 
antages at være datasættets gennemsnitlige beta, 1,1968, overfor henholdsvis metoden baseret på nøgletal 
(Panel A) såvel som baseret på branchetilhørsforhold (Panel B). Yderligere vises relateret standardafvi-
gelse, antal observationer og gennemsnitlig estimeret. Student’s t-test og Mann-Whitney U Test tester, 
hvorvidt der er signifikant forskel mellem den valgte analytiske metode og den naive metode. Graden af 
signifikans defineres ud fra følgende notation: Ϯ=ikke signifikant *=Signifikant på 10%-niveau, **=Sig-
nifikant på 5%-niveau, ***= Signifikant på 1%-niveau. 

PANEL A: NØGLETAL 
 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛 Gennemsnitligt  

est. beta  Median Middel  

Nøgletal 0,2199 0,2868  0,2684 597 1,1865 
Naiv model 0,2377 0,2979  0,2691 597 1,1968 

Difference -0,0178 -0,0112     

Student’s t-test 
T-værdi -0,7178Ϯ       

Mann-Whitney U Test 

Z-Score -0,8917     
 

p-værdi 0,3724 Ϯ     

PANEL B: BRANCHETILHØRSFORHOLD 
 𝐴𝑃𝐸  Std.afv. 𝑛 Gennemsnitligt  

est. beta  Median Middel  

Branchetilhørsforhold 0,2090 0,2534  0,2162 374 1,1909 
Naiv model 0,2420 0,2959  0,2521 374 1,1909 

Difference -0,0330 -0,0424     

Student’s t-test       
T-værdi -2,3733**      

Mann-Whitney U Test      

 Z-Score -1,9741     

p-værdi 0,0484**     
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Ovenstående resultater i Tabel 5.10 viser for begge de to analytiske metoder, at der er 

en forbedret estimeringsevne ved blot at betragte median- og middelestimatet for 𝐴𝑃𝐸 

mod tilsvarende estimater for den naive model. For metoden baseret på nøgletal, som 

ses i Tabel 5.10 Panel A, kan det ses at median- og gennemsnitsestimatet er en smule 

lavere, hvilket ligeledes er gældende for standardafvigelsen. Differencen mellem gen-

nemsnitsestimatet for metoden baseret på nøgletal og den naive metode er således så 

relativt lille, at der ikke er en signifikant forskel mellem metoden baseret på nøgletal og 

den naive model. På baggrund af dette bidrager metoden baseret på nøgletal altså ikke 

signifikant til en forbedret model, hvad angår den direkte estimeringsevne. 

Betragtes resultaterne for metoden baseret på branchetilhørsforhold mod en tilsvarende 

naiv model, for hvilke resultater er vist i Tabel 5.10 Panel B, ses det, at metoden baseret 

på branchetilhørsforhold har en langt større relativ effekt. Forskellen på både median- 

og middelværdiestimatet er således langt bedre end en tilsvarende naiv model. Standard-

afvigelsen er ligeledes lavere for metoden baseret på branchetilhørsforhold, hvilket be-

vidner om mindre udsving i estimeringsevnen, hvilket som udgangspunkt er at fore-

trække. Med udgangspunkt i disse resultater kan det ligeledes ses, at der er en signifikant 

forskel i estimeringsevnen, omend Z-scoren for Mann-Whitney U Testen ikke er høj og 

kan betragtes som grænsesignifikant. På baggrund af disse resultater må det dog alligevel 

kunne konkluderes, at signifikansniveauet antyder, at metoden for branchetilhørsforhold 

hjemler en forbedret estimeringsevne i forhold til en naiv model og således har en ana-

lytisk værdi.  

5.4 Robusthedstests  
Dette afsnit har til hensigt at teste robustheden i estimeringsevnen baseret på de primære 

resultater igennem en række robusthedstest. Finansiel teori bidrager med testbar viden, 

men bidrager af natur ikke specifikt med ét egnet metodisk setup til hver enkel empirisk 

analyse (Leamer, 1983). Mens det ”sande” metodesign er ukendt, er det svært at sige 

hvilket imperfekt metodedesign samt metodiske valg, der initialt fungerer som den bed-

ste approksimation. Resultatet af dette er, at små ændringer i metodedesignet kan have 

stor betydning for resultaterne (Young & Holsteen, 2015). Som konsekvens af dette er 

det legitimt og naturligt at foretage robusthedstests (Lu & White, 2014) der kan betegnes 
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som ændringer i det initiale metodedesign for at se, hvor sensitive resultaterne er med 

hensyn til disse ændringer.  

Indtil videre har denne afhandling berørt robusthedstests indirekte i forbindelse med re-

gressionsanalysen, da den senere analyse af estimeringsevnen var betinget af resultaterne 

fra regressionsanalysen. Her blev der udført en analyse af sensitiviteten i forbindelse 

med regressionens koefficienter ved at anvende forskellige kombinationer. Resultaterne 

viste, at sensitiviteten var lav, og robustheden var høj, hvilket kunne forklares ved en 

relativt lav indbyrdes afhængighed mellem variablene, som blev bekræftet af korrelati-

onsmatricen i Tabel 5.3. Dette afsnit vil, på samme måde som for regressionsanalysen, 

ændre på en række forhold i metodedesignet, beskrevet i Kapitel 4, for de to konkurre-

rende metoder for at belyse, hvilken betydning det har for resultaterne. Hvis ikke andet 

er angivet, er alle andre forhold udover det ændrede forhold i metodedesignet uændret, 

sådan, at resultaterne er direkte sammenlignelige. Ligeledes benyttes der samme evalu-

eringskriterier for estimeringsevnen som i de forrige afsnit i dette kapitel. 

5.4.1 Den nøgletalsbaserede metode 
Den nøglebaserede metode til at finde peergrupper for et målselskab i estimeringen af 

beta har indtil videre været defineret på baggrund af metodedesignet i Afsnit 4.3. Dette 

metodedesign har blandt andet været baseret på, at alle nøgletal, der havde en signifikant 

forklaringsgrad for beta, skulle benyttes til identifikationen af sammenlignelige selska-

ber. Da alle fem nøgletal blev fundet signifikante i Afsnit 5.2, blev de herefter også alle 

anvendt. I dette afsnit vil der blive benyttet et varierende antal signifikante variable for 

at se, hvilken påvirkning det har. Resultaterne tager udgangspunkt i at anvende fra et til 

fem nøgletal i udvælgelsen af sammenlignelige selskaber efter stigende grad af signifi-

kans fra regressionsanalysen. Dette betyder, at når der anvendes et nøgletal, er det kun 

det mest signifikante nøgletal, der benyttes, og ved to nøgletal er det de to mest signifi-

kante nøgletal osv., indtil modellen med alle fem signifikante nøgletal opnås. Resulta-

terne er vist i Tabel 5.11 for de relevante evalueringskriterier inklusiv og eksklusiv ju-

steringen for finansiel gearing på tværs af variationen af antal nøgletal, der inkluderes. 
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Tabel 5.11: Betydningen af antal variable til peergrupper baseret på nøgletal 
Tabellen viser median- og middelværdiestimat samt standardafvigelse for estimeringsevnen målt ved 
𝐴𝑃𝐸. Resultaterne er vist for metoden, hvor justering af finansiel gearing jf. Pure-Play metoden inklude-
res, samt hvor det ekskluderes. Variationen i modellerne sker på tværs af, hvor mange nøgletal de sam-
menlignelige selskaber baseres på efter stigende grad af signifikans. 

Antal 

nøgletal  

𝑛   Inklusiv finansiel gearing   Eksklusiv finansiel gearing 

  Median Middel Std.afv.   Median Middel Std.afv. 

1 597  0,3201 0,5452 1,2049   0,2269 0,3011 0,2846 

2 597  0,3001 0,5863 1,2769   0,2164 0,2938 0,2696 

3 597  0,3013 0,5627 1,2696   0,2269 0,2953 0,2662 

4 597  0,2476 0,4573 1,2066   0,2096 0,2779 0,2587 

5 597  0,2474 0,4521 1,1446   0,21 0,2868 0,2684 

 

På baggrund af resultaterne i Tabel 5.11 kan det ses, at der igen er stor forskel ved at 

ekskludere justeringen for finansiel gearing i modsætning til at inkludere denne juste-

ring, hvilket er i overensstemmelse med afhandlingens tidligere resultater. Betragtes va-

riationen på tværs af antallet af anvendte nøgletal, ses det først og fremmest, at estime-

ringsevnen forbedres jo flere nøgletal, der anvendes, når der justeres for finansiel gea-

ring, hvilket tydeligt er illustreret ved Figur 5.1. Denne ændring er således klart mest 

betydningsfuld ved inklusion af justering for finansiel gearing, hvor betydningen, når 

justeringen ikke medtages, er ganske lille. Forbedringen kan tyde på, at jo mere infor-

mation der medtages, jo bedre en peergruppe skabes der. Dette skal holdes op imod, at 

datasættet skal være tilstrækkeligt stort. Eksempelvis kan der inkluderes et så højt antal 

variable, at det bliver svært at finde sammenlignelige selskaber, da det antager en lige-

vægtning af variablenes betydning. På baggrund af datasættet i denne afhandling samt 

det anvendte antal nøgletal, kan det dog konkluderes, at et stigende antal signifikante 

variable leder til en forbedret estimeringsevne grundet en udvidet inklusion af informa-

tion. 

Den anden robusthedstest med hensyn til metoden baseret på nøgletal der foretages, er 

baseret på variation i antallet af virksomheder, der udgør peergruppen. I metodedesignet, 

der ligger til grund for de primære resultater, er der anvendt fem virksomheder til at 

udgøre peergruppen på baggrund af minimering af afstand til målselskabets nøgletal om-

regnet til Z-score efter metode i Afsnit 4.3.   



Empiriske resultater 89 

Figur 5.1: Robusthedstest for antal af variable inkluderet i beregning af peergrupper 
baseret på nøgletal 
Denne figur viser udviklingen i medianen af de absolutte procentuelle fejl i takt med at antallet af variable, 
der inkluderes i nøgletalsmetoden øges. 

 

 

Ved at variere i antallet af selskaber kan det identificeres, hvilken betydning det har for 

resultaterne. Resultaterne er vist i Appendix B.1 og er illustreret i Figur 5.2 nedenfor, 

hvor medianestimatet er vist inklusiv og eksklusiv justeringen for finansiel gearing. 

Figur 5.2: Robusthedstest af antal selskaber i beregningerne af peergrupper baseret på 
nøgletal 
Denne figur viser udviklingen i medianen af de absolutte procentuelle fejl i takt med, at peergruppen øges 
med antal selskaber.  

 

 

På baggrund af udviklingen i Figur 5.2 kan det ses, at der er en betydning i valget af 

antal selskaber for et målselskabs peergruppe. Resultaterne antyder, at et lavt antal sel-

skaber forværrer estimeringsevnen en smule. Ligeledes forbedres estimeringsevnen ved 

at gøre peergruppen større, men kun indtil et punkt, hvor effekten herefter flader ud. Når 

antallet af selskaber i en virksomheds peergruppe, 𝑔, øges, vil den beregnede beta for et 
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selskab variere mindre og mindre på tværs af selskaberne. Dette sker, da betaestimerin-

gen foretages på baggrund af et simpelt gennemsnit efter Pure-Play metodens Step 4 og 

i det ekstreme tilfælde, hvor peergruppen er hele datasættet undtagen målselskabet selv 

(𝑔 = 𝑛 − 1), vil den estimerede beta nu være tilnærmelsesvis lig gennemsnitsværdien 

for datasættets observerede betaer21. Når 𝑔 øges, vil medianestimatet for 𝐴𝑃𝐸, 𝐴𝑃𝐸, 

således konvergerer mod det, der matematisk kan forklares som: 

 
lim

�	→	G¨S
𝐴𝑃𝐸 = 𝑀𝑑

𝑛𝛽f}X. − 𝛽Sf}X.
1

𝑛 − 1 − 𝛽S
f}X.

