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Indledning 

Danske investorer har i dag et hav af muligheder, når det gælder investering af opsparede midler. Men 

hvad skal man egentlig vælge i denne jungle af investeringstilbud? Én mulighed som rigtig mange 

danskere benytter sig af er investeringsforeninger. I begyndelsen af 1990’erne var der omkring 300 mia. 

kr investeret i investeringsforeninger i Danmark. I 2013 var investeringsforeningernes formue helt oppe 

på 1.700 mia. kr. (Wendt 2014, s. 3). Årsagerne hertil kan være mange. Her kan nævnes, at man ved 

investering i investeringsforeninger nemt og billigt kan blive eksponeret til mange forskellige sektorer, 

lande og selskaber, uden selv at skulle bruge tid på at sætte sig ind i investering. Skulle man selvstændigt 

konstruere en portefølje, der var lige så veldiversificeret som investeringsforeningen giver mulighed for, 

ville det  være betydeligt dyrere i form af høje handelsomkostninger og ikke mindst mængden af tid, 

man skulle afsætte til formålet. Her kan det ligeledes nævnes, at størstedelen af danskerne formentlig 

ikke har den fornødne interesse for investering, og dermed overlades ansvaret til professionelle folk, i 

håb om at kunne opnå et fornuftigt afkast. Langt de fleste investeringsforeninger i Danmark er aktivt 

forvaltet, og det er ligeledes disse foreninger, der i videst udstrækning bliver tilbudt af 

distributionsnettet (oftest danske pengeinstitutter) til bankkunderne. For dette tager pengeinstitutterne 

sig godt betalt med årlige gebyrer på 1-2% om året, og det er derfor interessant at undersøge, hvor godt 

disse aktivt forvaltede investeringstilbud har klaret sig kontra det passivt forvaltede alternativ, der har 
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markant lavere gebyrer omkring 0.1-0.5% om året (Investering Danmark 2017, s. 17). En passiv 

investeringsforening sammensætter sin portefølje ud fra et bestemt indeks/benchmark med samme 

vægtning, og afkastet vil derfor ligge tilnærmelsesvist opad indeksets afkast. Denne løsning er 

omkostningsmæssigt billigere for investorerne, da der ikke i lige så høj grad skal afholdes omkostninger 

til eksempelvis løn til porteføljeforvaltere (Finans Danmark 2020).  

Med baggrund i ovenstående, finder jeg det interessant at undersøge, hvorledes de aktive 

investeringsforeninger har klaret sig i forhold til de passivt forvaltede og analysere hvor man som 

investor kan opnå mest værdi og det bedst mulige risikojusterede afkast. 

Problemformulering & struktur 

På baggrund af ovenstående stiller jeg følgende problemformulering: 

Har danske aktive investeringsforeninger været i stand til at outperforme passive investeringsforeninger ud fra en 

risikojusteret afkast-betragtning? 

Problemformuleringens supplerende spørgsmål og diskussionspunkt er: Hvordan står dette styrkeforhold i 

fremtiden? 

Der vil i denne sammenhæng blive kigget på danske investeringsforeninger, der handler med globale, 

fremfor udelukkende danske, aktier. Dette vil blive undersøgt induktivt ved hjælp af data fra danske 

passive og aktive investeringsforeninger samt inddragelse af investerings- og finansieringsteorier. For at 

kunne besvare ovenstående problemformulering følger jeg nedenstående struktur og 

undersøgelsesspørgsmål:  

 

a) Hvordan er passive og aktive investeringforeninger sammensat med henblik på karakteristika, 

omkostninger, ligheder og forskelle? 
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b) Hvilke traditionelle og alternative risikojusterede performancemål kan inddrages for at opnå det 

mest præcise indblik i de inkluderede investeringsforeningers risikoprofiler? 

c) Hvordan vurderer de inkluderede performancemål kvaliteten af aktive kontra passive 

investeringsforeninger? 

d) Hvilke influerende faktorer kan disse resultater perspektiveres til? 

e) Hvordan kan tesens analysepunkter og resultater bidrage til et holistisk svar på ovenstående 

problemformulering? 

Gennem denne struktur er det målet at komme med et sammenhængende svar på 

problemformuleringen med størst mulig intern og ekstern validitet. I det følgende vil jeg kortlægge, 

hvilke afgrænsninger projektet foretager. 

 

Afgrænsninger 

Geografisk fokus 

I det følgende vil diverse afgrænsinger blive uddybet, først og fremmest beslutningen om at fokusere på 

danske investeringsforeninger, der investerer i globale, fremfor danske, aktier. 

Præstationer for passive investeringsfonde afhænger i høj grad af evnen til at minimere usystematiske 

risici, således at afkastet herpå følger markedet, der vælges som benchmark (Christensen 2014, s. 99). 

Det helt store spørgsmål er i så fald; hvilket marked og hvilket benchmark? Er det mest indsigtsfuldt at 

inkludere et dansk, skandinavisk eller globalt marked? Dette afhænger naturligvis af formålet med de 

aktive fonde, der skal måles op imod det pågældende benchmark. Dette projekt ønsker i essensen at 

undersøge kvaliteten af udbudet af aktive investeringsmuligheder sammenlignet med udbudet af passive 

investeringmuligheder – her er det ikke nødvendigvis vigtigt at kigge på danske aktier, men i højere grad 

danske investeringsfondes evne til at skabe et afkast på aktier overordnet set. Derudover er der flere 
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udfordringer i at bruge det danske aktiemarked som et passivt benchmark. Det danske OMX Large Cap 

og C25 har de seneste 5 år underpræsteret det overordnede globale marked, ift. nominelt afkast, samt 

en stor andel af aktive investeringsfonde (Euroinvestor 2020). Derimod har det globale, og i 

særdeleshed det amerikanske, aktiemarked haft en mere stabil opadgående kurve, der udgør et bedre 

sammenligningsgrundlag for en verdensøkonomi, der de seneste 5 år har oplevet god, stadig vækst 

(Yahoo Finance 2020). At kigge på indekser, der følger det danske marked ville derfor kunne resultere i 

et misvisende billede af passive investeringsforeninger, hvorimod et blik på det globale aktiemarked 

dels udgør et bedre konvergerende benchmark at stille op imod aktive investeringsfonde, og dels 

bibringer minimal eksponering til usystematisk risiko, der opstår ved at kigge på en national, fremfor en 

global, økonomi (Blanchard 2017, p. 267).  

Tidsperiode 

Jeg vælger af simplicitet at fokusere på markedsdata fra januar 2016 til december 2019. Dette er muligt, 

qua perioden udgør et repræsentativt grundlag for undersøgelsesområdet. Man har set god, stabil vækst 

under såkaldte normale, tilregnelige investeringsforhold fra 2016 til 2019, og samtidig set markedets 

reaktion på en global pandemi og recessionen forårsaget af spredningen af COVID-19 (Euroinvestor 

2020). Således er perioden i sig selv et interessant udtryk for den cyklus det globale aktiemarked 

udsættes for over tid og giver et indblik i investeringsforeningers evne til at levere afkast under rolige 

vs. hektiske markedsforhold.  

Valg af fonde og benchmark 

I den kvantitative undersøgelse af risikojusterede afkast for passive og aktive investeringsforeninger er 

det vigtigt at inkludere fonde, der bedst muligt repræsenterer grupperingerne som helhed. Ved de 

passive fonde vurderes det tilstrækkeligt at inkludere to fonde samt det benchmarkede indeks, MSCI 

ACWI (All Countries World Index), som disse har til hensigt at følge (Morningstar 2012). Siden de 

passive indeksfonde har til hensigt at følge benchmark indeks én til én er det reelt ikke indsigtsfuldt at 
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inkludere mere end to fonde, hvor forskellen mellem disses resultater, fungerer som en kontroltest for, 

hvor stabilt og præcist indekset følges (Brow, Elton, Goetzmann & Gruber 2007, s. 10). Valget af lige 

netop MSCI ACWI som ”proxy” for markedsporteføljen skyldes, at dette indeks indeholder hele 2400 

aktier, og dækker således både de udviklede markeder og markeder under emerging markets kategorien. 

Alternativt kunne man have valgt MSCI World, der kun dækker 1600 aktier, men da de fleste globalt 

funderede investeringsforeninger har enten MSCI World eller MSCI ACWI som benchmark, vurderes 

det mest hensigtsmæssigt at vælge et så bredt indeks som muligt (Morningstar 2012).   

Der inkluderes desuden 10 aktive fonde, der alle investerer globalt (Yahoo Finance 2020). Disse fonde 

er ikke diversificerede i samme grad som de passive, og der tages varierende størrelser af positioner i 

forskellige markeder, alt efter hvad porteføljeforvalteren vurderer vil give det højest mulige afkast. 

Således vil afkast og standardafvigelse variere betydeligt mellem disse fonde, og af denne grund er det 

vigtigt at have en større gruppe på 10 inkluderet for at præsentere et holistisk billede (Nasdaq 2020). 

Samtidig skal disse fonde være repræsentative for de udbud som danske privatkunder bliver udbudt af 

banker eller pengeinstitutter, da det er disse udbud tesen har til formål at undersøge. Derfor vælges de 

mest benyttede fonde fra de største og mest anerkendte banker og asset management virksomheder i 

Danmark: (1) Carnegie Worldwide Globale Aktier, (2) Sparinvest Momentum Aktier, (3) Nordea Invest 

Stabile Globale Aktier, (4) Nykredit Invest Globale Fokusaktier, (5) Maj Invest Value Aktier, (6) Jyske 

Invest Globale Aktier, (7) Value Invest Globale Aktier, (8) Bankinvest Basis Globale Aktier, (9) 

Sydinvest Verden Ligevægt & Value og sidst (10) Danske Invest Global Stockpick (Nasdaq 2020). 
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Metode & viden 

Videnskabsteori 

Det er vigtigt at uddybe projektets tilgang til videnskabsteori, da dette dikterer selve arbejdsmetoden til 

det emne, jeg ønsker at undersøge samt spørgsmålet om, hvad viden er, og hvordan vi opnår den. To 

modpoler indenfor videnskabsteori er naturalisme og konstruktivisme, hvor videnskabelig realisme med 

en vis forsigtighed kan beskrives som værende en hybrid af de to førnævnte (Knutsen & Moses 2012, s. 

12). Naturalisme behandler spørgsmålet om, hvordan vi kan vide som et positivistisk fænomen. Grenen 

argumenterer for, at vi kan observere fænomener deduktivt eller induktivt for at komme med en 

videnskabelig korrekt forklaring – og at dette kan gøres objektivt, uden menneskelige fejl fra 

forudindtagelser (Knutsen & Moses 2012, s. 132). I alle henseender står konstruktivisme som modpol 

til dette standpunkt. Denne videnskabelige gren tror på, at vi mennesker har en stor rolle at spille i 

konstruktionen af vores egen afhængige verden. Det er svært at gøre objektive observationer, da vores 

hjerner filtrerer og projekterer vores interne kognitive forståelser til al information, vi indtager (Bryman 

& Bell 2015, s. 154).  

Der er således milevidt imellem de ontologiske og epistemologiske tanker i disse to grene af 

videnskabsteori. Det at undersøge, hvorvidt investeringsforeninger har været i stand til at outperforme 

deres passivt forvaltede konkurrenter går i sin kompleksitet ud på meget mere end at sammenligne to 

forskellige procentvise afkast. Der er mange faktorer at tage højde for i denne undersøgelse, såsom 

associeret risiko, risiko-villighed, markedsdynamikker, omkostningsstrukturer, fremtidig holdbarhed 

mm (Good, Hermansen & Meyer 1993, s. 59-61). En ren naturalistisk vinkel kunne potentielt set 

overse sådanne lag af kompleksitet og simplificere undersøgelsesområdet i en kritisk grad. Omvendt vil 

det være umuligt at undersøge kvantitativt materiale uden en antagelse om, at data, hvis behandlet på 

rigtig vis, er et objektivt udtryk for virkeligheden – dette ville konstant blive udfordret, hvis jeg påtog en 

konstruktivistisk vinkel til videnskabeteorien bag projektet (Knutsen & Moses 2012, s. 207).  
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Således vil både konstruktivisme og naturalisme indeholde kritiske fejl og mangler ift. udarbejdelsen af 

dette projekt. Videnskabelig realisme er en videnskabsteoretisk gren, der til en vis grad kombinerer dele 

af de to førnævnte grene. Ian Shapiro, en af den videnskabelige realismes frontfigurer, forklarer, at hvor 

denne videnskabelige gren anerkender eksistensen af en virkelig og målebar verden, der ydermere 

eksisterer uafhængigt af observatorens unikke brillelinse, undgår den samtitig ikke at overveje de lag af 

forståelse og kompleksitet, der udgør et undersøgelsesområde. Med andre ord passer den 

videnskabelige realisme godt ind i projektets fokusområde. Det er nødvendigt for projektet at stole på 

sandfærdigheden og den observationelle værdi i data og tilgængelig information, men samtidig at 

anvende en kritisk vinkel til behandlingen af denne information og data (Bryman & Bell 2015, s. 78-79). 

Det er vigtigt at perspektivere og reflektere resultater og fakta for at kunne udføre en relevant 

fortolkning af den opnåede information, og forhåbentligt kunne betragte de flere lag af kompleksitet, 

der udgør en undersøgelse af investeringsforeninger. Således argumenterer jeg for, at videnskabelig 

realisme er den bedste tilgang til besvare projektets problemformulering.  

 

Videnskabelig metode & dataindsamling 

Dette projekts undersøgelsesstrategi kortlægger en struktur, hvorfra det så præcist som muligt kan blive 

udledt, hvorvidt aktive investeringsforeninger udkonkurrerer passive investeringsforeninger. Den 

komparative risikojusterede præstation af investeringsforeninger er både det undersøgte objekt samt det 

objekt jeg ønsker at udlede teoretiske argumenter omkring. Dog ligger der en større relevans for 

projektet og dets tilhørende resultater, som går udover undersøgelsesområdets direkte grænser. 

Undersøgelsen om aktive imod passive investeringsforeninger har stor informativ og kritisk relevans til 

spørgsmålet om, hvordan man som privatperson bedst placerer sine penge – og hvorvidt de aktive 

investeringsforeninger bankerne typisk leder sine kunder i retning af, i sandhed giver den størst mulige 

værdi ift. afkast, risiko og årlige omkostninger (Danske Invest 2007). Med disse overvejelser vælger jeg 
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at strukturere projektet som et teoriskabende casestudie. Årsagen hertil findes i, at 

undersøgelsesområdet både er interessant i sig selv, men samtidig også har et generaliserende ansvar og 

betydning, der har at gøre med værdiskabelse og allokeringsbeslutninger for private og institutionelle 

investorer (Bryman & Bell 2015, s. 102). Hvor et beskrivende casestudie ville muliggøre et intensivt blik 

på investeringsforeninger i et vakuum, ville det udelade at berøre de punkter, der netop gør 

undersøgelsesområdet så interessant – navnlig dets betydning for værdiskabelse af helt almindelige 

menneskers pension og formue. Således vil dette teoriskabende casestudies primære formål stadig være 

intensivt at undersøge investeringsforeningers komparative præstationer, men dette gøres ligeledes med 

henblik på at udlede hvilken investeringsenhed, der skaber mest værdi for investorer uafhængigt af 

risiko-præference (Bryman & Bell 2015, s. 105-107).  

 

Jeg vil møde denne struktur med et stort fokus på kvantitativ metode, men med substantiel inddragelse 

af kvalitativ metode. Dette følger tilgangen om videnskabelig realisme og tillader flere vinkler af 

belysning på det valgte undersøgelsesområdes lag af kompleksitet. Et interessant og sigende eksempel 

på værdien heraf er finanskrisen i 2008. Op til finanskrisen indså man ikke de risici forbundet med 

handel af såkaldte CDOs (Collaterized Debt Obligations) og realkreditobligationer, fordi man havde en 

underliggende antagelse om, at misvedligeholdelsen af realkreditlån umuligt kunne overstige en vis 

grænse – hvilket den som bekendt endte med at gøre (Blanchard 2017, s. 159-161). Som belyst i filmen 

’The Big Short’, baseret på bogen med sammen navn af Michael Lewis, var der dog nogle få investorer, 

der stillede spørgsmålstegn ved denne antagelse igennem en detaljeret kvalitativ gennemgang af 

realkreditlånenes sammensætning samt motivationen og tankegangen bag både långivere og låntagere. 

Gennem disse analyser stod det pludselig klart, at det amerikanske marked for realkreditobligationer var 

en tikkende bombe (Blanchard 2017, s. 176). Jeg vil så vidt som muligt undgå sådanne blinde vinkler, 

der kan opstå ved et for tungt fokus på enten kvalitativ eller kvantitativ data, og i stedet skabe mulighed 
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for et perspektiverende sammenspil mellem de to. Kvantitativ data hentes primært fra Nasdaq OMX 

Nordic’s hjemmeside og fra investeringsforeningernes egne hjemmesider, samt en behandling af dette 

ud fra valid statistisk metode. En teoretisk og kvalitativ behandling af data vil derefter kontekstualisere 

informationen til kritisk at kunne undersøge investeringsforeninger ud fra forskellige 

vurderingsmetoder. For eksempel vil denne tese ikke nøjes med at analysere risikojusterede afkast 

gennem traditionelle performancemål som Sharpe Ratio eller Treynor Ratio, men inkluderer ligeledes 

alternative performancemål, der måler risiko vha. andre statistiske metoder, fx ved at kigge på negativ 

og ikke positiv standardafvigelse, maksimale fald i værdi for en given periode eller antallet af 

observationer over/under en fastsat grænseværdi (Eling & Schumacher 2006, s. 5-6). Vha. denne 

analysestruktur opnås en mere nuanceret og repræsentativ forståelse af risiko, samt hvad begrebet 

betyder for investeringsbeslutninger. 

