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Indledning: 
 

Lærernes pensionsmilliarder bliver skudt i fejlslagne skovinvesteringer. Sådan lyder overskriften på 

finans.dk d. 06-07-2016. Historien afdækker, hvordan Nordea Liv, PKA og AP Pension har mistet 

troen på investeringer i skove efter en årrække med elendige afkast. Søren Tang Christensen, chef 

for alternative investeringer hos Nordea Liv, udtaler1:  

”Det er svært at komme med et præcist afkasttal, men i de senere år har det svinget omkring nul.”  

I den anden ende af spekteret har vi Paul Brüniche Olsen, direktør for Lærernes Pension. Brüniche 

Olsen udtaler i artiklen ”vi tænker langsigtet. Skove har været svage i de senere år, men de har 

været rigtig gode tidligere. Derfor skal man jo tænke sig om, inden man bare hopper ud af det”.  

Ifølge finans.dk’s kortlægning af området, har Lærernes Pension skudt markant flere af 

medlemmernes penge i skov end noget andet dansk pensionsselskab. Imens har selskaberne 

Nordea Liv, PKA og AP Pension trukket sig ud af skovinvesteringer. 

Så hvem har egentlig ret? Giver det mening for en pensionskasse at investere medlemmernes 

penge i skove, eller burde de i stedet holde sig til mere traditionelle investeringer?  

Denne opgave kommer med en dybtgående analyse af selskabet ATP Timberland Invest i det 

følgende kaldt ATP TI. Formålet med analysen er at blive klogere på, hvilken rolle 

skovinvesteringer bør spille i en veldiversificeret portefølje for et pensionsselskab.  

ATP TI er et datterselskab til ATP, som udelukkende beskæftiger sig med investeringer i skov og 

skovejendomme. Ved at analysere en virksomhed, som opererer indenfor et meget snævert 

område, kan man komme et spadestik dybere i de diskussioner og udfordringer, som knytter sig til 

alternative investeringer.  

Opgaven tager også et kig på den aktivklasse, som skovinvesteringer er en del af, nemlig 

alternative investeringer. Og beskriver hvordan udviklingen har været i denne aktivklasse.   

                                                           
1
 (Finans.dk) 
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Problemformulering: 
 

Skaber alternative investeringer værdi for investorer, belyst ved casen ATP Timberland Invest? 

Til at besvare ovenstående problemformulering vil følgende undersøgelsesspørgsmål blive 

besvaret: 

1. Hvad er alternative investeringer, og hvordan adskiller de sig fra traditionelle 
investeringer? 
 

2. Hvordan har udviklingen inden for alternative investeringer været? 
 

3. Hvordan kan afkastet på ATP Timberland Invest sammenlignes med børsnoterede aktiver? 
 

4. Hvordan har ATP’s investering i skov klaret sig sammenlignet med aktivklasserne aktier, 
obligationer og private equity? 
 

5. Hvilken rolle bør skovdrift spille i ATP’s portefølje fremadrettet?  
 

 

Definitioner: 
 

For at gøre opgaven så læsevenlig som mulig, er en del af de ord, der bliver nævnt mange gange i 

løbet af opgaven, blevet forkortet. 

 

ATP TI ATP Timberland Invest 

AI Alternative investeringer 

Noterede aktiver Aktiver der kan handles på en børs 

Unoterede aktiver Aktiver der ikke kan handles på en børs 

Repræsentantaktiv Ét aktiv der repræsenterer en hel aktivklasses karakteristika mht. afkast og 
risiko 

MVP Minimumsvariansporteføljen 

Underaktivklasse Aktivklassen alternative investeringer består af flere underkategorier – bl.a. 
naturressourcer, private equity, ejendomme og hedgefonde. Denne 
underkategori kaldes i denne opgave underaktivklasse  

NAV Net asset value – på dansk indre værdi 

PE Private equity 

IRR Internal rate of return – på dansk intern rente 
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I problemformuleringen spørges der om, hvorvidt ”alternative investeringer skaber værdi for 

investorer”. Med ordet værdi menes der, at man ved at holde en andel af alternative investeringer 

i en portefølje kan øge Sharpe ratioen for porteføljen. Det vil senere blive beskrevet hvad Sharpe 

ratioen er.   

Metode: 
 

Opgaven er lavet som et casestudie, hvor objektet er virksomheden ATP Timberland Invest. Det er 

formålet med opgaven at belyse, hvordan alternative investeringer kan behandles ved hjælp af de 

teorier og modeller, som kendes fra den moderne porteføljeteori. Når afkastet og risikoen på 

alternative investeringer skal sammenlignes med fx aktier og obligationer, er det vigtigt, at 

målestokken er den samme. Denne opgave vil komme med et bud på, hvordan dette lader sig gøre 

i praksis.  

Kildekritik og data: 
 

Der er i denne opgave et særligt fokus på investeringer i skov. Investeringer i skov er et lille 

nicheområde indenfor investering, hvilket også betyder, at det er et område, der ikke findes ret 

meget litteratur om. Der er derfor gjort brug af nogle opgørelser og rapporter, som dækker 

bredere end kun investeringer i skov. Disse rapporter vil typisk dække hele underaktivklassen 

naturressourcer, som investeringer i skov er en del af.     

Der bliver endvidere citeret fra en række rapporter og præsentationer udgivet af 

analysevirksomheden Preqin. Preqin er ledende inden for analyser af alternative investeringer, 

men desværre er der ikke adgang til deres datamateriale, der ligger til grund for deres rapporter 

og præsentationer. I hvert enkelt tilfælde er fordelene derfor vægtet ved validiteten af Preqins 

materiale versus ulempen ved ikke at have den fulde adgang til materialet. 
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Afgrænsning: 
 

For at holde et stramt fokus på de relevante elementer igennem opgaven er der sat en række 

afgrænsninger op: 

 ATP’s samlede portefølje består overordnet set af to porteføljer: En afdækningsportefølje 

og en investeringsportefølje. I denne opgave ses ATP blot under ét og der tages ikke 

hensyn til, hvad der ligger i de forskellige porteføljer 

 

  I ATP’s portefølje er der andele af derivater, investeringsejendomme og udlån. Disse 

medtages ikke som en del af porteføljeoptimeringen, da det vil være svært at kvantificere 

afkast og risiko på disse. 

Teori: 
 

Analysen i denne opgave tager afsæt i teorien om porteføljeoptimering. Men hvad indebærer 

porteføljeoptimering? Og hvordan anvendes det rent praktisk, når man har et udvalg af aktiver, 

som man gerne vil kombinere i en portefølje på den mest hensigtsmæssige måde? 

I gennemgangen af teorien vil der blive brugt forskellige formler. Der vil senere i opgaven blive 

henvist til disse formler, og dette gøres ved at markere hver formel med et F efterfulgt af et tal 

(f.eks. F.1). Formeloversigten findes i bilag 1.   

 

Porteføljeoptimering: 

Harry Markowitz er den amerikanske økonom, der med artiklen ”Portfolio selection” i 1952 

grundlagde fundamentet for den moderne porteføljeteori, som vi kender den i dag. Hele 

grundtanken i teorien er, at det handler om, hvordan man på den mest efficiente måde 

kombinerer risiko, forventede afkast og præferencer. 
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I sin artikel deler Markowitz porteføljekonstruktionen op i to faser. Den første fase beskæftiger sig 

med observationer og erfaringer med markedet. Den anden del – og den del som artiklen primært 

beskæftiger sig med – handler om porteføljesammensætning2.    

Det er en grundlæggende præmis for artiklen, at man forkaster hypotesen om, at investorer 

udelukkende skal beskæftige sig med, hvordan de maksimerer det forventede afkast, da denne 

hypotese ikke medtager risikoelementet og diversifikationselementet. Hypotesen erstattes i 

stedet for med ideen om, at investorer bør opfatte afkast som ønskværdigt, og varians i afkastet 

som ikke ønskværdigt. Denne regel er i artiklen udtrykt ved notationen E-V. 

E = forventet afkast 

V = varians i afkastet  

Ifølge Markowitz indebærer denne regel ikke kun diversifikation, men den indebærer også 

diversifikation i den rigtige form, og af de rigtige årsager. Diversifikation handler nemlig ikke kun 

om antallet af aktiver i en portefølje, men det handler i højere grad om den rigtige kombination af 

aktiver i en portefølje. Nedenfor er indsat et uddrag fra artiklen, som rammer Markowitz’s tanker 

meget godt ind.   

”A portfolio with sixty different rail- way securities, for example, would not be as well diversified as 

the same size portfolio with some railroad, some public utility, mining, various sort of 

manufacturing, etc. The reason is that it is generally more likely for firms within the same industry 

to do poorly at the same time than for firms in dissimilar industries. Similarly in trying to make 

variance small it is not enough to invest in many securities. It is necessary to avoid investing in 

securities with high covariances among themselves” 3 

Ovenstående betyder, at investorerne ifølge Markowitz bør søge 1 af 2: 

1. Minimere risikoen på en portefølje baseret på et givet forventet afkast 
 

2. Maksimere det forventede afkast baseret på en given risiko  

 

                                                           
2
 (Markowitz, 1952) 

3
 (Markowitz, 1952) 
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Udgangspunktet for porteføljeteorien er, at alle investeringsaktiver er mere eller mindre 

risikofyldte, hvilket betyder, at det forventede afkast er ukendt. Man bliver derfor nødt til at 

kvantificere det forventede afkast og risikoen, inden man påbegynder sin porteføljeoptimering4. 

I bogen AKTIE investering teori og praktisk anvendelse, 4. udgave s. 58, 59, af Michael Christensen, 

er der et fiktivt eksempel på, hvordan aktiver kan inkluderes i en portefølje. For hvert scenarie er 

der angivet en sandsynlighed for, at stadiet indtræffer, med en tilhørende sandsynlighed samt 

forventet afkast og standardafvigelse.  I denne gennemgang af porteføljeteorien bruges det 

samme eksempel. 

 

 

 

 

Forventet afkast:   

Baseret på formlen nedenfor vil man kunne beregne det forventede afkast på hver af de fire 

investeringsaktiver5.  

 

𝐸(𝑟𝑖) =  ∑ 𝑞𝑡

𝑛

𝑡=1
∗ 𝑟𝑖𝑡 

𝐸(𝑟𝑖) = forventet afkast på aktiv i  

𝑞𝑡 = sandsynligheden for at scenarie t opstår 

𝑟𝑖𝑡 = afkastet for scenarie t    (F.1) 

                                                           
4
 (Christensen, Aktie investering, 2014) 

5
 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 58 

Sandsyn-

lighed

Scenarie- 

nr. 

Pengemarkeds-

indlån

10-årige danske 

obligationer

Danske 

aktier

Engelske 

aktier

20% 1          5,00% 2,00% 12,00% 25,00%

30% 2          5,00% 4,00% 1,00% 2,00%

50% 3          5,00% 8,00% 11,00% 10,00%

Penge-markeds-

indlån

10-årige danske 

obligationer

Danske 

aktier

Engelske 

aktier

Forventet afkast 5,00% 5,60% 8,20% 10,60%

Risiko 0,00% 2,50% 4,73% 7,99%
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Når det forventede afkast for hver af de fire aktiver er beregnet, så kan man beregne det 

forventede afkast for en portefølje. Indledningsvist blev de fire aktiver pengemarkedsindlån, 10-

årige danske obligationer, danske aktier og engelske aktier defineret. I formlen nedenfor ses, 

hvordan det forventede afkast kan beregnes, baseret på forskellige vægte af de fire 

investeringsaktiver6. 

 

𝐸(𝑟𝑝) =  ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝐸(𝑟𝑖)
𝑚

𝑖=1
 

𝐸(𝑟𝑝) = forventet afkast på porteføljen 

𝑥𝑖  = andel af aktiv som indgår i porteføljen 

𝑚 = antallet af investeringsaktiver 

𝐸(𝑟𝑖) = forventet afkast på aktiv i    (F.2)

    

Opgørelse af afkast:  

Når man opgør afkastet på sine investeringer, skelner man som regel mellem to former for afkast. 

Det aritmetiske og det geometriske afkast. Begge metoder har deres fordele og ulemper. Det 

vigtigste er dog at gøre op med sig selv, hvad man skal bruge det til. De to måder at opgøre afkast 

på kan nemlig give to vidt forskellige resultater.    

Det aritmetiske afkast er et simpelt gennemsnit af de realiserede afkast. Det vil sige, at man tager 

summen af de realiserede afkast og dividerer med antallet af observationer. Det aritmetiske afkast 

er især anvendeligt, hvis man bruger historiske afkast som approksimation for fremtidige afkast. 

Det geometriske gennemsnit er især anvendeligt, når man vurderer historiske afkast, da det tager 

højde for renters rente-effekten. Hvis en portefølje fx har tabt 20 % af sin værdi et år, så har 

porteføljen 20 % mindre til at generere næste års afkast. Denne renters rente-effekt medtages 

ikke i det aritmetiske afkast.  

                                                           
6
 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 61 



 
 

12 
 

I denne opgave vil der blive beregnet historiske afkast, men disse afkast vil også blive brugt til at 

sige noget om fremtiden. Derfor bruges det aritmetiske afkast i alle beregninger af afkast for at 

sikre, at opgaven er konsekvent, hvad angår metoden7.  

 

Standardafvigelse og varians for et enkelt aktiv:  

Risikoen ved at investere i et enkelt aktiv angives ved variansen og standardafvigelsen. Varians er 

et mål for, hvor meget observationerne, i dette tilfælde afkastet, afviger fra gennemsnittet 

(middelværdien). Jo større en varians er, jo større er spredningen mellem datapunkterne. 

Variansen beregnes ved hjælp af nedenstående formel8. Variansen benævnes ofte som σ2.  

   

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 σ2 =
∑ (𝑥𝑖− 𝑋)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝑖  = Datapunkt i 

𝑥 = Gennemsnittet af n observationer 

𝑛 = Antallet af observationer     (F.3) 

Når variansen er beregnet så kan man via formlen nedenfor beregne standardafvigelsen, som blot 

er kvadratroden af variansen9:     

    

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑥𝑖 = √𝑥𝑖𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 

       (F.4) 

Standardafvigelsen og variansen fortæller det samme, men ved at kvadrere variansen får man et 

tal, som er intuitivt nemt at forstå og arbejde med. Standardafvigelsen er også det 

inputparameter, som skal bruges, når volatiliteten på aktiver senere skal beregnes. 

Standardafvigelsen benævnes ofte som σ. 

                                                           
7
 (Bodie, 2014) s. 131 

8
 (Hayes) 

9
 (Brealey, 2017) 
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Inden det gennemgås, hvordan man beregner varians og standardafvigelse for en portefølje, skal 

vi først se på, hvordan kovariansen beregnes. Kovariansen er nemlig et inputparameter til 

beregningen af standardafvigelsen på en portefølje. 

 

Kovarians:  

En positiv kovarians imellem to aktiver betyder, at begge aktiver vil rykke i samme retning såvel 

positivt som negativt. Således, at hvis aktiv i stiger, så vil aktiv j også stige. Man kan på baggrund af 

kovariansen ikke sige noget om, hvor meget aktiv j vil stige på baggrund af stigningen i aktiv i. Man 

kan blot konstatere, at de vil bevæge sig i samme retning. Kovariansen er dog et afgørende 

inputparameter til at beregne korrelationen, som vi skal se senere.  

Når kovariansen beregnes, kan værdien gå fra -∞ til +∞, hvilket gør, at den ikke er særlig nem at 

tolke på. Vi skal senere se, hvordan vi kommer omkring dette.  

Kovariansen kan både beregnes historisk, og den kan beregnes baseret på forskellige scenarier. 

Formlen nedefor viser, hvordan kovariansen kan beregnes på baggrund af nogle vægtede 

scenarier. Det kan fx være, at man vil vægte sandsynlighederne for, at der kommer en 

rentesænkning, og på baggrund af denne sandsynlighed vil beregne kovariansen10.  

 

σ (𝑟𝑖,𝑗) = ∑ 𝑞𝑡 ∗ (𝑟𝑖𝑡 − 𝐸(𝑟𝑖)) ∗ (𝑟𝑗𝑡 − 𝐸(𝑟𝑗))

𝑛

𝑡=1

 

 

𝑞𝑡 = sandsynligheden for scenarie t 

𝑟𝑖𝑡 = afkastet for scenarie t  

𝐸(𝑟𝑖) = forventet afkast på aktiv i      (F.5) 

 

 

                                                           
10

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s.61 
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I andre tilfælde kan det være belejligt at beregne den historiske varians imellem to aktiver. Dette 

gør sig gældende, når man gerne vil evaluere, hvordan to aktiver tidligere har været korreleret. I 

det tilfælde er det formlen nedenfor, som man skal bruge.  