𝛽Sf}X.

𝑛𝛽f}X. − 𝛽0f}X.
1

𝑛 − 1 − 𝛽0
f}X.

𝛽0f}X.

⋮

𝑛𝛽f}X. − 𝛽Gf}X.
1

𝑛 − 1 − 𝛽G
f}X.

𝛽Gf}X.

 

 

(5.1) 

I ovenstående udtryk er 𝑀𝑑 et udtryk for medianværdien af søjlevektoren bestående af 

de absolutte procentuelle afvigelser for alle datasættets selskaber. Af Figur 5.2 illustre-

res yderligere en tidligere pointe vedrørende antallet af selskaber i peergruppen. Resul-

taterne antyder, at der er et optimalt antal af selskaber mellem fem og ni. Resultaterne 

Appendix B.1 vist i Figur 5.2 tyder yderligere på, at metodedesignet til de primære 

resultater ikke indeholder valg baseret på antal af selskaber i peergruppen, der væsentligt 

kan forbedre modellens estimeringsevne22. 

5.4.2 Den branchebaserede metode 
Metodedesignet, der ligger til grund for peergrupper baseret på branchetilhørsforhold, er 

som nævnt i Afsnit 4.4 stærkt sammenligneligt med Pure-Play metodens udgangspunkt, 

                                                        
21Estimeringen er kun tilnærmelsesvis lig 𝛽f}X., hvor den eksakte værdi beror på en korrektion af 𝛽f}X., hvor 
selskabets egen betaværdi fratrækkes, da denne naturligvis ikke er en del af sin egen peergruppe. Korrekti-
onen beregnes som:  𝑛𝛽f}X. − 𝛽'f}X.

S
G¨S

 
22 Metoden baseret på nøgletal med ni selskaber i peergrupper, der, jf. Figur 5.2, hjemler den bedste esti-
mering, er stadig ikke signifikant forskellig fra den naive metode beskrevet i Afsnit 5.3.4 (t-stat = -1,4316 
og z-score = -1,5396 → p-værdi = 0,1238). 
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hvor et målselskabs peergruppe er virksomheder i samme branche. Branchedefinitionen 

er imidlertid svær at definere. Det kan defineres på forskellige måder ud fra, hvor dybt 

og specifikt branchen ønskes defineret. Denne afhandling definerer brancherelation ved 

brug af SIC som beskrevet i Afsnit 2.2.1, der kan beskrives igennem tre klassifikations-

niveauer.  

Metodedesignet har indtil videre været baseret på, at et målselskabs peergruppe var virk-

somheder i samme Branche-gruppe defineret efter samme tocifret SIC-kode. I denne 

robusthedstest vil det blive undersøgt, hvilken betydning det har, hvis brancherelationen 

defineres mere snævert på henholdsvis Branche-niveau (trecifret SIC-kode) og Sub-

branche-niveau (firecifret SIC-kode). Efter som en branche defineres mere snævert, bør 

virksomhederne også teoretisk blive mere sammenligneligelige. På den anden side kan 

det forventes, at flere brancher vil være så snævert defineret, at det udelukker andre sel-

skaber fra at tilhøre den. Ud fra metoden i Afsnit 4.3.2 er det stadig nødvendigt, at en 

gruppe indeholder mindst to selskaber. Resultaterne er vist i Tabel 5.12 for evaluerings-

kriterierne på tværs af de tre forskellige måder at definere en branche på efter antal af 

cifre anvendt i SIC-koden. 𝑛 definerer således, hvor mange observationer datasættet in-

deholder, mens Brancher viser, hvor mange henholdsvis Branche-grupper, Brancher og 

Sub-brancher datasættet indeholder. 

Som det ses i Tabel 5.12, vil antallet af grupper stige indledningsvist, når der anvendes 

trecifrede SIC-koder, da der er flere Brancher end Branchegrupper, men antallet af sel-

skaber minimeres, da mange flere selskaber vil være eneste selskab i branchen og derfor 

udelades. Ved anvendelse af firecifrede SIC-koder ses det, at antallet af observationer 

igen minimeres, men også antallet af grupper er minimeret, da definitionen bliver for 

specifik. Af resultaterne fremgår det, at hvis den finansielle justering inkluderes, forbed-

res estimeringen betydeligt ved at anvende en mere snæver branchedefinition. Omvendt 

er betydningen minimal for evalueringskriterierne, hvis justering for finansiel gearing 

ekskluderes. 

Tabel 5.12: Betydning i valget af brancheklassifikationsniveau i metoden baseret på 
branchetilhørsforhold 
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Tabellen viser median- og middelværdiestimat samt standardafvigelse for estimeringsevnen målt ved 
𝐴𝑃𝐸. Resultaterne er vist for metoden, hvor justering af finansiel gearing jf. Pure-Play metoden inklude-
res, samt hvor det ekskluderes. Variationen i modellerne sker på tværs definitionen af en branche. Ved to 
cifre er der tale om Branche-grupper, tre cifre er det Brancher, og ved fire cifre er det Sub-brancher. Alle 
selskaber i samme gruppering (identisk SIC-kode) udgør en virksomheds peergruppe. 

Antal 

SIC-cifre  

𝑛  Bran-
cher 

Inklusiv finansiel gearing   Eksklusiv finansiel gearing 

 Median Middel Std.afv.   Median Middel Std.afv. 

2 374 46 0,2760 0,5018 0,9519   0,2090 0,2534 0,2162 

3 221 49 0,2856 0,4728 0,8467   0,2194 0,2628 0,2291 

4 156 40 0,2244 0,4077 0,9036   0,2076 0,2724 0,2840 

 

Resultaterne og dermed estimeringsevnen er dermed ikke stærkt afhængig af definitio-

nen af en branche. Omvendt kan der for praktikere være andre hensyn, der er afgørende, 

hvilket vil være en del af diskussionen i Kapitel 6 i en mere kvalitativ vurdering af de 

to metoders styrker og svagheder samt deres generelle anvendelighed. 

5.5 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af den empiriske analyse indledningsvis konkluderes, at de teore-

tiske forventninger til, hvad der kan forklare beta, også empirisk har en signifikant be-

tydning. Alle variablene, der blev testet, havde en signifikant forklaringskraft med hen-

syn til responsvariablen 𝐵𝐸𝑇𝐴, hvorfor de alle senere blev inddraget som grundlag for 

den nøgletalsbaserede metode. 

Yderligere blev estimeringsevnen for de to metoder, baseret på henholdsvis nøgletal og 

branchetilhørsforhold, testet, hvor resultaterne er særdeles betinget af analysen. Det kan 

på baggrund af de primære resultater konkluderes, at der ikke er signifikant forskel i 

estimeringsevnen mellem de to metoder, hvis der justeres for finansiel gearing. Ved at 

begrænse datasættet til at indeholde betaværdier i intervallet [0,5;1,5], blev der fundet 

en signifikant forskel i estimeringsevnen, hvor den nøgletalsbaserede metode hjemler 

den mest præcise estimering.  

På trods af at der i praksis justeres for finansiel gearing i estimeringen af beta for en 

unoteret virksomhed, kan det på baggrund af de empiriske resultater konkluderes, at 
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dette forhold leder til en signifikant forværret estimeringsevne. Forholdet antager en li-

neær sammenhæng mellem finansiel gearing og beta. Da dette ikke eksisterer i den præ-

senterede empiri, leder inklusion af forholdet til en stor overestimering i beta, hvilket på 

tværs af datasættet er årsag til den forværrende estimeringsevne.    

Endeligt kan det, på baggrund af de primære resultater eksklusiv justering for finansiel 

gearing, konkluderes, at det kun er metoden baseret på branchetilhørsforhold, der hjem-

ler en signifikant bedre estimeringsevne end en naiv model, der for alle observationerne 

antager beta som datasættets gennemsnit. På baggrund af resultaterne kan det samlet 

konkluderes, at estimeringsevnen og dermed konklusionerne for de to konkurrerende 

metoder er stærkt afhængige af de valg, der foretages med hensyn til håndtering af fi-

nansiel gearing, antal af selskaber i peergruppen, interval for beta etc. Konklusioner til 

fordel for den ene eller den anden af de to testede metoder er således betinget. 
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Kapitel 6 

6 Diskussion 
Dette kapitel har til hensigt at diskutere de empiriske resultater præsenteret i forrige ka-

pitel. Formålet er at diskutere indholdet med henblik på bedre at kunne konkludere, hvor-

ledes den indledende hypotese i sidste ende samlet set kan bekræftes og i hvilken grad. 

De empiriske resultater har primært været fokuseret på estimeringsevnen af beta. For at 

kunne besvare den overordnede problemformulering findes det nødvendigt yderligere at 

diskutere resultaterne og anvendelsen for at finde ud af, om resultaterne er betinget af 

forhold, der begrænser anvendelsen i nogle tilfælde. Kapitlet vil indledningsvist sam-

menholde de empiriske resultater mod de teoretiske udgangspunkter og litteraturen i en 

diskussion om forskelle og uligheder samt kausaliteten. Herefter vil de empiriske resul-

tater blive fortolket i et mere holistisk perspektiv i forhold til den overordnede værdian-

sættelse og betaestimeringens betydning for denne. I relation til dette vil den praktiske 

anvendelse af resultaterne blive diskuteret for at finde begrænsninger ved de to metoder 

ud fra et praktisk perspektiv. Endeligt vil resultaternes begrænsninger blive diskuteret, 

samt vil idéer til relevant fremtidig research blive præsenteret. 

 

6.1 De empiriske resultater i relation til teori og littera-

tur 
De fem variable fra Tabel 4.1, hvis forklaringsgrad blev testet i Afsnit 5.2, vil her med 

udgangspunkt i teorien og litteraturen blive diskuteret i forhold til de forventninger, der 

har været forud. Herefter følger en diskussion af resultaterne og deres estimeringsevne i 

forhold til relaterede studier, der tidligere har været præsenteret i litteraturanalysen i Ka-

pitel 3. 
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6.1.1 Diskussion af regressionsanalysens resultater 
Med udgangspunkt i litteraturen, hvor et selskabs aktivstørrelse har været en gennemgå-

ende genstand for analyse med henblik på at kunne forklare beta, blev dette ligeledes 

testet i afhandlingens regressionsanalyse. Forholdet blev fundet signifikant, hvilket er 

konsistent med Abdelghany (2005) og Farrelly et al. (1985). Som nævnt i Afsnit 2.3.4 

tester Er og Kaya (2012) samt Beaver et al. (1970) ligeledes variablen dog uden at kunne 

påvise en signifikant forklaringsgrad. En årsag til denne uoverensstemmelse er, at meto-

derne anvendt ikke er identiske. For eksempel beregner Abdelghany (2005) samt Beaver 

et al. (1970) således aktivstørrelsen som et nominelt tal, hvor der i denne afhandling, 

efter inspiration fra Er og Kaya (2012) samt Farrelly et al. (1985), er beregnet den natur-

lige logaritme af den totale aktivklasse23. Disse forskelligheder kan være med til at skabe 

inkonsistens i resultaterne, da nominelle værdier antager linearitet, mens den naturlige 

logaritme antager ikke-linearitet. Generelt viser afhandlingens resultater lignende ten-

denser med litteraturen og den naturlige kobling, der bør være mellem en virksomheds 

størrelse og beta.  

 
De to resterende variable, der udspringer fra litteraturen, udbetalingsgraden (𝑃𝑂𝑅) og 

likviditetsgraden (𝐶𝑅), er genstand for samme inkonsistens, hvad angår afhandlingens 

resultater i forhold til litteraturens. Begge variable blev i Afsnit 5.2 fundet signifikante. 