 

En central del af at analysere undersøgelsesområdet fra flere vinkler og med indsigtsfuld balance 

mellem kvantitativ og kvalitativ data, vil derudover være en konceptuel analyse af dels ”stockpicking” 

som koncept vha. DCF, samt en kvalitativ vurdering af risikoen for en potentiel indeks boble – der kan 

have stor indflydelse på vurderingen af holdbarheden af passive investeringer. Dette hører som led i 

perspektiveringen og kontekstualiseringen af data til indflydelsesrige (eksterne såvel som interne) 

faktorer, der er vigtige at overveje for at sikre stærk intern validitet. Således flyder tankerne bag 

videnskabelig realisme, og at belyse emnet der ønskes viden om fra flere vinkler med brug af varierede 

metoder, samt planlægningen af et teoriskabende casestudie, igennem hele opgaven fra start til slut 

(Knutsen & Moses 2012, s. 15). Målet er hermed at nærme sig et så objektivt og videnskabeligt grundet 

svar på problemformuleringen som muligt. 



Christopher Bo Pedersen Afgangsprojekt 2020 HD Finansiering 

13 
 

Overblik: Investeringsforeninger 

Det vil i det følgende blive gennemgået, hvilke strukturer, der karakteriserer investeringsforeninger mht. 

omkostningsstruktur, opsætning, formål og samlet ÅOP, for at give et overblik til den videre analyse. 

Hvad er en investeringsforening 

En investeringsforening giver private investorer muligheden for at investere gennem en større 

gruppering, og tilbyder således et alternativ til at investere i aktier og obligationer enkeltvis. Investorer 

køber en andel af investeringsforeningen, også kaldet et investeringsbevis, som igen kan indløses på et 

senere tidspunkt. Investeringsforeningens afdelinger har forskellige investeringsprofiler, hvor nogle 

investerer udelukkende i aktier eller obligationer, og nogle har en mere blandet profil. Det geografiske 

fokus varierer ligeledes fra afdeling til afdeling. Formålet med en investeringsforening er således at give 

investorer mulighed for at sprede deres investeringer og dermed risiko, ud på mange forskellige 

værdipapirer. Investoren kan altså ved en relativt lav omkostning sikre sig en fornuftig risikospredning, 

og når man tænker på den mængde tid, energi og ikke mindst penge, i form af handelsomkostninger, 

der skulle lægges i selvstændigt at foretage disse handler, der ville give samme risikospredning, er en 

investeringsforening klart at foretrække ud fra et omkostningsmæssigt og tidsmæssigt synspunkt 

(Danske Invest 2007, s. 8). I denne forbindelse er det relevant at inddrage begreberne systematisk risiko 

og usystematisk risiko.  

• Systematisk risiko: Risiko, der opstår på grund af generel usikkerhed i økonomien. Det kan 

skyldes en række forskellige faktorer såsom inflation, økonomisk politik, recession osv. Denne 

type risiko rammer alle aktiver, og kan ikke bortdiversificeres (Christensen 2014, s. 64) 

• Usystematisk risiko:  Risiko, der er aktivspecifik. Et eksempel på dette fra den virkelige verden 

kunne være, da Bavarian Nordic aktien på en enkelt dag i september 2017 faldt med 48%, efter 

et afgørende studie med lægemidlet Prostvac var blevet stoppet (TV2, 2017). Denne type risiko 
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kan bortdiversificeres ved at tilføje flere aktiver til porteføljen, og derved mindske dens 

følsomhed overfor aktivspecifik risiko (Christensen 2014, s. 65).  

Oversigt på effekten af diversificering af aktier med ”antal aktier” på x-aksen og ”risiko” på y-aksen. 

(Investeringsbloggen 2020) 

 

      Figur 1      

Som det fremgår af ovenstående figur, bliver den usystematiske risiko mindre og mindre, jo flere aktier, 

der inkluderes i porteføljen. Det fremgår desuden, at den systematiske risiko er konstant, og den 

påvirkes altså ikke, af antallet af inkluderede aktier i porteføljen, og kan ikke bortdiversificeres. Investor 

opnår dermed ingen belønning eller gevinst ved at påtage sig usystematisk risiko, da denne kan 

bortdiversificeres, og netop denne diversifikationseffekt kan opnås på en omkostningseffektiv måde 

gennem køb af investeringsbeviser i en investeringsforening (Danske Invest 2007, s. 19) 

Omkostningsstruktur 

Som ejer af et investeringsbevis i en investeringsforening er man med til at dække foreningens 

driftsudgifter. Omkostninger vil formentlig altid være et varmt diskussionsemne, idet investorer 
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naturligvis er optaget af om omkostningernes art og størrelse er berettiget eller ej. I det følgende vil jeg 

gennemgå de forskellige omkostningstyper som investorer pålægges, ved at investere i en 

investeringsforening.  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostningerne har at gøre med foreningens drift, og dækker blandt andet IT, husleje, 

lønninger til personale, kontorudgifter, gebyr til investeringsforeningens depotbank mm. Der skal også 

afholdes omkostninger til foreningens distributionskanal (typisk bankfilialer), hvor medlemmerne 

modtager rådgivning, og foreningen markedsføres overfor nye potentielle investorer. Alle disse 

omkostninger dækkes af foreningens medlemmer uanset om de har modtaget rådgivning eller ej. 

Administrationsomkostningernes størrelse afhænger i høj grad af, hvad afdelingen investerer i, og hvor 

stort behovet er for investeringsrådgivning (Danske Invest 2007, s. 62).  

Foreningens handelsomkostninger 

Foreningen har naturligvis også udgifter, når den handler med værdipapirer. Investeringsforeninger kan 

qua deres størrelse købe og sælge værdipapirer til gunstigere satser end hvis det enkelte medlem selv 

skulle foretage handlerne. Hvis en forening følger en meget aktiv strategi, hvor der løbende købes og 

sælges forskellige aktier, kan denne type omkostninger hurtigt løbe op og ende med at æde store dele af 

afkastet. Afkast og udbytter til medlemmerne er opgjort efter disse omkostninger er trukket fra (Danske 

Invest 2007, s. 63).  

Medlemmernes handelsomkostninger 

Dette er investorernes egne omkostninger ved handel med selve investeringsbeviserne. 

Handelsomkostningerne omfatter både kurtage og gebyr til Værdipapircentralen, men i tillæg hertil 

kommer en omkostning i form af kursspreadet, som er forskellen mellem salgs- og købskurserne på 

beviserne (Danske Invest 2007, s. 65). I denne sammenhæng er det relevant at afdække en række 

begreber: 
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• Emissionstillæg: Når en ny investor ønsker at indtræde i en investeringsforening og købe et 

investeringsbevis, kan vedkommende risikere, at det ikke er muligt at handle direkte med en 

anden investor. I det tilfælde er investeringsforeningen nødsaget til at udstede et nyt 

investeringsbevis. Omkostningen, der er forbundet med udstedelsen af beviset ønskes ikke 

pålagt foreningens allerede eksisterende investorer, men ønskes kun pålagt den nye investor. 

Denne omkostning kaldes et emissionstillæg, og investoren er således nødt til at betale en 

højere pris end den indre værdi1 på investeringsbeviset.  

• Indløsningsfradrag: Ligeledes pålægges investor en handelsomkostning, når vedkommende 

ønsker at indløse sit investeringsbevis. Hvis ikke beviset kan handles direkte med en anden 

investor, der ønsker at købe det, pålægges den udtrædende investor et indløsningsfradrag. Det 

betyder, at ved både udstedelse og indløsning af investeringsbeviser, er det udelukkende den 

enkelte investor, der pålægges meromkostningen i form af enten et emissionstillæg eller et 

indløsningsfradrag. Dette kommer til udtryk ved, at emissionskursen ved køb er højere end den 

indre værdi, og på samme måde er indløsningskursen lavere end den indre værdi, når et 

investeringsbevis ønskes indløst (Danske Invest 2007, s. 71).  

ÅOP 

I 2007 introducerede Investeringsforeningsrådet (IFR) et nyt nøgletal, der forsøgte at gøre det lettere 

for investorer at sammenligne omkostninger på tværs af konkurrerende investeringsforeninger. Årlige 

Omkostninger i Procent (ÅOP) samler alle omkostninger i ét enkelt tal. ÅOP beregnes på baggrund af 

en investeringshorisont på syv år, og er derfor et udtryk for de årlige omkostninger ved at eje et 

investeringsbevis i en given investeringsforening i syv år (Danske Invest 2007, s. 66). 

 
1 Den indre værdi på investeringsbeviset er kursværdien i alt, delt med antallet af udstedte investeringsbeviser 
(Danske Invest 2007, s. 69) 
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Kritik af ÅOP 

I en rapport udarbejdet af Miranova i 2016, fremføres det, at årlige udgifter i de danske aktive 

investeringsforeninger er markant højere end antaget af ÅOP, og at omkostningsbilledet er mere 

nuanceret end som så. Ifølge deres beregninger er der indirekte handelsomkostninger på tværs af de 

danske aktive investeringsforeninger på helt op til 4 mia. kr. som ikke er medregnet i ÅOP (Miranova 

2016). Nedenstående tabel angiver hvilke omkostninger der er indeholdt i ÅOP (de øverste seks 

poster), samt hvilke indirekte handelsomkostninger, der jf. Miranovas analyse også burde tages højde 

for i nøgletallet (de seks nederste poster).  

Oversigt på omkostningsstrukturen for aktive investeringsforeninger i Danmark (Miranova 2016). 

 

Figur 2 

De tre midterste poster (kursspænd, valutamarginer og Market Impact) er alle omkostninger forbundet 

med handel indenfor foreningerne. Disse indirekte omkostningstyper bidrager med 0,44 procentpoint 

oveni den officielle ÅOP, mens tab som følge af kontantbeholdninger, tabt refusion af udbytteskat og 

det faktum at investeringsbeviserne indløses oftere end den nuværende ÅOP-model antager, bidrager 

med 0,19 procentpoint. Særligt punktet omkring reduceret ejertid er interessant at kigge nærmere på. 

ÅOP afspejler som nævnt de årlige omkostninger i % ud fra en investeringshorisont på syv år, og tallet 

hviler dermed på en antagelse om, at den gennemsnitlige investor holder investeringsbeviser i syv år. 
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Der findes dog ingen statistikker, der understøtter denne antagelse. Tværtimod viser tal fra IFR fra 

2009-2011 at den gennemsnitlige holdetid for investeringsbeviser var 4.45 år (Miranova 2016). Den 

gennemsnitlige investor handler altså investeringsbeviserne oftere end ÅOP antager, og det er med til at 

undervurdere branchens reelle omkostninger. Alt i alt viser beregningerne, at de indirekte 

handelsomkostninger bidrager til en reel ÅOP, der er 0.65 procentpoint højere end de officielle 1.38% 

som er et gennemsnit af de mere end 500 aktive danske investeringsforeninger.  

Moderne porteføljeteori 

De følgende afsnit kommer til at berøre et centralt spørgsmål for denne opgave, navnligt hvordan man 

måler afkast overfor risiko, og således hvordan man vurderer og rangerer den historiske præstation af 

aktive og passive fonde. Først og fremmest redegøres der for moderne porteføljeteori som helhed, 

hvorefter anvendte metoder til beregning af risikojusteret afkast med fokus på CAPM, vil blive 

gennemgået. 

Harry Markowitz’ porteføljeteori 

Idéen om diversificering af risiko blev først introduceret af Harry Markowitz i 1952 i hans artikel 

”Portfolio Selection”. Artiklen er et flagskib inden for moderne porteføljeteori, og var den første til at 

beskrive sammenhængen mellem afkast og risiko så dybdegående. Teorierne er i dag stadig bredt 

anvendt, både hvad angår porteføljevalg/optimering og performancemåling (Brealey, Myers & Allen 

2017, s. 192). Markowitz udviklede desuden den såkaldte efficiente rand. Den efficiente rand består af 

den mest effektive kombination af risikofyldte aktiver, forstået på den måde, at det forventede afkast 

for en given risiko er størst mulig, eller omvendt at risikoen er mindst mulig for et givent forventet 

afkast. I praksis arbejder porteføljeforvaltere med forskellige efficiente rande, da de eksempelvis kan 

arbejde under forskellige investeringsstrategier eller politikker, og dermed har forskellige 

investeringsbeføjelser eller risikoappetit. Udover risikofyldte aktiver har investorer også mulighed for at 

placere midler til den risikofrie rente. Porteføljer på den efficiente rand kan således kombineres med 
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den risikofrie rente. I denne sammenhæng er der én enkelt portefølje, der er de andre overlegen. Denne 

portefølje findes, hvor en lige linje fra det risikofrie aktiv tangerer den efficiente rand. Dette punkt er 

den mest optimale portefølje ud fra et afkast/risiko optimerende perspektiv (Christensen 2014, s. 67). 

Linjen kaldes også Capital Market Line (CML) og kan matematisk defineres som:  

𝐸(𝑟𝐶) = 𝑟𝑓 +
𝐸(𝑟𝑃) − 𝑟𝑓

𝜎(𝑟𝑝)
∗ 𝜎(𝑟𝑐) 

Hvor 𝐸(𝑟𝐶) er det forventede afkast kombinationen af den risikofrie rente og den risikofyldte portefølje, 

𝜎(𝑟𝑐) er standardafvigelsen på afkastet af kombinationen mellem den riskofrie rente og den risikofyldte 

portefølje, 𝑟𝑓 er den risikofrie rente, 𝐸(𝑟𝑃) er det forventede afkast på den risikofyldte portefølje og 𝜎(𝑟𝑝) er 

standardafvigelsen på den risikofyldte portefølje.  

Hældningen på CML er den såkaldte ’Reward to to Variablitity Ratio’, der angiver riskopræmien på den 

risikofyldte markedsportefølje pr. risikoenhed. Den optimale kapitalmarkedslinje er den, der har den 

højeste Reward to Variability Ratio, dvs. den største hældning, der dermed giver den største 

risikopræmie pr. enhed risiko. Investorer vil placere sig på CML afhængig af deres risikoaversion. Meget 

risikoaverse investorer, vil have en større andel af det risikofrie aktiv i deres portefølje, og risikovillige 

investorer kan geare deres investeringer ved at låne til den risikofrie rente (Christensen 2014, s. 76-77). 

CML er grafisk repræsenteret nedenfor:  

Capital Market Line (CML) graf med standardafvigelse på x-aksen og afkast på y-aksen. Den orange linje 

repræsenterer kapitalmarkedslinjen, hvor den blå repræsenterer den efficiente rand (Wallstreetmojo 2020).  
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Figur 3 

Capital Asset Pricing Modellen 

I 1960’erne introducerede William Sharpe, Jack Treynor og John Lintner Capital Asset Pricing 

Modellen (CAPM) til prisfastsættelse af finansielle aktiver. Modellen viser således sammenhængen 

mellem det forventede afkast på et aktiv og aktivets systematiske risiko, målt ved beta. Beta beskriver 

hvor følsomt aktivet er overfor markedet og beregnes som kovariansen mellem aktivet og markedets 

afkast divideret med markedets varians. Markedsporteføljens beta er per definition 1, mens den 

risikofrie rente har en beta på 0, da man ikke opnår en risikopræmie ved at investere i et risikofrit aktiv.  

Modellen beskriver ligeledes at risikopræmien på aktiver med betaværdier forskellige fra 0 og 1 kan 

beskrives som en lineær funktion af aktivets beta ganget med risikopræmien på markedet (Brealey, 

Myers & Allen 2017, s. 201-202):  

 𝑟𝑖 − 𝑟𝑓 = 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) → 𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∗ (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

Hvor 𝑟𝑖 er afkastet på aktiv i, 𝑟𝑓 er den risikofrie rente, 𝑟𝑚 er afkastet på markedsporteføljen og 𝛽𝑖 er 

aktiv i’s følsomhed overfor markedsporteføljen.  
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Denne sammenhæng kaldes også Security Market Line (SML). Alle korrekt prissatte aktiver bør ligge på 

denne linje: 

Grafisk illustration af Security Market Line (SML) (Analystnotes 2020).  

 

Figur 4 

Disse teorier er vigtige at forstå i såvel porteføljekonstruktionssammenhæng som performanceanalyse, 

da de i dag danner grundlag for tankegangen, der bruges til at måle risikojusteret afkast, hvor særligt 

Sharpe Ratio, Treynor Ratio og Jensen’s Alpha er fremtrædende metoder. 

Risikojusterede performancemål 

Fælles for alle risikojusterede performancemål er, at de i en eller anden grad sammenligner afkast med 

den forbundne risiko, der er taget for at opnå det afkast. Generelt set måles afkastet enten som det 

absolutte afkast eller et merafkast over eksempelvis den risikofrie rente, mens de store uenigheder 

opstår, når risikoen skal kvantificeres. Dette har sidenhen ført til fødslen af en lang række alternative 

performancemål, der alle kommer med forskellige bud på, hvordan risiko bedst måles. Behovet for et 

risikojusteret afkast er blevet større over de senere år. Særligt i forbindelse med den voksende tilslutning 

til diverse investeringsfonde, herunder eksempelvis hedgefonde og investeringsforeninger, har 

investorer et behov for at kunne vurdere de forskellige alternativers performance op imod hinanden. 
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Jeg vil nu gennemgå nogle af de først introducerede performancemål i den finansielle litteratur og 

samtidig fokusere på mangler og begrænsninger forbundet hermed.   

 

Sharpe ratio 

Sharpe ratioen blev introduceret af William Sharpe i 1966, og kan siges at være det første risikojusterede 

performancemål i historien. På grund af dets enkelhed og simple anvendelse er det stadig et af de mest 

brugte i performancemåling nutildags. Sharpe ratio måler merafkastet over standardafvigelsen, og er 

således et udtryk for risikopræmien pr. enhed standardafvigelse. Det er ligeledes hældningen på 

kapitalmarkedslinjen (CML), der tangerer den efficiente rand. Sharpe ratio kan opstilles på følgende 

måde (Christensen 2014, s. 155): 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑝 − 𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

Hvor 𝑅𝑝 er porteføljens afkast, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente og 𝜎𝑝 er porteføljens standardafvigelse. En 

klar fordel ved Sharpe ratio er, at den er nem at anvende, da middelværdi, standardafvigelse og 

historiske afkast er forholdsvis nemme at beregne og forstå. Det faktum at standardafvigelsen anvendes 

til at måle risiko, er en af de væsentligste mangler ved Sharpe ratioen.  