 

σ (𝑟𝑖,𝑗) =
1

𝑛 − 1
∑ [(𝑟𝑖 −  𝑟𝑖)(𝑟𝑗 − 𝑟𝑗 

]

𝑛

𝑡=1

 

 

Egen tilskrivning 

 

𝑛 = antallet af observationer 

𝑟𝑖 = afkastet på aktiv i  

𝑟𝑖 = det gennemsnitlige afkast på aktiv i     (F.6) 

 

Standardafvigelse og varians for en portefølje 

Vi så tidligere, hvordan det forventede afkast på en portefølje blot er et vejet gennemsnit af 

aktivernes afkast. Når man skal beregne variansen og standardafvigelsen på en portefølje, så 

forholder det sig imidlertid anderledes, da man ville begå en stor fejl ved blot at tage et vægtet 

gennemsnit af de enkelte aktivers varians og standardafvigelse. Dette ville nemlig medføre, at man 

ignorerede hele diversifikationselementet.   

Standardafvigelsen for en portefølje kan beregnes vha. nedenstående formel11: 

 

σ(𝑟𝑝) =  √∑ ∑ 𝑥𝑖 . 𝑥𝑗 ∗ σ(𝑟𝑖𝑗) 
𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1
 

 

σ(𝑟𝑝) = standardafvigelsen på porteføljen 

𝑚 = antallet af investeringsaktiver 

𝑥𝑖  = andel af aktiv i, i porteføljen 

σ(𝑟𝑖𝑗) = kovariansen mellem aktiv i og j      (F.7) 

                                                           
11

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 61 
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Korrelation: 

Tidligere i dette afsnit så vi, at kovariansen kun siger noget om, hvilken retning aktiverne bevæger 

sig i, og ikke siger noget om, hvor meget eller lidt aktiv j stiger eller falder på baggrund af 

udviklingen i aktiv i. Til at hjælpe med dette, kan man beregne korrelationskoefficienten. 

Korrelationskoefficienten fortæller noget om lineariteten i samvariationen. Med andre ord 

fortæller den, hvor stærk korrelationskoefficienten er imellem to aktiver12. 

Korrelationskoefficienten skal antage en værdi mellem -1 og 1. I ekstremtilfældet -1 vil afkastet på 

aktiv j falde med én procent hvis aktiv i stiger med én procent. I tilfældet med en 

korrelationskoefficient på 1, vil aktiv j stige med én procent, hvis afkastet på aktiv i stiger med én 

procent.   

 -1 = der er perfekt negativ samvariation mellem aktiv i og aktiv j. Dvs. at afkastet på 
aktiverne vil rykke i hver sin retning  
 

  0 = ingen samvariation mellem aktiv i og aktiv j. Dvs. at afkastet på aktiverne er 
uafhængige af hinanden  
 

  1 = der er perfekt positiv samvariation mellem aktiv i og aktiv j. Dvs. afkastet på aktiverne 
vil rykke i samme retning  
 

Nedenfor ses formlen for korrelationskoefficienten. Korrelationen mellem aktiv i og j er lig med 

kovariansen mellem de to divideret med standardafvigelsen mellem aktiv i og j13.  

 

ρ(𝑟𝑖,𝑗) =
 σ (𝑟𝑖,𝑗)

σ(r𝑖) ∗ σ(𝑟𝑗) 
 

 

ρ(𝑟𝑖,𝑗) = Korrelationskoefficienten mellem aktiv i og aktiv j 

σ (𝑟𝑖,𝑗) = Kovariansen mellem aktiv i og aktiv j 

σ(r𝑖) = standardafvigelsen på aktiv i     (F.8) 

 

                                                           
12

 (Bodie, 2014) 
13

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s.67 
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For at tydeliggøre aktivernes interne korrelation anvendes ofte en korrelationsmatrice. I 

eksemplet nedenfor kan man se, at korrelationen mellem danske og engelske aktier er positiv med 

0,76. Dette betyder, at der er en relativ stærk samvariation mellem de to aktiver. Omvendt er 

engelske aktier og tiårige danske obligationer negativt korreleret, hvilket betyder, at der ikke er en 

positiv samvariation14.  

 

 

Kilde: Christensen, Aktie investering, 2014 s. 68 

 

  

                                                           
14

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 68 

10-årige danske 

obligationer

Danske 

aktier

Engelske 

aktier

10-årige danske 

obligationer
1

Danske aktier 0,35 1

Engelske aktier -0,35 0,76 1
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Den kritiske rand: 

For at illustrere diversifikationseffekten kan man nedenfor se et eksempel, hvor vi har en 

portefølje bestående af to aktiver. Aktiv A og aktiv O. Ved at indtegne den kritiske rand med 

tilhørende korrelationskoefficienter illustreres sammenhængen mellem det forventede afkast og 

risikoen.  

Den røde pils skæring med y-aksen illustrerer punktet = - 1, og det er i dette punkt, at al den 

usystematiske risiko er bortdiversificeret. I takt med at den røde pil bevæger sig fra venstre mod 

højre, mindskes effekten af diversifikation i takt med, at korrelationskoefficienten bevæger sig fra 

-1 mod 1. I punktet 𝜌 = 1 vil der således ikke være nogen diversifikationseffekt, hvilket giver god 

mening, da de to aktiver vil bevæge sig i samme retning. Det er værd at bemærke, at i takt med at 

den røde pil bevæger sig fra venstre mod højre, vil man ved det samme afkast påtage sig en større 

og større risiko pga. den manglende diversifikationseffekt.    

 

Kilde: Christensen, Aktie investering, 2014 s. 68 
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I denne opgave medtages to begrænsninger, når porteføljerne senere skal optimeres15:  

1. Vægtene af de forskellige aktiver skal summe til 1 eller 100%  

 

∑ 𝑥𝑖

𝑀

𝑖=1
= 1 

       (F.9) 

 

2. Porteføljevægtene skal være positive, dvs. at muligheden for short salg ikke medtages.  

 

𝑥𝑖 ≥ 0    𝑖 =, … , 𝑀     

                (F.10) 

 

Minimumsvariansporteføljen (MVP): 

Ved at bruge de formler, som er gennemgået ovenfor, vil man kunne beregne afkast og 

standardafvigelse på en portefølje. Dette gør os klar til at kombinere aktiverne, som i dette 

tilfælde er tiårige danske obligationer, danske aktier og engelske aktier, med forskellige vægte, 

således at vi danner en portefølje. Der er især én portefølje, som er særlig interessant i denne 

sammenhæng, og det er minimumsvariansporteføljen. Denne porteføljekombination er den 

portefølje, som har den lavest mulige risiko. Og som vi skal se i næste afsnit, så er den også 

central, når vi skal udlede den efficiente rand.  

Bestemmelsen af den kritiske rand og minimumsvariansporteføljen kan beregnes manuelt, men så 

snart antallet af aktiver overstiger en lille håndfuld, bliver det praktisk talt umuligt i forhold til 

datamængden. I denne opgave er der gjort brug af Excels solver-funktion til at lave optimeringen.  

 

                                                           
15

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 97 
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Den efficiente rand: 

Ved efficient forstås jf. det indledende afsnit om Markowitz, at man minimerer risikoen på en 

portefølje baseret på et givent forventet afkast, eller man maksimerer det forventede afkast 

baseret på en given risiko. Dette er illustreret nedenfor, hvor det forventede afkast ses på y-aksen 

og risikoen givet ved standardafvigelsen ses på x-aksen.  

 

          Kilde: Christensen, Aktie investering, 2014 s. 75 

Den efficiente rand er angivet ved den ubrudte linje, som går fra minimumsvariansporteføljen og 

op til den mest risikofyldte portefølje, som i dette tilfælde udelukkende består af engelske aktier. 

Den stiplede linje repræsenterer de inefficiente porteføljer. Dette kan man observere på grafen, 

idet portefølje W og Z begge giver et lavere forventet afkast til en højere risiko end portefølje V, 

som giver et højere forventet afkast til en lavere risiko.  

Dette betyder, at den rationelle investor vil vælge portefølje V, da denne giver det højeste 

forventede afkast i forhold til risikoen.   
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Kapitalmarkedslinjen (CML):  

Vi introducerer nu et risikofrit aktiv, som fx kan være i form af et pengemarkedsindlån på 2 % i 

rente eller en statsobligation. Med introduktionen af et risikofrit aktiv, giver det os muligheden for 

at låne og udlåne til den risikofrie rente.  

Nedenfor er kapitalmarkedslinjen indtegnet. Den starter i det punkt på y-aksen, hvor man kan 

placere pengemarkedsindlånet – i dette tilfælde 2 %. I det punkt, hvor kapitalmarkedslinjen 

efterfølgende tangerer den efficiente rand, angivet ved den stiplede linje, ses tangentporteføljen. 

Det er den portefølje, som har den højeste Sharpe ratio.  

Det er tydeligt at se, at kapitalmarkedslinjen danner en lineær sammenhæng mellem risiko og 

afkast. Man kan med andre ord aflæse på grafen, hvilket afkast man kan forvente ved en given 

risiko. I punktet hvor vi har tangentporteføljen, kan det på grafen aflæses, at der forventes et 

afkast på 4 % og en standardafvigelse på 2 %.  

 

 

Kilde: Christensen, Aktie investering, 2014 s. 76 
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Diversifikation af risiko: 

Teoriafsnittet har indtil nu fokuseret på beregning af afkast og risiko. Disse beregninger er 

selvfølgelig vigtige og bidrager til, at investorer kan kvantificere deres afkast og risiko, og dermed 

også sætte afkast og risiko i forhold til andre investeringer.  

De indledende beregninger af afkast og risiko har imidlertid også en anden funktion, som vi nu skal 

kigge nærmere på, nemlig diversifikation. Diversifikation betyder, at man spreder sin investering 

over flere investeringsaktiver. For at forstå hvad diversifikation gør, bliver man nødt til først at 

forstå, hvad risiko er. Vi deler risiko op i to komponenter16. 

Systematisk risiko: Risiko som følge af generel usikkerhed i økonomien fx inflation, økonomisk 

politik osv.  

Usystematisk risiko: Risiko der er specifik for det enkelte aktiv, fx afsætningsforhold og 

produktudvikling  

Den systematiske risiko kan ikke bortdiversificeres, idet alle investeringer er berørt af denne risiko. 

Dvs. at alle aktiver berøres, hvis fx inflationen stiger eller falder. 

Den usystematiske risiko kan derimod godt bortdiversificeres, da det enkelte aktivs påvirkning af 

hele porteføljen falder i takt med, at der tilføjes flere aktiver.  

Årsagen til, at man gerne vil diversificere sin portefølje, er, at man gerne vil sænke risikoen på sin 

portefølje. Et godt eksempel på to aktiver, der tilsammen kan være med til at sænke risikoen på en 

portefølje, er guld og aktier. I tabellen på næste side, der dækker perioden fra år 2002 til 2012, ses 

det, at guld er negativt korreleret med S&P 500-indekset, hvilket vil sige, at når det samlede S&P 

500 indeks stiger, så falder prisen på guld og omvendt17.   

 

                                                           
16

 (Christensen, Aktie investering, 2014) s. 64 
17

 (Bespokeinvest) 
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Sharpe ratio: 

Sharpe ratioen er et risikojusteret nøgletal, som på baggrund af det realiserede afkast fratrukket 

den risikofrie rente og divideret med standardafvigelsen på aktivet, kan fortælle os, hvad 

risikopræmien er pr. enhed total risiko.  

Ved hjælp af Sharpe ratioen kan man regne sig frem til, hvor man får mest pengene, forstået ved 

hvor risikopræmien er størst i forhold til den risiko, som vi påtager os. Det, som investorer gerne 

vil se, er en så stor værdi i tælleren (afkastet), og en så lav værdi i nævneren som muligt (risikoen). 

Dette giver intuitivt god mening, da man som investor gerne vil have et så højt afkast som muligt, 

men med en så lav risiko som mulig18.  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖
 

Ri = Realiseret afkast på aktiv i 

Rf = Risikofrie rente  

𝜎i = Standard afvigelsen på aktiv i                            (F.11) 

 

                                                           
18

 Formelsamling udleveret i faget porteføljeanalyse 
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I eksemplet nedenfor ses to porteføljer, portefølje A og portefølje B, med forskellige afkast og 

standardafvigelser. 

Portefølje A har genereret 15% i afkast med en standardafvigelse. På 8% og den risikofrie rente er 

5%. 

Portefølje B har genereret 12% i afkast med en standardafvigelse På 5% og den risikofrie rente er 

5%. 

Det kan ved første øjekast være svært at vurdere, hvilken portefølje som på et risikojusteret 

niveau er mest attraktiv, men ved beregningen af Sharpe ratioen ses det, at portefølje A har en 

Sharpe ratio på 1,25 og portefølje B har en Sharpe ratio på 1,40. Det betyder i dette tilfælde, at det 

er portefølje B, som er mest attraktiv. 
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Underspørgsmål 1- Hvad er alternative investeringer, og hvordan adskiller 

de sig fra traditionelle investeringer? 
 

For at definere hvad alternative investeringer er, kan det være belejligt at starte med, hvad det 

modsatte er, nemlig traditionelle investeringer. Traditionelle investeringer består af de to 

hovedgrupper obligationer og aktier. I kategorien obligationer har vi statsobligationer, 

realkreditobligationer og virksomhedsobligationer som de mest gængse19.  

Den vigtigste egenskab ved traditionelle investeringer er, at de nemt kan købes og sælges på de 

finansielle markeder med meget lave transaktionsomkostninger til følge. Ydermere er værdien af 

disse investeringer offentligt kendt, da de handles på børser, som alle investorer har adgang til.  

Alternative investeringer refererer derimod til aktivklasser, som ikke er aktier eller obligationer, og 

dermed defineres alternative investeringer af hvad de ikke er. Denne definition er i sin natur 

meget bred, da den dækker over alt, der ikke kan komme i de to kasser aktier og obligationer. 

Definitionen gør også, at det er svært at tale om alternative investeringer som en homogen 

gruppe, da gruppen indeholder alle former for investeringer, der ikke er aktier obligationer. 

Det siger sig selv, at den brede definition også skaber nogle udfordringer. Hvis vi fx tager 

investeringer i vindmøller (som efter definitionen også er alternative investeringer) og 

investeringer i skovbrug, og stiller dem op imod hinanden, er der store forskelle på de to 

investeringers karakteristika, selvom de falder indenfor samme aktivklasse ifølge definitionen. Et 

sted, hvor det er meget tydeligt, er, når vi kigger på, hvordan cash flowene for de to investeringer 

former sig.  

Cash flowet for vindmøller vil bestå af en meget stor udbetaling til at starte med, og så vil afkastet 

på investeringen bestå af indtægter i mange små bider i takt med, at elektriciteten fra vindmøllen 

sælges. Det sidste cash flow for investeringen vil være negativt, da der er en omkostning 

forbundet med at nedtage vindmøllen.  

                                                           
19

 (Wang, 2019) 
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Cash flowet for en skovinvestering vil også bestå af en meget stor udbetaling til at starte med, og 

der vil løbende komme et afkast i form af indtægter fra salget af træ. Det sidste cash flow vil dog 

være positivt, fordi skoven repræsenterer en værdi i det øjeblik, hvor den sælges. 

 Alternative investeringer bliver i denne opgave grupperet i seks grupper. Denne gruppering følger 

den samme gruppering, som analysevirksomheden Preqin bruger20: 

 Private equity: Kapitalandele i virksomheder, der ikke er børsnoteret 
 

 Hedgefonde: Alle fonde, som anvender en investeringsstrategi til at udnytte 
markedsineffektivitet  
 

 Private debt: Alt ikke bankfinasieret långivning. Dette kan være i form af obligationer eller 
lån 
 

 Real estate: Investering i ejendomme. Dette kan være alle typer af ejendomme  
 

 Infrastructure: Infrastruktur er basale fysiske systemer og kan bl.a. findes i kategorierne 

transport, kommunikation, vand og elektricitet  

 

 Natural ressources: Investeringer i en underliggende naturressource. Dette kan fx være 

olie, træ eller kul 

 

Herunder beskrives nogle af de karakteristika, der gør sig gældende for alternative investeringer, 

og hvordan de adskiller sig fra traditionelle investeringer.   