For udbetalingsgraden er dette konsistent med Beaver et al.(1970), Abdelghany (2005) 

samt Jarvela et al. (2009), der alle ligeledes finder variablen signifikant. Omvendt finder 

Farrelly et al. (1985) ikke variablen signifikant til trods for konsistens i den tekniske 

beregning af variablen. Årsagen bag dette kan forklares ved, at der benyttes forskellige 

længder af perioder for beta, samt at denne afhandlings variable er baseret på et median-

estimat over den samme femårige periode, betaestimatet er baseret på. Som tidligere 

nævnt i Afsnit 5.2 er likviditetsgraden præget af et omvendt fortegn i forhold til det, der 

teoretisk kunne forventes. Forventningen var således, at en højere likviditetsgrad ville 

lede til en lavere betaværdi grundet den højere likviditet. Resultatet var dog et positivt 

                                                        
23 Ikke-viste resultater for regressionsanalysen viser, at der ved at anvende totale aktiver som nominel stør-
relse ikke kan påvise en signifikant sammenhæng.  
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fortegn og således inkonsistent med den teoretiske forventning, men konsistent med re-

sultater af Abdelghany (2005) og Farrelly et al. (1985), der ligeledes finder et positiv 

fortegn. Farrelly et al. (1985) forklarer det positive fortegn ved, at selskaber, der har en 

lavere likviditetsgrad, ofte har stærke bankforbindelser og let adgang til kapitalmarkedet. 

En anden årsag kan være, at virksomheder, der opererer i en meget volatil branche ken-

detegnet ved en høj betavædi, er relativt mere likvide, kendetegnet ved en høj likvidi-

tetsgrad, grundet usikre fremtidige pengestrømme. Der kan således argumenteres for, at 

det ikke er en høj likviditetsgrad, der driver den lave beta, men nærmere at den høje 

likviditetsgrad er en konsekvens af at være i en branche med høj risiko. Som tidligere 

nævnt kan regressionsanalyse sandsynliggøre en sammenhæng, men ikke påvise kausa-

litet, hvilket er problemstillingen her. 

De netop diskuterede variable var variable fundet i litteraturen og er beskrevet i Afsnit 

2.3.4. Udover disse variable blev variabilitet i indtjening (𝑉𝐴𝑅𝐼) udledt i Afsnit 2.3.3, 

og den finansielle gearing (𝐿𝐸𝑉) udledt i Afsnit 2.3.1. Med hensyn til variabilitet i ind-

tjening er resultaterne fra regressionsanalysen konsistent med det, der kunne forventes 

teoretisk. En højere variabilitet leder således også empirisk til en øget systematisk risiko. 

I litteraturen er dette testet af Beaver et al.(1970), Jarvela et al. (2009), Farrelly et al. 

(1985) samt Abdelghany (2005), hvor alle finder variablen signifikant på nær Abdel-

ghany (2005). I tilfældet med Abdelghany (2005) er årsagen igen inkonsistens i bereg-

ningen af variablen, og selvom de andre studier har samme resultat som indeværende 

studie, bliver der også her anvendt andre beregningsmetoder. Denne afhandling tager 

således udgangspunkt i, at variabilitet i indtjening kan betragtes og defineres som den 

standardiserede standardafvigelse i en virksomheds indtjening, jf. Tabel 4.1, mens oven-

stående studier overordnet set beregner variablen som standardafvigelsen i et selskabs 

P/E-ratio med kun mindre variationer. P/E-ratio vurderes her at kunne fungere som funk-

tion for variabilitet i indtjeningen og danne grundlag for den empiriske undersøgelse. 

Denne afhandling har dog et mere praktisk sigte, hvor de enkelte variable er udvalgt på 

en sådan måde, at de kan fungere som direkte input i en praktisk værdiansættelse af en 

unoteret virksomhed. Da en P/E-ratio ikke er direkte observerbar for en unoteret virk-

somhed, og at den standardiserede standardafvigelse kan beregnes på baggrund af regn-

skabsmæssige værdier, findes sidstnævnte metode mere hensigtsmæssig. 
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Som nævnt blev den finansielle gearing (𝐿𝐸𝑉) udledt i Afsnit 2.3.1 til at have en positiv 

lineær påvirkning på beta som Formel 2.9. Lineariteten blev bekræftet ved en signifi-

kanstest i Afsnit 5.2. Forholdet er ligeledes blevet bekræftet i litteraturen af Farrelly et 

al. (1985) samt Beaver et al.(1970), mens Abdelghany (2005), Jarvela et al. (2009), Er 

og Kaya (2012) ikke fandt en signifikant sammenhæng. De relaterede studier til denne 

afhandling beregner finansiel gearing som gæld i forhold til samlede aktiver, mens denne 

afhandling beregner forholdet som gæld i forhold til egenkapital. Dette er yderligere vist 

i Tabel 4.1 og der stemmer bedre overens med Formel 2.9. Dette valg er taget, da det 

følger den direkte udledning af et teoretisk forhold, konkretiseret igennem Formel 2.9. 

Disse forskelligheder i beregningen af variable kan være årsag til inkonsistens i resulta-

terne på tværs af studierne.  

Generelt har mange studier de samme resultater og konklusioner som de, der i denne 

afhandling er blevet fremvist. Størstedelen af resultaterne stemmer tilmed overens med 

teorien bag. Dette styrker resultaternes validitet og pålidelighed. Resultaterne må således 

siges at have en mindre grad af tilfældighed og en højere grad af sandfærdighed.  Stør-

stedelen af afvigelserne mellem litteraturens studier og denne afhandling stammer sand-

synligvis fra forskelle i metodedesign, dataudvælgelse og definitioner af variable. 

6.1.2 Diskussion af de to metoders estimeringsevne 
Da ingen tidligere studier har sammenlignet estimeringsevnen for Pure-Play metoden 

med en metode baseret på nøgletal, vil den efterfølgende diskussion primært bero på 

hovedresultaterne fra Afsnit 5.3 og resultater i litteraturen, der kan sammenlignes, og 

hvis indhold derfor kan diskuteres. Fuller og Kerr (1981) har et af de mest interessante 

bidrag med evalueringskriterier, som matcher denne afhandlings, hvilket gør sammen-

ligneligheden høj. Fuller og Kerr (1981) påviser en meget høj forklaringsgrad ved at 

anvende Pure-Play metoden, hvor fejlmarginen i estimeringsevnen derfor også er meget 

lav som vist i Tabel 3.1. Sammenholdes disse resultater med denne afhandlings, er esti-

meringsevnen for Fuller og Kerr (1981) en del højere. Fuller og Kerr (1981) har for hele 

datasættet en median- og gennemsnitlig 𝐴𝑃𝐸 på henholdsvis 6,7% og 8,9%, mens denne 

afhandling når frem til relaterede resultater på 20,9% og 25,3%. Som nævnt i Afsnit 3.2 
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anvendes der et meget lavt antal observationer, hvilket kan være årsag til divergens mel-

lem resultaterne. Den store eksklusion kan tyde på manipulation af data, da der kun med-

taget de bedste observationer for at fremme studiets interesse. Dette kan således være 

årsag til de ekstraordinært gode resultater. Samtidig er denne eksklusion og strikse ud-

vælgelsesmetode med til at sænke den empiriske validitet samt minimere brugbarheden, 

da meget få selskaber i praksis vil kunne klare kravene. 

Betydningen af at justere i forhold til finansiel gearing blev i Afsnit 5.3.3 bevist at have 

en forværrende effekt på estimeringsevnen, hvilket bekræfter konklusionerne af Fuller 

og Kerr (1981) og Butler et al. (1991). Fuller og Kerr (1981) finder således, at denne 

justering leder til forringede resultater, da deres gennemsnits 𝐴𝑃𝐸 for 1977-delen af da-

tasættet ændres fra 7,9% til 17,1% ved at justere for finansiel gearing baseret på bogførte 

værdier. Anvendes der markedsbaserede værdier, leder justeringen til en gennemsnits 

𝐴𝑃𝐸 på 31,8%. Af Tabel 3.1 fremgår det ligeledes, at den gennemsnitlige estimerede 

betaværdi er højere, når justeringen foretages. Dette er konsistent med resultaterne fra 

Afsnit 5.3.3, hvor overestimeringen ledte til højre-skævhed i de estimerede betaværdier 

og med en højere gennemsnitlig estimeret beta som konsekvens. Butler et al. (1991) 

ender med at konkludere, at justering for finansiel gearing gennem et lineært forhold, 

som eksempelvis Formel 2.9, er et godt pædagogisk udgangspunkt, men det har ingen 

empirisk berettigelse. Dette er konsistent med denne afhandlings resultater. Resultaterne 

er imidlertid ikke konsistente med konklusionerne af Chua et al. (2006), der dog benytter 

sig af en anden metode, men finder en forbedret forklaringsgrad ved at justere for kapi-

talstruktur. Resultaterne fra denne afhandling samt litteraturen anerkender således, at der 

er et forhold mellem finansiel gearing og beta, hvilket er påvist flere gange i regressi-

onsanalyser (Beaver et al., 1970; Farrelly et al., 1985). Problemet opstår i det, der skal 

korrigeres jf. Pure-Play metodens Step 3 og 5, hvilket i flere studier leder til overestime-

ring. På den ene side kan der her argumenteres for, at den teoretiske kobling skal være 

til stede, og at empirisk inkonsistens er et resultat af forskellige bias, der skaber støj i 

resultaterne. Eksempelvis er beregningen af beta aldrig perfekt, og forklaringsgraden er 

i mange tilfælde lav. Dette betyder, at meget andet end blot markedet påvirker afkastet, 

og der opstår et såkaldt bias som følge af udeladte variable (Stock & Watson, 2010: 144-
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145) som eksempelvis påvist af Fama og French (1993) i forbindelse med CAPM. Om-

vendt kan der argumenteres for, at teori og empiri ikke stemmer overens, fordi teorien 

baseres på en række strenge antagelser, der ikke er realistiske og derfor ikke er tilstede i 

empirien. Der kan derfor argumenteres for, at praktikere bør se bort fra disse teoretiske 

udledninger og følge anbefalinger baseret på empirisk validitet, da målet her er at sikre 

en korrekt værdiansættelse med høj præcision. Dog antager dette, at unoterede og note-

rede selskaber er drevet af de sammen underliggende forhold og i samme grad. Empiri-

ske undersøgelser baseres således på noterede virksomheder, men til brug for unoterede 

selskaber. Hvis antagelsen ikke er opfyldt, vil konklusioner blive draget på en forkert 

baggrund.  

Til at vurdere den analytiske værdi af metoder til estimering af betaværdier præsenterer 

Fuller og Kerr (1981) resultater fra Pure-Play metoden mod en metode baseret på en naiv 

tilgang. Dette er lignende undersøgelsen i Afsnit 5.3.4, og her findes en stor forskel i 

estimeringsevnen. Pure-Play metoden giver således en gennemsnitlig 𝐴𝑃𝐸 på 8,9%, 

mens den naive metode resulterer i en tilsvarende gennemsnitlig 𝐴𝑃𝐸 på 18,2%. Uden 

at foretage signifikanstest, kan det med stor sandsynlighed siges, at der er signifikant 

forskel på de to metoder. Dette er konsistent med resultaterne fra Afsnit 5.3.4, der lige-

ledes finder en øget estimeringsevne ved at anvende metoden baseret på branchetilhørs-

forhold, der er lignende den konventionelle Pure-Play metoden.   