For det første skyldes det, at standardafvigelsen antager normalfordelte afkast. Denne antagelse er dog 

blevet afvist, og undersøgelser viser at ekstreme tilfælde på de finansielle markeder forekommer 

hyppigere end forudsagt af normalfordelingen (Mandelbrot 1963, s. 2). Særligt studier i hedgefonde har 

vist at afkastet langt fra er normalfordelt qua fondenes dynamiske investeringsstrategier og anvendelse 

af både gearing og derivater (Brooks & Kat 2002, s. 1). Det synes derfor tvivlsomt, at Sharpe ratio 

skulle være et godt mål for risiko, hvis afkastet ikke er normalfordelt.  
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For det andet skelner standardafvigelsen ikke mellem om volatilitet er i form af positive eller negative 

afvigelser fra middelværdien. Det betyder at alle afvigelser straffes i Sharpe ratioen, uagtet om de er 

positive eller negative. Dette virker meningsløst, da man derved ville kunne opnå en højere Sharpe ratio 

ved at fjerne de største, mest ekstreme positive afvigelser, selvom store positive afvigelser burde 

opfattes som gavnlige, og ikke burde forbindes med øget risiko (Harding 2002, s. 2). Der er derved 

væsentlige mangler og stor usikkerhed forbundet med Sharpe ratioens resultater. Dette kan bedst 

illustreres ved et eksempel. Nedenstående figur viser to afkastfordelinger med samme Sharpe ratio, men 

med forskellig skævhed2. Fordelingen til venstre udviser positiv skævhed, og det er således mere 

sandsynligt at opnå et afkast over middelværdien end det er tilfældet for den venstreskæve fordeling. 

Denne nuancering ignoreres fuldstændig af Sharpe ratioen, og eksemplet viser, at performancemåling 

baseret udelukkende på dette ene performancemål, kan føre til forkerte investeringsbeslutninger.  

Figur til venstre repræsenterer positiv skævhed, også kaldet højreskæv fordeling; Figur til højre repræsenterer negativ 

skævhed, også kaldet venstreskæv fordeling (Red Rock Capital 2019, s. 1).  

 

Figur 5 

Ligeledes kritiseres det, at der i tilfælde hvor afkastet producerer en række meget små positive afkast, vil 

kunne observeres en meget høj Sharpe ratio pga. den lave standardafvigelse på trods af meget små 

 
2 Begrebet skævhed uddybes i afsnittet “deskriptiv statistik” 
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afkast. Hvis man eksempelvis investerede i en erhvervsobligation med AAA rating, som burde give et 

afkast marginalt højere end den risikofrie rente, ville Sharpe ratio ikke være et godt mål for investorens 

dygtighed, da dette scenarie ville medføre en højere Sharpe ratio end hvis man f.eks. opnåede et afkast 

på 1% over den risikofrie rente med en standardafvigelse på tilsvarende 1% (Harding 2002, s. 2). 

Således er der adskillige blinde vinkler ved anvendelse af Sharpe ratio. 

Treynor ratio 

Et andet performancemål fra CAPM-universet er Treynor ratioen. Det blev introduceret i 1965 af Jack 

Treynor, og defineres således:  

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜: 
𝑅𝑖−𝑅𝑓

𝛽𝑖
, hvor 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente og 𝛽𝑖 er aktiv i’s 

systematiske risiko, også kaldet beta, der skal forstås som aktiv i’s følsomhed overfor (Christensen 

2014, s. 156).  

Treynor ratio er et risikojusteret performancemål, der angiver merafkastet pr. enhed systematisk risiko. 

Specifikt kan Treynor ratioen visualiseres som hældningen på SML. I og med at Treynor ratio benytter 

den udiversificerbare risiko som risikomål, er Treynor ratio i teorien anvendelig til at vurdere afkastet 

på veldiversificerede porteføljer såsom investeringsforeninger, da disse porteføljer i teorien kun burde 

være eksponeret overfor denne type risiko. I praksis er det dog enormt svært at estimere beta, da det 

næsten er umuligt at genskabe den sande markedsportefølje. MSCI World-indekset, der består af aktier 

fra 23 veludviklede markeder, benyttes hyppigt som benchmark i betaberegninger. Benchmark-indeks 

er typisk begrænset til én aktivklasse, eksempelvis aktier, obligationer eller råvarer. Det ville dog være 

mest retvisende, at konstruere et benchmark, der dækkede så mange aktivklasser på samme tid som 

muligt, da den sande teoretiske markedsportefølje i henhold til CAPM består af alle tænkelige 

investeringsaktiver (Ephraim & Konstantinos 2004, s. 1). Treynor ratioens største svaghed er således, at 

sande betaværdier stort set er umulige at beregne. Desuden kan betaværdier manipuleres med, da valget 

af benchmark ene og alene bestemmer størrelsen af beta. Eksempelvis kan en lav betaværdi (og dermed 
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høj Treynor ratio) opnås, ved at måle afkastet af en portefølje op imod et meget volatilt indeks. Dette 

ville give et falsk billede af lav markedsrisiko, og dermed føre til en forkert rangering af performance. 

Desuden er det afgørende, i hvor høj grad variationerne i det valgte benchmark forklarer variationerne i 

den valgte aktie eller investeringsforening. Dette kaldes også R2 eller forklaringsgraden, og er et udtryk 

for i hvor høj grad variationerne i variabel X kan forklare variationerne i variabel Y (Kidd 2011, s. 2). Et 

eksempel herpå kunne være at S&P 500 havde en forklaringsgrad på 0.10 overfor Novo Nordisk aktien. 

Det ville betyde, at 10% af variationerne i Novo Nordisk aktiens bevægelser kunne forklares ud fra 

bevægelserne i S&P 500. Dette ville næppe være nok til at kunne drage nogen form for brugbar 

konklusion, og derfor er det vigtigt at medtage R2 i sine overvejelser, når beta anvendes som risikomål.  

Jensens Alpha 

Det tredje og sidste CAPM-baserede performancemål blev introduceret af Michael Jensen i 1969.  

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛′𝑠 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎: 𝛼 = (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝜀𝑝, hvor 𝛼 udtrykker forskellen mellem afkastet 

på porteføljen og afkastet forudsagt af CAPM, 𝛽 er et udtryk for følsomheden overfor markedet, 𝜀𝑝 er 

fejlleddet, der bør være lig nul, 𝑅𝑝 er afkastet på porteføljen, 𝑅𝑚 er afkastet for markedet og 𝑅𝑓 er det 

risikofri afkast.  

Alpha angiver forskellen mellem aktivets realiserede risikopræmie (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) og aktivets forventede 

risikopræmie 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓). Sagt på en anden måde er det forskellen mellem det realiserede afkast og 

det forventede afkast forudsagt af CAPM (Kidd 2011, s. 2).  

SML linjen er en grafisk repræsentation af det CAPM-forudsagte afkast på basis af den systematiske 

risiko. Hvis et aktiv producerer et afkast, der er højere end forudsagt af dets beta, vil markedsdeltagerne 

ifølge teorien købe op i aktivet, aktivets pris vil stige, og afkastet vil således falde indtil det igen ligger på 

SML. I det omvendte scenarie, vil investorer sælge ud af et aktiv, hvis afkastet er lavere end aktivets 

beta forudsiger. Som konsekvens af dette, burde prisafvigelser fra SML kun kunne finde sted, i meget 
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korte tidsrum, da markedet hurtigt ville opdage prisfejlen og bringe aktivet i balance. Aktive 

porteføljeforvaltere forsøger at identificere disse prisfejl før markedet opdager dem. Har man succes 

med dette, vil man opnå et højere afkast, end den påtagne markedsrisiko ville forudsige (Lhabitant 

2004, s. 73-74).  

Grafisk Illustration af Security Market Line med risiko (beta) på x-aksen og afkast å y-aksen. Punktet over linjen 

repræsenterer positiv alpha-værdi (Slideshare 2020).  

 

Figur 6 

Ifølge CAPM bør investorer udelukkende belønnes for at løbe systematisk risiko. Som konsekvens 

heraf bør alpha i teorien altid være 0.  

Forskelle og ligheder mellem Sharpe, Treynor og Jensens Alpha 

Fælles for Sharpe og Treynor er, at de er relative performancemål. De fungerer bedst i scenarier, hvor 

investeringsalternativer skal vurderes op imod hinanden, og er mindre velfungerende, når individuel 

performance skal måles. Når Sharpe og Treynor ratios sammenlignes, er det vigtigt at være opmærksom 

på forskellen i nævneren. Er der stor forskel i rangeringen af investeringen afhængig af om man bruger 

Sharpe eller Treynor, kan det skyldes at porteføljen indeholder en relativt stor andel usystematisk risiko, 

altså at den ikke er veldiversificeret. Omvendt burde en komplet veldiversificeret portefølje give den 
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helt samme værdi, uanset om man anvendte Treynor eller Sharpe ratio, da porteføljen i så fald kun ville 

indeholde systematisk risiko.  

Ovenstående tre performancemål, har alle deres rødder i den moderne porteføljeteori. Særligt Sharpe 

ratio bygger på antagelsen om at afkastet af finansielle aktiver følger en bestemt fordeling, navnligt en 

normalfordeling. Således opfanges den komplette risiko ikke, hvis fordelingen udviser skævhed eller 

kurtosis3. Treynor ratio og Jensens alpha bygger på CAPM, og antager dermed at risikoen forbundet 

med et aktivs afkast, kan beskrives ud fra en enkelt systematisk risikofaktor. Denne risikofaktor er 

ydermere vanskelig at estimere, hvilket blot bidrager yderligere til listen af svagheder ved disse 

performancemål.   

Faldgruber ved alpha estimering 

Som beskrevet ovenfor kan alpha estimeres vha. CAPM. I praksis estimeres alpha via en simpel lineær 

regression af aktivets afkast overfor afkastet på markedsporteføljen. I tilfældet af CAPM er forskriften 

for en sådan simpel lineær regression (Lhabitant 2004, s. 182).  

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖(𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝜀𝑖 

Hvor 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente, 𝛼𝑖 er alpha for aktiv i, 𝑅𝑀 er akastet på 

markedsporteføljen, 𝛽𝑖 er aktiv i’s følsomhed overfor markedsporteføljen og 𝜀𝑖 er fejlleddet.  

CAPM benytter således én enkelt faktor til at forklare afkastet af finansielle aktiver, navnligt en bred 

maksimalt veldiversificeret portefølje bestående af alle risikofyldte aktiver. Det forventede afkast 

afgøres dermed udelukkende af aktivets følsomhed overfor den systematiske risikofaktor.  

 
3 Begrebet kurtosis gennemgås i afsnittet “deskriptiv statistik” 
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Alpha er, som gennemgået tidligere, forskellen mellem det realiserede afkast og det forventede afkast på 

baggrund af aktivets følsomhed overfor den systematiske risikofaktor. Desuden omtales positiv alpha 

ofte som den merværdi en aktiv porteføljeforvalter har været i stand til at generere.  

En af CAPM’s helt store kritikere er Richard Roll (1977). Roll argumenterer for, at alle empiriske tests 

af CAPM er invalide, da det er umuligt at replikere den sande markedsportefølje. Markedsporteføljen 

bør i teorien bestå af alle tænkelige investeringsaktiver, herunder ejendomme, råvarer, alternative 

investeringer, smykker osv. Alle hidtige tests betragtes derfor af Roll som invalide, mens CAPM 

betragtes som umulig at teste (Lhabitant 2004, s. 183). Det synes ydermere tvivlsomt, at afkastet på 

finansielle aktiver skulle kunne beskrives fyldestgørende ud fra en enkelt faktor. For at komme denne 

udfordring til livs introduceres flerfaktormodeller.  

Fama French 5 faktor modellen 

I 1992 offentliggjorde Fama & French deres 3-faktormodel. Modellen søger at tilbagevise CAPM’s 

antagelse om, at systematisk risiko kan forklares ud fra én faktor, til fordel for en model, der brugte tre 

faktorer til at forklare systematisk risiko. Disse faktorer var:  

• Small Minus Big (SMB): En såkaldt size faktor, der er en portefølje bestående af selskaber med 

lav markedsværdi fratrukket en portefølje bestående af selskaber med høj markedsværdi. 

Rationalet bag denne faktor er, at small cap selskaber er mere risikable, og dermed 

gennemsnitligt giver et bedre afkast.  

• High Minus Low (HML): En portefølje bestående af selskaber med lav kurs/indre værdi 

(undervurderede selskaber) fratrukket en portefølje af selskaber med høj kurs/indre værdi 

(overvurderede selskaber). Ligeledes er tankegangen bag denne faktor, at selskaber med en høj 

markedskurs i forhold til bogført værdi, vil være mere risikable og dermed give et højere afkast 

gennemsnitligt (Fama & French 1992).  
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Senere hen tilføjede Fama og French yderligere to faktorer til deres model med henblik på at øge 

forklaringsgraden endnu mere. Faktorerne var:  

• Robust Minus Weak (RMW): En portefølje bestående af selskaber med høj såkaldt ”operating 

profitability” fratrukket afkastet af en portefølje bestående af selskaber med lav ”operating 

profitability”.  

• Conservative Minus Aggresive (CMA): En portefølje af selskaber med lav kapitalforbrug 

fratrukket afkastet af en portefølje af selskaber med højt kapitalforbrug (Fama & French 2014). 

Modellen ser således ud i et ex-post format:  

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,1 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑖,2∗ 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,3∗ 𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖.4 ∗ 𝑅𝑀𝑊 + 𝛽𝑖,5 ∗ 𝐶𝑀𝐴 + 𝜀𝑖 

Hvor, 

• 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i,  

• 𝑅𝑓 er den risikofrie rente,  

• 𝑅𝑚 er afkastet på markedsporteføljen 

• 𝛽𝑖,1, 𝛽𝑖,2, 𝛽𝑖,3, 𝛽𝑖.4, 𝛽𝑖,5, 𝛽𝑖,6 er faktorfølsomheder  

• 𝑆𝑀𝐵, 𝐻𝑀𝐿, 𝑅𝑀𝑊 𝑜𝑔 𝐶𝑀𝐴  er henholdsvis faktorerne: Small Minus Big, High Minus Low, 

Robust Minus Weak og Conservative Minus Agressive. 

Alpha i Fama French modellen samt de fem betakoeffiencter estimeres ligesom CAPM’s alpha via 

lineær regression.  

Bias associeret med alpha estimering 

Som beskrevet ovenfor kan alpha både estimeres via en enfaktormodel (CAPM) og en flerfaktormodel 

(Fama French). Hvis teorien om at der eksisterer fem systematiske risikofaktorer, der driver afkastet på 

finansielle aktiver, så vil der opstå stor divergens imellem alpha værdier beregnet på baggrund af CAPM 
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og alpha værdier beregnet på baggrund af Fama French (Gorman & Weigand 2007, s.7). Dette 

medfører følgende sammenhæng:  

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝐵𝑖𝑎𝑠 = 𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 − 𝑠𝑎𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 =  𝛼𝐶𝐴𝑃𝑀 − 𝛼𝐹𝑎𝑚𝑎𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ 

Som det fremgår af ovenstående formel kan bias både være negativ og positiv. En small cap aktie alpha 

værdi vil eksempelvis højst sandsynligt have en positiv bias, da den overvurderes af CAPM. Omvendt 

vil en large cap aktie formentlig have en negativ bias. I forhold til aktiv kapitalforvaltning er dette en 

interessant problemstilling at inddrage. CAPM er fortsat den model, der anvendes bredest både i 

akademisk og praktisk sammenhæng. 75% af professorer anbefaler modellen til at beregne 

forventet/krævet afkast, mens ca. 74% af CFO’s benytter modellen i deres daglige arbejde (Da & Guo 

2009, s. 3). Alpha benyttes endvidere i stor stil af aktive porteføljeforvaltere til at påvise et positivt 

merafkast, men under forudsætning af, at Fama French femfaktormodellen er nøjagtig til at forklare 

hvilke faktorer, der driver afkastet af finansielle aktiver, så vil alpha beregnet på baggrund af CAPM 

ikke korrekt repræsentere den merværdi som aktiv porteføljeforvaltning angiveligt skulle bibringe.  

Eksempelvis kan en porteføljeforvalter komme til at fremstå dygtig ved at eksponere sin portefølje 

overfor value aktier4 med lav kurs/indre værdi, og samtidig måle alpha vha CAPM. CAPM ville ikke 

opfange eksponeringen over for HML faktoren, og ville dermed tilskrive merafkastet over CAPM 

dygtighed. I det tilfælde ville alpha være signifikant forskellig fra 0 og have en positiv bias. Ved at 

korrigere alpha for HML faktoren, ville alpha værdien komme ikke længere være signifikant forskellig 

fra 0, da aktivets følsomhed over for HML faktoren nu ville indgå som forklarende variabel i modellen. 

Investorer bør derfor i teorien altid undersøge, om deres aktive porteføljeforvalter er eksponeret 

overfor risikofaktorer, som ikke opfanges af den klassiske CAPM. Ved at anvende Fama French 

modellen ville man formentlig kunne afsløre, at den genererede alpha, som i teorien skulle 

 
4 Value aktier defineres som aktier, der ud fra én eller flere parametre synes undervurderet af markedet. Eksempelvis kan en 
aktie have en lav markedskurs ift den bogførte værdi af egenkapitalen. Således er et selskab undervurderet på baggrund af 
kurs/indre værdi (Nordnet 2020) 
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retfærdiggøre aktiv forvaltning som koncept og de høje omkostninger forbundet hermed, i 

virkeligheden skyldes eksponering overfor faktorer, som investor med al sandsynlighed selv kunne 

finde eksponering overfor til en meget lavere omkostning. Dette kunne eksempelvis være via en small 

cap indeksfond eller lignende.  