 

Afkast: 

Fælles for mange alternative investeringer er, at afkastet først kan gøres korrekt op den dag, at 

ejeren (i mange tilfælde en fond) sælger investeringen. Det betyder også, at det kræver en stor 

portion is i maven at investere i alternative investeringer, da den løbende værdiregulering mange 

gange kun kan bruges som et estimat. Hvis man har en fond til at varetage ens investeringer i 

alternative investeringer, foregår det som oftest på den måde, at man giver et investeringstilsagn 

til fonden. Dette investeringstilsagn kan være varierende i længde og størrelse, men du er som 

                                                           
20

 (Preqin glossary) 
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investor i fonden forpligtet til at imødekomme dette investeringstilsagn, når fonden har brug for 

finansiering til nye investeringer. Dette betyder også, at du ikke selv sidder med fingeren direkte 

på købs- eller salgsknappen. 

I undersøgelsesspørgsmål nr. 3 gås der i dybden med de forskellige metoder, der findes til at 

evaluere afkastet på alternative investeringer.   

 

Risiko:  

Da der ikke er en markedsplatform i form af en børs for alternative investeringer, kan traditionelle 

risikomål som volatilitet, value-at-risk og shortfall risk ikke bruges i deres rene form, da de 

forudsætter, at man har en tidsserie over afkastene. I undersøgelsesspørgsmål nr. 3 kigges der 

nærmere på, hvordan man alternativt kan kvantificere sin risiko på alternative investeringer, når 

man ikke har en tidsserie til rådighed21.  

Der er imidlertid en lang række andre risikofaktorer, som har en anderledes karakter, end man 

kender det fra traditionelle investeringer, og som man skal være opmærksom på. For obligationer 

gælder det, at man som oftest evaluerer deres risiko på baggrund af varigheden, rentekurven og 

deres spread. Og for aktier gælder, at man ofte evaluerer deres risiko på baggrund aktiens 

historiske volatilitet målt ved standardafvigelsen sammenholdt med udsigterne for virksomheden 

vækst og profitabilitet. Herunder gennemgås de mest gængse typer af risici, som investorer 

påtager sig, når de investerer i AI: 

Funding risk: 

Funding risk er risikoen for, at en investor ikke er i stand til at imødekomme den kaldte kapital. Det 

betyder, at fonden, som man har investeret i, har identificeret en ny investering, og i den 

forbindelse beder de investorerne om at skyde en større andel af deres investeringstilsagn ind i 

fonden. Hvis man som investor ikke er i stand til dette, så risikerer man, at hele ens investering er 

tabt. Denne risiko bliver også omtalt som default risk22.  

Der er to primære årsager til, at funding risk opstår:  

                                                           
21

 (Jäckel, 2015) 
22

 (Jäckel, 2015) s. 6-7 
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Over-commitment: 

Over-commitment opstår, når en investor har en over-commitment strategi. Nogle investorer 

vælger denne strategi for at sikre sig, at de ikke har en for lav eksponering til aktivklassen. Hvis du 

som investor fx har allokeret 100 mDKK til en fond, men fonden i snit kun har kaldt 70% af 

kapitalen, så vil du som investor være 30% underallokeret. Denne frygt for underallokering får 

nogle investorer til at give et samlet investeringstilsagn, der er større end investorens formue. 

Dette er ikke noget problem, så længe alle investeringstilsagn ikke bliver kaldt på samme tid. Men 

hvis alle investeringstilsagn bliver kaldt på samme tid, så kan investoren ikke leve op til sine 

investeringstilsagn.  

 

Selvfinansieringsstrategi: 

Nogle investorer benytter sig af en selvfinansieringsstrategi, hvor de benytter udbetalingerne fra 

eksisterende fonde, som er langt henne i deres livscyklus, til at betale indskuddene i yngre fonde. 

På den måde har man som investor ikke brug for at tilføje ”nye penge” til aktivklassen. Denne 

strategi kan være fin, når markedsforholdene er rolige og forudsigelige. Men hvis markedet lige 

pludselig ændrer sig, og modne investeringer bliver svære at afhænde, kan man komme i 

problemer med en selvfinansieringsstrategi, da cash ind og ud pludselig ikke passer sammen 

længere.     

 

Liquidity risk:  

Liquidity risk refererer til risikoen for, at man ikke kan realisere sin investering til markedsprisen 

pga. af et illikvidt marked. Et illikvidt marked er kendetegnet ved, at der enten er ingen eller meget 

få købere til et givent aktiv. Det har den konsekvens, at sælgeren bliver nødt til at sælge aktivet 

med en rabat i forhold til den opgjorte værdi, hvis han/hun gerne vil sælge aktivet. Det er også i 

denne sammenhæng, at illikviditetspræmien kommer i spil. En illikviditetspræmie betyder, at 

investoren vil have en præmie for at påtage sig risikoen for at løbe ind i et illikvidt marked23.  
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 (Jäckel, 2015) s. 7-9 
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Market risk 

Market risk relaterer sig til urealiserede tab eller gevinster. Denne risiko opstår, da et aktivs værdi 

kan ændre sig over tid. For alternative investeringer gælder det, at denne risiko er meget svær at 

følge med i, da baggrunden for værdiudviklingen ofte er mere eller mindre subjektive NAV-

beregninger. En udfordring er, at NAV-værdien som oftest optages kvartalvis, hvilket betyder, at 

værdien kun er reel fire gange om året. For aktier og obligationer, der handles på en børs, vil man 

kunne observere real time-priser hele året. Den beregnede NAV er derfor kun en 

sandsynliggørelse af en salgspris, og er på ingen måde et udtryk for, hvad aktivet kan realiseres til i 

dag24  

 

Capital risk 

Capital risk refererer til risikoen for at realisere et tab. Det vil sige, at på det tidspunkt, hvor man 

gerne vil afhænde sin investering, vil prisen på aktivet være faldet i forhold til det, man betalte for 

det. Årsagerne til dette kan være mange og variere meget på tværs af de forskellige aktiver i 

kategorien alternative investeringer. Et eksempel, der dog ofte bliver brugt, er manglende 

værdiskabelse i en PE-fond. Dette betyder, at den virksomhed, som PE-fonden har købt, ikke er 

blevet mere værd i den periode, hvor den har været ejet af PE-fonden25.  

En anden årsag, der ofte bliver nævnt, er uheldig timing i forbindelse med exit. Dette ligger i 

forlængelse af den føromtalte illikviditetsrisiko, hvor man kan opleve, at markedet for at sælge sin 

investering i perioder næsten ikke eksisterer. Dette var fx tilfældet under den sidste finanskrise i 

2008.   

Sammenfatning af de forskellige risikofaktorer: 

Herunder er de forskellige risikofaktorer kort summeret op:  

 

                                                           
24

 (Jäckel, 2015) s. 9-10 
25

 (Jäckel, 2015) s. 10-11 

Risikotype/ 

investeringstype
Traditionelle investeringer Alternative investeringer

Funding risk Ikke relevant Investor kan ikke imødekomme den kaldte kapital

Liquidity risk Investor kan til enhver tid sælge sine aktiver i det åbne marked Investor risikere illikvide markeder for deres investeringer

Market risk Urealiseret ændring i værdi/pris - priser er real time Urealiseret ændring i værdi/pris - værdi opgøres kvartalvis

Credit risk Realiseret tab som følge af default hos udsteder Realiseret tab som følge af dårlig investering eller markedsforhold
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Investeringsprocessen: 

Da det at investere i AI er væsentligt mere kompliceret end at investere i børsnoterede aktiver, 

involverer investeringer i alternative aktiver som oftest en mellemmand i form af en fond eller 

lignende. Som investor er der en række parametre man skal forholde sig til, inden man kaster sig 

over investering i AI26:  

 

Fees:  

Investeringsfonde er kendt for at tage relativt høje fees for at tilbyde eksponering til AI. En fond 

tager typisk et fee for det arbejde, som fonden laver i forbindelse med investeringerne, og så tager 

fonden et performance fee, der er afhængigt af, hvor dygtig fonden har været til at generere 

afkast.  

For traditionelle investeringer betales der ikke fees, så længe investorerne selv tager sig af 

investeringsprocessen. Hvis der investeres gennem en investeringsfond eller lignende, er der som 

oftest nogle løbende omkostninger forbundet med dette.   

 

Restriktioner: 

I forbindelse med alternative investeringer gennem en fond, er der ofte visse restriktioner. Disse 

kan være i form af begrænsede indløsningsperioder, hvor investorer kun kan sælge ud af 

investeringerne på fastlagte tidspunkter. Det kan også være i form af lockups, som betyder, at der 

går noget tid fra, at en investor ønsker at komme ud af en investering, til at dette rent faktisk kan 

lade sig gøre, da ledelsen af fonden skal have noget tid til at afhænde investeringen.  

For traditionelle investeringer møder man ikke disse restriktioner, men kan derimod blot afhænde 

sine aktiver, hvis man kan finde en køber til dem.  
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 (Lehnert, 2017) 
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Kompleksitet:  

Investorer, der investerer i AI, bliver også nødt til at overveje kompleksiteten i deres investering, 

og om de har kompetencerne til selv at varetage investeringen. Alternativt skal investorerne ud og 

købe denne kompetence ude i byen, hvilken vil føre til yderligere omkostninger.  

 

Prisfastsættelse:  

Måden, hvorpå AI bliver prissat, er meget forskellig fra måden, hvorpå traditionelle investeringer 

bliver prissat. Som omtalt før sker prisdannelsen på traditionelle investeringer på baggrund af 

udbud og efterspørgsel på verdens børser, hvilket sikrer en transparent prisdannelse. AI kan 

prisfastsættes på et hav af forskellige måder. Nedenfor beskrives kort en af de mest gængse 

metoder til at prisfastsætte AI på.    

DCF-modellen er en af de mest udbredte modeller til at værdiansætte alternative investeringer. 

DCF-modellen er en diskonteringsmodel, der går ud på, at man tilbagediskonterer virksomhedens 

frie cash flow til tidspunkt t=0. Renten, der bruges til at tilbagediskontere med, er estimeret på 

baggrund af virksomhedens gennemsnitlige kapitalomkostninger. Tidsperioden dækker over en 

budgetperiode, der typisk er mellem fem og ti år, og en terminal periode, som er al evig fremtid. 

Resultatet af prisfastsættelsen ender ud i en værdiansættelse af egenkapitalen, og ved at 

fratrække markedsværdien af virksomhedens gæld, står man tilbage med en enterprise value, som 

er virksomhedens værdi eller pris27.  

Udfordringen ved at bruge DCF-modellen er, at der skal gøres en masse antagelser, før en værdi 

kan bestemmes. Disse antagelser kan være mere eller mindre kvalificeret. Nogle af antagelserne 

er nævnt herunder:  

 Vækstraten skal bestemmes for budgetperioden og terminalværdiperioden. At estimere 
vækstraten viser sig i mange tilfælde blot at være en forlængelse af den eksisterende 
vækst eller et bedste gæt. 
 

 De gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) skal bestemmes for perioden. Dette kan 
i praksis ikke være andet end et bedste estimat, da fremtidige renteniveauer er meget 
svære at spå om. 
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 (Brealey, 2017) s. 94 
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 Når afkastkravet til egenkapitalen (CAPM) skal beregnes, skal der estimeres en beta. 
Denne beta har en stor indvirkning på WACC’en, så hvis denne beta estimeres forkert, vil 
den rente, som man tilbagediskonterer cash flows med, være forkert. 

 

Som det ses ovenfor bygger værdiansættelse via DCF-modellen på en række antagelser. Disse 

antagelser er ikke til at komme udenom, men det er vigtigt at forholde sig kritisk til dem.  

 

Diversifikation: 

Ifølge Preqin er diversifikationseffekten afgørende for investorens tilvalg af AI. I diagrammet 

nedenfor ses det, at diversifikationseffekten blandt preqins brugere er det vigtigste parameter for 

de fleste typer af AI, efterfulgt af evnen til at skabe absolutte og risikojusterede afkast28.   

 

 

Et nærmere kig på investeringer i skov:  

Da denne opgave vil fokusere på investeringer i skov, er det nærliggende at kigge nærmere på de 

karakteristika, der kendetegner investeringer i skov. 

Ejerskab af skov kan groft deles op i to kategorier: Offentligt ejerskab og privatejerskab. Det 

offentlige ejerskab vil typisk være i form af staten eller lokale regeringer. Det private ejerskab vil 
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 (Borda, 2019) 
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ofte være i form af virksomheder, der bedriver en produktion, som involverer træ og/eller 

savværker. Den sidste del er institutionelle investorer, som ejer en mindre del.29    

I de tidlige 80’ere bliver fokus på diversifikation øget blandt institutionelle investorer, og det bliver 

også startskuddet for intentionelle investorer til at investere i skovbrug. Dette faldt sammen med, 

at flere træproducenter havde store beholdninger af skov på deres balancer til en værdi, som 

generelt var opfattet som værende lavere end markedsværdien. Dette gjorde dem til oplagte 

kandidater for takeovers. Ledelsen af disse takeover-selskaber blev udgjort af en såkaldt TIMOs 

(timberland investments management organizations).   

Kilden til afkast for skovinvesteringer er afsætningen af træ, men det betyder ikke, at alt træ, der 

kan fældes og sælges, også bliver fældet og solgt. Investorer kan vælge at lade skoven stå uberørt i 

den tid, hvor de ejer skoven, og afkastet på deres investering vil i så fald først blive realiseret i det 

øjeblik, hvor de sælger skoven. 

Afkastet på en investering i skov er påvirket af en række faktorer. Den primære afkastkomponent 

er, at træ vokser mellem 2,4 og 6 % alt afhængig af, hvor skoven geografisk er placeret, hvordan 

jordbundsforholdene er, og hvilke sorter der dyrkes. Generelt vokser blødt træ såsom fyrretræer 

og grantræer hurtigere end hårdt træ som birketræer og egetræer. Trævæksten står for mellem 

50-70 % af værditilvæksten30.    

Den anden komponent til afkastet skal findes i udviklingen i træprisen. Den underliggende driver 

for træprisen er efterspørgslen efter slutproduktet, som træet indgår i. Her er faktorer som vækst i 

populationen, udviklingen i renten, priser på substituerende produkter og det generelle 

aktivitetsniveau i økonomien faktorer, der spiller ind. 

Den tredje komponent, som skal nævnes, er muligheden for alternativ anvendelse af arealet, hvor 

skoven er beliggende. Hvis skovbesiddelsen ligger i et område, hvor der opstår en mulighed for 

alternativ anvendelse af området – kunne fx være i form af andre infrastrukturprojekter eller 

boliger – kan dette også være en komponent til afkastet ved salg af hele eller dele af arealet.  
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 (Wilson, 2000) 
30

 (Wilson, 2000) 
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Da der kan være stor usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af skove, kan multiple 

arbitrage, altså evnen til at købe billigt og sælge dyrt, også være en komponent til det endelige 

afkast.   

 

Risici ved investeringer i skov: 

I forbindelse med investeringer i skov er der også nogle risici, som investorer skal være 

opmærksomme på. Risikoen ved investeringer i skov kan overordnet deles op i to grupper. De 

fysiske risici der vedrører skade på træerne såsom brand, sygdom og storm. Denne risiko udgør 

dog kunne en meget lille del, og kan til dels bortdiversificeres ved at have skovbesiddelser spredt 

geografisk. 

Den anden gruppe af risici kan karakteseres som økonomiske risici. Disse dækker over de 

risikofaktorer, som er gennemgået på side 26-28.  
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Underspørgsmål 2 - Hvordan har udviklingen inden for alternative 

investeringer været? 

 

For at beskrive udviklingen indenfor AI globalt set gøres der brug af en række rapporter fra 

analysevirksomheden Preqin. Rapporterne er forholdsvis detaljerede, hvad angår fordelingen på 

underaktivklasser og asset under management, men er særdeles mangelfulde hvad angår 

opgørelser over den risiko, som er forbundet med at investere i AI. Det har dog ikke været muligt 

at finde kvantitativt materiale om risikoen ved at investere i AI andre steder. Rapporterne, som 

Preqin offentliggør, omfatter hovedkonklusionerne i deres undersøgelser, men hvis man vil have 

adgang til det bagvedliggende datamateriale, skal man købe rapporterne. 