Indledningsvist blev der anvendt fem selskaber i målselskabets peergruppe for metoden 

baseret på nøgletal, hvor den senere robusthedstest viste en lille forbedring i estimerings-

evnen ved at anvende en smule flere selskaber. Resultatet er således konsistent med be-

mærkningerne i Afsnit 4.3 om, at inklusion af flere selskaber minimerer betydningen af 

statistiske outliers og estimeringsfejl (Brealey et al., 2013). Bowman og Bush (2006) 

noterer efterfølgende, at der i praksis kan forventes et trade-off mellem den statistiske 

fordel ved et højt antal og den øgede sandsynlighed for, at sammenligneligheden for de 

sidst inkluderede selskaber er for lav. Trods disse forventninger finder Bowman og Bush 

(2006) en fordel ved at øge antal selskaber i peergruppen ubetinget. Dette er konsistent 

med resultatet vist i Figur 5.2, hvor estimeringsevnen forbedres og ikke har en u-form, 
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der ville være kendetegnet, hvis det nævnte trade-off var til stede. Dog kan der argumen-

teres for, at det øgede antal af selskaber ikke ubetinget giver bedre resultater, og at be-

grænsningen af antallet af selskaber sikrer heterogenitet i estimeringen. Ændres antallet 

til at indeholde hele datasættet, opnås resultatet udtrykt i Formel 5.1. Dette er meget lig 

den naive metode, og der vil således ikke være forskel mellem de estimerede betaværdier 

selskaberne i mellem. Den analytiske værdi vil således være tabt. Omvendt kan der ar-

gumenteres for, at resultaterne i Afsnit 5.3.4 antyder, at den analytiske værdi ikke er til 

stede, da der ikke er signifikant forskel i estimeringsevnen mellem metoden baseret på 

nøgletal og en tilsvarende naiv metode.  

Generelt er denne afhandlings resultater konsistent med en lang række af de tidligere 

studier, for hvilke der dog er en smule inkonsistens, hvad angår resultaterne fra regres-

sionsanalysen. Studierne er i store træk sammenlignelige med hensyn til beregning af 

variable. Forskellene skal primært findes i de individuelle metodedesign samt valg af 

data, krav for at observationer inkluderes eller ekskluderes. Yderligere kan der være for-

skelligheder over tid, der gør sig gældende, hvilket skaber inkonsistens i resultaterne. 

Hvad angår estimeringsevnen for de to metoder, der er genstand for analyse i denne 

afhandling, er resultaterne en smule dårligere end dem præsenteret af Fuller og Kerr 

(1981), hvilket kan forklares med et lavere antal observationer og mere snævert data-

grundlag hos Fuller og Kerr (1981). Uagtet af dette forhold er resultaterne med hensyn 

til betydningen af finansiel gearing og den signifikante forskel ved at anvende metoden 

baseret på branchetilhørsforhold i modsætning til en naiv model konsistente med littera-

turens hovedresultater. 

6.2 Fortolkninger af resultaterne 
Indtil nu har opgaven primært beskæftiget sig med estimeringen af beta og den tilhørende 

fejlmængde i estimeringen. 𝐴𝑃𝐸 kan således være svær at tolke, og et estimat for 𝐴𝑃𝐸 

har indtil nu kun kunne vurderes relativt mellem modellerne. Dette delafsnit vil med 

udgangspunkt i de empiriske resultater derfor vise, hvilken praktisk betydning en typisk 

fejlestimering (𝐴𝑃𝐸)	af beta har for den praktiske værdiansættelse. Til at vise dette vil 

værdiansættelse af Pothiwala, Cumming og Coe (2017) fra Morgan Stanleys af ACGO 
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Corporation blive anvendt som eksempel, hvor det vil blive vist, hvordan ændringen i 

beta slår ud i værdiansættelsen. 

Virksomhedens egenkapital vil blive værdiansat efter DCF-modellen. Selvom virksom-

heden har optaget gæld, antages det, at ACGO er ugearet for at forsimple og tydeliggøre 

effekten af ændringer i beta. Da det antages, at virksomheden udelukkende er egenkapi-

talfinansieret, diskonteres pengestrømmene med egenkapitalens afkastkrav, der efter 

CAPM og Formel 2.2 består af den risikofrie rente, beta og markedets risikopræmie. 

Det antages, at den risikofrie rente er 2%, og at markedets risikopræmie er 6%. Det vil 

sige, at antages beta at være lig 1,0, så opnås en diskonteringsrente på 8% ved at anvende 

Formel 2.2.  

En højere betaværdi giver således en højere diskonteringsrente og dermed en lavere vær-

diansættelse. For at se hvor stor den konkrete effekt er, beregnes en betaelasticitet baseret 

på ovennævnte eksempel. Betaelasticiteten er således et udtryk for, hvor meget værdien 

ændrer sig ved en 1%-ændring i beta. For at finde denne elasticitet ændres beta tilpas 

mange gange i ovennævnte eksempel. Herefter vil der kunne tegnes en tendens linje 

mellem punkterne. Ud fra denne estimerede funktion vil elasticiteten kunne udledes. 

Figur 6.1: Sensitivitet i værdiansættelsen ved ændring af beta 
Denne figur viser det negative forhold mellem virksomhedens Enterprise Value og den anvendte betaværdi 
i værdiansættelsen, når alle andre forhold holdes konstant.  

Forholdet kan herefter illustreres som en potensfunktion. Betaelasticiteten kan herefter 

beregnes til -0,712 svarende til potensen i funktionsligningen24. Det kan ses ud fra Figur 

6.1, at elasticiteten er -0,712, og at denne elasticitet har en forklaringsgrad på hele 99,8%. 

                                                        
24 Da sammenhængen er en potensfunktion, gælder det, at elasticiteten er konstant i alle punkter. 
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Denne elasticitet gælder ikke udelukkende for ACGO Corporation, men er gældende for 

alle værdiansættelser, hvor den risikofrie rente er sat til 2% og markedets risikopræmie 

til 6% og for virksomheder uden rentebærende gæld. Antagelserne bag de underliggende 

pengestrømme er således irrelevant i denne sammenhæng, og den udledte elasticitet vil 

derfor i princippet gælde for alle virksomheder uden gæld, hvis det antages, at oven-

nævnte markedsforhold er korrekte. Elasticiteten betyder i praksis, at når beta ændres 

med 1%, så ændres værdien med -0,712%, hvilket må siges at være en ganske væsentlig 

faktor.  

Sættes dette i forhold til de fundne empiriske resultater, findes det, at fejlestimering af 

beta er afgørende for værdiansættelsen. I de empiriske resultater, gengivet i Panel A i 

Tabel 6.1, blev det fundet, at ved at anvende henholdsvis metoden baseret på branche-

tilhørsforhold og metoden baseret på nøgletal fejlestimeres beta med 27,74% og 24,74% 

i gennemsnit. Ved at ekskludere justeringen for finansiel gearing blev det fundet, at mo-

dellerne blev væsentligt forbedret, dog ligger fejlestimeringen af beta på henholdsvis 

20,90% og 21,99% for branchetilhørsforhold og nøgletal.  

Den udledte betaelasticitet kan nu hjælpe til at forstå konsekvenserne af denne relativt 

store fejlestimering. Ved at gange elasticiteten på de forskellige APE værdier, fås den 

forventede fejlvurdering af en virksomhed. Således ses det i Panel B i Tabel 6.1, af-

hængigt af metoderne, at der vil være en fejlvurdering af virksomheden på mellem 

13,33% og 17,61%. ACGO Corp. har i eksemplet en værdi på USD 2.957m ved at an-

vende dens observerede beta på 1,0. På baggrund af dette vil denne virksomhed således 

i gennemsnit blive fejlestimeret med mellem USD 394m og USD 521m baseret på af-

handlingens resultater. Her bemærkes både den relativt høje fejlestimering på tværs af 

begge metoderne samt den store spredning fra den dårligste metode til den bedste. An-

vendes den konventionelle Pure-Play metode, hvor der findes peers baseret på branche-

tilhørsforhold, vil virksomhedens værdi blive fejlvurderet med hele USD 521m i gen-

nemsnit. Omvendt anvendes samme metode, blot uden justering for gearing, så kan den 

gennemsnitlige fejlvurderingen reduceres til USD 394m. 
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Tabel 6.1: Overblik over de testede metoders forventede estimeringsfejl og deres 
eksplicitte konsekvens i en værdiansættelse 
I Panel A ses den forventede procentuelle fejlestimering af beta, der er fundet gennem den empiriske test 
udført i Kapitel 5. I Panel B er 𝐴𝑃𝐸 værdierne i Panel A multipliceret med den fundne betaelasticitet for 
at få den forventede fejlestimering af virksomhedens værdi. Det understreges, at denne forventede fejl-
estimering af en virksomheds værdi er beregnet på baggrund af en gældsfri virksomhed.  

PANEL A: FORVENTET FEJLESTIMERING AF BETA 
 Justering for finansiel gearing 

 Inklusiv Eksklusiv 

Branchetilhørsforhold 27,60% 20,90% 
Nøgletal 24,74% 21,99% 

PANEL B: FORVENTET FEJLESTIMERING AF VIRKSOMHEDENS VÆRDI 
 Justering for finansiel gearing 

 Inklusiv Eksklusiv 

Branchetilhørsforhold 17,61% 13,33% 

Nøgletal 15,78% 14,03% 
 

Yderligere bør det nævnes, at der er relativt lille forskel på, om peergruppen er baseret 

på branchetilhørsforhold eller nøgletal, uanset om metoden er med eller uden justering 

for finansiel gearing. Vælges en model inklusiv justering for gearing, er nøgletalsmodel-

lens mest præcis. Her er denne metode USD 54m mere præcis end den branchebaserede 

metode. Vælges en model uden justeringen for gearing, er forskellen reduceret til USD 

21m her i branchetilhørsforholdsmodellens favør.  

Det kan derfor konkluderes, at beta har en enorm betydning i værdiansættelsen af en 

virksomhed. Alle de valg, der tages vedrørende betaestimeringen, vil slå igennem i vær-

diansættelsen i høj grad. Det bør derfor nøje overvejes hvilken metode til betaestimering, 

der vælges. Derudover kan det anbefales, at flere modeller inddrages til at krydstjekke 

betaestimaterne, ligesom det typisk bliver gjort for de overordnede værdiansættelsesmo-

deller. Derudover bør det nævnes, at beta blot er én ud af mange komponenter i en tra-

ditionel DCF-analyse, der kan være kilde til støj og divergens fra den sande værdi. Hver 

komponent har derfor en væsentlig betydning for den endelig værdiansættelse og bør 

derfor tildeles den rette mængde opmærksomhed. 
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6.3 Implikationer for praktikere 
I dette delafsnit vil det blive diskuteret hvilke implikationer, de to metoders resultater og 

egenskaber har for praktikere i estimeringen af beta i en værdiansættelse baseret på dis-

konterede pengestrømme. Indledningsvis vil det blive diskuteret, i hvilke situationer de 

to metoder kan benyttes, samt hvad de to metoder er betinget af. Herefter følger en dis-

kussion af metodernes evne til at estimere ex-ante beta i en værdiansættelse samt betyd-

ningen af de approksimationer for ex-ante, der tidligere har været anvendt i Pure-Play 

metoden. Tidligere har analysen implicit antaget, at historiske betaværdier var en god 

approksimation for ex-ante betaværdier, og estimeringsevnen har været hovedfokus til 

besvarelse af afhandlingens problemformulering. Med denne diskussion vil det blive 

identificeret, hvorvidt metoderne kan omgå denne antagelse og håndtere skiftende frem-

tidige forhold, der kan påvirke ex-ante beta. 