Som led i analysen, vil jeg derfor inddrage en flerfaktormodel for at undersøge hvordan alpha ændrer 

sig, afhængig af om CAPM anvendes eller om flere faktorer inddrages. Til dette vil jeg benytte mig af en 

modificeret udgave af Fama French femfaktormodellen, der tilføjer endnu en faktor. Modellen ved 

navn Carhart 4-faktormodellen (Carhart 1997), tilføjer en WML faktor (Winners Minus Losers). 

Faktoren skal forstås som en momentum faktor, bestående af en portefølje af aktier med der har haft 

højt momentum henover en 12 måneders periode fratrukket afkastet af en portefølje af aktier med lavt 

momentum. Den anvendte model vil derfor være en variant af Fama French femfaktormodellen tilføjet 

en momentumfaktor, som foreslået af Carhart. Således kommer modellen til at bestå af seks faktorer i 

alt. 

 

Deskriptiv statistik 

Det vil nu blive undersøgt dybere hvilke fejl og blinde vinkler det kan medføre blot at kigge på 

traditionelle performancemål. Den klassiske Markowits-porteføljeteori antager, at afkastet på aktiver 

følger en normalfordeling, og at denne fordeling kan beskrives tilstrækkeligt ud fra middelværdi og 

standardafvigelse alene. Således ignorerer modellen en fordelings tredje og fjerde moment, navnlig 

kurtosis og skævhed. Hvis graden af kurtosis og skævhed klassificerer afkastserien som ikke værende 

normalfordelt, betyder det, at disse performancemål ikke tilfredsstillende er i stand til at måle den 

associerede risiko. Normalfordelingsantagelsen undersøges via en Jarque Bera-test.  
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Normalfordelingen 

Normalfordelingen er en kontinuert sandsynlighedsfordeling, hvor værdierne kan strække sig fra 

[−∞; ∞]. Normalfordelingen er symmetrisk omkring sin middelværdi, og kan beskrives ud fra to 

momenter, hvor det første moment er middelværdien og det andet er standardafvigelsen. I 

investeringssammenhæng er sandsynligheden for at opnå et afkast over middelværdien den samme som 

sandsynligheden for at opnå et afkast under middelværdien. Afstanden af et givent afkast til 

middelværdien beskrives ved standardafvigelsen (Lhabitant 2004, s. 46).  

Grafisk Illustration af en normalfordeling (Dietary Assesment Primer 2020) 

 

Figur 7 

I ovenstående figur ses det, at 68.2% af observationerne i en normalfordeling ligger mindre end én 

standardafvigelsen væk fra middelværdien. Ligeledes er 95.4% af observationerne indenfor 2 

standardafvigelser fra middelværdien. I investeringssammenhæng er normalfordelingen altså et værktøj, 

der kan vise os med hvilken sandsynlighed, vi kan forvente et givent afkast, såfremt afkastet rent faktisk 

er normalfordelt – hvorvidt dette er tilfældet afgøres af fire momenter.  

Første og andet moment: Middelværdi og standardafvigelse 

Det forventede afkast er lig med middelværdien af en afkastserie. Investorer vil altid søge mod det 

højeste forventede afkast, men det ville ikke være tilstrækkeligt at basere sin investeringsbeslutning på 
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denne baggrund alene. Standardafvigelsen skal ligeledes inddrages for at skabe et mere helt billede af 

investeringens forventede afkast og risikoen forbundet hermed.  

Standardafvigelsen, der beskriver hvor meget en variabels observationer svinger om dets middelværdi,  

beregnes som kvadratroden af summen af de kvadrerede afvigelser fra middelværdien (Christensen 

2014, s. 59): 

𝜎 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖 − X̄)2

𝑛

𝑖=1

 

Hvor 𝑥𝑖 er hver enkelt observation, X̄ er middelværdien og 𝑁 er antallet af observationer.  

Tredje moment: Skævhed 

Skævheden er en fordelings tredje moment, og defineres matematisk på følgende måde:  

𝑆 =
1

𝑇
∑(

𝑅𝑡−1,𝑡 − �̅�

𝜎

𝑇

𝑡=1

).
3 

Hvor 𝑆 er skævheden, 𝑅𝑡−1,𝑡 er afkastobservationen fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t, �̅� er 

middelværdien og 𝜎 er standardafvigelsen.  

Hvis en fordeling ikke er symmetrisk fordelt omkring sin middelværdi, vil den udvise en eller anden 

grad af enten positiv eller negativ skævhed. Hvis skævheden er positiv, vil der være mange små negative 

afvigelser, samtidig med at der er større positive afvigelser, der resulterer i en længere mere markant 

hale mod højre. En sådan fordeling er typisk at foretrække. Omvendt vil en negativt skæv fordeling 

udvise små gevinster, men til gengæld en lang hale mod venstre, hvilket typisk ikke er ønskeligt for en 

investor (Lhabitant 2004, s. 97).  
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Figur til venstre repræsenterer positiv skævhed, også kaldet højreskæv fordeling; Figur i midten repræsenterer en 

symmetrisk fordeling, hvor median=middelværdi; Figur til højre repræsenterer negativ skævhed, også kaldet venstreskæv 

fordeling (Managed Futures Investing 2020) 

 

Figur 8 

Positiv skævhed medfører at middelværdien trækkes mod højre, mens det omvendte er tilfældet for 

negative skævheder. I investeringssammenhæng er skævheden er det afgørende at undersøge 

skævheden i et aktivs afkastfordeling. Investor bør ikke være indifferent hvad angår skævhedens 

karakteristika, og det er derfor nødvendigt at forsøge at inkorporere den i en performanceanalyse.  

Fjerde moment: Kurtosis 

Kurtosis er en fordelings fjerde moment, og defineres (Lhabitant 2004, s. 47-48):  

𝐾 =
1

𝑇
∑(

𝑅𝑡−1,𝑡 − �̅�

𝜎

𝑇

𝑡=1

).
4 − 3 

Hvor 𝐾 er fordelingens kurtosis, , 𝑅𝑡−1,𝑡 er afkastobservationen fra tidspunkt t-1 til tidspunkt t, �̅� er 

middelværdien og 𝜎 er standardafvigelsen.  

En fordelings kurtosis refererer til hvor tykke dens ”haler” er. Således måler kurtosis hvor mange 

ekstreme observationer, der forekommer til den ene eller anden side af middelværdien. Hvis en 

fordeling udviser høj kurtosis, vil observationerne i halerne overstige det, der kan forventes ud fra en 
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normalfordeling, hvor fordelingen vil være symmetrisk, og langt størstedelen af observationerne vil 

ligge inden for +- 3 gange standardafvigelsen. Hvis fordelingens haler tydeligt overskrider denne 

grænseværdi, udviser den høj kurtosis. Hvis der er tale om afkastfordelingen på et investeringsaktiv, er 

dette således endnu en vigtig faktor at tage højde for som investor. Hvis kurtosis er høj, vil halerne på 

fordelingen fremstå tykkere, og topstejlheden vil fremstå mere markant, da der vil være en højere 

forekomst af ekstreme afkastobservationer (positive eller negative), end hvad der er forventeligt ud fra 

en normalfordeling. Dette kaldes en leptokurtisk fordeling. Udvises der omvendt lav kurtosis, vil 

afkastfordelingens mest ekstreme observationer være mindre ekstreme end en normalfordelings. Dette 

kaldes også for en platykurtisk fordeling, og for investorer udgør en sådan fordeling et stabilt og 

forudsigeligt afkast, da der i kun meget sjældne tilfælde vil komme ekstreme outliers. Den mesokurtiske 

fordeling er kendetegnende for normalfordeling, som per definition har en kurtosis på 3 (Lhabitant 47-

48). De tre typer af kurtosis kan se på figuren nedenfor:  

3 typer af kurtosis: Mesokurtisk, Leptokurtisk & Platykurtisk (Carsten Grube 2020) 

 

Figur 9 

 

Som nævnt bygger klassisk porteføljeteori på en antagelse om normalfordelte afkast, og ligeledes er et 

af de mest udbredte performancemål, Sharpe ratioen, bygget på denne antagelse. Ydermere bygger de 
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CAPM-baserede performancemål, Treynor ratio og Jensens alpha, på éndimensionel risikofaktor, beta, 

der kan være yderst vanskelig at estimere i praksis. Normalfordelingsantagelsen afvises i flere studier, 

hvor det fremgår, at afkastet på de finansielle markeder ikke altid er normalfordelt, men at afkastet i 

flere tilfælde udviser skævhed og kurtosis. Skævhed og kurtosis er vigtige momenter at inkorporere når 

risikoen skal måles, og netop spørgsmålet om hvordan risiko bedst kvantificeres, er det vanskeligt at 

komme med et entydigt svar på.  

Normalitetstest – Jarque Bera 

Jarque Bera normalitetstesten undersøger om en given fordeling er normalfordelt eller ej. Den 

inkorporerer således både fordelingens eventuelle skævhed og kurtosis i en teststørrelse. Formlen for 

Jarque Bera testen er følgende: 

𝐽𝐵 =
𝑇

6
(𝑆2 +

𝐾2

4
) 

Hvor 𝑆 er skævheden, 𝐾er kurtosis og T er antallet af observationer.  

Testen følger en chiˆ2 fordeling5, og hvis teststørrelsen overskrider den kritiske værdi ved det valgte 

signifikansniveau, kan nulhypotesen forkastes. I dette tilfælde er nulhypotesen, at 

investeringsforeningernes afkastfordelinger udviser en skævhed på 0 og en kurtosis på 3 – altså samme 

skævhed og kurtosis som en normalfordeling. Den kritiske værdi for testen er 5.99 på et 5% 

signifikansniveau og 9.21 på et 1% signifikansniveau (Lhabitant 2004, s. 48).  I følgende tabel 

opsummeres investeringsforeningernes deskriptive statistik fra primo 2016 til ultimo 2019.   

 
5 En chi^2 fordeling er den kvadrerede sum af en række normalfordelte variable. Fordelingen anvendes ofte til den såkaldte 
”goodness of fit” test, som er en statistisk hypotesetest, der tester om data er normalfordelt (Science Direct 2020) 
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Deskriptiv statistik for inkluderede investeringsforeninger og Jarque-Bera Test (Se fane 4 ”deskriptiv statistik” i 

vedlagte Excel bilag)

 

Figur 10 

Beregningerne ovenfor er udført på basis af daglige afkastobservationer henover en 4-årig periode. Som 

det fremgår, viser mere eller mindre alle investeringsforeningerne tegn på enten skævhed eller kurtosis. 

Kigger man på resultaterne af Jarque Bera testene, kan nulhypotesen om normalfordelte afkast tydeligt 

forkastes på et 1% signifikansniveau for alle investeringsforeningerne på nær Danske Invest Global 

Stockpick og Nordea Invest Global Indeks. Dette betyder, at for alle de inkluderede ovenstående 

fonde, undtagen de to førnævnte, er standardafvigelsen ikke tilstrækkelig til at kunne forklare den 

komplette risiko. Resultaterne vidner ligeledes om, at det kan være en alvorlig fejl at antage, at afkast er 

normalfordelte. Særligt i forbindelse med performanceevaluering kan det være vigtigt at undersøge, 

hvordan karakteristika såsom skævhed og kurtosis bedst inkorporeres. Af disse grunde søger denne 

opgave at anvende en diversitet af performancemål, udover de hyppigste anvendte såsom Sharpe Ratio, 

Treynor Ratio og Jensens Alpha, ved at inkludere alternative performancemål, der hver belyser afkast 

og risiko ud fra yderligere momenter, såsom skævhed og kurtosis.  
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Alternative performancemål 

I performancemålingens verden er valget af risikomål helt essentielt. Investorer er mere modvillige 

overfor tab end de er foretrækkende for gevinster – altså er investorer risikoaverse (Kahneman & 

Tversky 1979). Derfor bør tabene tillægges en større vægt i performancemålingen, og netop dette 

opfanges ikke ved brug af standardafvigelsen. Standardafvigelsen tildeler positive og negative afvigelser 

samme vægt som sandsynligheden for at de indtræffer, og derfor ville standardafvigelsen end ikke give 

et korrekt risikobillede i henhold til investors risikoaversion, hvis afkastet var normalfordelt. Disse 

markante mangler ved standardafvigelsen som risikomål har medført, at en lang række alternative 

performancemål er blevet udviklet. De alternative mål opgaven benytter i beregningen af det 

risikojusterede afkast uddybes i dette afsnit.  

Lower Partial Moments  

En anden tilgang til performancemåling og et forsøg på at overstige de mangler, som de traditionelle 

performancemål besidder, er performancemål baseret på Lower Partial Moments (LPM). LPM måler 

risiko ved kun at tage hensyn til negative afvigelser under en på forhånd fastsat grænseværdi, også 

kaldet Minimum Acceptable Return (MAR). LPM er således ikke et performancemål i sig selv, men 

indgår som en central del af flere senere benyttede performancemål. LPM for aktiv i af n’te orden 

defineres som (Kaplan & Knowles 2004, s. 2):  

𝐿𝑃𝑀𝑛𝑖(𝜏) =
1

𝑇
∑ max(𝜏 − 𝑟𝑖𝑡, 0)𝑛

𝑇

𝑡=1

 

Hvor 𝜏 er afkastkravet, 𝑟𝑖𝑡 er afkastet på aktiv i og n er valget af orden. MAR fastsættes ud fra investors 

egen præference, ligesom at investors risikoaversion bestemmer valget af orden, der afgør i hvor høj 

grad de negative afvigelser fra MAR vægtes. Jo mere risikoavers investor er, jo højere orden bør vælges. 

Rationalet bag LPM er, at investorer oftest opfatter risiko som risikoen for ikke at opnå et bestemt mål, 

ligesom at modvilligheden overfor tab oftest er større end glæden over gevinster. En af de helt store 
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fordele ved at måle risiko ved LPM er, at der ikke gøres antagelser om, at afkastet følger en bestemt 

type fordeling. Performancemål der tager afsæt i LPM forsøger at definere risiko sådan som de fleste 

investorer opfatter den (Lhabitant 2004, s. 50). Navnlig at afkast over en vis grænse udgør et positivt 

økonomisk potentiale, mens afkast under en vis grænse udgør den reelle risiko. I det følgende afsnit, vil 

jeg gennemgå en række performancemål, som har basis i LPM-tankegangen.  

LPM: Sortino ratio 

Det første LPM-baserede performancemål blev i 1991 introduceret af Sortino og van der Meer. 

Det defineres som merafkastet over MAR pr enhed ”semi-varians”, målt ved LPM af anden orden 

(Kaplan & Knowles 2004, s. 3):   

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜(𝜏) =
𝑅𝑖 − 𝜏

√𝐿𝑃𝑀2(𝜏)2
 

Hvor 𝜏 er afkastkravet, 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i og LPM er summen af de kvadrerede afvigelser under 

MAR.  

Sortino ratioen kan betragtes som en videreudvikling af Sharpe ratioen, med den væsentlige forskel at 

værdien i nævneren udskiftes fra standardafvigelsen til LPM af anden orden. Fordelen herved er, at 

man undgår unødigt at straffe porteføljeforvaltere, der har genereret afkastserier med positiv skævhed, 

da alle afkast over MAR automatisk sættes til 0, mens afvigelser under MAR medregnes. Omvendt vil 

negativt skæve afkastserier i højere grad blive straffet i form af en lavere Sortino ratio. Harry Markowitz  

var selv stor fortaler for brugen af semi-varians, idet han mente, at den var et mere passende og præcist 

risikomål. Markowitz vedblev dog at anvende standardafvigelsen, da det på daværende tidspunkt var 

beregningsmæssigt enklere (Lhabitant 2004, s. 52). Sortino ratio synes i høj grad at løse en stor del af de 

problemer, som de traditionelle performancemål skaber, men Sortino ratioen er ikke uden mangler. Her 

er det relevant at nævne at fordelingens afkastpotentiale over MAR helt ignoreres. To konkurrende 
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fonde kunne eksempelvis have produceret ens Sortino ratio, men have haft vidt forskelligt positivt 

afkastpotentiale.  

LPM og HPM: Upside potential ratio (UPR) 

Higher Partial moments (HPM) måler afvigelser over en vis grænseværdi, på samme måde som LPM 

måler afvigelserne under. Ved at kombinere HPM med LPM i forbindelse med performancemåling, 

tages der ikke blot højde for risikoen for negative afvigelser under MAR, men ligeledes for potentialet 

for afkast over MAR.. Det er brugbart, hvis to investeringsalternativer har nogenlunde samme mængde 

negative afvigelser samtidig med at potentialet for at opnå store positive afvigelser kan være vidt 

forskelligt. Dette bør indgå i en investeringsbeslutning. HPM kan matematisk defineres på følgende 

måde:  

𝐻𝑃𝑀𝑛(𝜏) =
1

𝑇
∑ max(𝑟𝑡 − 𝜏, 0)𝑛

𝑇

𝑡=1

 

Hvor 𝑟𝑖 er afkastet på aktiv i, 𝜏 er afkastkravet og 𝑛 er antallet af observationer. 

Som tidligere omtalt, er investorer generelt mere averse overfor tab, end de er gevinstsøgende 

(Kahneman & Tversky 1979). Derfor bør et anvendeligt og korrekt performancemål tage højde for 

dette faktum. Investorer bør derfor ikke blot søge efter porteføljeforvaltere, der har opnået et højt 

gennemsnitligt afkast over en periode, men i højere grad søge efter forvaltere, der har opnået en relativt 

høj afkastandel over deres MAR. Derfor introducerede Sortino og van der Meer  i 1999 dette 

performancemål som en videreudvikling af deres Sortino ratio. UPR beregnes på følgende måde (Eling 

& Schuhmacher 2006, s. 5):  

𝑈𝑃𝑅 (𝜏) =
𝐻𝑃𝑀1(𝜏)

√𝐿𝑃𝑀2
2 (𝜏)
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Skabelsen af UPR som performancemål byggede på antagelsen om, at investorer er risikosøgende over 

en vis grænseværdi, mens de søger beskyttelse og er risikoaverse under samme grænseværdi. Sortino og 

van der Meer udviklede således UPR som et forsøg på at imødekomme dette. Rationalet bag 

performancemålet er, at negative afvigelser fra MAR vægtes tungere end de positive afvigelser, da LPM 

af anden orden anvendes. På den måde har man skabt et performancemål, der imødekommer investors 

ønske om ”downside-beskyttelse”, da det implicit ligger i beregningen, at investors tabsaversion er 

højest (Lhabitant 2004, s. 83). Denne teori understøttes ligeledes af Kahneman og Tversky (1979) i 

deres såkaldte Prospect Theory, der også konkluderer, at investorer er mere modvillige overfor tab end 

de er glade for gevinster. Performancemålet har desuden den fordel, at det synes at være mere intuitivt 

forståeligt end mange andre performancemål, idet MAR anvendes i både tæller og nævner, og at HPM 

og LPM således beregnes ud fra præcis samme udgangspunkt. Eksempelvis ville en UPR på 1.6 betyde, 

at der er 60% mere potentiale for afkast over MAR, end der er risiko for det modsatte (Lhabitant 2004, 

s. 83).  