 

Introduktion til underspørgsmål 2:    

følge forfatterne til artiklen ”The search for yield implications to alternative investments”, er det 

stigende fokus på AI primært drevet af de rekordlave afkast, som obligationsmarkedet har tilbudt 

siden finanskrisen. Pensionskasser og livsforsikringsselskaber, der har solgt produkter med lange 

garantiordninger, er især blevet hårdt ramt af de lave renter. Disse selskaber oplever nemlig, at 

nutidsværdien af deres forpligtelser stiger, som følge af at diskonteringsrenten er blevet lavere. Og 

på aktivsiden oplever de, at det forventede afkast på obligationer er faldende. Alt dette er med til 

at sende investorerne på jagt efter alternative investeringer 31.      
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 (Roman Kräussl, 2017) 
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Udvikling i asset under management:  

På grafen nedenfor ses udviklingen i allokeringen til alternative investeringer på verdensplan. 

Grafen strækker sig fra 2008 til 2018 og med en fremskrivning til 2023. På y-aksen ses allokeringen 

i trillioner USD32.  

 

Kilde: Preqin, Bradbrook  The alternative investment universe slide 28 

 

Det er tydeligt, at der har været en øget allokering til AI i perioden. I 2008 var allokeringen på ca. 3 

tn. USD.  Og i 2018 var den steget til 9,5 tn. USD. Den projekterede allokering i 2023 er 14 tn. USD. 

Der er ingen tvivl om, at hedgefonde og privat equity er de to største underaktivklasser. Disse to 

står til sammen for 75 % af allokeringen i 2018. Den øgede allokering gælder for alle 

underaktivklasserne, men det er især værd at bemærke, at allokeringen til private equity har 

overhalet allokeringen til hedgefonde i perioden.   
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 Tallet er opgjort i trillioner USD, hvilket på dansk svarer til billioner USD. 



 
 

36 
 

Udvikling i afkast: 

Grafen nedenfor viser udviklingen i IRR pr. underaktivklasse. Og her bliver det tydeligt, at man ikke 

kan tale om AI som én aktivklasse. Flere af underaktivklasserne ser ud til kun at være meget svagt 

korreleret med hinanden.   

 

Kilde: Preqin-CAIA-Workshop-July-2019-JBO slide 21 

 

Grafen er afbilledet i en tabel nedenfor, hvor standardafvigelsen på de årlige afkast er beregnet. 

Det højeste afkast finder man indenfor private equity og real estate. Den højeste risiko målt ved 

standardafvigelsen finder man ved real estate og natural ressources. 

 

Kilde: Preqin-CAIA-Workshop-July-2019-JBO slide 21 – egen tilskrivning 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. Std. afv. 

Private equity 8,1% 8,0% 9,1% 12,0% 12,2% 13,6% 14,7% 14,5% 13,9% 15,0% 15,1% 12,4% 2,6%

Real estate 1,8% 2,1% 7,1% 8,2% 13,9% 13,6% 16,0% 13,8% 13,6% 13,3% 11,7% 10,5% 4,7%

Infrastructure 11,2% 6,1% 7,8% 7,6% 11,0% 11,3% 9,8% 7,8% 10,7% 12,9% 13,1% 9,9% 2,2%

Private debt 7,7% 8,2% 8,4% 12,1% 11,5% 11,2% 10,1% 9,8% 9,4% 9,9% 9,8% 9,8% 1,3%

Natural ressources 5,1% 3,9% 3,2% 2,9% 3,3% 7,8% 4,0% 5,9% 7,4% 12,8% 11,9% 6,2% 3,3%
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Hvad bringer fremtiden: 

Preqin har også spurgt deres brugere om, hvad de anser for at være de primære udfordringer i 

forhold til at generere afkast i 2019. Og her er det gennemgående tema på tværs af alle 

underaktivklasser værdiansættelse. Værdiansættelse kommer ind på en førsteplads for tre af 

underaktivklasserne, og en andenplads for to af underaktivklasserne. Risikoen for stigende renter 

kommer ind på en andenplads. 

 

 

 

 

 

Udvikling i alternative investeringer som en andel af danske pensionskassers 

porteføljer: 

Indtil nu er udviklingen indenfor AI i denne opgave blevet beskrevet i et globalt perspektiv, men da 

opgaven senere vil kigge på ATP TI og deres rolle i ATP’s samlede portefølje, giver det også mening 

at se på AI i en dansk kontekst.  

I 2012 anmodede Finanstilsynet alle danske pensionskasser om at indberette deres beholdninger 

af alternative investeringer. Den første indrapportering skulle finde sted i tredje kvartal 2014 og 

skulle dække kategorierne Private Equity, Kredit, Infrastruktur, Jordbrug og Hedgefonde. De 
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indrapporterede tal offentliggøres hvert år i rapporten med titlen ”Livsforsikringsselskaber og 

tværgående pensionskasser markedsudvikling”. I denne rapport oplyses beholdningen af 

alternative investeringer i mia. kr. og i % af pensionskassernes samlede beholdning.  

På grafen nedenfor ses det, at andelen af alternative investeringer blandt danske pensionskasser 

er steget fra 8,6% i 2014 til 14,3% i 201833. 

 

 

 

I tabellen på næste side ses beholdningen pr. år fordelt på de fem alternative 

investeringskategorier. Kigger man i kolonnen vækst p.a er det tydeligt, at der har været en stor 

fremgang for kategorierne private equity, kredit og infrastruktur. Modsat er kategorien jordbrug, 
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 (Finanstilsyntet, 2014) 
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som bl.a. indeholder skovbrug, gået tilbage fra 12 mia. kr. i 2014 til 8 mia. kr. i 2018. Hedgefonde 

har haft en lille fremgang fra 33 mia. kr. til 37 mia. kr34.  

 

 

Udvikling i afkast og risiko: 

Det havde været interessant at se, hvordan afkastet på AI har udviklet sig for danske 

pensionskasser, ligesom det også havde været interessant at undersøge, om afkast og risiko følges 

ad, når danske pensionskasser kaster sig over alternative investeringer. Men det har ikke været 

muligt at finde en pålidelig kilde til at beskrive disse ting, hvilket andre også har bemærket. I 

artiklen ”Pensionsbranchens alternative investeringer er en black box”, som blev bragt i tidsskriftet 

Økonomisk Ugebrev d. 13-05-2019, viser en gennemgang af branchens årsrapporter, hvordan helt 

                                                           
34

 (Finanstilsynet, 2012) i kategorien jordbrug findes også investeringer i landbrug, men hovedparten udgøres af 
investeringer i skov 
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almindelige afkasttal mangler for en række selskaber. Samtidig holder ingen i branchen egne 

afkasttal op imod internationale benchmark35.  

I artiklen kritiseres pensionskasserne også for manglende segmentoplysninger samt manglende 

oplysninger om, hvilke projekter eller virksomheder de konkret investerer i. Den helt store synder i 

pensionskassernes oplysninger vedr. AI er dog den manglende information om, hvilke risici de 

løber på vegne af deres kunder ved at investere i AI. Og når de endelig oplyser noget om risikoen, 

sker det ikke med tal, men i form af nogle lidt vævre vendinger. AP Pension skriver fx i sin 

årsrapport: 

 

”AP Pension har opbygget en portefølje af direkte udlån, hvor fællesnævnerne er lav risiko, 

førsteprioritetspant i primære ejendomme og lav rentefølsomhed. Denne portefølje er opbygget 

for at finde alternativer til traditionelle obligationer med et højere forventet afkast, og hvor 

risikoprofilen samtidig er tæt på traditionelle 

obligationer”36  

Forfatteren til artiklen, Carsten Vitoft, konkluderer efterfølgende: ”At finde aktiver med højere 

afkast og samme risiko må vel siges at være et opgør med tyngdeloven”.  

 

Med hensyn til oplysninger om omkostningerne ved at investere i AI, er der også meget stor 

forskel på, hvor meget der bliver oplyst. De fleste steder er informationerne vedr. ÅOP meget 

sparsomme, men Industriens Pension udmærker sig ved at være meget rundhåndede med 

oplysningerne. På side 7 i deres årsrapport oplyses alle investeringsomkostninger fordelt på 

aktivtyper. Og her ses det, at omkostningen ved erhvervelse af kapitalandele i unoterede 

virksomheder er ca. 5 gange højere end omkostningen ved erhvervelse af globale børsnoterede 

aktier.   
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 (Vitoft, 2019) 
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 (Vitoft, 2019) 
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Delkonklusion: 

Hvordan har udviklingen inden for alternative investeringer så været? Det kan konkluderes, at 

allokeringen til AI har været støt stigende gennem perioden, både globalt set og for danske liv- og 

pensionskasser. Og der er intet, som tyder på, at denne udvikling stopper. Branchen har dog en 

opgave i at øge transparensen med de alternative investeringer, da dette vil være et stigende krav 

fra myndighedernes side. Formentlig bliver det også et krav fra kundernes side, i takt med at 

allokeringen til AI øges. Kigger man lidt ud i fremtiden, går de primære bekymringer på 

rentestigninger og værdiansættelse af AI.  

 

Underspørgsmål 3 - Hvordan kan afkastet på ATP Timberland Invest 

sammenlignes med børsnoterede aktiver? 

 

I underspørgsmål fire evalueres ATP’s investering i skov mht. afkast og risiko, men inden dette kan 

gøres, skal der først bestemmes en metode til at opgøre afkastet for ATP TI. Derudover skal det 

besluttes, hvordan investeringen i ATP TI skal sammenlignes med børsnoterede aktiver, i det 

følgende kaldet noterede aktiver. 

Værdiansættelse, afkast og risiko på børsnoterede aktiver: 

For aktiver, der er noterede, er det relativt nemt at beregne, hvordan de har performet i en given 

periode. Beregningen tager udgangspunkt i en tidsserie med afkast, som kan være daglige, 

månedlige eller kvartalsvise kursobservationer. På baggrund af tidsserien kan afkastet og 

standardafvigelsen beregnes. Værdien for hele aktivet er aktiekurs gange antallet af udstedte 

aktier. Kursen på aktierne bliver etableret, ved at udbud og efterspørgsel møder hinanden, og på 

den måde kan investoren føle sig tryg ved, at prisen på det handlede aktiv er korrekt.  

Data for noterede aktiver et let tilgængelige på sider som Bloomberg, Thomson Reuters og Yahoo 

Finance. Her kan man finde afkastserier på de mest gængse værdipapirer. Når afkastet og risikoen på 

et aktiv er beregnet, er det relativt nemt at holde disse op imod sit benchmark. 
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Værdiansættelse, afkast og risiko på ikke børsnoterede aktiver: 

Når afkastet og risikoen for ikke-børsnoterede aktiver skal opgøres, i det følgende kaldet 

unoterede aktiver, så opstår der imidlertid et problem, idet der ikke findes en tidsserie over 

afkastet. Dette er tilfældet, da aktivet ikke bliver handlet på en børs, og der derved aldrig bliver 

etableret en daglig pris på baggrund af udbud og efterspørgsel, som det ellers kendes for noterede 

aktiver.  

Til at løse dette problem er der udviklet forskellige modeller, som kan hjælpe investorer med at 

kvantificere værdien, afkastet og risikoen på unoterede aktiver. Herunder gennemgås nogle af 

disse modeller og til slut en model, som der kan bruges til at sammenligne afkast på noterede 

versus ikke-noterede aktiver.  

  

Multipler: 

Multipler er en metode til at måle afkastet på investeringer. Multipler beregnes ved at dividere 

afkastet med den investerede kapital. Og resultatet er antallet af gange, som investor får sin 

investering igen. Hvis investor for eksempel investerer 100 kr. og får 1.000 kr. tilbage så har 

han/hun en multiple på 10 gange. Beregningen af multipler er intuitiv og meget nem at forstå. Der 

hvor multipler har sine begrænsninger er i forhold til penges tidsværdi. Hvis du som i eksemplet 

fra før har investeret 100 kr. og får et afkast på 200 kr. på investeringen, har du haft en multiple 

2x, hvilket kan være fint. Men hvis det har taget ti år at opnå det afkast, er investeringen knap så 

attraktiv. Det giver endvidere som oftest kun mening at bruge multipler, når hele investeringen er 

realiseret37.   

 

Internal rate of return (IRR): 

IRR er en måde, hvorpå man kan sammenligne flere investeringer baseret på alle de cash flows, 

som investeringen genererer – dvs. både distribution af overskud, dividender og drawdowns (kald 

på kapital i forbindelse med investeringer). IRR kan både bruges som et beslutningsværktøj, til at 

vurdere om projekter er profitable at investere i her og nu, og det kan bruges til at evaluere 

historisk performance af en investering. 
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En af fordelene ved brugen af IRR er, at investeringer med forskellig tidsmæssig placering og 

forskellig størrelse kan sammenlignes. Dette kan lade sig gøre, fordi IRR medtager tidsværdien af 

penge, da beløbene tilbagediskonteres. Det betyder, at IRR-beregningen tager højde for, at 100 kr. 

i dag er mere værd end 100 kr. om ét år. IRR er også den diskonteringsrente som gør, at NPV bliver 

0, når vi tilbagediskonterer vores cash flows.  

I tabellen nedenfor er det eksemplificeret, hvordan en måling af den samme performance kan se 

vidt forskellig ud, alt efter om man bruger multipler eller IRR som målemetode. Tabellen er sat op, 

så den viser multiplen i den første linje fra 1,0x til 10,0x. Nedenunder vises IRR for hver 

kombination af mutiple og år investeret. 

I tabellen ses, at hvis investor får sine penge 2 gange igen efter 1 år, så har vedkommende haft en 

multiple på 2,0x med en tilhørende IRR på 100%. Hvis den samme investering først realiseres efter 

år 5, har investeringen stadigvæk givet en multiple på 2,0x, men en IRR på 14,90%.  

Dette eksempel sammen med tabellen nedenfor illustrerer dermed multiple-beregningens 

mangler mht. den tidsmæssige værdi af penge. 

Der er forskellige holdninger til, hvad der er bedst. Nogle vil argumentere for, at multipler er mest 

anvendelige tidligt i et investeringsforløb, da tidshorisonten betyder mindre her, samt at IRR giver 

bedre mening, når en investering når et vist modenhedsniveau i et senere stadie, og dermed også i 

højere grad bliver målt op imod aktiemarkedet.   

 

 

1,0 x 2,0x 3,0x 4,0x 5,0x 6,0x 7,0x 8,0x 9,0x 10,0x

1 0,00% 100,00% 200,00% 300,00% 400,00% 500,00% 600,00% 700,00% 800,00% 900,00%

2 0,00% 41,40% 73,07% 99,81% 123,60% 144,65% 164,22% 182,44% 199,55% 215,73%

3 0,00% 26,00% 44,18% 58,67% 70,91% 81,61% 91,18% 99,87% 107,87% 115,29%

4 0,00% 18,95% 31,58% 41,39% 49,49% 56,46% 62,60% 68,12% 73,14% 77,76%

5 0,00% 14,90% 24,54% 31,91% 37,92% 43,04% 47,51% 51,50% 55,11% 58,41%

6 0,00% 12,20% 20,07% 25,97% 30,73% 34,76% 38,27% 41,38% 44,18% 46,73%

7 0,00% 10,40% 16,98% 21,88% 25,83% 29,12% 32,02% 34,56% 36,84% 38,91%

8 0,00% 9,00% 14,71% 18,91% 22,27% 25,08% 27,52% 29,66% 31,58% 33,33%

9 0,00% 8,00% 12,97% 16,64% 19,56% 22,01% 24,11% 25,97% 27,62% 29,12%

10 0,00% 7,20% 11,60% 14,86% 17,45% 19,61% 21,46% 23,09% 24,55% 25,87%

År -  

investeret

År investeret vs. Multipler og internal rate of return (IRR)

Mutipler
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Egenkapitalforrentningen (ROE):  

Egenkapitalforrentningen er en af de mest simple metoder til at opgøre afkastet på en investering. 

Opgørelsen sker ved at dividere totalindkomsten til ordinære aktionærer med den gennemsnitlige 

egenkapital. På den måde beregnes afkastet på den investerede kapital i procent38.   

 

Net Asset value (NAV) 

NAV er en fællesbetegnelse for udviklingen i den indre værdi og vil typisk blive opgjort kvartalvis. 