På baggrund af de empiriske resultater blev der ikke entydigt fundet en metode, der var 

signifikant bedst i estimeringsevnen, men nærmere at det var særdeles betinget. Hvilken 

metode skal så vælges i praksis? Ligesom estimeringsevnen er betinget af de valg, der 

foretages i metodedesignet, er anvendelsen af metoderne også betinget, hvorfor anven-

deligheden i høj grad kan diskuteres. Metoden baseret på branchetilhørsforhold blev fun-

det til at være signifikant bedre end en naiv model, hvorfor den analytiske værdi er til 

stede, og metoden umiddelbart er anvendelig. Metoden kan dog ikke altid benyttes i 

praksis, da det kræver at målselskabet faktisk har andre selskaber i samme branche, hvil-

ket kan være et problem, hvis branchen er snævert defineret. Omvendt kan der også opstå 

det modsatte problem med for mange ikke-sammenlignelige selskaber i brancher, hvor 

definitionen er meget bred. Dette er typisk tilfældet, hvor der anvendes tocifrede SIC 

koder, og branchetilhørsforholdet baseres på overordnede branchegrupper. Yderligere er 

brancheklassifikationssystemer en måde at gruppere selskaber på, hvilket ikke er uden 

udfordringer. Ditmann og Weiner (2005) pointerer yderligere klassifikationssystemer-

nes manglende evne til at håndtere new economy og old economy selskaber, hvor Ama-

zon på et firecifret SIC niveau klassificeres som 5942 (Book stores). Det kan således 

diskuteres, hvor repræsentativt andre ”Book stores” er i estimeringen af beta for Ama-

zon, ud fra et princip om branchetilhørsforhold. Omvendt vil anvendelsen af metoden 



Diskussion 105 

baseret på nøgletal være betinget af ens regnskabspraksis samt et stort datagrundlag. Der 

er således modstridende betingelser i den forstand, at datagrundlaget ofte øges ved, at 

der medtages data fra flere lande, hvor regnskabspraksis er forskellig. Generelt må me-

toden baseret på nøgletal også karakteriseres som mere omfattende end den tilsvarende, 

som er baseret på branchetilhørsforhold. Her behøves i praksis kun ét selskab fra samme 

branche, mens metoden baseret på nøgletal antager et stort datagrundlag samt bearbej-

delse af dette.  

Der kan således argumenters for, at metoden baseret på branchetilhørsforhold er simpel, 

mens den på samme tid har et solidt teoretisk fundament. Den afhænger specielt af an-

tagelsen om, at ex-post beta er lig ex-ante beta. Dette betyder, at den historiske betaværdi 

fungerer som approksimation for den fremtidige betaværdi. Når en virksomhed opererer 

i en branche, der i fremtiden ser ud til at ændre sig, så svækkes værdien af Pure-Play 

metoden, da historiske data ikke længere er en god approksimation for den fremtidige 

betaværdi. Det kan også være, at virksomheden i fremtiden påregner at udvikle sine for-

retninger til helt andre områder. Hvis dette skal løses med branchetilhørsforholdsmeto-

den, så skal andelen af den samlede forretning, der på sigt vil have karakter af det nye 

forretningsområde, beregnes. Dette er en lang proces med mange variable, da andelen 

skal baseres på markedsværdier for at være korrekt. Metoden må derfor siges at være 

god i de fleste tilfælde, men den har nogle fundamentale problemer.  

Den nøgletalsbaserede metode kan estimere ex-ante beta direkte, men er mere kompleks 

og har et mindre åbenlyst teoretisk fundament. Dog viste de empiriske resultater, at der 

er validitet for at benytte de fem variable, som er testet i Afsnit 5.2, da de kan forklare 

beta. Ved at basere metoden på nøgletal kan virksomheden blot anvende sine proforma 

regnskaber som input i modellen til at finde ex-ante beta. Alt efter hvordan virksomhe-

den forventer at udvikle sig henover budgetperioden, vil nøgletalsmodellen opfange de 

underliggende operationelle risici og estimere ex-ante beta ud fra dette. Estimeringen vil 

således stadig tage udgangspunkt i virksomheder, der har haft disse nøgletal tidligere, 

og dermed også den betaværdi, der har været resultatet af disse. I førnævnte problem-

stillinger kræves det således blot, at de fremtidige nøgletal kan estimeres. Dette er også 

en relativt lang proces, men samtidig en proces der bliver foretaget i værdiansættelsen 
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baseret på diskonterede pengestrømme. Den nøgletalsbaserede metode har således en 

altoverskyggende fordel i forhold til den konkurrerende metode: den kan estimere ex-

ante beta direkte. På den anden side er metoden ikke ligeså simpel og har et andet teore-

tisk fundament end den traditionelle tilgang. Derudover kræver den kompleks databe-

handling, første gang den anvendes. Derudover er det uvist, hvordan forholdet mellem 

nøgletal og beta påvirkes over tid, da dette er uden for denne opgaves omfang. 

Denne egenskab i den nøgletalsbaserede metode betyder således, at den kan håndtere 

varierende fremtidige antagelser. For at illustrere denne attribut opstilles et eksempel på 

anvendelse nedenfor, hvor beta ønskes estimeret for AGCO Corp. I denne fiktive case 

står ACGO Corp. overfor tre scenarier, der vil påvirke den fremtidige forretning og der-

med estimering af ex-ante beta. Nedenfor gennemgås de tre forskellige cases, hvor det 

ligeledes vises, hvordan ændringerne i forretningen, der fanges i et proforma regnskab 

til værdiansættelse efter metoden baseret på diskonterede pengestrømme, også påvirker 

estimeringen af beta25. 

Initialsituation 

I det første scenarie fortsætter virksomheden med dens nuværende drift. De fremtidige 

forventninger til virksomhedens økonomi vil i dette scenarie være baseret på de histori-

ske tal, og ingen af de fem variable vil være uændrede. Estimeringen af beta følger derfor 

det udgangspunkt, der har været benyttet hidtil i opgaven, og estimeringen af beta kan 

ses i Tabel 6.2 nedenfor og er estimeret til 1,2431. 

  

                                                        
25 Estimeringen af beta er baseret på de bedste erfaringer fra de empiriske resultater. Dette betyder, at der 
ikke medtages justering for finansiel gearing jf. Pure-Play metoden step 3 og 5, og der anvendes ni selskaber 
i virksomhedens peergruppe. 
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Tabel 6.2: Beta estimeret på baggrund af peergruppe identificeret ved hjælp af nøg-
letal 
Tabellen viser målselskabet, AGCO Corp., og dennes nøgletal og estimeret beta. Endvidere er målselsk-
abets peergruppe, der er anvendt til at estimere beta anvist. Det bemærkes, hvor relativt ens nøgletal de 
respektive virksomheder har.  

Selskabsnavn SIZE POR VARI LEV CR Obs.  

beta 

Est. 

beta  

Målselskab        

AGCO Corp. 10,72 22,60 0,24 37,00 1,49 1,00 1,2431 

Referenceselskaber        
Intuit Inc. 10,27 33,20 0,23 18,20 1,47 1,06  
Vulcan Materials Company 10,81 24,10 0,25 47,50 3,06 1,19  
Applied Materials, Inc. 11,26 31,40 0,25 27,50 2,31 1,80  
Newell Brands Inc. 10,61 62,30 0,25 103,90 1,42 0,94  

Adobe Systems Inc. 11,07 0,00 0,23 22,60 2,18 1,06  
Crane Co. 9,96 32,90 0,23 69,40 2,10 1,19  
PPG Industries, Inc. 11,59 27,20 0,25 85,00 1,52 1,39  
DST Systems, Inc. 9,86 12,00 0,25 53,00 0,95 1,35  
DENTSPLY SIRONA Inc. 10,26 14,90 0,21 54,40 1,85 1,21  

 

Investeringscase I 

I dette scenarie vil ACGO Corp. diversificere og ændre forretningen drastisk. ACGO 

Corp.  investerer over den næste årrække i store vandværk, så virksomheden kan deltage 

i samfundets vandforsyning. På baggrund af dette forventes det, at de fem variable æn-

drer sig, hvilket vil skabe en ny beta baseret på de fremtidige forventninger. De fem 

variable vil kunne forventes at udvikle sig som følgende: 

- SIZE: Moderat forøgelse grundet store investeringer i nye aktiver, der vil øge 

virksomhedens samlede aktiver. 

- POR: Uændret, da virksomheden hverken forventes at have yderligere oversky-

dende kapital til udbetaling eller at have behov for at sænke den nuværende ud-

betalingsgrad for at skaffe kapital. 
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- VARI: Væsentlig reducering, da det nye forretningsområde er langt mere stabilt, 

og det forventes, at alle mennesker har brug for en vandforsyning, og virksom-

heden vil derfor kunne forvente en meget stabil indkomst fra dette forretnings-

ben. 

- LEV: Moderat forøgelse, da det yderligere forventes, at virksomhedens nye re-

lativt stabile forretningsben vil kunne forsikre banken om, at virksomheden kan 

bære en højere grad af gæld. 

- CR: Mindre reducering, da det forventes, at virksomheden kan operere med en 

relativt lille arbejdskapital, da virksomheden i fremtiden vil være mindre påvir-

ket af sæsonudsving eller pludselige udsving i indtjeningen. 

Investeringscase II 

I det sidste scenarie vil ACGO Corp. udvikle forretningen drastisk i en anden retning. I 

denne case investerer ACGO Corp. i stålproduktion, så virksomheden fremadrettet vil 

kunne udbyde stål til industrien. De fem variable vil have denne udvikling: 

- SIZE: Moderat forøgelse, da investeringer i anlægsaktiver vil være krævet, hvil-

ket vil betyde flere aktiver, og totale aktiver således forventes forøget. 

- POR: Uændret, da det generelt vil det være svært at sige noget om den fremti-

dige udbetalingsgrad, men da virksomheden indtræder i et marked med en rela-

tivt usikker indtjening, vil det ikke forventes, at denne øges, men at den sand-

synligvis forbliver uændret. 

- VARI: Væsentlig forøgelse, da variabiliteten i indtjeningen vil være en del mere 

usikker i denne industri, og i takt med at virksomheden forøger sine forretninger 

her, vil variabiliteten også øges. 

- LEV: Moderat reducering, da det forventes, at den øgede usikkerhed vil give 

færre muligheder for at låne i banken, og gearingen forventes derfor at blive 

reduceret. 

- CR: Mindre forøgelse, da virksomheden vil forsøge at have en arbejdskapital, 

der kan håndtere og operere gnidningsfrit under udsving i pengestrømme og der-

for vil øges. 
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Tabel 6.3: Beta estimeret på baggrund af peergruppe identificeret ved hjælp af nøg-
letal: 
Tabellen viser målselskabet, AGCO Corp., og dennes nøgletal og estimeret beta. Endvidere er målselsk-
abets peergruppe, der er anvendt til at estimere beta, anvist. I Panel A er Investeringscase I blevet imple-
menteret i virksomhedens nøgletal. Omvendt er Investeringscase II implementeret i nøgletallene i Panel 
B. Ændringerne er vigtige for estimeringen af beta, og referenceselskaberne tilpasser sig således til de 
respektive situationer. *=Selskabet kan her godt være en del af dens egen peergruppe, da ex-ante estime-
ringen tager udgangspunkt i proforma regnskabet. 

PANEL A: INVESTERINGSCASE I 

Selskabsnavn SIZE POR VARI LEV CR Obs.  

beta 

Est. 

beta  

Målselskab        

AGCO Corp. 10,90 22,60 0,17 50,00 1,35 1,00 1,1014 

Referenceselskaber        
Delphi Automotive Plc. 11,10 23,50 0,13 87,10 1,34 1,27  
AGCO Corp.* 10,72 22,60 0,24 37,00 1,49 1,00  

Mohawk Industries, Inc.  10,84 0,00 0,16 50,60 1,53 1,18  
Stifel Financial Corp. 10,98 0,00 0,17 53,80 0,72 1,62  
Quest Diagnostics Inc. 11,01 29,90 0,09 80,70 1,28 0,67  
Aspen Insurance Holdings  11,10 27,50 0,20 20,10 0,69 0,65  
Huntington I. Industries 10,56 20,10 0,17 117,00 1,80 1,11  

Best Buy Co., Inc. 11,44 33,20 0,13 39,60 1,43 1,57  
Dollar General Corp. 11,00 21,90 0,03 55,20 1,72 0,84  

PANEL B: INVESTERINGSCASE II 
Selskabsnavn SIZE POR VARI LEV CR Obs.  

beta 
Est.  
beta 

Målselskab        

AGCO Corp. 10,90 22,60 0,35 25,00 1,80 1,00 1,3482 
Referenceselskaber        

AGCO Corp.* 10,72 22,60 0,24 37,00 1,49 1,00  

BorgWarner Inc. 10,70 19,40 0,42 36,30 1,39 1,64  

Tesoro Corp. 11,53 18,60 0,34 52,60 1,61 1,68  

Ingersoll-Rand Plc 11,58 23,60 0,36 60,60 1,55 1,25  

Avnet, Inc. 11,03 17,50 0,15 47,70 1,80 1,16  

ITT Inc. 10,01 22,20 0,30 4,05 1,91 1,38  

Symantec Corp. 11,25 14,90 0,39 39,40 1,22 0,94  

Flowserve Corp.  10,33 36,10 0,29 63,90 1,84 1,58  

S&P Global Inc.  10,64 31,40 0,32 76,10 1,13 1,50  
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På baggrund af ovenstående implikationer på de anvendte variable for begge investe-

ringscase, vil dette betyde, at virksomheden vil få en ny peergruppe efter metoden base-

ret på nøgletal. Tabel 6.3 viser selskabet med dets peers og den estimerede betaværdi 

for henholdsvis Investeringscase I og II. 