 

LPM: Omega ratio 

Omega ratio blev udviklet i 2002 af Keating og Shadwick. Performancemålet formår at inkorporere alle 

dele af afkastfordelingen, uagtet om der udvises skævhed og kurtosis. Omega ratioen opdeler 

afkastfordelingen i gevinst og tab med udgangspunkt i en grænseværdi, og en efterfølgende beregning 

af det sandsynlighedsvægtede forhold mellem gevinst og tab. Dette kan matematisk defineres således 

(Keating & Shadwick 2002, s. 3):  

Ω(𝜏) =
∫ (1 − 𝐹(𝑥))𝑑𝑥

𝑏

𝜏

∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥
𝜏

𝑎

 

Hvor 𝑎 og 𝑏 udgør afstanden fra den laveste observation til den højeste, 𝜏 er afkastkravet og 𝐹(𝑥) er 

den akkumulerede sandsynlighedsfordeling for at observere et afkast under 𝜏. 
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Illustration af F(r) der er en akkumeleret fordelingsfunktion. Den blå linje repræsenterer grænseværdien, også kaldet 

MAR (Keating & Shadwick 2002, s.2) 

 

Figur 11 

Figuren ovenfor viser funktionen for den akkumulerede sandsynlighedsfordeling F, for aktiv A. 

Området 𝐼1 viser den akkumulerede sandsynlighed for at afkastet 𝑟 ≤ 7, mens området 𝐼2 angiver den 

akkumulerede sandsynlighed for 𝑟 > 7. Omega ratioen for aktiv A er dermed lig med den 

akkumulerede sandsynlighed for gevinst (området 𝐼1)  relativt til den akkumulerede sandsynlighed for 

tab (området 𝐼2).  I tilfælde af at en afkastserie rent faktisk er normalfordelt, vil Omega ratioen rangere 

investeringsalternativer identisk med de traditionelle performancemål Sharpe, Treynor og Jensens 

alpha. Hvis en afkastserie omvendt udviser skævhed og kurtosis i signifikant grad, vil Omega ratioen 

med al sandsynlighed nå frem til en anderledes rangering af investeringsalternativer.  

Nedenstående figur viser to afkastfordelinger, der begge har en middelværdi på 2, men forskellig 

standardafvigelse.  
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To fordelinger med samme middelværdi men med forskellig standardafvigelse (Keating & Shadwick 2002, s. 6). 

 

Figur 12 

Afkastet for aktiv B har en væsentligt større spredning, end det er tilfældet for aktiv A.  Hvis det 

antages at MAR=3, hvilket ville betyde, at alle afkast under 3 skulle sidestilles med et tab, så ville aktiv 

B være at foretrække, da sandsynligheden for at opnå en gevinst er højere end ved aktiv A. Det skyldes, 

at 43% af aktiv B’s afkastobservationer ligger til højre for MAR, mens det samme er tilfældet i 37% af 

tilfældene for aktiv A. Forholdet mellem sandsynligheden for gevinst og tab for aktiv A og B er dermed 

henholdsvis 0.59 og 0.75. Havde man anvendt Sharpe ratioen til at rangere aktiverne, ville aktiv A 

rangere højest, udelukkende fordi den har lavest standardafvigelse. Rangeringen er dog stærkt afhængig 

af fastsættelsen af MAR. Dette tydeliggøres bedst i nedenstående figur, der viser Omega ratioen for 

aktiv A og B som en funktion af MAR.  
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Omega ratio som funktion af grænseværdien MAR (Keating & Shadwick 2002, s. 7) 

 

Figur 13 

Fastsættes MAR under middelværdien, foretrækkes aktiv A, og omvendt gælder det for MAR-værdier 

over middelværdien. Når MAR er lig middelværdien på 2, producerer begge aktiver en Omega ratio på 

1, da de i dette tilfælde begge har normalfordelt afkast, og dermed har lige stor akkumuleret 

sandsynlighed for tab og gevinst.  

Justeringer af Omega ratio 

I en artikel fra 2004 sætter Kazemi, Gupta og Scheeweis spørgsmålstegn ved, hvor ny Omega ratioen 

egentlig er indenfor den finansielle litteratur. De argumenterer for, at Omega ratioens kan formuleres 

som forholdet mellem prisen på en europæisk call option og prisen på en europæisk put option (Gupta, 

Kazeemi & Schneewis 2003, s. 2): 

Ω(𝜏) =
𝐶(𝜏)

𝑃(𝜏)
=  

𝑒−𝑟𝑓  E[max(𝑥𝑖 − 𝐿, 0)]

𝑒−𝑟𝑓  E[max(𝐿 − 𝑥𝑖 , 0)]
 

Hvor 𝐶 er prisen på en europæisk call option, 𝑃 er prisen på en europæisk put option, 𝑟𝑓 er den 

risikofrie rente, 𝑥𝑖 er afkastet på aktiv i og 𝐿 er optionernes strike kurs.  
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Prisen på put optionen kan fortolkes som 𝐿𝑃𝑀1 og en videreudvikling af ovenstående udtryk foretaget 

fører videre til en formel, der fremstår intuitivt lettere at forstå, men stadig er identisk med den første 

definition præsenteret i dette afsnit, og vil føre til samme rangering af investeringsalternativer (Kaplan 

& Knowles 2004, s. 3):  

Ω(𝜏) =
𝑅𝑖 − 𝜏

𝐿𝑃𝑀1(𝜏)
+ 1 

Hvor 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i og 𝜏 er afkastkravet. 

Drawdown risiko 

Drawdown risikoen defineres som det værste afkast en investor kan opleve henover en given 

tidsperiode, givet at investoren har købt på den højeste pris og solgt igen på den laveste pris. Det er 

altså det største kursfald, der kan observeres henover en periode fra top til bund (Lhabitant 2004, s. 55-

56). Anvendelse af drawdown som risikomål har den fordel, at det kan være lettere at forholde sig til 

end eksempelvis standardafvigelsen. Omvendt kan det give et skævt billede af risikoen, hvis der blindt 

fokuseres på drawdown som eneste risiko, da den som nævnt repræsenterer det afkast, som investor 

ville opnå, hvis vedkommende havde henholdsvis købt og solgt aktivet på det værst tænkelige 

tidspunkt. I det følgende gennemgås tre performancemål, der tager afsæt i drawdown-risikoen.  

Drawdown: Calmar ratio 

Calmar ratio beregnes som det gennemsnitlige årlige afkast fratrukket den risikofrie rente over en given 

periode, divideret med det maksimale drawdown (MD) i samme periode (Young 1991). Matematisk 

defineres det således (Eling & Schuhmacher 2006, s. 6):  

𝐶𝑎𝑙𝑚𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖

𝑑 − 𝑅𝑓

−𝑀𝐷𝑖
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Hvor 𝑅𝑖
𝑑er afkastet på aktiv i, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente, N er antallet af observationer og 𝑀𝐷𝑖 aktiv i’s 

maksimale drawdown i perioden.  

En ulempe ved Calmar ratioen er, at der ikke tages højde for drawdowns af sekundær slags (Lhabitant 

2004, s. 57). Lad os antage at to investeringsforeninger har realiseret samme MD henover en periode. 

Den ene investeringsforening kan f.eks. have haft mange små sekundære drawdowns relativt til dens 

maksimale drawdown, mens den anden investeringsforening kan have haft sekundære drawdowns, der 

næsten har været på højde med det maksimale drawdown. I det tilfælde ville værdierne i nævneren af 

Calmar ratioen (risikoen) være identiske for begge investeringsforeninger, selvom den ene har vist sig at 

være langt mere risikabel end den anden. Anvendes Calmar ratioen, kan det derfor være vigtigt og 

nødvendigt, at have et mere nuanceret indblik i årsagerne bag de forskellige fondes MD. Dette gør sig 

særligt gældende, hvis evalueringen foregår henover en længere årrække. Det kunne eksempelvis være, 

at en performanceevaluering af en fond henover en 10-årig periode, havde forekomst af MD allerede i 

det første eller andet år af perioden. Dette kunne skyldes flere forskellige faktorer. Fonden kan have 

haft en markant anderledes investeringsstrategi og/eller risikoprofil på daværende tidspunkt, og dette 

kan have påvirket forvalterens evne til og mulighed for at begrænse tabene. Altså ville MD som 

risikomål ikke nødvendigvis være repræsentativt for den reelle risiko ved at investere i den pågældende 

fond i dag, da fondens karakteristika i form af risikoprofil og investeringsstrategi, ikke nødvendigvis er 

de samme som i begyndelsen af evalueringsperioden.  

Drawdown: Sterling ratio 

Sterling ratioen beregner et gennemsnit af de årlige maksimale drawdowns, i stedet for udelukkende at 

betragte risiko som det største drawdown henover en årrække. Fordelen ved dette er, at man opnår en 

udjævning af MD observationerne, og man undgår således, at ét enkelt stort drawdown er definerende 

for hele fondens risiko, som beskrevet i det foregående afsnit om Calmar ratioen. Formlen for 

beregning af Sterling ratio er følgende (Eling & Schuhmacher 2006, s. 6):   
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𝑆𝑡𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖

𝑑 − 𝑅𝑓

1
𝑁

∑ (−𝑀𝐷𝑖𝑗)𝑁
𝑗=1

 

Hvor 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente, N er antallet af observationer og 𝑀𝐷𝑖𝑗 er det 

maksimale drawdown for aktiv i perioden j.  

Drawdown: Burke ratio 

Det tredje og sidste performancemål baseret på drawdown-risiko er Burke ratioen. Burke ratioen har, 

ligesom de to øvrige mål, en variant af MD i nævneren. I dette tilfælde tages kvadratroden af summen 

af de største årlige MD’er henover en årrække, opløftet i anden. Fordelen heri er, at store drawdowns 

bliver vægtet tungere, idet de kvadreres. Formlen for beregning af Burke ratio er følgende (Eling & 

Schuhmacher 2006, s. 6):   

𝐵𝑢𝑟𝑘𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖

𝑑 − 𝑅𝑓

√∑ (−𝑀𝐷𝑖𝑗)
2𝑁

𝑛=1

 

Hvor 𝑅𝑖
𝑑 er afkastet på aktiv i, 𝑅𝑓 er den risikofrie rente og 𝑀𝐷𝑖 er det maksimale drawdown for aktiv i 

den analyserede periode. 

Ved at tage kvadratroden af summen af de kvadrerede MD’er, straffes store drawdowns hårdere 

(Lhabitant 2004, s. 84).  

Empiriske resultater af performancemål 

Nedenfor vises resultaterne på udregninger af gennemgåede ratioer. Resultaterne er delt op således, at 

de 10 aktive investeringsforeninger valgt til undersøgelsen vises først, dernæst vises de to passive fonde 

og til sidst det valgte benchmark indeks, MSCI ACWI. Det skal nævnes, at som proxy for den risikofrie 

rente anvendes den gennemsnitlige effektive rente på en 10-årig dansk statsobligation fra 2016-2019 (se 

fane 5 i Excel bilag).  
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Overblik over beregnede performancemål, hvor de bedst og dårligst performende fonde i hver kategori er markeret med 

henholdsvis grøn og rød (Se fane 3 ”opsummering resultater” i vedlagte Excel bilag) 

 

Figur 14 

Indenfor hver kategori er den bedst performende og dårligst performende fond markeret i henholdsvis 

grøn og rød. Det ses først og fremmest, at gennem samtlige ratioer ligger gennemsnittet for de passive 

investeringsforeninger højere end for de aktive, undtagen ved Treynor ratio, hvor gennemsnittet for de 

aktive fonde ligger noget højere.  

LPM baserede performancemål 

For LPM-ratioerne, ligger Omega og UPR meget tæt mellem de aktive og passive fonde, på en forskel 

af henholdsvis 3% og 0.4% mellem gennemsnittet af de passive over de aktive investeringsforeninger. 

For Sortino ratioen er forskellen noget højere, hvor gennemsnittet for de passive fonde er 32% større 

end det for de aktive fonde. Til sammenligning med Sharpe ratioen, der benytter standardafvigelsen 

som risiko-beregner, er 2/3 af de LPM-baserede ratioer lavere. Forskellen fra de aktive fonde til de 

passive fonde er dog stort set ens, når man sammenligner Sortino og Sharpe ratio. Det indikerer, at 

Sortino gennemsnitligt ikke bibringer nogen nævneværdig merværdi i forhold til at indkapsle momenter 
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såsom skævhed og kurtosis. Til trods for, at Nykredit Invest har det højeste absolutte afkast, tildeles 

Nordea Invest førstepladsen af Sortino ratioen. Dette skyldes dels, at Nykredit Invests afkast udviser 

større skævhed relativt til Nordea Invest, hvilket medfører, at Nykredit Invests ”downside-deviation” er 

væsentligt højere (10.1%) end Nordea Invests (7.1%). Ingen af de analyserede fonde udviser dog positiv 

skævhed. Havde dette været tilfældet, ville Sortino ratioen virkelig komme til sin ret, da den større andel 

af positive afvigelser, ikke ville tælle som risiko, og dermed ville der sandsynligvis være større forskel 

mellem Sortino og Sharpe. Nykredit Invest tildeles førstepladsen af Omega ratioen, hvilket tyder på, at 

der er større sandsynlighed for at opnå et afkast over den risikofrie rente (MAR) end for de andre 

fonde, mens UPR vurderer Sydinvest som den dårligst performende fond. Sydinvest er samtidig den 

fond, der udviser suverænt størst kurtosis, og er ligeledes den fond, som Jarque Bera-testen vurderer til 

at være mindst normalfordelt. Det lader til, at disse træk opfanges bedst af UPR, der som eneste 

performancemål tildeler Sydinvest en sidsteplads.  

Drawdown-baserede performancemål 

Ved drawdown-ratioerne ses lignende resultater som ved LPM-ratioerne, navnlig en relativt lavere 

risikovurdering tilskrevet de aktive fonde, end der vises på Sharpe ratioen. Den mest nuancerede af 

gruppens beregninger, Sterling ratioen, giver den største risikovurdering på de aktive fonde blandt 

drawdown performancemålene, set ved en forskel mellem de passive og aktive fonde på 21.2%. Således 

må de aktive fonde have flere negative afkast tæt på det maksimale negative afkast, men dog ikke med 

betydeligt større absolut maksimalt negativt afkast. Således er de aktive fondes maksimale negative 

afkast mere hyppige, men dog ikke nødvendigvis større.  

Alpha: Fama French 6 faktor model vs CAPM 

Som det fremgår af figur 13 er der fire aktive investeringsforeninger, der i særlig grad har været i stand 

til at generere positiv alpha i analyserede periode. Det drejer sig om: 

• Carnegie Worldwide Globale Aktier (1.87% årligt) 
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• Nordea Invest Stabile Aktier (1.19% årligt) 

• Nykredit Invest Globale Fokusaktier (2.69%) 

• Value Invest Globale Aktier (3.43%) 

I denne sammenhæng er det interessant at undersøge, hvorvidt niveauet af alpha påvirkes, hvis 

beregnet på baggrund af en flerfaktormodel. Derfor er der foretaget en multipel lineær regression af 

disse fire fondes afkast op imod seks forklarende faktorer:  

𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖,1 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝛽𝑖,2∗ 𝑆𝑀𝐵 + 𝛽𝑖,3∗ 𝐻𝑀𝐿 + 𝛽𝑖.4 ∗ 𝑅𝑀𝑊 + 𝛽𝑖,5 ∗ 𝐶𝑀𝐴 ∗ 𝛽𝑖,6

∗ 𝑊𝑀𝐿 + 𝜀𝑖 

Hvor, 

• 𝑅𝑖 er afkastet på aktiv i,  

• 𝑅𝑓 er den risikofrie rente,  

• 𝑅𝑚 er afkastet på markedsporteføljen 

• 𝜀𝑖 er fejlleddet  

• 𝛽𝑖,1, 𝛽𝑖,2, 𝛽𝑖,3, 𝛽𝑖.4, 𝛽𝑖,5, 𝛽𝑖,6 er faktorfølsomheder  

• 𝑆𝑀𝐵, 𝐻𝑀𝐿, 𝑅𝑀𝑊, 𝐶𝑀𝐴 𝑜𝑔 𝑊𝑀𝐿 er henholdsvis faktorerne: Small Minus Big, High Minus 

Low, Robust Minus Weak , Conservative Minus Agressive og Winners Minus Losers.  