En NAV-opgørelse kan gøres på flere forskellige måder, og ofte vil en NAV-opgørelse indeholde 

komponenter fra nogle af de modeller, som er gennemgået tidligere i dette afsnit. Hele formålet 

med NAV-opgørelsen er at komme så tæt på en markedsværdi som muligt. Det vil sige at komme 

så tæt på en værdi, som aktivet rent faktisk vil kunne realiseres til. Hvordan gør man så det rent 

praktisk? I ATP’s koncernregnskab kan man finde nedenstående eksempel under regnskabspraksis. 

 

 

”Skovinvesteringsejendomme indregnes første gang til kostpris, inklusiv transaktionsomkostninger, 

og måles efterfølgende til dagsværdi. Ved opgørelse af skovinvesteringernes dagsværdi anvendes 

et vægtet gennemsnit af dagsværdierne i forskellige modeller. De hyppigst anvendte modeller 

omfatter nylige salg af sammenlignelige skovinvesteringsejendomme justeret for størrelse, 

beliggenhed samt typer af træ samt DCF-modeller, hvor forventede fremtidige indtægter fra salg af 

skov og land tilbagediskonteres. 39” 

For ATP er det altså et stort sammensurium af forskellige modeller, historiske priser, 

sammenlignelige ejendomme og eksperters input.   

                                                           
38

 (Sørensen, 2017) 
39

 (ATP årsrapport 2018) 



 
 

45 
 

Risiko for ikke-børsnoterede investeringer: 

Ovenfor er gennemgået et par forskellige metoder til, hvordan værdien og afkastet på en 

investering, der er unoteret, kan beregnes, men hvordan estimerer man risikoen på unoterede 

investeringer? 

Når risikoen på unoterede aktiver skal estimeres, løber man igen ind i det problem, at der ikke er 

en tidsserie til rådighed. For noterede investeringer ville man beregne standardafvigelsen på 

afkastet, men det har man ikke mulighed for her.  

Det, man i stedet kan gøre, er at udvælge én eller flere noterede investeringer, som ligner den 

unoterede investering i sine karakteristika. Og så bruge standardafvigelsen for den eller de 

noterede investeringer til at sige noget om risikoen på den unoterede investering. Man skal dog 

være meget påpasselig, hvis man gør dette, da der kan være et hav af faktorer, der adskiller 

virksomheder, selv om de opererer i den samme branche og i det samme land. I artiklen”Risk in 

Private Equity” fra British Private Equity & Venture Capital Association bliver udsving i valutakurser 

specifikt nævnt som et element, der kan påvirke to på overfladen ens virksomheder meget 

forskelligt40.  

En alternativ metode til at måle risikoen på en unoteret investering er ved at beregne 

standardafvigelsen baseret på de kvartalvise NAV-opgørelser. Udfordringen ved dette kan dog 

være, hvis det er en relativt kortsigtet investering. Her vil man kun have meget få datapunkter til 

rådighed, hvilket kan betyde, at noget af volatiliteten ”forsvinder” mellem opgørelserne, og 

derved vil beregningen ikke give et retvisende billede af risikoen på investeringen.    

 

Public Market Equivalent (PME): 

Det er nu gennemgået, hvordan afkastet kan beregnes og risikoen estimeres for alternative 

investeringer, og vi skal nu se på, hvordan man via PME kan sammenligne en noteret investering 

med en unoteret investering. 

Metodikken er, at når investor investerer x kr. i et unoteret aktiv, så udvælger investor samtidig et 

noteret aktiv eller indeks, der i sine karakteristika minder om det unoterede aktiv. Investor laver så 

                                                           
40

 (Jäckel, 2015) 
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en hypotetisk investering i dette aktiv, hvilket vil sige at investor noterer kursen på den dag, hvor 

han eller hun har investeret i det unoterede aktiv.  

Hvis man har investeret i en unoteret fond, kan der med tiden være ind- og udbetalinger fra 

fonden. Måden, hvorpå dette håndteres, er ved at justere den hypotetiske investering med det 

samme beløb. Således at den hele tiden afspejler den ”rigtige” investering. Hvis investor for 

eksempel investerer 1.000 kr. i en private equity fond, kan investor samtidig hypotetisk investere 

1.000 kr. i fx S&P private equity-indekset. Hvis et yderligere investeringstilsagn på 500 kr. så bliver 

kaldt, vil investor på samme tidspunkt yderligere ”hypotetisk” investere 500 kr. i S&P private 

equity-indekset. Hvis der omvendt bliver udbetalt 500 kr. fra private equity-investeringen, vil 

investor gøre det samme som før, blot med omvendt fortegn. 

Fordelen ved denne metode er, at det giver mulighed for at sammenligne investeringer i 

unoterede aktiver med investeringer i noterede aktiver. Dette er vigtigt, da investorer ofte gerne 

vil vide, hvad deres afkast havde været, hvis de havde lavet en lignende investering, men blot i et 

noteret aktiv.  

En anden fordel ved PME er, at metoden tager højde for de cash flows, som der kan være ind og 

ud af en fond eller en investering.  

Den store udfordring ved brugen af PME er udvælgelsen af et retvisende indeks eller aktiv. I 

eksemplet fra før, hvor en private equity fund brugte S&P private equity-indekset som benchmark, 

forudsætter denne metode, at benchmarket S&P private equity har de samme egenskaber mht. 

sammensætning af aktiver og risiko. Ellers giver det ikke nogen mening. 

 

Giver det overhovedet mening at sammenligne børsnoterede og ikke-

børsnoterede virksomheder med hinanden: 

På baggrund af gennemgangen af de forskellige metoder til at evaluere noterede og unoterede 

investeringer på, kan man godt stille sig selv det spørgsmål, om det overhovedet giver mening at 

sammenligne de to med hinanden, når der nu er så mange usikkerheder forbundet med det. I 

artiklen ”Risk in Private Equity” skriver forfatterne følgende: 
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 “fund managers derive a value for each company using one of the industry’s standard valuation 

methods; e.g. market comparables, discounted cash flow methods or others. These net asset 

values (NAV) are not market prices. Rather, they are similar to accounting values and are reported 

to investors on a quarterly basis to provide them with an indicative price for their investment based 

on valuations of the unrealised investments held41.” 

 

Til trods for de store usikkerheder, der er forbundet med at evaluere alternative investeringer, er 

det en nødvendighed løbende at kunne kvantificere afkast og risiko og kunne holde disse op imod, 

hvordan andre aktivklasser performer. Og som det fremgik af underspørgsmål 2, er det også et 

område, der har myndighedernes bevågenhed. Derfor må det stærkt formedes, at der i fremtiden 

vil blive stillet endnu større krav til løbende at kunne evaluere alternative investeringer.   

 

Delkonklusion: 

Baseret på gennemgangen af de forskellige opgørelsesmetoder kan det konkluderes, at der er et 

utal af forskellige metoder til at opgøre værdien, risikoen og afkastet på unoterede investeringer. 

På baggrund af dette afsnit står det klart, at udvælgelsen af metode i høj grad afhænger af, hvad 

formålet med analysen er, samt hvilke data man har til rådighed. Man skal være opmærksom på 

de store usikkerheder, der er forbundet med disse analyser, og fortolkningen af resultaterne stiller 

store krav til de mennesker, der bruger resultaterne. Det er her vigtigt ikke at drage alt for 

håndfaste konklusioner baseret på resultater, som i nogle tilfælde kun kan betragtes som 

pejlemærker.   

                                                           
41

 (Jäckel, 2015) 
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Underspørgsmål 4 - Hvordan har ATP’s investering i skovdrift klaret sig 

sammenlignet med aktivklasserne aktier, obligationer og private equity 

 

I dette afsnit evalueres ATP TI’s performance for den tiårige periode fra 2009 til 2018, og 

efterfølgende sammenlignes denne performance med investeringer i aktier, obligationer og 

private equity. Sammenligningsparametrene vil være afkastet og risikoen angivet ved 

standardafvigelsen. Resultaterne fra dette underspørgsmål vil blive brugt i det næste 

underspørgsmål, som vedrører porteføljeoptimering.    

 

Præsentation af case virksomhed ATP Timberland Invest: 

ATP TI er ejet 100 % af ATP-koncernen. ATP TI blev stiftet i 2008 og selskabets formål er at 

opbygge en portefølje bestående skov og skovejendomme og drive det forbundne skovbrug. 

Investeringerne kan både foretages direkte eller indirekte. I tilfældet med de indirekte 

investeringer afgives der et investeringstilsagn til udvalgte skovforvaltere under en individuel 

forvaltningsaftale42.  

Investeringerne i skov er og vil blive indkøbt som langsigtede investeringer, og ATP TI vil typisk 

have kontrol med større skovinvesteringer. Under den fastlagte investeringsstrategi er det 

selskabets langsigtede målsætning at opnå et afkast (IRR) på ikke under consumer price index 

(målestok for inflation) plus 5 %. 

Porteføljen søges sammensat gennem et begrænset antal skovforvaltere med forskellige 

strategier, der kun i mindre omfang har overlappende investeringsfokus. Investeringerne søges 

spredt på forskellige skovsegmenter med fokus på hovedområderne softwoods, hardwoods, 

plantagedrift og naturskov. 

Investeringstilsagnet var ultimo 2018 på 10 mia. kr. og i takt med, at skovforvalterne realiserer 

investeringerne gennem salg af ejendomme og salg af træ, returneres kapitalen til ATP TI, som 

efterfølgende udlodder overskydende likviditet til investor. 

                                                           
42

 (K/S, Årsrapport 2010, 2010) 
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ATP TI’s portefølje bestod ultimo 2018 af fem skovbesiddelser. Nedenfor er 

selskabskonstruktionen skitseret.  

 

    

Indsamling af data for ATP Timberland Invest: 

Case-virksomheden ATP TI er valgt, fordi ATP TI kun beskæftiger sig med skov og skovejendomme. 

Dette bevirker, at de data, der er til rådighed i form af årsrapporter, kun indeholder oplysninger, 

der relaterer sig til skov. Dette gør arbejdet med denne opgave en del nemmere, da det ikke er 

nødvendigt at dekomponere regnskaber for at adskille forretningsmæssige aktiviteter i skovdrift 

fra andre aktiviteter.  

I forbindelse med denne opgave er ATP TI blevet forespurgt om muligheden for at få udleveret 

materiale vedr. deres investeringer i skov. Det ville især være interessant at få adgang til, hvordan 

ATP TI værdisætter deres skovbesiddelser, da dette ville vise ATP TI’s egne tal for 

værdiudviklingen. ATP TI vendte tilbage på forespørgslen med det svar, at de ”desværre ikke kan 

give særskilt information til nogen”.  
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Opgørelse og afkast for ATP Timberland Invest: 

På baggrund af afsnittet ”Hvordan sammenligner man performance for børsnoterede aktiver med 

ikke børsnoterede aktiver”, og henvisningen i ATP TI’s årsrapport fra 2010, hvor der under afsnittet 

hovedaktivitet står, at ”investeringerne i skov er og vil blive indkøbt som langsigtede 

investeringer”, evalueres ATP TI’s afkast i denne opgave på baggrund af deres forrentning af 

egenkapitalen.  

IRR ville ellers være oplagt, men er blevet fravalgt, fordi porteføljen af skovbesiddelser er under 

opbygning. Det vil sige, at initialinvesteringerne bliver foretaget i den periode, der kigges på, men 

ingen af investeringerne er blevet realiseret i perioden. Det har den effekt, at der ikke kan laves en 

pålidelig IRR-beregning, da man ikke ved, hvornår det sidste og meget store cash flow kommer fra 

salget af skovbesiddelserne.   

 

Regnskabsmæssig gennemgang af ATP TI: 

Egenkapitalforrentningen er blevet beregnet på baggrund af udviklingen i egenkapitalen og 

nettooverskuddet fra perioden 2009 til 2018. Hvert regnskab fra perioden er blevet gennemgået, 

og det er blevet noteret, hvor meget af indskudsrammen (tilsagnet fra ATP) der er blevet brugt. 

Efterfølgende er trækket på beløbsrammen divideret med årets resultat. Dette giver 

egenkapitalforrentningen pr. år, som man ved at vægte med trækket på indskudsrammen kan 

konvertere til et vægtet gennemsnit for afkastet i den tiårige periode. Resultatet af 

gennemgangen er, at ATP TI i perioden har opnået en forrentning af sin egenkapital på 4,0 % i 

gennemsnit.  

ATP TI’s resultatopgørelse udgøres primært af de fire poster regulering til dagsværdi af tilknyttede 

virksomheder, regulering til dagsværdi af associerede virksomheder, valutakursreguleringer og 

andre finansielle poster. Dette betyder, at værditilvæksten i selskabet ene og alene baserer sig på 

udviklingen i de underliggende aktiver, dvs. de underliggende skovbesiddelser, som ATP TI ejer. 

Det betyder også, at ATP TI ikke producerer noget direkte.  Dette kan bl.a. ses ved, at ATP TI ikke 

har noget vareforbrug i sin resultatopgørelse.     
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I skemaet nedenfor vises, hvordan årets resultat for ATP TI har udviklet sig i de ti år fra 2009 til 

2018. I de fem første kolonner ses regnskabsår, størrelsen på indskudsrammen, træk på 

indskudsrammen, årets resultat og egenkapitalforrentningen. De efterfølgende poster er posterne 

fra resultatopgørelsen. Resultatet er, at ATP TI har haft en gennemsnitlig forrentning af 

egenkapitalen på 4,0 % pr. år. 

 

 

Egenkapitalforrentningen, som er beregnet, afviger en smule fra den, som ATP TI oplyser i deres 

årsrapport. Årsagen til dette er, at ATP bruger den gennemsnitlige egenkapital, imens der i denne 

opgave er brugt ultimo egenkapitalen fra årsregnskaberne. ATP begyndte at oplyse deres 

egenkapitalforrentning i deres årsrapporter fra år 2012. 
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2009 3.000 414     -17,2 -4,2% 0,0 -19,7 7,8 -4,8 -0,6

2010 3.000 1.442  275,0 19,1% 130,0 262,6 -112,7 -3,1 -1,7

2011 3.000 1.465  -75,6 -5,2% -6,1 19,7 -53,6 -34,6 -0,8

2012 3.000 1.690  13,9 0,8% 19,3 32,0 15,1 -51,4 -1,1

2013 3.000 2.111  120,7 5,7% 53,7 -113,5 215,0 -32,9 -1,5

2014 10.000 2.300  119,6 5,2% 216,5 97,5 -159,6 -32,9 -1,9

2015 10.000 2.479  179,0 7,2% 200,3 144,3 -115,9 -47,6 -2,0

2016 10.000 2.760  -56,7 -2,1% -86,8 145,7 -104,3 -4,1 -0,5 -6,6

2017 10.000 2.789  164,2 5,9% -57,2 80,1 154,9 -1,3 0,3 -12,6

2018 10.000 2.884  92,5 3,2% 64,3 100,6 -59,7 -1,3 -1,6 -9,9

81,5 4,0% 53,4 74,9 -21,3 -1,6Gennemsnit
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På næste side ses egenkapitalforrentningen oplyst af ATP TI sammenholdt med 

egenkapitalberegningen, som er beregnet til brug for denne opgave. For at være konsistent bruges 

de tal, som er beregnet til brug for opgaven. 

         

 

 

Gennemgang at væsentlige poster i regnskabet: 

Ved gennemgangen af regnskaberne er det mest iøjefaldende de store udsving på posterne 

regulering til dagsværdi af tilknyttede og –associerede virksomheder samt valutakursreguleringer. 

Udsvingene på især kursreguleringer må antages ikke at være en del af kernedriften, men med 

deres store udsving på mellem +215 mio. dkk i år 2013 og -159,6 mio. dkk i år 2014, har posten en 

signifikant indflydelse på periodens resultater.    

Den anden store post er regulering til dagsværdi af tilknyttede og –associerede virksomheder. 

Reguleringerne på disse dækker over den estimerede dagsværdi på balancedagen. ”Værdierne 

dækker over Udbytter, realiserede og urealiserede værdireguleringer af disse poster samt 

valutakursgevinster og –tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta”. Måden hvorpå ATP TI 

kommer frem til dagsværdireguleringen er interessant, da den dækker over en urealiseret værdi. 

ATP TI skriver selv i sin årsrapport fra 201043: 

” Måling af dagsværdierne baserer sig primært på uafhængige tredjeparts vurderinger af værdien. 