Det ses, at den estimerede betaværdi for henholdsvis Investeringscase I og II er 1,1014 

og 1,3482. De er således forskellige også i forhold til udgangspunktet i Tabel 6.2, hvor 

beta blev estimeret til at være 1,2431. For Investeringscase I, der kan betragtes som en 

diversificering til et mere stabilt forretningssegment, er beta lavere end før - som resultat 

af de ændrede variable. Den lavere betaværdi stemmer overens med en intuitiv lavere 

beta, der kan forventes, hvis det nye forretningssegment i sig selv har en mindre syste-

matisk risiko. Derfor svarer selskabets sensitivitet i forhold til den systematisk risiko til 

det værdivægtede gennemsnit af forretningssegmenternes beta. For Investeringscase II, 

der er en investering i et mere risikobetonet projekt, er beta ligeledes højere som resultat 

af ændrede variable. Det, at udfaldet af beta stemmer overens med de teoretiske forvent-

ninger, der kan forventes, bekræfter metodens egenskaber. Evnen til at estimere ex-ante 

beta er fremhævet og tydeliggjort i eksemplet. Dette betyder i praksis, at metoden kan 

anvende forventninger til fremtiden, så beta i værdiansættelsen er et udtryk for den frem-

tidige forventede systematiske risiko. Denne egenskab kommer særligt til sin ret i situa-

tioner, hvor den belyste virksomhed gennemgår større ændringer. Her vil forskellen mel-

lem det historiske og det fremtidige være større, og approksimationen, der benyttes i 

Pure-Play metoden, vil være mere upræcis.   

For at illustrere den isolerede effekt fra hver enkelt variabel, der blandt andet anvendes 

i ovenstående estimering af beta, er det nedenfor i Figur 6.2 vist, hvordan beta ændres, 

når hver enkelt variabel ændres, mens alle variable holdes konstant. Udgangspunktet er 

initialsituationen. Når hver enkelt variabel ændres, findes der en ny peergruppe, og esti-

meres en ny betaværdi.  
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Figur 6.2: Ændring af beta ved ændring i ex-ante nøgletal for AGCO Corp. 
Denne figur viser, hvordan ændringer i de respektive nøgletal giver udslag i den estimeret betaværdi, mens 
alle andre nøgletal holdes konstant. AGCO Corp. er virksomheden, der er blevet anvendt i eksemplet.   

 

Som det ses, er effekten tilnærmelsesvist lineær for langt de fleste variable, hvor effekten 

er forventelig ud fra de empiriske resultater i Afsnit 5.2. For den finansielle gearing 

(𝐿𝐸𝑉) er effekten noget karikeret med en del outliers, mens effekten lader til at være 

udeblevet for virksomhedens størrelse (𝑆𝐼𝑍𝐸) i det viste eksempel. Følsomheden overfor 

ændringer i variablene er dog generelt god og bekræfter endnu engang, at værdien kan 

påvirke beta ud fra ændring i nøgletal, der kan anvendes som variable. Omvendt er ef-

fekten fra finansiel gearing og virksomhedens størrelse negligerbar, og Figur 6.2 viser 

større afvigelser fra det forventede i nogle tilfælde. Dette kan lede til, at de opnåede 

resultater peger i en uventet retning. Betaestimeringen bliver i disse tilfælde teoretisk 
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upræcis. Yderligere er dette vist for én virksomhed, men effekten kan variere mellem 

virksomheder alt efter udgangspunktet inden variablene ændres.  

På baggrund af ovenstående diskussion kan det konkluderes, at den nøgletalsbaserede 

metode leder til en estimeret ex-ante betaværdi med høj validitet, der på samme tid kan 

tilpasses til de skiftende forventninger, der måtte være for budgetperioden. Her blev det 

vist, at ændringerne påvirker beta i en teoretisk korrekt retning, hvad angår de fleste 

variable. Yderligere antyder diskussionen, at den nøgletalsbaserede metode, på trods af 

en højere kompleksitet, har en stærk evne til at estimere ex-ante beta. Det giver en mar-

kant fordel i forhold til Pure-Play metoden, hvor fordelen bliver relativt større, når for-

skellen mellem fremtid og fortid øges. Dette kan således have værdi for praktikere, men 

det vil altid være et trade-off mellem simplicitet i databehandlingen og præcision. Ende-

ligt bør det nævnes, at diskussionen yderligere kompliceres af, at ex-ante estimeringen 

ikke er direkte testbar, da et ex-ante forhold af naturlige årsager ikke empirisk kan vali-

deres, og den direkte værdi hermed ikke kan fastlægges.  

6.4 Resultaternes begrænsninger 
Resultaterne er udfaldet af de metodiske valg, der er blevet taget igennem opgaven. Me-

todedesignet sætter derfor også naturligt begrænsninger for den eksterne validitet og ev-

nen til at generalisere ud fra opgavens resultater (Price & Murnan, 2004). Nedenfor er 

nævnt de væsentligste begrænsninger, det ikke har været muligt at kontrollere for. 

Som tidligere nævnt er det en væsentlig antagelse, når estimeringen af beta sker på bag-

grund af sammenlignelige nøgletal, at der anvendes samme regnskabspraksis, så nøgle-

tallene er sammenlignelige. Da der ikke justeres for samme regnskabspraksis, er dette 

en betydelig begrænsning i de empiriske resultater, om end dette metodiske valg er kon-

sistent med tidligere studier. Dog er stikprøven baseret på udelukkende amerikansk data, 

der i det mindste sikrer, at alle selskaberne har rapporteret efter samme nationale regn-

skabsstandarder (US GAAP). At der udelukkende anvendes amerikansk data kan poten-

tielt skabe et problem i forhold til ekstern generalisering. Yderligere er der kun anvendt 

data for ét tidspunkt, hvilket skaber et bias på tværs af tid og begrænser anvendeligheden 
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i andre økonomiske situationer i forhold til den undersøgte økonomiske periode. Ligele-

des kan generaliseringsgraden med udgangspunkt i Figur 6.2 potentielt være lav, da den 

isolerede effekt kun er valgt for ét enkelt selskab, og effekten kan være anderledes for et 

andet selskabs enkelte nøgletal. Eksempelvis har banker en strukturelt forskellig balan-

ceopbygning, der kan påvirke relaterede nøgletal som likviditetsgraden og den finan-

sielle gearing. Det vil dog kun være en begrænsning for modellen, hvis påvirkningen er 

anderledes fra resten af datasættet og ikke det nominelle niveau (fx et ekstremt niveau).  

En banks peergruppe vil i dette tilfælde være andre selskaber med lignende nøgletal, der 

i mange tilfælde vil være andre banker givet de ekstreme niveauer. 

Da beta kun kan observeres på baggrund af noterede selskaber, men benyttes til estimere 

beta for et unoteret selskab, kan der være et problem. Der er således en begrænsning i 

anvendelsen af afhandlingens resultater, såfremt betaværdiens fundamentale forhold er 

anderledes for en unoteret virksomhed. Umiddelbart er den største forskel på noterede 

og unoterede selskaber virksomhedernes størrelse, der kan skabe et bias i dette hen-

seende. Dette tages der højde for i den nøgletalsbaserede metode, men det kræver, at der 

er noterede selskaber, der er så relativt små som det unoterede selskab, hvis beta der 

ønskes estimeret. 

Der kan således være en begrænsning i estimeringen af beta for meget små og nystartede 

selskaber. Estimeringen ved hjælp af den nøgletalsbaserede metoder lider samme pro-

blemer som værdiansættelse ved hjælp af diskonterede pengestrømme. Dette beror på 

antagelsen om at kunne prognosticere de fremtidige forventninger, som værdiansættel-

sen er meget følsom for. Da forventningerne er usikre, er estimeringen af beta ligeså.  

Med hensyn til den nøgletalsbaserede metode er variablene udvalgt ud fra et teoretisk 

udgangspunkt eller alternativt hvor empiriske resultater i litteraturen havde påvist en 

sammenhæng. Der kan således være en væsentlig begrænsning i anvendelsen af disse 

variable, da de ikke alle har en direkte relation til de forventninger, praktikere bygger 

proforma regnskabet på. Yderligere er anvendeligheden begrænset, hvad angår f.eks. 

udbetalingsgraden (𝑃𝑂𝑅), da den ikke er normalfordelt og er særdeles højre-skæv, hvil-

ket er en udfordring i den nøgletalsbaserede metode. 
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Afslutningsvis er der implicit en stor begrænsning i metoden baseret på branchetilhørs-

forhold, da den ikke som udgangspunkt formår at fange konglomerater, hvilket skaber 

et væsentligt bias og ekskluderer et stort antal observationer. Det gør ligeledes, at resul-

taterne ikke er direkte sammenlignelige med nogle af de tidligere studier. Samtidig be-

grænser det anvendelsen til selskaber, der kun har ét forretningsområde, da validiteten 

ikke er sikret, hvad angår konglomerater. 

6.5 Fremtidig forskning  
Resultaterne i denne afhandling har vist potentialet ved at anvende nøgletal til estime-

ringen af beta, hvorfor forslag til den fremtidige forskning ligeledes vil være at under-

søge værdien i anvendelsen. Her er det særligt oplagt at inddrage nogle af de forhold, 

der har ledt til begrænsningerne, som er pointerede i forrige afsnit. Et eksempel på dette 

kunne være at lave en lignende analyse på baggrund af europæisk data for at sikre vali-

diteten samt identificere forskelle og ligheder. Yderligere findes det interessant at sikre 

validiteten på tværs af tid samt at undersøge, hvorvidt nøgletal kan forklare beta på for-

skellige tidspunkter. Dette kan i højere grad være med til at sikre empirisk evidens for, 

at nøgletal kan forklare den systematiske risiko. Yderligere er det interessant at finde 

andre variable, der på en anden måde kan forklare beta og måske har en tættere relation 

til proforma regnskabet i værdiansættelsen. Generelt viser resultaterne potentiale samt 

store muligheder for at udvikle modellen og optimere estimeringsevnen. 

Afhandlingen har tillige kunne påvise en stærk teoretisk sammenhæng mellem finansiel 

gearing og beta egenkapital, der er udgangspunktet for justering af beta, der er praksis i 

Pure-Play metoden. Det blev senere påvist i hvor høj grad, resultaterne blev forværret af 

denne justering. Med udgangspunkt i dette findes det oplagt at studere relationen dybere 

empirisk og finde et forhold, der fanger effekten af den finansielle gearing på en bedre 

måde, hvor succeskriteriet må være at forbedre estimeringsevnen fra udgangspunktet, 

hvor justeringen ikke finder sted. 
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Kapitel 7 

7 Konklusion 
Opgavens hovedfokus er at undersøge, hvilken metode praktikere bør benytte i forsøget 

på at opnå den største nøjagtighed i estimeringen af beta i forbindelse med værdiansæt-

telse af virksomheder. Til dette blev en ny tilgang udledt og undersøgt på baggrund af et 

teoretisk fundament. Metodernes empiriske estimeringsevne blev undersøgt ved at esti-

mere beta for alle selskaber i S&P1500 under forskellige forhold og derefter holde esti-

meringen op mod selskabernes observerede betaværdi. 