På baggrund af denne model estimeres alpha endnu engang for de fire fonde med henblik på at 

undersøge, om alpha falder eller stiger. Hvis alpha falder, kan det indikere, at fondene har været 

eksponeret over for typer af systematisk risiko, som ikke er blevet opfanget af CAPM. Data til analysen 

hentes fra Kenneth French’s egen hjemmeside, hvor der månedligt offentliggøres relevante tal (French 

2020). 
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Oversigt over forskelle mellem CAPM og Fama French mht. Alpha og r^2  (Se fane 8 ”Fama French tabel” i vedlagte 

Excel bilag) 

 

Figur 15 

For det første falder den gennemsnitlige årlige alpha fra 2.30% til 1.61% og forklaringsgraden 𝑅2 øges 

fra 46.87% til 55.78%. Dette indikerer, at faktorerne i nogen grad er med til at forklare, hvad der driver 

afkastet i fondene. Kigges der nærmere på fondene enkeltvis, er det mest bemærkelsesværdige resultat 

utvivlsomt, at Nordea Invest Globale Aktiers alpha falder fra 1.19% til -0.06%. Alpha er dermed ikke-

eksisterende i denne fond efter inddragelse af de fem yderligere faktorer. Ligeledes falder alpha fra 

1.87% til 0.38% i Carnegie Worldwide Globale Aktier. I Nordea Invest og Carnegies tilfælde kunne 

noget tyde på, at det ”overnormale” afkast beregnet via CAPM, blot skyldes, at porteføljeforvalteren 

har eksponeret sig mod en eller flere af de forklarende faktorer i modellen.   

Overblik over udvalgte investeringsforeningers alpha i en CAPM- og Fama French model. Værdier signifikant forskellige 

fra 0 på et 10% og 5% signifikansniveau er markeret med henholdsvis grøn og blå (se fane 8 ”Fama French tabel” i 

vedlagte Excel bilag) 

 



Christopher Bo Pedersen Afgangsprojekt 2020 HD Finansiering 

52 
 

Figur 16 

Ud fra ovenstående tabel fremgår det, at Nordea Invest og Carnegie begge har været mest eksponeret 

overfor RMW faktoren, mens det samme gælder for Value Invest. Nykredit har været eksponeret 

overfor SMB og HML i en sådan grad at betaerne er signifikant forskellige fra 0 på henholdsvis et 10% 

og 5% signifikansniveau. Det er desuden især slående, at Value Invests følsomhed overfor RMW 

faktoren er væsentligt højere end følsomheden overfor markedet estimeret via CAPM. Dermed 

forveksles årsagen til det opnåede merafkast over det af CAPM forudsagte afkast med dygtighed, mens 

det i virkeligheden i signifikant grad kan tilskrives eksponering overfor RMW faktoren for Value 

Invests vedkommende. Investorer i disse fonde bør derfor spørge sig selv, om eksponering overfor 

disse faktorer, kan opnås billigere via en indeksfond eller lignende. Det skal nævnes, at der sandsynligvis 

eksisterer andre faktorer, som helt og aldeles ville fjerne alpha, hvis tilføjet til modellen. Ovenstående er 

blot et forsøg på at undersøge og illustrere via en eksisterende empirisk begrundet faktormodel, hvor 

sensitiv alpha er overfor de inkluderede faktorer.   

Spearmans rank korrelation 

Det er herefter interessant at undersøge hvorledes valget af performancemål har reel indflydelse på 

rangeringen af investeringsforeningerne eller ej. Rangeringen fremgår af nedenstående tabel:  

Performancerangering af investeringsforeninger (se fane 9 ”korrelationsmatrice” i vedlagte Excel bilag) 
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Figur 17 

Treynor ratio og Jensens alpha er ikke beregnet for MSCI ACWI da det ikke giver mening at lave en 

regression af hvor x og y variablen er den samme. Ud fra tabellen fremstår det vanskeligt at konkludere, 

om valget af performancemål har en væsentlig indvirkning på rangeringen. For at løse denne udfordring 

anvendes Spearmans rank korrelation, som et mål for, hvor stor korrelation, der er mellem de 

forskellige performancemåls rangering af investeringsforeninger. Formlen for Spearmans rank 

korrelation er følgende (Lhabitant 2004, s. 132): 

𝑟∗ = 1 − 6 ∑
𝑑𝑖

2

𝑁(𝑁2 − 1)

𝑁

𝑖=1

 

Hvor 𝑟∗ er korrelationskoefficienten, 𝑑𝑖
2 er den kvadrerede forskel mellem rangeringen af hver 

observation, og N er antallet af observationer. Resultatet af denne beregning findes i nedenstående 

tabel:  

Korrelationsmatrice over rangerings-korrelationen mellem de beregnede performancemål (se fane 9 ”korrelationsmatrice” i 

vedlagte Excel bilag) 

 

Figur 18 

Som det fremgår, udvises der generelt set lav korrelation imellem de forskellige performancemåls 

rangering af performance. UPR udviser lavest korrelation med de andre performancemål (markeret 

med rød), mens der udvises relativt høj korrelation mellem Sharpe ratio og de resterende 
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performancemål. Dette kunne indikere, at Sharpe ratio trods antagelsen om normalfordelte afkast, 

alligevel er anvendelig i nogen grad til at rangere performance korrekt. Det skal dog nævnes at 

korrelationskoefficienterne for Sharpe ratio, udviser stor varians, og dermed er rangeringen stadig dybt 

afhængig af valget af performancemål. Dette gælder særligt for midterplaceringerne, hvor der er størst 

forskel i rangeringen af performance. Eksempelvis kommer Jyske Invest Globale Aktier på 13. pladsen 

ud fra 6/9 af performancemålene, mens den indtager 10. 11. og 12. pladsen ud fra de resterende.  

Centrale overvejelser 

Fælles for alle målingerne er, at de alle, undtagen Treynor, peger på de passive fonde som værende dem, 

der leverer det højeste risikojusterede afkast i perioden – og at dette er tilfældet henover alle 3 

kategorier af performancemål er ret bemærkelsesværdigt. Ikke desto mindre giver beregningerne indsigt 

i, at jo flere faktorer vi inkluderer i risikoberegningen, jo mindre bliver forskellen i det risikojusterede 

afkast mellem de aktive og passive investeringsforeninger – ved Omega, UPR og Calmar er forskellen 

på ratioerne under 10%. Dette vidner om, at en højere forklaringsgrad af risikoen for 

investeringsforeningerne betyder en lavere risikovurdering for de aktive fonde overfor de passive 

fonde, og man kan således fristes til at spørge: Hvis man kan belyse endnu flere nuancer af 

risikoprofilen på de inkluderede fonde, vil forskellen da mindskes yderligere i visse beregninger? Dog er 

fokusområdet for hver performancemål forskelligt til en sådan grad, at en fællesnævner i højere 

risikojusteret afkast for passive investeringsforeninger er svært at afkaste til fordel for yderligere 

undersøgelser. Det konkluderes således, at ud fra den gennemsnitlige historiske data har de passive 

fonde været i stand til at opnå et højere risikojusteret afkast. Det skal dog huskes, at denne konklusion 

er baseret på en sammenligning af den gennemsnitlige performance, samt ved brug af reel, fremfor 

nominel, data. Pga. højere ÅOP, der trækkes fra fondens indre værdi, har de aktive 

investeringsforeninger set større forringelse af det samlede afkast, end de passive investeringsforeninger 

har. Med nominelle værdier havde de aktive foreninger muligvis præsteret et højere eller tilsvarende 

risikojusterede afkast ved visse performancemål. Dog bibringer dette ikke yderligere indsigt til analysen, 
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ej heller ændrer det på vurderingen af det risikojusterede afkast, da det netop er den reelle værdi, altså 

fondens risikojusterede afkast nedjusteret med ÅOP, som opgaven er interesseret i at undersøge.  

Dog kan det ikke samlet konkluderes med denne data, at aktive fonde (1) ikke har kunnet , eller i 

fremtiden kan, udkonkurrere passive fonde, eller (2) hvorvidt de historiske resultater er holdbare på 

længere sigt og under andre markedsforhold. Bl.a. er det bemærkelsesværdigt, og modstridende ift. 

resten af ratioerne, at de aktive fonde har en gennemsnitlig Treynor Ratio på 0,115, hvor de passive 

fonde ligger på blot 0,085. Forskellen er her drevet af beta-værdierne, som er lavere for de aktive fonde 

end de passive fonde – hvilket indikerer mindre systematisk risiko og mindre eksponering overfor fx 

globale børskrak. Derudover, betragter man nedenstående graf er det klart, at det ikke er alle aktive 

fonde inkluderet i datasættet, der er blevet udkonkurreret af passive fonde – og ligeledes er det heller 

ikke alle aktive fonde, der er så tæt på det risikojusterede afkast set ved de passive fonde. Den bedst 

præsterende aktive fond i datasættet var Nordea Invest Stabile Globale Aktier, hvorimod den dårligst 

præsterende aktive fond var Jyske Invest Globale Aktier. Nedenfor ses de sammenholdt med 

gennemsnittet for de aktive fonde samt den passive fond, Nordea Invest Global Indeks.  

Sammenligning af Performance ved 8 af 9 anvendte ratioer, med bedst præsterende aktive fond, dårligst præsterende aktive 

fond, middelværdien for aktive fonde og passiv indeksfond fra Nordea (se fane 3 ”opsummering resultater” i vedlagte 

Excel bilag) 
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Figur 19 

Det er i grafen tydeligt at se, hvordan forskellen mellem den bedst- og dårligst præsterende fond i 

datasættet er ganske markant; hvor ’Nordea Invest Stabile Globale Aktier’ præsterer bedre end indekset 

– især ved drawdown-målene – på alle performancemål udover Treynor ratioen og Jensen’s Alpha, 

præsterer ’Jyske Invest Globale Aktier’ konsekvent dårligere i alle performancemål, end den 

sammenlignelige indeksfond. Generelt, viser datasættet stor spredning i det risikojusterede afkast for de 

passive fonde, og dette kan problematisere kvaliteten af forklaringsgraden af data ift. en besvarelse af 

problemformuleringen. Af denne grund inkluderes yderligere kvantitativ analyse, der kigger på data fra 

de samme fonde, men under anderledes markedsforhold, navnlig de turbulente forhold i 2020. Der 

foretages således en stress-test af de samme fonde i ovenstående datasæt med henblik på afkast under 

COVID-19 for at give større indsigt i drawdown risiko og se om dette giver anderledes resultater.  

Stress-test: 2020 

For at kunne teste downsiderisiko og afkast under anderledes, mere stressede markedsforhold end ved 

tidligere datasæt, kigges her på data fra januar-maj 2020, dvs. på perioden, berørt at spredningen af 

COVID-19 og den efterfølgende recession som konsekvens heraf. Datasættet nedenfor er opdelt i to 

perioder, navnlig fra januar til marts og fra april til maj for at kunne skille nedgangen fra opgangen og 
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måle den realiserede downside risiko sammen med den realiserede genopretning herefter. Omega- og 

UPR-ratioerne er for hele perioden fra primo januar til ultimo maj for at give overblik på perioden som 

helhed. De resterende performancemål er ikke beregnet i denne sammenhæng, da periodeafkastet for 

alle investeringsforeningerne er negativt. Resultaterne af performancemål, der inddrager merafkastet 

over den risikofrie rente eller MAR i tælleren, ville være meningsløse ved negativt afkast. Antag 

eksempelvis, at to fonde begge har præsteret et afkast på -5%, mens standardafvigelsen for den ene har 

været 10%, og den anden har været 20%. Fondenes Sharpe ratio ville dermed være henholdsvis -0.50 

og -0.25, selvom fonden med en Sharpe ratio på -0.50 har haft den laveste standardafvigelse. Denne 

udfordring vurderes at skabe et mudret billede af performance, og derfor udelades denne type 

performancemål i denne del af opgaven.  

Oversigt over investeringsforeningernes performance under COVID-19 krisen opdelt på afkast, downside deviation, 

maximum drawdown, Omega- og Upside Potential Ratio (se fane 3 ”opsummering resultater” i vedlagte Excel bilag) 

 

Figur 20 
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Krakket: Jan. – Mar. 2020 

Spredningen på nedgangen for de aktive fonde er markant; hvor Sydinvest falder 27.58%, falder Value 

Invest blot 13.42%. Som det ligeledes ses på tabellen ovenfor, er der altså markant forskel på hvor 

hårdt de aktive fonde er blevet ramt af COVID-19 krakket, bl.a. fordi fondene varierer ift. hvilke 

industrier og sektorer, de holder store positioner i, hvilket også kan ses ved forskellene i de maksimale 

drawdowns. Pga. disse forskelle er det mere relevant og indsigtsfuldt at sammenlige de to gennemsnit. 

Gennemsnitligt er de aktive fonde faldet med 19.39% og de passive med 18.52%, og således er det de 

aktive fonde der samlet set har oplevet det største fald i værdi, omend disse fald er meget tæt på 

hinanden. Downside deviation for perioden er tæt på identisk for de passive og aktive grupperinger, 

hvilket indikerer højere markedskorrelation for de aktive fonde med det valgte benchmark, end Treynor 

ratioen i tidligere afsnit ville indikere.  

Genopretning og samlet drawdown 

I genopretningsfasen fra april til maj ligger de passive fonde igen højere på gennemsnittet med et 

positivt afkast på 16.71%, hvor de aktive investeringsforeninger ligger på 15.28%. Downside deviation 

og maximum drawdown er tæt på identiske mellem begge typer fonde. Disse tal viser altså ligeledes 

relativt høj korrelation mellem de aktive og passive fonde, hvilket endnu engang minimerer validiteten 

af Treynor ratioens evne til at måle det risikojusterede afkast ud fra beta-værdier som eneste 

risikoparameter.  

Ved at kigge på Omega- og UPR-ratioen får vi et indblik i forholdet mellem antallet af observationer 

over eller under en grænseværdi – i dette givne tilfælde den risikofri rente. Således er disse to 

performancemål stadig valide, selvom vi har med dominerende negative afkast at gøre, da vi er i stand 

til at klassificere observationerne. Resultaterne af disse to tests peger igen imod bedre risikojusteret 

afkast for de passive investeringsforeninger. Samlet set er det altså svært at argumentere for, at aktive 

fonde med lavere betaværdier og selektiv porteføljesammensætning skulle kunne klare sig bedre under 
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markedskriser, end de passive investeringsforeninger. Ud fra analysen af data fra henholdsvis 2016-

2019 og 2020 lyder den foreløbige konklusion således på, at de passive investeringsforeninger henover 

en tilfredsstillende diversitet af parametre og markedssituationer har præsteret et konsekvent bedre 

risikojusteret afkast, end de aktive fonde. Denne konklusion åbner op for kritiske spørgsmål for begge 

konstellationer af investeringsforeninger ift. holdbarheden af disse tendenser i det længere løb. For det 

første er det interessant at tage et kritisk blik på præcis hvilken tankegang og strategi, der ligger bag de 

aktive fondes investeringsbeslutninger. Dette kan give et anderledes indblik i den teoretiske kvalitet af 

deres porteføljesammensætning, samt forklarer hvorfor de observerede resultater er blevet realiserede 

og hvorvidt anderledes resultater kunne være at forvente i fremtiden. Dette berører det følgende afsnit.  

Perspektivering 

I dette perspektiverende afsnit vil det blive forsøgt, vha. primær kvalitativ analyse, at skabe et indblik i 

dynamikkerne bag passive og aktive investeringsforeninger. Specifikt vil der blive kigget på 

Stockpicking-baserede fonde som proxy for aktive investeringsforeninger og ETF’er som proxy for 

passive investeringsforeninger, da disse repræsenterer ”ekstremerne” for hver af de to grupperinger af 

fonde. Gennem analyse af dynamikker og strategier bag disse er det målet at vurdere den langsigtede 

holdbarhed i overlegenheden af passive overfor aktive investeringsforeninger fundet ved analyse af 

risikojusterede afkast fra 2016-2020. Perspektiveringen vil i de følgende afsnit: 

• Foretage en kvalitativ analyse af stockpicking som koncept for at give indblik i strategien bag 

aktive forvaltere og vurdere hvorvidt de aktive investeringsforeninger teoretisk set er i en 

position, hvor de kan slå markedet i fremtiden.  

• Foretage en teoretisk analyse af holdbarheden af indeksfonde mht. den implicitte risiko 

associeret med ETF’ers stigende popularitet og potentielle boble-tendenser.   
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Aktive investeringsforeninger: Value Investing og stockpicking 

DCF: Rockwell Automation 

Jeg vil nu forsøge at skabe indblik i den logik, der leder en aktiv fond til at købe en specifik aktie, da det 

er gennem sådanne beslutninger, at aktive fonde skaber alpha-værdi for investorer. Logikken må følge, 

at den aktive fond tror på, den aktie, der investeres i, kan give et højere risikojusteret afkast end 

markedet. Hvis ikke dette var tilfældet, ville den aktive fond diversificere sine aktier til mere eller 

mindre at følge et bestemt indeks og minimere standardafvigelsen (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 57-

60). Men siden stockpicking som koncept eksisterer blandt dansk-globale investeringsfonde må dette 

betyde en højere forventet værdi for enkelte udvalgte aktier end det samlede marked. Det kan i denne 

sammenhæng være indsigtsfuldt at foretage en såkaldt discounted cashflow analyse af en 

aktieinvestering, som ikke fungerer som en market-mover som Apple eller Microsoft, men har en 

mindre markedsværdi og dog samtidig udgør en relativt stor andel af de investerede aktiver for fonden. 

Med andre ord vil en sådan investering ikke have til hensigt at følge en bestemt indeksudvikling, da den 

simpelthen er af en størrelse, der ikke i sig selv rykker betydeligt på det pågældende marked – og det 

antages således at en stor position i denne aktie har til hensigt at skabe alpha. Jeg vælger i denne 

sammenhæng at kigge på en af de bedst præsterende investeringsfonde i den tidligere analyse, navnlig 

Danske Invest Global Stockpick, der som navnet indikerer laver stockpicking af globale aktier 

(Euroinvestor 2020). Danske Invest holder en relativt smal global portefølje på 35 aktier, der 

administreres aktivt fremfor passivt. Kigger man porteføljen igennem vil de 4 største positioner ligge i 

Microsoft, Alphabet, Cisco Systems og Johnson & Johnson – alle børsnoterede virksomheder med 

markedsværdier på flere hundrede eller tusinde milliarder dollars. Det er dog den femtestørste position 

som synes mest bemærkelsesværdig, nemlig Rockwell Automation, der ”blot” har en markedsværdi på 

$24mil., men som samtidig udgør 4.15% af de samlede aktiver; Microsoft, den tungeste aktie i 

porteføljen, udgør til sammenligning 6.88% (Nasdaq 2020).  
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Oversigt over Danske Invest Global Stockpick og de 5 Største beholdninger pr 30.04.2020 (Nasdaq 2020).  