I den mellemliggende periode modelleres den forventede vækst og prisudviklingen på 

enkeltprodukter fra skoven. Flere gange i løbet af skovens levetid foretages der en konkret måling 

af den biologiske vækst og skovmodellen tilpasses44”  

Vedrørende risikoen forbundet med optagelse til dagsværdi skriver ATP følgende: 

                                                           
43

 (K/S, Årsrapport 2018, 2018) 
44

 (K/S, Årsrapport 2010, 2010) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ultimo beregning -4,2% 19,1% -5,2% 0,8% 5,7% 5,2% 7,2% -2,1% 5,9% 3,2%

ATP oplyst 0,8% 6,4% 5,8% 7,9% -2,3% 6,6% 3,8%

Egenkapitalforrentning 
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”Investeringer foretages ved direkte investeringer i skovejendom eller ejerandele af skove. Der 

knytter sig derfor en særlig risiko til indregning og måling af værdien af de enkelte investeringer.”  

 

I tabellen nedenfor er effekten af valutakursreguleringerne elimineret for at vise, hvad afkastet er 

på den primære drift. Dette bevirker, at egenkapitalforrentningen stiger fra 4,0 % til 6,3 %. Det 

betyder, at valutakursreguleringer har en negativ effekt, hvilket også understøttes af den første 

opgørelse, som viste, at kursreguleringer i gennemsnit har haft en negativ påvirkning med 21,3 

mio. dkk om året.    
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2009 3.000 414     -19,7 -4,7% 0,0 -19,7

2010 3.000 1.442  392,6 27,2% 130,0 262,6

2011 3.000 1.465  13,6 0,9% -6,1 19,7

2012 3.000 1.690  51,3 3,0% 19,3 32,0

2013 3.000 2.111  -59,8 -2,8% 53,7 -113,5

2014 10.000 2.300  314,0 13,7% 216,5 97,5

2015 10.000 2.479  344,5 13,9% 200,3 144,3

2016 10.000 2.760  58,9 2,1% -86,8 145,7

2017 10.000 2.789  23,0 0,8% -57,2 80,1

2018 10.000 2.884  164,9 5,7% 64,3 100,6

128,3 6,3% 53,4 74,9Gennemsnit
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Årsager til udsving i indtægter fra kapitalandele: 

I det forrige afsnit så vi, at der er voldsomme udsving i opgørelsen af dagværdien i de tilknyttede 

og associerede virksomheder fra år til år. Baseret på afsnittet ovenfor ved vi også, at indtægterne 

fra kapitalandelene dækker over udbytter, realiserede og urealiserede værdireguleringer samt 

valutakursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta.  

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor meget af værdireguleringerne der udgøres af 

valutagevinster og -tab, men det forudsættes her, at de realiserede og urealiserede 

værdireguleringer er den største del.  Det er derfor denne, der vil blive kommenteret yderligere.  

Den underliggende driver for værdireguleringen er udviklingen i træprisen, altså den pris som ATP 

TI må forventes at kunne sælge træet fra deres skovbesiddelser til.  

Nedenfor ses en opgørelse over, hvordan de forskellige træsorter fordeler sig på de forskellige 

skovbesiddelser i hektar. Oplysningerne kommer fra ATP TI’s hjemmeside, og resultatet er, at der 

som minimum er tale om 20 forskellige træsorter. 45 
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 (ATP Timberland Invest) 
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Hvis man kigger på udviklingen i prisen indenfor de forskellige træsorter, er det tydeligt at se, at 

prisen på træ ikke udvikler sig i samme retning for alle træsorter. I grafen nedenfor ses udviklingen 

i træpriserne fra index 100 indenfor kategorierne soft logs, hard logs, soft sawnwood og hard 

sawnwood. 46  
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 (Indexmundi) 

Navn

Upper Hudson

 Woodlands

Northwoods

Wisconsin
Ouachita Wolf River Queensland

Land USA USA USA USA *Australien

Overtagelse 2009 2009 2009 2010 2010

Areal i hektar 38.000 23.800 23.800 7.400 63.240 Andel i %

Tømmer af fyr -                   -              13.566   -        25.296     24,9%

Ikke oplyst 8.360              9.282         2.618     962      632           14,0%

Tømmer af løvtræ 12.160            4.522         -          3.552   -             13,0%

Caribisk fyr -                   -              -          -        15.178     9,7%

Papirmasse af løvtræ 7.980              3.808         1.666     1.480   -             9,6%

Abeskræk -                   -              -          -        13.280     8,5%

Til reetablering -                   -              -          -        4.427       2,8%

Eukalyptus -                   -              -          -        3.794       2,4%

Tømmer af nåletræ 3.420              -              -          -        -             2,2%

Gylden bjørk (fyr) 3.420              -              -          -        -             2,2%

Papirmasse af fyr -                   -              3.094     -        -             2,0%

Papirmasse af softwood lind -                   2.856         -          -        -             1,8%

Tømmer af hvid-fyr 2.660              -              -          -        -             1,7%

Tømmer af softwood sortlind -                   1.666         -          888      -             1,6%

Tømmer af softwood lind -                   1.666         -          -        -             1,1%

Spåner af fyr -                   -              1.666     -        -             1,1%
Tømmer af hardwood -                   -              1.190     -        -             0,8%

Andet softwood -                   -              -          -        632           0,4%

Tømmer af hvid ask -                   -              -          296      -             0,2%

Tømmer af rødeg -                   -              -          222      -             0,1%
*Kun ATP's ejerandel på 31% er repræsenteret i det oplyste antal hektar
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Nedenfor er den procentuelle udvikling i træprisen for de fire kategorier beregnet. Beregningen 

dækker perioden fra 2005 til 2017. 

   

 

 

Soft logs: 

Soft logs refererer til blødt træ, som ofte findes i Gymnospermae familien, eller på dansk 

nøgenfrøede træer. Disse sorter dækker bl.a. over fyrretræer og grantræer.47 

Hard logs: 

Hard logs refererer til hårdt træ såsom løvtræer, eg, elm og asketræer. 

                                                           
47

 (Gyldendal - Den store danske) 

Soft logs Hard logs Hard sawnwood Soft sawnwood

Afkast hele perioden -11% 39% 8% -15%
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Sawnwood: 

Refererer til forarbejdet træ, som er minimum 6mm i tykkelse, og kan være i form af brædder, 

pladder, planker og gulvpladder.48 

Opsamling på udsving i træpriser: 

Nedenfor er standardafvigelsen på prisudviklingen for hver af trækategorierne beregnet. 

Beregningen er baseret på månedlige observationer, og som det fremgår af tabellen, er prisen på 

især det bløde træ meget volatil. Dette kan være en af årsagerne til de store udsving i de opgjorte 

dagsværdier for ATP TI. På baggrund af den høje standardafvigelse på det bløde træ, kan det også 

konkluderes, at det ikke er ligegyldigt, hvilke træsorter man investerer i49.     

 

 

 

For at blive klogere på, hvordan de forskellige træsorter korrelerer med hinanden, er der nedenfor 

lavet en varians- og kovariansmatrice for de fire kategorier soft logs, hard logs, hard sawnwood og 

soft sawnwood. Formlerne F.6 og F.8 fra teoriafsnittet er brugt til at beregne varianserne og 

kovarianserne.   

 

 

 

På baggrund af varians- og kovariansmatricen, kan man lave en korrelationsmatrice. Her ses det, 

at der er flere af trækategorierne, der er negativt korreleret med hinanden. Dette gælder for soft 

                                                           
48

 ((Eurostat)) 
49

 Vedlagt datafil ”Udvikling i træpriser – indexmundi” 

Soft logs Hard logs Hard sawnwood Soft sawnwood

Årlig varians 0,061 0,012 0,006 0,082

Årlig standardafvigelse 24,6% 11,0% 7,7% 28,6%

Soft logs Hard logs Hard sawnwood Soft sawnwood

Soft logs 0,0605

Hard logs 0,0028 0,0122

Hard sawnwood -0,0020 0,0023 0,0060

Soft sawnwood 0,0101 -0,0007 0,0008 0,0816

Varians og kovariansmatrice
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log/hard sawnwood, og det gælder for hard logs/soft sawnwood. Dette betyder, at der i hvert fald 

rent teoretisk er nogle diversifikationsmuligheder mellem de forskellige kategorier af træ.     

 

 

 

 

Risiko: 

Risikoen forbundet med investeringer i skov er som tidligere nævnt svær at estimere uden en 

tidsserie over afkastene.   

I mangel af en tidsserie er der i denne opgave taget udgangspunkt i en bruttoliste af virksomheder, 

der er børsnoteret, og som beskæftiger sig med træ og skovbrug ligesom ATI TI gør. Bruttolisten 

består af virksomheder, der indgår i den ETF, som hedder ”Ishares Global Timber & Forestry UCITS 

ETF”. Listen består af 25 virksomheder i alt og kan findes i bilag 2.  

For at finde de virksomheder, hvis primære aktivitet er skovdrift, ligesom det er for ATP TI, er alle 

virksomhedernes hjemmesider blevet besøgt. Denne øvelse har viste sig dog at være noget svære 

end forventet, idet de fleste virksomheder også beskæftiger sig med en form for bearbejdning af 

træ. Det kan være i form af papirproduktion, fibre produktion eller savværk.  

På baggrund af besøget på virksomhederne hjemmesider, er to virksomheder blevet udvalgt. De to 

virksomheder ejer selv store arealer af skov i USA, og de har derfor en eksponering, der i et vist 

omfang ligner den eksponering, som ATP TI har. De to virksomheder, som er udvalgt, er 

Weyerhaeuser Company og Potlatech Deltic, begge virksomheder er børsnoterede selskaber. På 

Soft logs Hard logs Hard sawnwood Soft sawnwood

Soft logs 1

Hard logs 0,10 1

Hard sawnwood -0,11 0,27 1

Soft sawnwood 0,14 -0,02 0,04 1

Korrelationsmatrice
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baggrund af deres kursudvikling fra perioden 2009 til 2018 er der beregnet standardafvigelsen for 

begge virksomheders afkast50. 

På baggrund af standardafvigelserne er der lavet en kombinationsportefølje, som består af 50 % af 

hver aktie, og efterfølgende er standardafvigelsen for porteføljen blevet beregnet. 

Standardafvigelsen er beregnet til 23,34%, og det er den standardafvigelse, som vil blive brugt til 

at repræsentere risikoen for ATP TI i den resterende del af opgaven. 

 

 

 

At bruge en standardafvigelse for to virksomheder i samme branche til at sige noget om risikoen 

for en tredje virksomhed skal man selvfølgelig være påpasselig med, og dette kan også være en 

potentiel fejlkilde. Men da ATP TI’s portefølje af skovbesiddelser primært er placeret i USA, og den 

er relativt differentieret mht. træsorter, kan denne beregnede standardafvigelse godt bruges.   

 

  

                                                           
50

Vedhæftet i datamodel 4 – fane PCH+WY 

Beskrivelse Ejet skovareal i hektar Gns. Standardafvigelse Varians

Weyerhaeuser Company 10.117.500                      33,07% 0,109                    

Potlatech Deltic 768.930                           18,95% 0,036                    

Kombineret portefølje 23,34% 0,054                    
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Opsamling på ATP TI: 

Baseret på ATP TI’s regnskaber fra 2009 til 2018 er afkastet blevet beregnet til 4,01 %, og på 

baggrund af en peer group er standardafvigelsen for afkastene blevet estimeret til 23,34 %. Det 

kan endvidere konstateres, at ATP TI’s regnskaber i betydelig grad er negativt påvirket af 

valutafluktuationer. 

Udviklingen i træpriserne er en underliggende driver for afkastet på ATP TI’s investeringer. Her kan 

det konstateres, at der er store forskelle på prisudviklingen, samt at der er en meget stor forskel 

på, hvor volatile træpriserne er indenfor for hver enkelt træsort. Det er med andre ord ikke 

ligegyldigt, hvilke træsorter der vokser i de skove der investeres i.       

 

 

ATP’s fordeling på aktivklasser: 

Det er nu gennemgået, hvordan ATP’s datterselskab ATP TI har klaret sig i perioden fra 2009 til 

2018. Men hvordan har de andre aktivklasser, som ATP investerer i, klaret sig? 51Baseret på ATP’s 

balance ultimo 2018, fordeler ATP’s aktiver sig som nedenfor.   
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 (ATP årsrapport 2018) 

Navn kategori Afkast Standardafvigelse Varians

ATP Timerbland invest Alternative 4,01% 23,34% 0,054       

Gns. Afkast de sidste 10 år
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Som det ses på diagrammet på forrige side, så udgøres den største andel af obligationer med 

563,4 mia. kr. Derefter kommer kapitalandele/aktier med 169,9 mia. kr. og til sidst derivater, 

udlån og investeringsejendomme med mindre andele. I denne opgave sammenlignes ATP TI’s 

afkast og risiko med de to traditionelle aktivklasser aktier og obligationer samt private equity.  

Da ATP’s portefølje består af et utal af forskellige obligationer, aktier og unoterede kapitalandele, 

vil det være alt for omgangsrigt at evaluere ATP’s sande portefølje gennem de seneste ti år.  

I stedet er der på baggrund af informationerne i ATP-koncernens årsrapport udvalgt forskellige 

børsnoterede aktiver til at repræsentere hver af de føromtalte aktivklasser. Dette er gjort på en 

sådan måde, at det i videst muligt omfang afspejler ATP’s sande portefølje. Et eksempel på denne 

afspejling er, at ATP i sin årsrapport for 2018 i note 18 nævner, at koncernens 

obligationsbeholdning primært består af danske og tyske statsobligationer samt 

realkreditobligationer. Denne information har medført, at der i denne opgave er udvalgt ét aktiv til 

at afspejle tyske statsobligationers afkast og risiko, og ét aktiv til at afspejle danske 

realkreditobligationers afkast og risiko. Gennemsnittet af afkastet og standardafvigelsen på 

kombinationsporteføljen, der består af 50 % statsobligationer og 50 % realkreditobligationer, vil 

efterfølgende blive brugt til at repræsentere ATP’s investeringer i obligationer. 

Data er trukket via Thomson Reuters datastream og er kvartalvise observationer. 
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Kriterier for udvælgelsen af aktiver:  

I en artikel fra Finans/Invest opridser Michael Andersen nedenstående fem kriterier, som der skal 

være mødt, for at et benchmark er retvisende. Disse kriterier er de samme, som er brugt i 

udvælgelsen af repræsentantaktiverne52.   

  

1. Entydigt defineret, dvs. både de underliggende værdipapirer og deres indeksvægt skal 
være klart defineret  
 

2. Målbart, dvs. praktisk muligt at opgøre benchmark-afkastet 
 

3. Investerbart, dvs. det skal være meningsfyldt og praktisk muligt at investere i benchmark 
 

4. Konsistent med investeringsstil 
 

5. Specificeret før investeringer foretages 

 

Aktier: 

I ATP’s årsrapport fra 2018 fremgår det af deres balance, at deres portefølje af 

kapitalandele/aktier beløber sig til 169,9 mia. kr., som fordeler sig på 125,9 mia. kr. kapitalandele 

og 44,0 mia. kr. i kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures. I årsrapporten for 

2018 skriver ATP ikke, hvordan fordelingen er mellem danske og udenlandske aktiver, men i deres 

liste over beholdninger kan det ses, at danske selskaber fylder en relativ stor andel af den samlede 

portefølje.  

På baggrund af dette, er der her udvalgt to aktiver til at repræsentere afkastet og risikoen på 

aktier i perioden fra 2009 til 2018. Det første aktiv, der er valgt til at repræsentere det globale 

aktiemarked, er Morgan Stanleys MSCI ACWI index , mens OMX Copenhagen Benchmark indekset 

er er valgt til at repræsentere det danske aktiemarked.   
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 (Andersen, 2008) 
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1. Morgan Stanleys MSCI ACWI indeks repræsenterer det globale aktiemarked. MSCI ACWI 

dækker 23 udviklede markeder og 26 emerging markets, og den samlede beholdning 

dækker over mere end 3.000 forskellige virksomheder på tværs af 11 sektorer53        

 

2. OMX Copenhagen Benchmark index består af de 50-80 største og mest omsatte danske 

aktier   

 

Data for de to aktiver er trukket via Thomson Reuters software Datastream. Nedenfor er de 

realiserede afkast og standardafvigelser summeret op. Afkastet på de to indeks ligger mellem 9,90 

% og 14,59 %, hvilket er i den høje ende af, hvad man ville forvente. Man skal dog huske på, at 

perioden går fra 2009 til 2018, og årene efter finanskrisen 2009 og 2010 var ekstraordinært gode 

mht. afkast. Standardafvigelsen på det danske indeks er lidt højere end på det globale indeks, 

hvilket giver intuitiv mening, da det danske indeks er mindre diversificerede end det globale 

indeks.  