Det kan konkluderes, at der i moderat grad er et teoretisk fundament for begge metoder. 

Begge metoder havde deres fordele og ulemper rent teoretisk. Samtidig blev det udledt, 

at der i høj grad er en teoretisk proportionel sammenhæng mellem beta og virksomhe-

dens finansielle risiko. Endvidere kan variablene virksomhedens størrelse, udbetalings-

grad, variabilitet i indtjeningen, finansiel gearing og likviditetsgrad teoretisk forklare 

beta i overbevisende grad. På baggrund af litteraturanalysen kan det konkluderes, at flere 

forskellige metoder til estimering af beta tidligere er blevet undersøgt og Pure-Play me-

toden i høj grad er fundet empirisk valid i relation til dens lave kompleksitet. Dog er en 

egentlig undersøgelse af en nøgletalsbaseret udvælgelsesmetode ikke blevet udført før, 

hvorfor der i høj grad er et hul i litteraturen. 

I dette studie blev det bekræftet, at de fem variable, der teoretisk kunne forklare beta, 

har en empirisk sammenhæng med beta i nogen grad. Justeringen for gearingen, der un-

der en konventionel Pure-Play metode foretages, blev i studiet fundet til i høj grad at 

have en forværrende effekt på resultaterne. En af de fremtrædende konklusioner i opga-

ven er, at de to konkurrerende metoder i undersøgelsen – henholdsvis den nøgletalsba-

serede og branchetilhørsforholdsbaserede metode – ikke med sikkerhed kan siges at 

være forskellige. Dette betyder således at de i praksis er nogenlunde lige præcise i esti-

meringen af beta. Dog konkluderes det samtidigt, at ingen af metoderne i høj grad diffe-

rentierer sig fra en naiv metode, hvor der blot gættes på en gennemsnits-betaværdi, der 
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teoretisk er lig 1,0, hvorfor deres egentlige anvendelighed kan diskuteres. Det kan kon-

kluderes, at estimeringsevnen for begge de undersøgte metoder i denne afhandling er 

relativt dårligere end sammenlignede studier i litteraturen. Dette kan generelt forklares 

med den grovere manipulation af data, der har været foretaget i tidligere studier, hvor de 

fremlagte resultater hovedsageligt er baseret på et relativt lille og selektivt datagrundlag.  

På baggrund af denne afhandlings resultater anbefales det derfor, at de to metoder prak-

tisk bør benyttes komplementært i estimeringen af beta. Den konventionelle metode bi-

drager med et relativt bedre teoretisk fundament, hvor den nøgletalsbaserede metode 

bidrager med en ny tilgang. I den nye tilgang kan der tages højde for skiftende fremtidige 

forudsætninger, og dermed forventes en mere præcis ex-ante beta. Samtidig kan det på 

baggrund af opgavens resultater i høj grad anbefales at udelade justeringen for finansiel 

gearing i estimeringen af beta. 
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Appendix A: Algoritmer 
Grundet omfattende databehandling ved beregning af peergrupper for hvert enkelt 

målselskab i estimeringen af betaværdier, har det været nødvendigt at benytte program-

mering i Microsoft Visual Basic. Dette har været nødvendigt for både metoden baseret 

branchetilhørsforhold og specielt for metoden baseret på nøgletal. Senere har denne da-

tabehandling tilladt at ændre i modellernes forudsætninger hvilket har givet mulighed 

for at foretage robusthedstest. Nedenfor er vist de vigtigste koder er grundlaget for be-

regningerne. Koden i Appendix A.1 er bygget op stepvist for at sikre intern overskuelig-

hed. 

Appendix A.1: VBA-kode for beregning af beta for en virksomhed på baggrund af 

sammenlignelige nøgletal 

1. Option Base 1   
2.    
3. Function Step1(Targetv, refv)   
4. 'Step 1: Beregner alle absolutte procentuelle differencer i en ma-

trix og følger beskrivelsen fra Step 1 i afsnit 4.3.1   
5. 'Targetv = Rækkevektor af målselskabets Z-score   
6. 'Refv = Matrix bestående af alle datasættets Z-scorer   
7. n = refv.Columns.Count   
8. m = refv.Rows.Count   
9. ReDim Output(m, n)   
10.    
11. For i = 1 To n   
12. For j = 1 To m   
13.     Output(j, i) = Abs(refv(j, i) / Targetv(i) - 1)   
14. Next j   
15. Next i   
16.    
17. Step1 = Output   
18. End Function   
19.    
20. Function Step2(Targetv, refv)   
21. 'Step 2: Beregner summen af de absolutte procentuelle afvigel-

ser ogg følger beskrivelsen fra Step 2 i afsnit 4.3.1   
22. Dim cor   
23. n = refv.Columns.Count   
24. m = refv.Rows.Count   
25. ReDim cor(m, n)   
26.    
27. '"Cor" benyttes som reference til anvendelse af funktionen "Step1"   
28. cor = Step1(Targetv, refv)   
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29.    
30. ReDim Output(m)   
31. For i = 1 To m   
32. Out-

put(i) = cor(i, 1) + cor(i, 2) + cor(i, 3) + cor(i, 4) + cor(i, 5)   
33. Next i   
34. Step2 = WorksheetFunction.Transpose(Output)   
35.    
36. End Function   
37.    
38.    
39. Function step3(Targetv, refv, number)   
40. 'Step 3: Finder de virksomheder med mest sammenlignelige nøgle-

tal og følger beskrivelsen fra Step 3 i afsnit 4.3.1   
41. 'Number = Antallet af selskaber i en peergruppe   
42. ReDim Output(number)   
43.    
44. For i = 1 To number   
45. Output(i) = WorksheetFunction.Small(Step2(Targetv, refv), 1 + i)   
46. Next i   
47. step3 = WorksheetFunction.Transpose(Output)   
48. End Function   
49.    
50. Function Step4b(Targetv, refv, beta, number)   
51. 'Step 4b: Finder relaterede betaværdier for peergrupper og bereg-

net et simpelt gennemsnit. Følger Pure-Play metodensStep 4 beskre-
vet i afsnit 4.4   

52. 'Medtager IKKE justering af finansiel gearing   
53. 'Beta = En søjletvektor bestående af hele datasættets betaværdier   
54. m = refv.Rows.Count   
55. Dim Cor2, cor3, avgbeta   
56. ReDim Cor2(m, 1)   
57. ReDim cor3(number, 1)   
58. ReDim Output(number)   
59. ReDim avgbeta(2)   
60.    
61. Cor2 = Step2(Targetv, refv)   
62. cor3 = step3(Targetv, refv, number)   
63.    
64. For i = 1 To number   
65. Output(i) = WorksheetFunction.Index(beta, WorksheetFunc-

tion.Match(cor3(i, 1), Cor2, 0))   
66. Next i   
67.    
68. avgbeta(1) = WorksheetFunction.Average(Output)   
69. avgbeta(2) = WorksheetFunction.Average(WorksheetFunction.Trans-

pose(cor3))   
70. Step4b = avgbeta   
71.    
72. End Function   
73. Function Step4b2(Targetv, refv, beta, RefLev, IndLev, number)   
74. 'Step 4b: Finder relaterede betaværdier for peergrupper og bereg-

net et simpelt gennemsnit. Følger Pure-Play metodens Step 3-5 beskre-
vet i afsnit 4.4   

75. 'Medtager justering af finansiel gearing   
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76. 'RefLev = Søjlevektor betstående af hele datasættets D/E vær-
dier (Ikke Z-score af D/E værdier)   

77. 'IndLev = Målselskabets D/E værdi(Ikke Z-score af D/E værdier)   
78. m = refv.Rows.Count   
79. Dim Cor2, cor3, avgbeta   
80. ReDim Cor2(m, 1)   
81. ReDim cor3(number, 1)   
82. ReDim Output(number)   
83. ReDim avgbeta(2)   
84.    
85. Cor2 = Step2(Targetv, refv)   
86. cor3 = step3(Targetv, refv, number)   
87.    
88. 'Leverage beregnet efter udledning i opgavens for-

mel (2.9):Beta(e)=Beta(a)*(1+D/E)   
89. For i = 1 To number   
90. Output(i) = WorksheetFunction.Index(beta, WorksheetFunc-

tion.Match(cor3(i, 1), Cor2, 0)) / (1 + (WorksheetFunction.Index(Re-
fLev, WorksheetFunction.Match(cor3(i, 1), Cor2, 0)) / 100))   

91. Next i   
92.    
93. avgbeta(1) = WorksheetFunction.Average(Out-

put) * (1 + (IndLev / 100))   
94. avgbeta(2) = WorksheetFunction.Average(WorksheetFunction.Trans-

pose(cor3))   
95. Step4b2 = avgbeta   
96.    
97. End Function   

Appendix A.2: VBA-kode for beregning af beta for en virksomhed på baggrund af 

branchetilhørsforhold 

1. Function PP(RefSic, TargetSic, RefBeta, TargetBeta)   
2. 'PP: Estimering af beta ved sammenlignelige selskaber efter beskrivel-

sen i afsnit 4.3.2. Beregningen antager at datasættet forud for anven-
delse er korrigeret efter fremgangsmåden i afsnit 4.3.2.   

3. 'RefSic = Søjlevektor bestående af alle virksomhederne i datasæt-
tets SIC-koder   

4. 'TargetSic = Målselskabets SIC-kode   
5. 'RefBeta = Søjlevektor bestående af alle virksomhederne i datasæt-

tets Betaværdier   
6. 'TargetBeta = Målselskabets Betaværdi   
7. n = RefSic.Rows.Count   
8. Dim Output, Result   
9. ReDim Output(n)   
10. ReDim Result(1)   
11.    
12. For i = 1 To n   
13.    If RefSic(i) = TargetSic Then Output(i) = RefBeta(i) Else Out-

put(i) = ""   
14. Next i   
15. Result = (WorksheetFunction.Sum(WorksheetFunction.Transpose(Out-

put)) - TargetBeta) / (WorksheetFunction.Count(Output) - 1)   
16. PP = Result   
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17. End Function   
18.    
19. Function PPLev(RefSic, TargetSic, RefBeta, TargetBeta, RefLev, Tar-

getLev)   
20. 'PPlev: Identisk med funktionen "PP", men medtager justering for fi-

nansiel gearing jf. Pure-Play metodens Step 
3 i henhold til afsnit 4.4   

21. 'RefLev =   
22. 'TargetLev =   
23. n = RefSic.Rows.Count   
24. Dim Output, Result   
25. ReDim Output(n)   
26. ReDim Result(1)   
27.    
28. 'Leverage beregnet efter udledning i opgavens for-

mel (2.9):Beta(e)=Beta(a)*(1+D/E)   
29. For i = 1 To n   
30.    If RefSic(i) = TargetSic Then Output(i) = RefBeta(i) / (1 + (Re-

fLev(i) / 100)) Else Output(i) = ""   
31. Next i   
32. Result = ((WorksheetFunction.Sum(WorksheetFunction.Transpose(Out-

put)) - (TargetBeta / (1 + (TargetLev / 100)))) / (WorksheetFunc-
tion.Count(Output) - 1)) * (1 + (TargetLev / 100))   

33. PPLev = Result   
34. End Function   
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Appendix B: Tabeller 
Tabel B.1: Betydningen af antal selskaber i et målselskabs peergruppe for metoden 
baseret på nøgletal 
Tabellen viser median- og gennemsnitsestimat samt standardafvigelse for estimeringsevnen målt ved 
𝐴𝑃𝐸 for metoden baseret på sammenlignelige nøgletal. Resultaterne er vist for metoden hvor justering 
af finansiel gearing jf. Pure-Play metoden inkluderes samt hvor det ekskluderes. Variationen i modellerne 
sker som variation i antallet af selskaber der inkluderes som peergruppe. De primære resultater tager 
udgangspunkt i antallet af selskaber i en peergruppe er lig 5. 