 

Figur 21 

Hvor de 4 største positioner kan have til formål at følge udviklingen blandt de bedst præsterende 

virksomheder i Large og/eller Mega Cap har investeringen i Rockwell næppe store indekserende 

kvaliteter qua størrelsen af aktien er utilstrækkelig, hvis hensigten var at aktivet skulle fungere som en 

market-tracker. Således er Rockwell et ”stockpick”, der er blevet købt, enten pga. forvalteren forventer 

en højere fremtidig vækst, end markedet gør, eller pga. forvalteren mener virksomheden er 

undervurderet af markedet og i så fald følger tesen om value-investing, der antager, at markeder kan 

være ineffektive i perioder, men i sidste ende foretager en korrektion, der lander aktivet på dets 

egentlige værdi. Siden Rockwell er en moden og veletableret virksomhed med lav til moderat 

indkomstvækst, og således ikke kan klassificeres som en vækst-investering, antages det, at Danske 

Invest ser Rockwell som værende undervurderet af markedet, og at den egentlige værdi af 

virksomheden er højere end de $24mil., som virksomheden er værdiansat til per juni 2020. Siden 

Danske Invest søger afkast gennem aktiebeholdninger på minimum flere år må beslutningen bag 

investeringen i Rockwell således næppe følge en kortsigtet teknisk analyse eller momentum-strategi, 

men i højere grad bunde i en fundamentalanalyse af KPIs6, der afslører alpha-potentiale. En sådan 

fundamentalanalyse foretages i det følgende, mere specifikt en discounted cashflow analyse af Rockwell 

med en horisont på 5 år og en tilhørende terminalværdi. Jeg foretager en ’unlevered DCF’ (UDCF), for 

at ignorere effekten af kapitalstrukturen på værdien af virksomheden. Dette er for at udregne den 

 
6 Key Performance Indicators 
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faktiske værdi af hele virksomheden fremfor blot egenkapitalen (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 90). 

Særligt ved Rockwell er, at virksomheden har samlede gældsforpligtigelser, der er 4 gange så store som 

egenkapitalen. For at gøre Rockwell sammenlignelig med andre sektor-virksomheder er det vigtigt at 

”udligne” fordelingen i denne kapitalstruktur. Således vil det også være muligt at foretage en 

multipelanalyse ((a) Yahoo Finance 2020).  

Først og fremmest findes unlevered free cashflow for 2019 vha. nedenstående udregninger. Denne 

ligger på $789,8mil. Således har Rockwell en positiv fri pengestrøm ((a) Yahoo Finance 2020). Ligeledes 

vises der udregninger for gæld og egenkapitalens andel af de samlede passiver/aktiver, samt en 

unlevered Beta-værdi fra Bloomberg, og derudover en oversigt for effektiv rente og skat for de seneste 

12 måneder, samt en markedsrisiko udregnet via det årlige markedsafkast på S&P500 gennem de 

seneste 5 år. Det skal bemærkes, at for at skabe simplicitet ignoreres effekten af Corona på vækst-

estimater. Derudover er al indkomstdata fra årsskiftet 2019-2020. Denne antagelse har begrænset med 

effekt, da peer-konsensus estimater fra bankanalytikere blot har ændret sig marginalt mht. fremtidig 

omsætning og indtjening for Rockwell. Men der vil blive taget højde for antagelsen senere hen.  

 Oversigt på Finansiel Data for Rockwell Automation; Alle tal er i $M ((a) Yahoo Finance 2020). 

                 Cashflow Udregning  Balance & Beta                    Renter, Skat & Afkast 

     

Figur 22 
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Derudover notereres følgende finansielle data: 

• Enterprise Value for Rockwell lå på $25,870 Mill per juni 2020 ((a) Yahoo Finance 2020). 

• Anslået vækstrate fra Yahoo Finance og Bloomberg er på 8.1% årligt, som fremskrives for de 

næste 5 år ((a) Yahoo Finance 2020). 

• Den risikofri rente er baseret på gennemsnittet af 10-year Treasury yield (Yahoo Finance 2020). 

• Terminalvæksten anslås at ligge på 2.1% og er udregnet ud fra for USA’s BNP gennem de 

seneste 5 år. Hvis terminalvæksten lå højere end dette ville det betyde, at Rockwell vokser 

hurtigere end USA’s økonomi og således ville overtage al økonomisk aktivitet, hvilket 

naturligvis er urealistisk ((a) Yahoo Finance 2020). 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) udregnes med følgende formel ved brug af ovenstående 

data: 

WACC = [(Debt/Capital) * interest * (1-Taxes)] + [(Equity/Capital) * (risk-free rate + Beta * (market risk - 

risk-free rate))] = 5.69% (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 114). 

Således kan jeg nu udregne PV og NPV ved at diskontere de fremskrevne UFCF med den fundne 

WACC: 

DCF analyse, Rockwell Automation, 5-års tidshorisont med terminalværdi ((a) Yahoo Finance 2020) 

Figur 23 
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Vi ender således med en PV på $28,813mill., hvilket er 11.38% højere end EV per 22/06/2020 

(Nasdaq 2020). Internal Rate of Return (IRR) ligger på 6.09%, hvilket er (marginalt) højere end WACC 

og investeringen er således profitabel ud fra omkostningen af kapitalen. Men ift. en målsætning om at 

slå markedet, hvor et afkast for passive investeringsforeninger ligger på +8% p.a., giver investeringen i 

sig selv ikke mening (Harvard Business Review 2017, s. 245-247). Det kan dog være indsigtsfuldt i 

denne sammenhæng at lave en multipelanalyse for at skabe overblik over sektoren som helhed, og se 

hvorvidt Rockwell potentielt set er undervurderet ift. sine direkte konkurrenter.  

Multipelanalyse 

Rockwell opererer i industrien for Special Industry Machinery. Indenfor denne industri kigger vi på 13 

andre sammenlignelige virksomheder og har nedenfor udregnet de gennemsnitlige multipler. Her ses 

det, at Rockwell har en markedsværdi og EV, der er noget højere, ift. KPIs som omsætning og 

EBITDA, end sine sektor-konkurrenter. EV/EBIT ligger lavere qua Rockwell også leverer 

softwareløsninger, hvilket trækker deres afskrivninger ned sammenlignet med en udelukkende 

hardware-producerende konkurrent (Infront Analytics 2020).  

Multipel-Oversigt for Industrigruppe: Special Industry Machinery (Infront Analytics 2020) 

 

Figur 24 

Konkluderende, vurderes det, at Rockwell ikke er en attraktiv investering for Danske Invest – både ift. 

en lav (sammenlignet med afkastet på porteføljen og afkastet på passive fonde) IRR på 6.09%, samt en 
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noget højere multipel end sine direkte sektor-konkurrenter. Denne analyse bakkes op af equity-research 

virksomheden, Zachs, der vurderer Rockwell til at præstere på linje med sine konkurrenter ift. profit-

margin, EBITDA-margin og vækstpotentiale, men placeres på nr. 10 ud af 16 hvad angår 

køb/hold/salg anbefalinger. Yahoo Finance vurderer ligeledes Rockwell til at være prissat for højt. 

Hvad der er endnu mere bekymrende er, at Rockwell har annonceret nedskæringer i løn svarende til 

$150 mil, hvilket svarer til 10% af de samlede operative omkostninger, for at kunne klare sig igennem 

nedlukningen som følge af COVID-19 ((a) Yahoo Finance 2020). Dette kan være et udtryk for en 

indsats, der kunstigt forsøger at holde aktieprisen oppe ved at skabe yderligere fri pengestrøm fra 

fyringer og lønnedgang. Når man samtidig tager højde for, at aktieprisen per 22/06/2020 ligger på 

$210, kun $20 fra en all-time-high aktiepris, kan man undre sig over Danske Invests beslutning om 

stadigvæk at holde Rockwell i sin portefølje ((a) Yahoo Finance 2020). Al tilgængelig offentlig 

information peger i retning af, at aktien ikke vil give Danske Invest et tilfredsstillende afkast.  

Anomali eller Tendens? 

Her kan det være naturligt at sætte spørgsmålstegn ved den værdi, aktive investeringsfonde i sandhed 

skaber. Hvis ovenstående eksempel på ineffektiv kapital allokering var en anomali ville dette spørgsmål 

ikke presse sig på i lige så høj grad, men hvad forskningen viser er, at eksemplet med Rockwell ikke er 

enkeltstående. Fahling, Steurer, og Sauer fra Frankfurt International School of Management skrev i 

2019 en artikel omkring den komparative præstationen af aktive og passive investeringsfonde i 

Tyskland med henblik på at kunne måle værdien af stockpicking, bl.a. gennem Trefaktormodellen 

udviklet af Fama og French (2010). Studiet undersøgte 194 aktive investeringsforeninger på deres 

seneste 10-årige præstation, heriblandt målt på afkast og standardafvigelse, og de inkluderede fonde 

havde ikke nogen geografisk begrænsning mht. investeringsfokus (Fahling, Steurer & Sauer 2019, s. 75). 

Her blev det bl.a. påvist, at de såkaldte ’Value Funds’ (aktive investeringsforeninger der søger 

undervurderede aktier) gav et årligt afkast fra 2009-2019 på 5.05% med en standardafvigelse på 20.94%. 

Sammenfaldende afgav de bredt distribuerende fonde et afkast på 5.1% med en standardafvigelse på 
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22.91%, hvor fonde der investerede i blue-chip selskaber samt mid og large cap havde et afkast på 

4.99% og en standardafvigelse på 23.17% (Fahling, Steurer & Sauer 2019, s. 83-84). Til sammenligning 

afgav benchmark, der er et vægtet gennemsnit af det tyske, europæiske, amerikanske og globale 

aktiemarked, et afkast på 4.9% med en standardafvigelse på 19%. Altså formåede de dyrere og mere 

selektive value-fonde ikke at skabe mere risikojusteret værdi end hverken de sammenlignelige aktive 

fonde eller det passive benchmark. Det er således mystisk, hvori værdien af value-investing, 

stockpicking, og konceptet om at vælge den rigtige hest, egentlig ligger (Philips, Kinniry & Walker 

2014, s. 27).  

Derudover er der utrolig stor kapitalansamling imod value-, growth- og large-cap investeringer, 

hvorimod fonde, der investerer i small- og mid-cap er massivt underrepræsenterede – ikke pga. selektiv 

udvælgelse af foreninger fra forskernes side, der tværtimod har valgt at vælge en kombination, der så 

godt som muligt reflekterer det faktiske udbud af investeringsforeninger i Tyskland – men fordi denne 

type af investeringer ganske enkelt ikke har samme popularitet: Blot 14 ud af de 194 foreninger 

investerede i small- og mid-cap. Påfaldende var det også disse foreninger, der leverede det markant 

bedste afkast. De 14 small- og mid-cap investeringsforeninger afgav et årligt afkast på 9.02% med en 

standardafvigelse på 23.75% - og endte således med en Sharpe ratio på næsten det dobbelte af 

førnævnte fonde (Fahling, Steurer & Sauer 2019, s. 85-86). Det er svært at påpege præcis, hvorfor dette 

er tilfældet. Dels kan det hænge sammen med øget risiko forbundet med mindre virksomheder, eller det 

kan være en konsekvens af større informationsasymmetri iblandt de aktive investorer (Fuller, Han & 

Tung 2010, s. 38). Derudover er der regler og reguleringer, der gør det sværere for 

investeringsforeninger at investere store beløb i enkelte small-cap virksomheder. Fx pålægger SEC 

(Securities & Exchange Commission) tunge restriktioner på amerikanske investeringsforeninger, der 

gør det svært for dem at opkøbe mere end 20% af virksomhedens samlede kapital. Alligevel burde der 

være mulighed for en mere eller mindre diversificeret portefølje indenfor small-cap, hvor definitionen i 
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større markeder som USA er sat relativt højt, fra $250 mil til $2 bil i markedsværdi (Schädler 2018, s. 

254). 

Selvom kapital allokeringen imellem henholdsvis small og large cap ikke er et primært 

undersøgelsesområde for dette projekt, giver ovenstående tendens stadig betydelig indsigt i, hvor 

effektivt aktive fonde placerer kapital. Fænomenet er et udtryk for oversete profitcentre, der ikke 

udnyttes af aktive investeringsforeninger, der i stedet uden mærkbar succes, måske tværtimod det 

modsatte, retter en klar majoritet af den tilgængelige kapital imod large-cap aktier, der analyseres til at 

være undervurderede af markedet (Fahling, Steurer & Sauer 2019, s. 88). Argumentet omkring 

ineffektivt kapital allokering står endnu klarere, når man inddrager en investeringscase som Rockwell 

Automation – et stockpick i large-cap, der giver et dårligere relativt afkast end et indeks, men til et 10 

gange højere årligt gebyr ((a) Yahoo Finance 2020). Denne stikprøve ind i aktive 

investeringsforeningers logiske sammenslutninger falder derudover i tråd med projektets kvantitative 

resultater, der ligeledes indikerer suboptimal præstation for de aktive investeringsforeninger. Således 

divergerer vurderingen af den fremtidige performance for aktive investeringsforeninger ikke yderligere 

fra resultatet af deres historiske afkast. Altså peger denne del af perspektiveringen ikke på en ændring i 

styrkeforholdet mellem aktive og passive investeringsforeninger i den nære fremtid. Jeg vender nu 

midlertidigt blikket imod passive fonde, for komparativt at kunne vurdere den fremtidige holdbarhed af 

de to investeringsløsninger.  

Passive Investeringsforeninger: Exchange Traded Funds 

Et vigtigst aspekt i vurderingen af passive investeringsforeningers performance, som er umuligt at 

komme udenom, er ETF’er (Exchange Traded Funds), der de seneste år har haft en markant udvikling i 

popularitet for private og institutionelle investorer. Der findes let tilgængelig offentlig information 

omkring ETF’er, og de repræsenterer indbegrebet, måske bedre end noget andet 

investeringsinstrument, af stigningen i popularitet for passive investeringsforeninger. Således udgør de 
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et interessant undersøgelsesområde for dette projekt. Særligt forunderligt er det, at imens ETF’er som 

investeringsinstrument bliver fremhævet af flere og flere eksperter som et lukrativt, billigt og let 

tingængeligt alternativ til aktive investeringsforeninger, giver den eksplosive udvikling i de samlede 

aktiver holdt af verdens ETF’er også grund til bekymring (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 234). Er der 

fare for en kunstig, selvforstærkende effekt af stigning i popularitet → stigning i AUM → Stigning i 

markedsværdi = afkast → stigning i popularitet, der kan skabe en global boble, der kan udløse et fremtidigt 

krak på linje med, hvad vi så i 2008 (Read 2013, s. 77-79)? Eller er udviklingen holdbar og giver flere 

muligheder for, at helt almindelige mennesker kan have nem adgang til passive investering med gode 

afkast og lave omkostninger? 

Hvordan fungerer en ETF? 

En ETF er en såkaldt open-ended fund (OEF), der ligesom en klassisk mutual fund ikke har et låst 

antal udestående aktier, men kan øge eller mindske antallet af aktier alt efter udbud/efterspørgsel og 

NAV (net asset value). Hvor en ETF divergerer fra typiske investeringsforeninger er, at den handles 

ligesom en aktie – dvs. på en børs i åbningstiderne med mulighed for lange og korte positioner mm. 

ETF-aktier handles således på et sekundært marked, hvor Investor A kan købe aktier i en ETF fra 

Investor B (Weil 2013, s. 160). Dog åbner denne struktur op for potentielle uligheder imellem en ETF’s 

NAV og markedsværdi, som kan divergere markant, hvis antallet af købsordrer på en ETF er højt ift. 

udbuddet af aktier. Dette driver aktieprisen på ETF’en op, men øger alt andet lige ikke NAV blandt de 

holdte underliggende aktiver. Således handles denne ETF nu med en præmie, i.e. P>NAV. Hvis 

forskellen mellem NAV og aktiepris bliver for høj, og den pågældende ETF således er overvurderet af 

markedet, interagerer portefølje manageren med en AP (authorized partner) (Fahling, Steurer & Sauer 

2019, s. 75). AP’en vil i dette tilfælde udstede aktier af ETF’en til sig selv og samtidig købe de 

underliggende aktiver, der tilhører det benchmark, som den pågældende ETF følger. Således stiger 

NAV samtidig med, at aktieprisen på ETF’en falder som følge af flere udestående aktier, således at 
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P=NAV. Samme proces foregår, når en ETF handles med en discount, i.e. P<NAV, bare omvendt. 

Således betyder en stigende købsinteresse for ETF’er uundgåeligt også en stigende købsinteresse i de 

underliggende aktiver, der udgør en ETF. Et eksempel herpå kan være SPY, en ETF der følger det 

amerikanske S&P500 indeks. Alt andet lige, hvis der forekommer en stigning i antallet af interesserede 

købere af denne ETF, pga. en vilkårlig ekstern faktor, vil AP udstede aktier i den pågældende ETF, 

sælge disse aktier på det åbne marked og med disse midler opkøbe yderligere underliggende aktiver, 

som kommer ind på balancen og øger NAV (Read 2013, s. 93-95). Men siden S&P500 følger 500 

amerikanske aktier vil AP ikke købe en vægtet andel af alle de 500 aktier, men i stedet købe et 

diversificeret udvalg, eller basket, der repræsenterer markedets bevægelser så godt som muligt. I denne 

pågældende basket vil der typisk indgå Mega Cap aktier som Microsoft, Apple, Amazon, General 

Electric, Johnson & Johnson etc., hvorimod virksomheder der fx hører blandt de 100 med lavest 

markedsværdi i S&P500 typisk vil være ringere repræsenteret (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 238). 

Aktier som Microsoft og Apple fungerer hermed som market-movers for S&P500 pga. deres 

markedsværdi godt over $1.000 milliarder, og er således altid at finde i en ETF, der følger dette indeks 

(Yahoo Finance 2020).  