Ved at kombinere de to indeks 50/50, fås en portefølje med et afkast på 12,24 % og en tilhørende 

standardafvigelse på 14,83 %. Det er den kombinerede portefølje, som vil blive brugt til at 

repræsentere aktier i det næste afsnit, som vedrører porteføljeoptimering54.  
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 (MSCI ACWI) 
54

 Vedhæftet i datamodel 4 – fane MSCI+danske aktier 

Navn kategori Afkast Standardafvigelse Varians

OMX Copenhagen benchmark Aktier 14,59% 18,29% 0,033       

MSCI ACWI index Aktier 9,90% 13,07% 0,017       

Kombineret portefølje 12,24% 14,83% 0,022       

Gns. Afkast de sidste 10 år
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Obligationer: 

Ifølge ATP’s årsrapport fra 2018 er markedsværdien af deres statsobligationsportefølje ekskl. 

Emerging markets-lande på 421 mia. kr., og markedsværdien af deres 

realkreditobligationsbeholdning er på 115 mia. kr. ATP har endvidere en mindre beholdning af 

obligationer udstedt af internationale organisationer eller offentligt garanterede myndigheder på 

11 mia. kr. ATP’s totale obligationsbeholdning er opgjort til 563 mia. kr. jf. balancen i årsrapporten 

2018. I årsrapporten findes der ikke en yderligere specifikation af, hvilke obligationer ATP konkret 

ejer, det oplyses blot at55: 

”For statsobligationer ekskl. udviklingslande vurderes kreditrisikoen at være tæt på nul, da 98 pct. 

af denne beholdning bestod af tyske og danske statsobligationer ultimo 2019”. 

Nedenfor er ATP’s beholdning af obligationer summeret op i en tabel. 

 

 

På baggrund af ovenstående er de to obligationstyper, som fylder mest i ATP’s porteføljer, udvalgt 

til at repræsentere afkastet og risikoen på obligationer. De to obligationstyper er statsobligationer 

og realkreditobligationer. Til at repræsentere statsobligationer er valgt Xtrackers Germany 

Government Bond ETF og til at repræsentere realkreditobligationer Danish Mortgage Bond Class A 

valgt: 

 

1. Xtrackers  Germany Government Bond ETF dækker over tyske statsobligationer. For at en 
obligation kan blive optaget i indekset, skal den som minimum have et år til udløb 
 

2. Danish Mortgage Bond Class A dækker over danske realkreditobligationer. Den korrigerede 
varighed for fonden er 3-9 år. 56    
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 (ATP årsrapport 2018) 
56

 (Danske invest) 

Statsobligationer Realkreditobligationer *Int & off. Obl. Øvrige obl. Total

Beløb i mia. kr. 421 115 11 16,3 563

Andel i % 75% 20% 2% 3% 100%
* obligationer udstedt af internationale organisationer eller offentligt garanterede myndigheder

Beholdning ultimo 2018 fordelt på obligationstyper
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Som det ses i tabellen ovenfor, har tyske statsobligationer givet et noget mindre afkast end danske 

realkreditobligationer. Dette stemmer godt overens med den generelle udvikling, hvor at renten 

på realkreditobligationer som regel er en smule højere end på statsobligationer.  

Det er dog overraskende, at standardafvigelsen, som bruges som en indikation for risikoen, er 

højere for tyske statsobligationer end for danske realkreditobligationer. Grundet opgavens omfang 

og fokus, vil der dog ikke gås yderligere ind i dette 

Den kombinerede portefølje med 50 % af hvert aktiv har et afkast på 2,93 % og en 

standardafvigelse på 3,12 %. Det er den kombinerede portefølje, som vil blive brugt til at 

repræsentere obligationer i det næste afsnit, som vedrører porteføljeoptimering57.   

  

Private equity: 

58I årsrapporten for 2018 rapporterede ATP deres beholdning af unoterede aktier, også kendt som 

private equity, til 30,7 mia. kr. for deres investeringsportefølje. Investeringerne foretages primært 

af ATP Private Equity Partners, der hovedsageligt investerer i kapitalfonde og selskaber i udlandet.  

Til at afspejle ATP’s eksponering mod Private Equity, bruger denne opgave iShares Listed Private 

Equity ETF.  

1. iShares Listed Private Equity ETF dækker over de 30 største børsnoterede Private Equity 

aktier i Nordamerika, Europa og Asien59.  
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 Vedhæftet datamodel 4 – fane Realkredit+tyske stat 
58

 (ATP årsrapport 2018) side 36 
59

 Vedhæftet datamodel 4 – fane Private equity 

Navn kategori Afkast Standardafvigelse Varians

Xtrackers  Germany Government Bond ETF Obligationer 2,27% 4,50% 0,002

Danish Mortgage Bond Class A Obligationer 2,44% 2,21% 0,000

Kombineret portefølje 2,93% 3,12% 0,001

Gns. Afkast de sidste 10 år

Navn kategori Afkast Standardafvigelse Varians

iShares Listed Private Equity ETF Alternative 13,17% 23,41% 0,055

Gns. Afkast de sidste 10 år
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Med et afkast på 13,17 %, har Private Equity det næsthøjeste afkast af de investeringer, som har 

været behandlet i dette afsnit Det høje afkast kommer dog også med en pris i form af den højeste 

standardafvigelse, og dermed også den største risiko.  

I tabellen nedenfor er alle afkast og standardafvigelser summeret op for de aktiver, som der blevet 

behandlet i dette afsnit.   

 

 

Den risikofrie rente: 

Inden man kan beregne Sharpe ratio’en, som er det risikojusterede afkastmål der er valgt til at 

bruge i denne opgave, skal den risikofrie rente udledes. I perioden fra 2009 til 2018 har den 

gennemsnitlige rente for danske statsobligationer været på 1,57 % ifølge Thomsen Reuters 

datastream. I det efterfølgende bruges 1,57 % som den risikofrie rente.60 
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 Ticker: DKGV trukket fra Datastream 

Beskrivelse Navn Kategori Afkast Std. afvigelse Varians

Danske aktier OMX Copenhagen benchmark Aktier 14,59% 18,29% 0,033       

Private Equity globalt iShares Listed Private Equity ETF Alternative 13,17% 23,41% 0,055       

Globale aktier MSCI ACWI index Aktier 9,90% 13,07% 0,017       

ATP Timerbland invest ATP Timerbland invest Alternative 4,01% 23,34% 0,049       

Danske realkreditobligationer Danish Mortgage Bond Class A Obligationer 2,44% 2,21% 0,000       

Tyske statsobligationer Xtrackers  Germany Government Bond ETF Obligationer 2,27% 4,50% 0,002       
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Sharpe ratio: 

Nu da den risikofrie rente er på plads, kan Sharpe ratioen beregnes. Sharpe ratioen beregnes via 

formel F.11 fra teoriafsnittet. 

I tabellen nedenfor er Sharpe ratioen beregnet for alle aktivklasser og listet fra højeste til laveste. 

Det ses, at danske aktier har leveret den højeste Sharpe ratio i perioden. Dette betyder, at det er 

danske aktier, der har givet den højeste risikopræmie pr. enhed total risiko. Omvendt har ATP 

Timberland Invest leveret den laveste risikopræmie pr. enhed total risiko. Dette skyldes et relativt 

lavt afkast kombineret med en relativ høj standardafvigelse. Hvilket samlet set er en rigtig dårlig 

kombination.     

 

 

Delkonklusion: 

I dette er afsnit er case-virksomheden ATP TI blevet præsenteret, og deres performance igennem 

de sidste 10 år er blevet evalueret. Det kan konkluderes, at ATP TI’s performance ikke har været 

imponerende målt ved Sharpe ratioen. ATP TI er faktisk den investering, der har givet det laveste 

risikojusterede afkast. De komponenter, som udgør afkastet hos ATP TI, er valutakursreguleringer 

samt udviklingen i træprisen. Det kan endvidere konkluderes, at der er store forskelle på 

prisudviklingen på forskellige træsorter, ligesom det ikke er alle træsorter, der er positivt 

korreleret med hinanden. 

Baseret på de udvalgte aktiver, der repræsenterer de forskellige aktivklasser, er der i den sidste 

del af dette afsnit redegjort for, hvordan de har performet med hensyn til afkast og risiko. Ved at 

beregne Sharpe ratioen for disse aktiver, kan det konkluderes, at imens ATP TI har leveret det 

laveste risikojusterede afkast, så har danske aktier leveret det højeste risikojusterede afkast.  

Beskrivelse Afkast aktiv i Risikofrie rente Standardafvigelse aktiv i Sharpe Ratio

Danske aktier 14,59% 1,57% 18,29% 0,71             

Private Equity globalt 13,17% 1,57% 23,41% 0,50             

Globale aktier 9,90% 1,57% 13,07% 0,64             

Danske realkreditobligationer 2,44% 1,57% 2,21% 0,39             

Tyske statsobligationer 2,27% 1,57% 4,50% 0,16             

ATP Timerbland invest 4,01% 1,57% 23,34% 0,10             
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Underspørgsmål 5 - Hvilken rolle bør skovdrift spille i ATP’s portefølje fremadrettet: 

Baseret på de beregnede afkast og standardafvigelser i det foregående afsnit, vil der i dette afsnit 

blive sammensat en række porteføljer, som der efterfølgende vil blive evalueret på mht. 

porteføljernes afkast, standardafvigelse og Sharp ratio.  

I optimeringen vil det for aktier og obligationer være resultatet af de kombinerede porteføljer, der 

vil blive brugt.  

 

Kovarians:  

Hvis vi genkalder os det indledende afsnit om ”Standardafvigelse og varians for en portefølje”, ved 

vi, at inden man kan begynde at optimere en portefølje, skal man først beregne kovariansen 

mellem aktivparrene. Dette er nødvendigt, da kovariansen er et inputparameter til beregningen af 

standardafvigelsen på porteføljen. Formlen, der skal bruges, er formel F.6. 

Nedenfor er kovarianserne for alle aktivpar beregnet og opstillet i en kovariansmatrice. Matricen 

giver et hurtigt overblik over kovarianserne for alle aktivpar. Det kan allerede nu ses, at der er en 

negativ kovarians mellem obligationer på den ene side og aktier, private equity og skov på den 

anden side. Dette billede forventes også at se, når der bliver lavet en korrelationsmatrice. 61  

På den diagonale linje findes variansen for den enkelte aktivklasse.    
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”Tangentporteføljen” celle O4 – S9 

Obligationer Aktier Private equity Skov

Obligationer 0,0010

Aktier -0,0006 0,0220

Private equity -0,0009 0,0314 0,0548

Skov -0,0004 0,0024 0,0078 0,0545

Varians - kovarins matrice
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Korrelation: 

Som tidligere nævnt siger kovariansen kun noget om, hvorvidt to aktiver bevæger sig i samme 

retning ved en ændring i det ene aktiv. Korrelationen siger derimod noget om, hvor stærk 

samvariationen er. På baggrund af formel F.8 er der lavet en korrelationsmatrice, hvor man kan se, 

at aktivparret private equity og aktier er meget tæt korreleret med en korrelationskoefficient på 

0,90. Dette betyder, at når afkastet på aktier er positivt, så vil afkastet på private equity også have 

en tendens til at være positivt. Omvendt har aktivparrene obligationer og aktier samt obligationer 

og private equity en negativ korrelation. Dette giver god mening, da en stigning i renten alt andet 

lige vil lægge en dæmper på økonomien, og dermed også på afkastet for aktier og obligationer.    

I matricen kan det ses, at skovbrug ikke er særlig stærkt korreleret med nogle af de andre 

aktivklasser. Dette kunne potentielt give nogle interessante diversifikationsegenskaber, når 

porteføljerne skal til at sammensættes62.  

 

 

 

Konstruktion af porteføljer:  

Til at besvare min problemformulering ”Skaber alternative investeringer værdi for investorer, 

belyst ved casen ATP Timberland Invest?”, kan man konstruere forskellige porteføljer på baggrund 

af de forventede afkast, varianser og korrelationerne, som er beregnet ovenfor.   

Porteføljerne konstrueres under hensyntagen til de begrænsninger, som blev gennemgået i 

teoriafsnittet.  

1. Porteføljevægtene skal summe til 1 eller 100% jf. formel F.9 
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”Tangentporteføljen” celle U4 – Y9 

Obligationer Aktier Private equity Skov

Obligationer 1,00

Aktier -0,12 1,00

Private equity -0,12 0,90 1,00

Skov -0,05 0,07 0,14 1,00

Korrelations matrice
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2. Short selling er ikke tilladt jf. formel F.10 

Excel’s solver-funktion benyttes til at lave beregningerne. Vha. solver-funktionen er det muligt at 

minimere eller maksimere parametre som Sharpe ratio, standardafvigelse og forventet afkast, 

hvilket der bliver behov for, når porteføljerne skal optimeres. 

Beregninger: 

Der vil i alt blive konstrueret fire forskellige porteføljer, hvor der for hver portefølje vil blive 

beregnet afkast, standardafvigelse og Sharpe ratio. De fire porteføljer kommer til at have følgende 

karakteristika: 

 

1. Tangentporteføljen – den portefølje med den højeste Sharpe ratio 
 

2. Minimumsvariansporteføljen – den portefølje med den laveste standardafvigelse 
 

3. ATP porteføljen – den portefølje som ligner ATP’s portefølje mest mht. fordelingen af 
aktiverne  
 

4. Porteføljen med en ligelig fordeling af aktiverne   
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Tangentporteføljen: 

Tangentporteføljen er porteføljen med den højeste Sharpe ratio, og det er den portefølje, som 

tangerer kapitalmarkedslinjen (forkortet CML). Tangentporteføljen er vigtig, fordi den fortæller, 

hvilken kombination af aktiver i porteføljen, der giver den største risikopræmie pr. enhed total 

risiko. Med andre ord fortæller den, hvor man får mest for pengene målt ved den højeste 

risikopræmie.  

Baseret på de aktiver, som blev defineret indledningsvis, findes den højeste Sharpe ratio ved at 

placere 75,4 % af porteføljen i obligationer, 23,2 % i aktier og 1,4 % i skov og 0 % i private equity. 

Dette giver en Sharpe ratio på 0,89, hvilket en den højest mulige ratio under de givne 

forudsætninger. 

Som det fremgår af tabellen nedenfor, kan man se, at private equity ikke spiller nogen rolle i 

tangentporteføljen. Dette kan skyldes en kombination af, at private equity og aktier er meget tæt 

korreleret (se korrelationsmatrice), og at deres afkast ligger tæt på hinanden. Private equity har 

endvidere en meget højere standardafvigelse end aktier har – 23,41 % vs. 14,83 % for aktier. 

Under tabellen ses et diagram, hvor afkast ses på y-aksen og standardafvigelse på x-aksen. Alle 

porteføljer vil blive indtegnet i diagrammet63. 
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”Tangentporteføljen” 

Obligationer

vægt

Aktier

vægt

Private equity 

vægt

Skov

vægt

Sum

vægte

Forventet afkast Standardafvigelse Sharpe Ratio

75,41% 23,16% 0,00% 1,44% 1 5,10% 3,94% 0,8960
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Minimumsvariansporteføljen: 

I tangentporteføljen ovenfor blev Sharpe ratioen maksimeret med det formål at få den højest 

mulige risikopræmie. Den næste portefølje optimeres med det formål at minimere 

standardafvigelsen så meget som muligt.  

Resultatet af minimeringsøvelsen er, at den lavest mulige standardafvigelse fås ved følgende 

porteføljevægte: Obligationer 92,02 %, aktier 6,08 % private equity 0 % og skov 1,90 %. Den lavest 

mulige standardafvigelse er 2,92%, og det forventede afkast for denne portefølje er på 3,51 %. 

Standardafvigelsen på 2,92 % er interessant, fordi den laveste standardafvigelse på de enkelte 

aktiver var 3,12 % for obligationer. Det viser dermed, at der er en tydelig diversifikationseffekt ved 

at tage mindre andele af aktier og skov med i porteføljen, da de er negativt korreleret med 

obligationer.  