Selskaber  
i peergruppen  

Inklusiv finansiel justering   Eksklusiv finansiel justering n 

Median Middel Std. afv.   Median Middel Std. afv. 

2 0,2725 0,4792 1,2428   0,2585 0,3252 0,2942 597 

3 0,2569 0,4685 1,1911   0,2340 0,3061 0,2780 597 

4 0,2638 0,4649 1,2345   0,2292 0,2951 0,2686 597 

5 0,2474 0,4521 1,1446   0,2199 0,2868 0,2684 597 

6 0,2480 0,4578 1,1730   0,2202 0,2851 0,2696 597 

7 0,2413 0,4556 1,1355   0,2135 0,2768 0,2669 597 

8 0,2469 0,4542 1,1263   0,2157 0,2765 0,2606 597 

9 0,2400 0,4563 1,1174   0,2106 0,2761 0,2576 597 

10 0,2568 0,4532 1,1061   0,2238 0,2736 0,2525 597 

11 0,2573 0,4583 1,1301   0,2184 0,2743 0,2507 597 

12 0,2564 0,4581 1,1642   0,2212 0,2733 0,2465 597 

13 0,2513 0,4578 1,1619   0,2187 0,2731 0,2433 597 

14 0,2464 0,4587 1,1386   0,2202 0,2750 0,2439 597 

15 0,2489 0,4585 1,1348   0,2214 0,2729 0,2434 597 

16 0,2501 0,4600 1,1406   0,2227 0,2733 0,2463 597 

17 0,2551 0,4621 1,1238   0,2267 0,2736 0,2474 597 

18 0,2610 0,4639 1,1253   0,2222 0,2738 0,2457 597 

19 0,2611 0,4649 1,1076   0,2261 0,2742 0,2437 597 

20 0,2550 0,4644 1,0971   0,2300 0,2750 0,2437 597 

21 0,2577 0,4655 1,1009   0,2271 0,2742 0,2442 597 

22 0,2556 0,4660 1,1050   0,2238 0,2737 0,2461 597 

23 0,2550 0,4674 1,1095   0,2256 0,2733 0,2472 597 

24 0,2504 0,4692 1,1044   0,2253 0,2740 0,2490 597 

25 0,2508 0,4722 1,1222   0,2226 0,2738 0,2469 597 

26 0,2515 0,4723 1,1227   0,2216 0,2741 0,2458 597 

27 0,2507 0,4745 1,1291   0,2242 0,2737 0,2458 597 

28 0,2507 0,4743 1,1101   0,2250 0,2741 0,2460 597 

29 0,2476 0,4753 1,1146   0,2232 0,2743 0,2462 597 

30 0,2494 0,4764 1,1185   0,2213 0,2752 0,2474 597 
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Appendix C: Notationsliste 
Tabel C.1: Oversigt over anvendte forkortelser og notationer 
I denne tabel er de anvendte notationer og forkortelser gengivet og beskrevet i alfabetisk orden.  

Notation Forklaring 

𝐴𝐷	 Absolutte forskelle der i afhandlingen benyttes mellem et Målselskabs Z-score og et hvert 
af referenceselskabernes Z-score 

𝐴𝑐𝑐. 𝛽' En virksomheds sensitivitet i forhold til markedet baseret på en regressionsanalyse mel-
lem virksomhedens regnskabsmæssige indtjening og indtjeningen for en portefølje der 
afspejler det samlede marked. 

𝐴𝑃𝐸	 Absolutte procentuelle afvigelser der i afhandlingen benyttes mellem den estimerede beta 
og den observerede beta 

𝐴𝑃𝐸	 Medianværdien af de absolutte procentuelle afvigelser 𝐴𝑃𝐸  

𝐴𝑃𝐸	 Middelværdien af de absolutte procentuelle afvigelser 𝐴𝑃𝐸  

𝛽B En virksomheds aktivbeta der er den kapitalstrukturneutral i forhold til egenkapitalbeta 

𝛽B<XV.	 En virksomheds estimerede aktivbeta 

𝛽Bf}X.	 En virksomheds egenkapitalbeta der er observeret 

𝛽T	 En virksomheds sensitivitet relativt til gælden, der udtrykker hvor meget gælden ændrer 
sig med når markedet ændrer sig. Antages ofte at være lig 0. 

𝛽<	 En virksomheds egenkapitalbeta 

𝛽<<XV.	 En virksomheds egenkapitalbeta der er estimeret på baggrund af en af afhandlingens to 
anvendte metoder 

𝛽<f}X.	 En virksomheds egenkapitalbeta der er observeret og en del af det oprindelige datasæt 

𝛽' En virksomheds sensitivitet i forhold til markedet baseret på en regressionsanalyse mel-
lem virksomhedens kapitalmarkedsbaserede afkast og det kapitalmarkedsbaserede afkast 
for en portefølje der afspejler det samlede marked. 

𝛽hi	 En virksomheds beta relativt til dets faste omkostninger, der udtrykker hvor meget de 
faste omkostninger ændrer sig med når markedet ændrer sig. Antages ofte at være lig 0. 

𝛽f.X.	 En virksomheds beta relativt til omsætningen, der udtrykker hvor meget omsætningen 
ændrer sig med når markedet ændrer sig. Antages ofte at være lig 0. 

𝛽U	 En virksomheds beta relativt til renteskatteskjoldet, der udtrykker hvor meget renteskat-
teskjoldet ændrer sig med når markedet ændrer sig. Antages ofte at være lig 0. 

𝛽ji	 En virksomheds beta relativt til dets variable omkostninger, der udtrykker hvor meget de 
variable omkostninger ændrer sig med når markedet ændrer sig. Antages ofte at være lig 
0. 

𝐵𝐸𝑇𝐴	 Udtryk for responsvariablen egenkapital beta 

𝐶𝑂𝑉 𝑋, 𝑌 	 Kovariansen mellem variablene X og Y 

𝐶𝐴	 Udtrykker en virksomheds kortfristede aktiver 

𝐶𝐿	 Udtrykker en virksomheds kortfristede forpligtelser 

𝐶𝑅	 Udtryk for variablen virksomhedens likviditetsgrad 
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𝐸𝐴𝑇	 Et selskabs årlige indtjening efter skat 

𝐸𝐴𝑇	 Den gennemsnitlige årlige indtjening efter skat på tværs af analyseperioden 

𝜖 Fejlledet i en regressionsanalyse der opstår som udtryk for en model der ikke har en per-
fekt forklaringsgrad. 

𝐸 𝑟' 	 Det forventede afkast for en given virksomhed 

𝐸K Egenkapital for et gearet selskab 

𝐸L Egenkapitalen for et ugearet selskab 

𝐷K Gælden i et gearet selskab 
𝐷
𝐸

 Gælden i forhold til egenkapitalen for et selskab, der udtrykker virksomhedens gældsfor-
hold 

𝐷𝐼𝑉	 Et selskabs årlige udbyttebetaling 

𝑔	 Antallet af selskaber i et Målselskabs peergruppe 

𝑖	 Anvendes som udtryk for en given virksomhed 𝑖  

𝑗	 Anvendes som udtryk for et givent nøgletal 𝑗 

𝑘 Antallet af gange et selskab rebalancerer deres gæld til det ønskede gældsforhold per 
periode 

𝐾	 Anvendes som udtryk for en given metode til estimering af beta 𝐾  

𝐿𝐸𝑉	 Udtryk for variablen finansiel gearing 

𝑀	 Antallet af regnskabsmæssige perioder er anvendes til at beregne median- og middelvær-
dier på i konstruktionen af nøgletal 

𝑀𝑑	 Betegnelse for medianværdien af en vektor 

𝜇	 Gennemsnit på populationsniveau 

𝑛	 Antallet af observationer 

𝑁	 Udtrykker en negativ forventet sammenhæng mellem en given variable og responsvari-
ablen beta 

𝑃	 Udtrykker en positiv forventet sammenhæng mellem en given variable og responsvari-
ablen beta 

𝑃𝑂𝑅	 Udtryk for variablen udbetalingsgrad 

𝑃𝑉B_V'e Nutidsværdien af aktiverne 

𝑃𝑉f.X. Nutidsværdien af omsætningen 

𝑃𝑉hi Nutidsværdien af de faste omkostninger 

𝑃𝑉ji	 Nutidsværdien af de variable omkostninger 

𝑟T De procentuelle renter et selskab betaler på din gæld 

𝑟5	 Afkastet på et risikofrit aktiv 

𝑟'	 Afkastet for en given virksomhed  

𝑟.	 Afkastet på en portefølje der afspejler det samlede marked 

𝑅𝐾'	 Rangeringen for en virksomhed 𝑖 i en Mann-Whitney U-test 

𝑅.	 Det regnskabsmæssige afkast af markedsporteføljen 

𝑆 Renteskatteskjoldet i et selskab der udtrykker den skatterabat der opstår som følge af 
fradrag ved renteomkostninger der skal betales på en gæld. 
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𝜎@>
0  Variansen på en enkelt virksomheds selskabsspecifikke afkast også kaldet idiosynkratisk 

risiko 

𝜎=>
0  Variansen på en enkelt virksomheds afkast 

𝜎.0  Variansen på markedsafkastet der udgør den systematiske risiko 

𝑡	 Notation for periode(r) 

𝑠~ 	 Udtryk for standard afvigelsen på stikprøveniveau for et givent nøgletal 𝑗 

𝑆𝐴𝐷'	 Den summerede absolutte afvigelse på tværs af absolutte afvigelser for alle nøgletal 𝑗 for 
en virksomhed 𝑖 

𝑆𝐼𝐶	 ”The Standard Industrial Classification” der benyttes som klassifikation af selskaber til 
inddeling i forskellige brancher. 

𝑆𝐼𝑍𝐸	 Udtryk for variablen virksomhedens størrelse 

𝑇	 Den marginelle virksomhedsskattesats 

𝑇𝐴	 En virksomheds samlede aktiver 

𝑢	 Anvendes som udtryk for en given stikprøve 𝑢 i Mann-Whitney U test  

𝑈	 U-statistikken der benyttes i Mann-Whitney U Test og svarende til T-statistikken i Stu-
dent’s t-Test 

𝑈𝑆𝐷	 Udtryk for valutaen amerikanske dollar 

𝑣	 Antallet af frihedsgrader der benyttes i Student’s t-test	

𝑉K	 Værdien af et gearet selskab 

𝑉M	 Værdien af et ugearet selskab 

𝑉.	 Værdien af markedsporteføljen 

𝑉𝐴𝑅𝐼	 Udtryk for variablen Variabilitet i indtjening 

𝑥',~ 	 Udtryk for værdien af et nøgletal 𝑗 for en given virksomhed, 𝑖 

𝑥¼	 Udtryk for gennemsnitsværdien af et nøgletal 𝑗 på tværs af alle virksomheder 

𝑋'	 Virksomhedens regnskabsmæssige indtjening 

𝑋.	 Den regnskabsmæssige indtjening baseret på en portefølje der afspejler det samlede mar-
ked 

𝑍~ 	 Udtryk for Z-scoren for et givent nøgletal 𝑗 

Ϯ	 Udtryk for insignifikans 

∗	 Udtryk for signifikans på 10%-niveau 

∗∗	 Udtryk for signifikans på 5%-niveau 

∗∗∗	 Udtryk for signifikans på 1%-niveau 

 

 

 

 