Ligesom med tangentporteføljen spiller private equity heller ingen rolle i denne portefølje. Dette 

skyldes formentlig, at private equity har en meget høj standardafvigelse, og at private equity er 

meget tæt korreleret med aktier, som har en markant mindre standardafvigelse. Dette betyder, at 

private equity ikke har nogle diversificerende egenskaber, der kan matche de andre aktivklassers 

diversificerende egenskaber64.  
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”Minimumsvariansporteføljen” 

5,10% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

Afkast 

Standardafvigelse 

Tangentporteføljen 

Tangentporteføljen
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ATP’s portefølje: 

I denne portefølje forsøges det at komme så tæt på de porteføljevægte, som udgør ATP’s 

portefølje. Vægtene er baseret på tallene i ATP’s balance i årsrapporten for 2018 samt deres 

specifikationer og beholdninger for så vel børsnoterede som ikke-børsnotede kapitalandele. 

Nedenfor er værdierne listet op og vægtene beregnet.   

 

 

 

Ved beregningen af ATP-porteføljen fås et afkast på 5,22 % med en standardafvigelse på 4,87 % og 

en Sharpe ratio på 0,74. Det bemærkelsesværdige ved denne portefølje er, at den ligger tæt på 

Obligationer

vægt

Aktier

vægt

Private equity 

vægt

Skov

vægt

Sum Forventet afkast Standardafvigelse Sharpe Ratio

92,02% 6,08% 0,00% 1,90% 1 3,51% 2,92% 0,6650

5,10% 

3,51% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5%

Afkast 

Standardafvigelse 

Minimumsvariansporteføljen 

Tangentporteføljen Minimumsvariansporteføljen

Beskrivelse Mia. kr. Vægt

Obligationer 563,4 76,53%

Kapitalandele i ikke børsnoterede virksomheder (PE) 103,2 14,02%

Kapitalandele i børsnoterede virksomheder 66,7 9,06%

ATP Timberland Invest 2,84 0,39%

Total 736,14 100,00%
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tangentporteføljen mht. afkast og Sharpe Ratio. Tangentporteføljen har et forventet afkast på 5,10 

%, imens ATP-porteføljen har et forventet afkast på 5,22 %. Hvis man kigger på porteføljevægtene, 

er andelen af obligationer i tangentporteføljen og ATP-porteføljen meget tæt på hinanden – 75,41 

% obligationer i tangentporteføljen og 76,73 % obligationer i ATP-porteføljen.  

De resterende vægte afviger noget mere fra vægtene i tangentporteføljen. Især vægten af private 

equity springer i øjnene. I tangentporteføljen udgør private equity 0 % af porteføljen, mens private 

equity udgør 14,02 % af ATP’s sande portefølje. Dette fortæller, at den standardafvigelse, som 

tidligere i denne opgave er beregnet for private equity på baggrund af de børsnoterede 

virksomheder i iShares Listed Private Equity ETF nok er til den høje side65.  
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”ATP's portefølje” 

Obligationer

vægt

Aktier

vægt

Private equity 

vægt

Skov

vægt

Sum Forventet afkast Standardafvigelse Sharpe Ratio

76,73% 9,06% 14,02% 0,39% 1 5,22% 4,87% 0,7485

5,10% 

3,51% 

5,22% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

Afkast 

Standardafvigelse 

ATP's portefølje 

Tangentporteføljen Minimumsvariansporteføljen ATP's portefølje
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Ligelig fordelt portefølje: 

Den sidste portefølje som skal beregnes, er en portefølje, hvor alle aktiver er vægtet med 25 %. 

Porteføljen tjener det formål, at den illustrerer, hvad der sker, hvis man ignorerer 

diversifikationselementet, når man sammensætter sin portefølje.  

Porteføljen opnår et forventet afkast på 8,09 % med standardafvigelse på 11,50 %. Hvis man 

sammenligner dette med tangentporteføljen, som har et forventet afkast på 5,10 % og en 

standardafvigelse på 3,94 %, vil man ved at vælge den ligeligt fordelte portefølje påtage sig en 

risiko, der målt ved standardafvigelsen er næsten 3 gange højere end tangentporteføljen. Men 

man vil kun blive belønnet med et afkast, der er ca. halvanden gang højere end 

tangentporteføljen. Sammenligner man de to porteføljers Sharpe ratio, opnår tangentporteføljen 

en Sharpe ratio på 0,89, mens den ligeligt fordelte portefølje opnår en Sharpe ratio på 0,5666.  
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ” Ligelig fordeling” 

Obligationer

vægt

Aktier

vægt

Private equity 

vægt

Skov

vægt

Sum Forventet afkast Standardafvigelse Sharpe Ratio

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1 8,09% 11,50% 0,5664

5,10% 

3,51% 

5,22% 

8,09% 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0%

Afkast 

Standardafvigelse 

Ligelig fordeling 

Tangentporteføljen Minimumsvariansporteføljen ATP's portefølje Ligelig fordeling
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Den efficiente rand  

Der er nu beregnet afkast, standardafvigelse og Sharpe ratio for samtlige porteføljer, og 

resultaterne er plottet ind i et afkast- og standardafvigelsesdiagram. Mindst to af porteføljerne er 

efficiente jf. teoriafsnittet ”den efficiente rand”. Vi ved, at tangentporteføljen er efficient, da det 

er den portefølje, som tilbyder den højeste Sharpe ratio.  Minimumsvariansporteføljen e også 

efficient, da den tilbyder den laveste standardafvigelse. De to andre porteføljer, ATP-porteføljen 

og den ligeligt fordelte portefølje, ved vi endnu ikke om er efficiente.    

For at finde ud af om ATP-porteføljen og den ligeligt fordelte portefølje er efficiente, må man 

udlede den efficiente rand, og derefter indtegne den i diagrammet over porteføljerne. På denne 

måde kan man se, om porteføljerne tangerer den efficiente rand.  

Til at udlede den efficiente rand benyttes formlen F.7. Der fastsættes en række porteføljeafkast, 

som starter med minimumsvariansporteføljen, hvis forventede afkast tidligere er beregnet til 3,51 

% og som så slutter med et forventet afkast på 12 %. Ved hjælp af Excels solver-funktion 

minimeres standardafvigelsen for hvert af de fastsatte afkast. Kriterierne, som tastes ind solver-

funktionen i Excel, er de samme som tidligere:  

1. Porteføljevægtene skal summe til 1 eller 100% 

2. De enkelte porteføljevægte skal være ≥ = 0 

3. Der må ikke indgå negative porteføljevægte  

I nedenstående tabel ses resultatet af minimeringsøvelsen. Vi startede med 

minimumsvariansporteføljen, da det er der, den efficiente rand starter, og så er øvelsen 

efterfølgende gentaget blot med en begrænsning om, at afkastene skulle udgøre hhv. 5 %, 6 %, 7 

%, 9 % og 12 %, men stadig under den forudsætning, at standardafvigelsen skulle minimeres så 

meget som muligt67.  
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”Den efficiente rand beregning” 

Portefølje MVP P1 P2 P3 P4 P5

Afkast 3,51% 5,00% 6,00% 7,00% 9,00% 12,00%

Risiko 2,92% 3,83% 5,07% 6,50% 9,59% 14,43%



 
 

77 
 

 

På baggrund af de beregnede data i skemaet ovenfor er punkterne indtegnet i diagrammet og 

derved er den efficiente rand udledt. På grafen ses det, at minimumsvariansporteføljen og 

tangentporteføljen tangerer den efficiente rand som de skal.    

 

ATP-porteføljen ligger meget tæt på den efficiente rand og tangentporteføljen, hvilket giver god 

mening. Havde det modsatte været tilfældet, havde det været problematisk, idet ATP ville kunne 

have fået det samme forventede afkast, men til en lavere risiko ved at vægte deres portefølje på 

en anden måde.  

Den ligeligt fordelte portefølje ligger fjernest fra den efficiente rand, og illustrerer meget godt, 

hvad der sker, hvis man ignorerer diversifikationselementer og blot sammensætter sin portefølje 

med lige store andele af hvert aktiv. I tilfældet med den ligeligt fordelte portefølje ville man med 

fordel kunne omfordele vægtene i porteføljen og derved søge tættere på den efficiente rand med 

et højere afkast til følge. 
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Nu hvor den efficiente rand er udledt og illustreret grafisk, vil det være interessant at vide, hvor 

stor en andel skovinvesteringer udgør af porteføljerne langs den efficiente rand. For hvert af de 6 

datapunkter, der udgør den efficiente rand, aflæses det, hvor stor en andel der udgøres af 

investeringer i skov. Nedenfor er andelene opsummeret i procent. Det er tydeligt at se, at i takt 

med at man bevæger sig fra minimumsvariansporteføljen og langs med den efficiente rand, så 

falder andelen af investeringer i skov. 

 

 

 

Kapitalmarkedslinjen (CML) 

Der introduceres nu et risikofrit aktiv, som kan kombineres med den risikofyldte portefølje. Det 

risikofrie aktiv vil være danske statsobligationer, som har haft en gennemsnitlig rente på 1,57 % jf. 

afsnittet ”den risikofrie rente”.  Den risikofrie rente vil man både kunne låne og udlåne til.  

Kapitalmarkedslinjen starter i punktet på y-aksen for det risikofrie aktiv, dvs. i punktet 1,57 %, og 

da risikoen er 0, vil standardafvigelsen også være 0. I punktet, hvor kapitalmarkedslinjen tangerer 

den efficiente rand, er man 100 % investeret i den risikofyldte portefølje. Alle placeringer under 

dette punkt vil have en procentdel i det risikofrie aktiv og en procentdel i den risikofyldte 

portefølje. Hvis man er placeret i området efter tangentporteføljen, vil man geare sin investering, 

dvs. man vil låne til den risikofrie rente og placere pengene i den risikofyldte portefølje. Der hvor 

kapitalmarkedslinjen slutter, har vi et forventet afkast på 12,16 % og en standardafvigelse på 11,82 

%. Gearingen i dette punkt er på X268.  
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 Vedhæftet datamodel 5 – fane ”CML” 

Portefølje MVP P1 P2 P3 P4 P5

Afkast 3,51% 5,00% 6,00% 7,00% 9,00% 12,00%

Risiko 2,92% 3,83% 5,07% 6,50% 9,59% 14,43%

Andel af skov 1,90% 1,47% 1,19% 0,90% 0,33% 0,00%
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Delkonklusion: 

Spørgsmålet i dette afsnit lød: Hvilken rolle bør skovdrift spille i ATP’s portefølje fremadrettet? 

Baseret på de fire porteføljer, som er opstillet i afsnittet, er konklusionen, at investeringer i skov 

bør vægtes et sted mellem 0 og 1,90% af ATP’s portefølje. Baggrunden for denne konklusion er, at 

det er med disse porteføljevægte, at det er muligt at konstruere porteføljer, som ligger på den 

efficiente rand og dermed har det mest optimale forhold i mellem risiko og afkast.    

Nedenfor er resultaterne summeret op for alle porteføljerne. Her ses det, at ATP’s andel af 

skovinvesteringer i deres ”sande” portefølje er 0,39 %, hvilket ligger indenfor det interval, der i 

dette afsnit er beregnet til at være det mest hensigtsmæssige.  
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Obligationer

vægt

Aktier

vægt

Private equity 

vægt

Skov

vægt

Sum

vægte

Forventet 

afkast

Standard

afvigelse

Sharpe 

Ratio

Tangentporteføljen 75,41% 23,16% 0,00% 1,44% 1 5,10% 3,94% 0,8960

Minimumsvariansporteføljen 92,02% 6,08% 0,00% 1,90% 1 3,51% 2,92% 0,6650

ATP's portefølje 76,73% 9,06% 14,02% 0,39% 1 5,22% 4,87% 0,7485

Lieligt fordelt portefølje 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1 8,09% 11,50% 0,5664
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Diskussion af resultater: 

Resultaterne i denne analyse er et resultat af de input, som er benyttet modellen. Dette betyder 

også, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med resultaterne. Et eksempel på dette er det 

valg, der er blevet truffet vedr. estimeringen af standardafvigelsen for ATP TI, hvor 

standardafvigelsen på to virksomheder, der ligner ATP TI, er blevet brugt. Havde man i stedet valgt 

at bruge standardafvigelserne for alle virksomheder i ”Ishares Global Timber & Forestry UCITS 

ETF”-indekset, havde man formentligt fået et andet resultat. Det samme gør sig gældende for 

valget af aktiver til at repræsentere aktiemarkedet, obligationsmarkedet og private equity.  

Konklusion: 

Skaber alternative investeringer værdi for investorer, belyst ved casen ATP Timberland Invest? 

Dette er spørgsmålet, som denne opgave blev indledt med. Og baseret på denne afhandling med 

alle de antagelser, der hører til, er det korte svar ja. Portefølje nmed den højeste Sharpe ratio 

bliver dannet med en andel investeret i skov. Andelen af skov i tangentporteføljen er kun på 1,44 

%, men den er der pga. dens diversifikationsegenskaber. Betyder dette så, at alle alternative 

investeringer skaber værdi for investorer? Nej, det gør det absolut ikke. 

Alternative investeringer skaber kun værdi i en portefølje, hvis den alternative investering har 

nogle karakteristika, der gør, at porteføljen enten kan genere et højere afkast, eller at 

standardafvigelsen på porteføljen kan reduceres ved investere en andel af porteføljen i AI. 

I opgaven er det vist, hvordan man kan udlede afkastet på en alternativ investering vha. 

egenkapitalforrentningen. Dernæst er standardafvigelsen estimeret på baggrund af en peer group, 

og til sidst er den optimale portefølje fundet på baggrund af Markowitz moderne porteføljeteori. 

Det er endvidere blevet belyst, hvor meget arbejde det kræver, og hvor mange antagelser der skal 

gøres, for at kunne sige noget om en enkelt alternativ investering. I tilfældet med ATP TI har 

samtlige regnskaber været gennemgået, for at finde egenkapitalforrentningen, og der er lagt et 

stort arbejde i at finde en peer group af virksomheder til at kunne kvantificere risikoen for 

investeringen. Til trods for det store arbejde, må det konkluderes, at der er meget store 

usikkerheder forbundet med at evaluerere alternative investeringer. 
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Bilag: 
 

Bilag 1: 

 

Formeloversigt: 

F.1 – forventet afkast på aktiv i  

F.2 – forventet afkast på porteføljen 

F.3 – variansen på aktiv i 

F.4 – standardafvigelsen på aktiv i  

F.5 – kovariansen baseret på sandsynligheder 

F.6 – historisk kovarians 

F.7 – standardafvigelsen på porteføljen  

F.8 - korrelationskoefficienten mellem aktiv i og aktiv j 

 

F.9 – begrænsning vedr. summen porteføljevægte 

F.10 – begræsning vedr. at porteføljevægtene skal være positive 

F.11 – Sharp ratioen  
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Bilag 2: 

 

Oversigt over beholdninger i Ishares Global Timber & Forestry UCITS ETF 

Fondsbeholdning pr. 07.apr.2020   

      

Udsteder-ticker Navn Aktivklasse 

SCA B SVENSKA CELLULOSA B Aktier 

RYN RAYONIER REIT INC Aktier 

PCH POTLATCHDELTIC CORP Aktier 

WY WEYERHAEUSER REIT Aktier 

3861 OJI HOLDINGS CORP Aktier 

HOLM B HOLMEN CLASS B Aktier 

SK3 SMURFIT KAPPA GROUP PLC Aktier 

UPM UPM-KYMMENE Aktier 

STERV STORA ENSO CLASS R Aktier 

SUZB3 SUZANO SA Aktier 

KLBN11 KLABIN UNITS SA Aktier 

WRK WESTROCK Aktier 

MNDI MONDI PLC Aktier 

IP INTERNATIONAL PAPER Aktier 

1911 SUMITOMO FORESTRY LTD Aktier 

WFT WEST FRASER TIMBER LTD Aktier 

3880 DAIO PAPER CORP Aktier 

3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES LTD Aktier 

UFS DOMTAR CORP Aktier 

METSB METSA BOARD CLASS B Aktier 

SAP SAPPI LTD Aktier 

CFP CANFOR CORP Aktier 

IFP INTERFOR CORP Aktier 

CTT CATCHMARK TIMBER TRUST INC CLASS A Aktier 

DTEX3 DURATEX SA Aktier 
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