Price discovery 

Fra 2010 til 2019 er de samlede aktiver holdt af ETF’er gået fra $1,3 billioner til $6,2 billioner, altså er 

værdien af ETF aktiver næsten femdoblet på næsten 10 år, og op til 2010 havde man allerede set en 

stor stigning i populariteten af ETF’er, bl.a. som følge af frustration med eksisterende institutionelle 

investorer i 2007 og 2008. For at sætte tallene i kontrast nåede det globale aktiemarked i slut 2019 en 

markedsværdi på $85 billioner, og således holdes over 7% af værdien af offentligt handlede aktier af 

ETF’er (Fahling, Steurer & Sauer 2019, s. 80). Hvad dette betyder i praksis er, at 7% af handlede aktiver 

købes uden blik på prisen for det pågældende aktiv, hvilket skaber markedsfejl i mekanismen kendt som 

price discovery.  
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Idet der, af en ETF manager og AP, købes yderligere underliggende aktiver, som havner på fondens 

balance, vurderes det ikke med prioritet hvorvidt de købte aktiver er prissat kompetitivt og/eller 

hvorvidt de købte aktiver potentielt set er over- eller undervurderede af markedet, ved en antagelse om 

muligheden for markedsfejl. Idet en ETF som fx SPY øger beholdningen af Microsoft eller Apple, 

gøres dette ikke fordi det vurderes, at disse to aktier er pengene værd, kan komme op på et bestemt 

kursmål indenfor x år eller er undervurderede af markedet, men fordi de repræsenterer et defineret 

marked, den passive fond har som formål at følge. Ved denne mekanisme udløses en uundgåelig 

markedsfejl (Blanchard 2017, s. 302). Beviset herpå er behovet for manuelt at matche P og NAV, samt 

ved eksistensen af en AP, der korrigerer prisen på en ETF vha. tidligere nævnte markedsinteraktioner. 

Dog ses det også, at divergenser mellem P og NAV rettes af markedet selv vha. en relativ stigning i 

lange eller korte positioner ved tilfælde af henholdsvis discount og præmie på en ETF. Dog er dette 

ikke nødvendigvis en tilstrækkelig korrektion, hvis en stigning i efterspørgslen overstiger en sådan 

stigning udbuddet af ETF aktier. I senere år har efterspørgslen efter ETF’er, som vist ved ovenstående 

statistik, set en eksplosiv stigning. Denne stigning kan ses som et eksternt chok, da forklarende faktorer 

bag denne stigning i popularitet koncentrerer sig om teknologisk udvikling, tilgængelighed til online 

handel for private investorer, lavere handelskurtage for ETF’er relativt til aktive fonde, samt flere 

elementer der ikke vil blive uddybet i detalje i denne opgave (Allen, Brealey & Myers 2017, s. 240). 

Pointen er, at stigningen i populariteten ikke kan forklares ved positiv økonomisk vækst, men i stedet 

tilskrives eksterne faktorer, der ikke utvetydigt kan forklares ved økonomisk vækst eller vækst i 

aktiemarkedet. Dette eksterne chok, og effekten heraf, kan illustreres vha. følgende figurer:   

To Forskellige Scenarier på prisen på en ETF, der illustrerer markedsfejl, som hænder ved tendenser (graf 2), men ikke 

nødvendigvis finder sted ved enkeltstående tilfælde (graf 1) (Egen tilvirkning) 
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Figur 25 

P står for pris, U står for udbud, E står for efterspørgsel og L står for likviditeten for det handlede 

værdipapir. I begge grafer vises et eksternt chok i efterspørgslen på aktierne for en vilkårlig ETF. Den 

røde linje repræsenterer udbuddet af aktier, i.e. aktier til salg, hvor den blå linje repræsenterer 

efterspørgslen på aktier, i.e. antallet efterspurgte aktiekøb. Analysen som følger her, bunder i 

makroøkonomisk teori om udbud og efterspørgsel, men skal hellere ses som indikativ for en særlig, 

omend simplificeret, markedsdynamik og har ikke til formål at være fuldkommen videnskabelig 

fyldestgørende. I grafen til venstre antager vi perfekte og komplet efficiente markeder, hvor et eksternt 

chok fx kunne være lovgivning, der frigiver pensionsmidler til privat investering, som får en masse 

privatpersoner til at købe denne pågældende ETF i stedet for at investere pengene i deres pågældende 

pensionskasse. Ved dette enkeltstående chok ville der ske en stigning i efterspørgslen på aktierne 

hvilket på kort sigt betyder en stigning i prisen (Fuller, Han & Tung 2010, s. 39-40). Dog, siden dette 

eksterne chok ikke ændrer på den indre værdi af vores ETF eller de underliggende aktier, men blot har 

en effekt på markedsprisen for ETF’en, vil fx en value-investor se denne divergens og sælge sine aktier 
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til en attraktiv præmie – udbuddet af aktier stiger, og vi ender med en pris, p2, der matcher NAV og 

således er lig med den originale pris, p1 (Brow, Elton, Goetzmann & Gruber 2007, s. 113).  

Grafen på højre hånd viser et mere realistisk eksempel på prisdynamikken for en ETF, og viser 

ligeledes et mere realistisk billede af den relative ændring i udbuddet og efterspørgslen. I dette tilfælde 

repræsenterer det eksterne chok ikke blot en enkeltstående begivenhed, som ved eksemplet med 

pensionskasserne, men derimod en bølge af begivenheder, der skaber en relativt større stigning i 

efterspørgslen sammenlignet med stigningen i udbuddet. Chokket sker som følge af serier af 

begivenheder, der øger populariteten for den pågældende ETF. Eksempler herpå er opmærksomhed 

for investeringsinstrumenterne i medierne, en kendt investor der anbefaler ETF’er som 

investeringsinstrumenter, eller kritik af aktive investeringsforeningers evne til at skabe værdi for sine 

investorer mm (Blanchard 2017, s. 111-112). Således betragter vi her det eksterne chok i lyset af flere 

begivenheder og tendenser, i stedet for blot en enkeltstående begivenhed, og hermed er chokket større 

på grafen til højre. Det helt store spørgsmål er, hvorfor value-investorer ikke agerer på samme måde i 

graf 2 som i graf 1 og sælger aktierne til en præmie, hvorved prisen drives ned til NAV? Svaret herpå er, 

at graf 2 har at gøre med tendenser, hvor graf 1 har at gøre med én separat begivenhed (Fuller, Han & 

Tung 2010, s. 41). Siden investorer kan se en tydelig tendens af flere eksterne faktorer, der vokser i 

styrke og antal, er de alt andet lige mere sikre på ideen om en folkevandring imod ETF’er ved graf 2, 

end de er ved graf 1. Der opstår således mindre interesse i at sælge eller short-sælge ETF-aktier, siden vi 

ved der er en tendens omkring stigende popularitet, der som et eksternt chok skubber prisen opad, 

udløser en korrektion af AP og i sidste ende løbende øger NAV. Denne information gør det således 

attraktivt for investorer enten at købe aktier i en ETF eller købe de underliggende aktier, som udgør 

store holdninger på balancen, siden en viden om løbende prissensitive eksterne chok øger det 

forventede afkast på disse aktier. Heri ligger argumentationen om, at vi har at gøre med en markedsfejl: 

Markedsværdien af virksomhederne afhænger ikke udelukkende af egentlige værdi-influerende 

virksomhedsspecifikke faktorer som fremtidig EPS, forventet vækst i pengestrømme og/eller solvens – 
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ej heller afhænger markedsværdien udelukkende af makroøkonomiske faktorer som ændringer i renten, 

offentligt forbrug, international handel mm. Markedsværdien kan i stedet beskrives spilteoretisk vedr., 

hvor mange penge vi antager/tror der i fremtiden vil investeres i en aktie uden at kigge på prisen eller 

værdiskabende faktorer, men derimod kun med øje på at følge et forhåndsdefineret indeks (Allen, 

Brealey & Myers 2017, s. 245). Dette betyder i praksis en overvurdering af de underliggende aktier, der 

udgør porteføljen hos en ETF. Idet denne proces i sidste ender skaber et så stort gab imellem market 

cap og fair value for de involverede aktier, at der vil ske en korrektion, udløser det hvad vi per 

definition vil kalde en boble – mere specifikt en boble, der springer.  

Eksempel på eksternt chok 

Ovenstående markedsfejl og markedsdynamikker kan identificeres i flere virkelige begivenheder med 

eksterne chok, der influerer prissætningen af en ETF. Først og fremmest koncentrerer jeg mig om en 

begivenhed i Litauen, der på repræsentativt vis udviser sådanne karakteristika. I perioden mellem 2018 

og 2019 ændredes strukturen for litauiske pensionskasser. Uden at gå dybt i juridiske detaljer, beskriver 

Dicpinigaitiene og Kanapickiene (2019) i deres rapport disse ændringer, og forklarer hvordan 

automatisk opretning i pensionssystemerne samt længere investeringshorisonter som følge af 

integration med livsforsikringer, at flere aktiver blev rykket fra obligationer imod aktier (Dicpinigaitiene 

& Kanapickiene 2019, s. 3). Siden omkostningsstrukturen derudover blev ændret til fordel for 

investorerne, blev det yderligere mere relevant for pensionskasserne at opkøbe aktier i ETF’er, der 

tilbyder en lav omkostningsstruktur med fordelagtig diversificering. I perioden med disse ændringer har 

man kunnet se en markant udvikling i ETF’ers andel af pensionskassernes holdninger. Fra januar 2017 

til juli 2019 er andelen af aktiver holdt i ETF’er gået fra 26.8% til 52%, altså en fordobling 

(Dicpinigaitiene & Kanapickiene 2019, s. 14). Dicpinigaitiene et al. understreger, at dette chok dog ikke 

skal misforstås som en enkeltstående begivenhed, men i højere grad en eliminering af en barriere, der 

nu tillader samme udnyttelse af fordelene ved ETF’er i Litauen som i fx USA eller Tyskland. Således er 

stigningen i ETF investeringer mere komparativ med graf 2 fra tidligere afsnit end med graf 1, da den 
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beskriver en tendens om stigende popularitet, men som er reflekteret i et pludselig hop i ETF 

investeringer, der nok i højere grad repræsenterer en udvikling på 10 år end 3 år (Dicpinigaitiene & 

Kanapickiene 2019, s. 11). Effekten heraf er massive indskud i forskellige ETF’ers AUM som følge af 

en bølge af stigende efterspørgsel. Hvad der ydermere forfalder interessant er, at den mest populære 

ETF er iShares Core S&P 500 UCITS, der følger det amerikanske S&P500 indeks. Overordnet set går 

en majoritet af investeringerne imod ETF’er, der tracker det amerikanske og globale marked, og ergo 

investeres en stor andel af AUM i amerikanske aktier – iShares Core S&P 500 UCITS alene udgør 10% 

af de samlede ETF-investeringer for de litauiske pensionskasser. Denne tendens gælder ikke kun 

Litauen, men repræsenterer ligeledes en global tendens, hvor de 10 største ETF’er har beholdninger, 

der domineres af amerikanske aktier, enten som følge af en indeksering af det globale eller amerikanske 

aktiemarked (Dicpinigaitiene & Kanapickiene 2019, s. 13-16). Dette bekræfter de mikroøkonomiske 

overvejelser for risiko, som blev berørt i det tidligere afsnit. Med den stigende bølge af ETF-

investeringer gennem 2010’erne har der været en stor koncentration imod de velkendte, store 

amerikanske fonde, der tracker velkendte virksomheder som Microsoft, Apple, Amazon mm. 

Yderligere analyse af koncentrationen af ETF-investeringerne er udenfor denne opgaves 

undersøgelsesfokus, men strukturen skal ikke desto mindre ses som en markant risikofaktor, når det 

kommer til passive investeringer i ETF’er (Schädler 2018, s. 257). Et samlende argument for analysen 

er, at der er flere overvejelser om risici, der er værd at gøre sig når det kommer til passive investeringer, 

og at der på trods af løfter om diversificering kan opstå helt andre risici, som ligeledes skal tages højde 

for. Trods, ETF’er skiller sig ud ved at blive handlet i realtid på en børs er de ikke betydeligt anderledes 

i investeringsstrategien end andre passive investeringsforeninger: Nye investeringer skaber 

forvridninger i dynamikken for price discovery, bliver ofte koncentreret i fonde, der følger de samme 

velkendte indekser og koncentrerer deres aktiver omkring få repræsentative mega-cap aktier. I sidste 

ende kan den stigende popularitet for passive investeringer betyde enden på attraktiviteten af passive 

investeringer, idet der skabes større og større rum for markedsfejl, divergenser mellem markedsværdi 
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og reel værdi samt en boble-risiko, der uundgåeligt stiger proportionelt med rykket fra aktive til passive 

investeringsforeninger. 

Diskussion: Et holistisk argument? 

Adskillige facetter indgår i analysen af, hvilke typer fonde, der historisk set og i fremtiden leverer det 

bedste risikojusterede afkast. Tesens resultater viser adskillige modstridende tendenser, der reflekterer 

kompleksiteten i at investere i offentligt handlede aktier. Det følgende afsnit har som målsætning at 

samle disse komplekse analysepunkter til et holistisk svar på problemformuleringen, der tager 

udgangspunkt både i de empiriske resultater af de berørte performancemål samt den kvalitative 

vurdering af fremtidig indtjeningsevne, der berøres i perspektiveringsafsnittet.  

Resultaterne peger en vej 

Hvor de alternative og traditionelle performancemål varierer ift., hvor stor forskellen er på det 

risikojusterede afkast for passive og aktive investeringsforeninger, peger 8 uf af 9 performancemål på 

overlegen præstation for de passive investeringsforeninger. Treynor ratioen er undtagelsen idet denne 

peger på en markant bedre præstation blandt de aktive investeringsforeninger, der har opnået et højere 

relativt afkast ift. de associerede beta-værdier. Hvor signifikant en rolle denne undtagelse spiller er dog 

tvivlsomt, da det netop er beta-værdierne, der driver den store forskel i de risikojusterede afkast ved 

dette performancemål. Det kræver stor forsigtighed at basere en risikovurdering udelukkende på beta-

værdier, da disse kan være et resultat af et bevidst valg af et benchmark ved lavere korrelation, hvilket 

giver en kunstig lav risikovurdering – og således er denne vurdering sandsynligvis den svageste blandt 

gruppen af performancemål. Siden samtlige af de andre performancemål vurderer risikovurderingen til 

at være noget højere for de aktive investeringsforeninger, tillægges Treynor ratioen ikke stor betydning 

og behandles i højere grad som en anomali. Ydermere bekræfter det relativt større fald i værdi for 

aktive fonde fra januar til marts 2020 som konsekvens af COVID-19 recessionen, at den realiserede 

risiko er højere for aktive investeringsforeninger. Altså er der stærke utvetydige argumenter for, at de 
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passive investeringsforeninger har klaret sig konsekvent bedre historisk set og under vidt forskellige 

markedsforhold, end de aktive investeringsforeninger.  

Fremtidig afkast 

Analysen af ETF’er giver dog grund til bekymring, når det kommer til den fremtidige stabilitet og 

afkastevne for passive investeringsforeninger. Pga. lignende undersøgelser, der bekræfter de 

ovenstående empiriske resultater, samt stort fokus iblandt medierne og fremtrædende investorer på de 

lukrative fordele ved passive investeringsforeninger, er det vurderingen at populariteten for passiv 

investering ikke foreløbigt ser ud til at aftage. Denne stigende popularitet kan pga. 

investeringsstrukturen, der kendetegner en passiv investeringsforening forårsage en boble, dels blandt 

de store velkendte aktier der hyppigst inkluderes i forbindelse med indeksering, og dels blandt de 

passive fonde i sig selv, hvilket stiller store spørgsmålstegn ved holdbarheden af konstellationen. I et 

hypotetisk scenarie, hvor størstedelen af offentligt handlede aktier holdes af passive fonde vil disse 

markedsfejl efterlade endnu større gab mellem markedsværdi og reel værdi, hvilket kan give lukrative 

muligheder for aktive investeringsforeninger, der ikke investerer med henblik på indeksering men med 

henblik på at finde og udnytte overskud/underskud i værdi. I dette scenarie vil aktive 

investeringsforeninger pludselig være mere attraktive på trods af højere ÅOP og dårligere historiske 

resultater.  

Dog viser analysen af Danske Invests holdning af Rockwell Automation, samt rapporten fra Fahling, 

Steurer og Sauer fra Frankfurt International School of Management, at de aktive investeringsforeninger 

ofte er kendetegnet ved suboptimal kapital allokation. Deres evne til at finde og udnytte markedsfejl har 

ikke historisk set været god nok til at skabe alpha, og den enorme koncentration imod large- og mega-

cap samt value investing og stockpicking fremfor small- og mid-cap, der giver signifikant større 

risikojusterede afkast, vidner om fundamentale strategiske fejl og mangler. På baggrund af analysen 

udviser de aktive investeringsforeninger ikke tilfredsstillende store kompetencer og strategisk 
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eksekvering til at kunne slå markedet i fremtiden, da den konsekvent suboptimale allokation af kapital 

ikke skyldes enkeltstående dårlige beslutninger men nærmere bunder i mangler ved det logiske 

grundlag, som investeringsbeslutningerne baseres på. Danske Invests holdning af Rockwell Automation 

er et godt eksempel herpå, idet investeringen fundamentalt ikke kan retfærdiggøres ud fra analyse af 

offentlig tilgængelig data, hvis hensigten er at opnå et bedre afkast end det overordnede marked. Disse 

tendenser stiller store spørgsmålstegn ved de aktive fondes evne til at udnytte markedsfejl forårsaget af 

pengestrømme imod passive investeringsforeninger – og således udgør aktive fonde ikke utvetydigt et 

godt fremtidigt alternativ til de tiltagende populære ETF’er, også selvom vi antager forekomsten af 

yderligere markedsfejl i forbindelse med de passive investeringsstrategier.  

Samlet værdi 

Overordnet set vurderes det, at de aktive investeringsforeninger ikke har været i stand til at 

outperforme passive investeringsforeninger, og det udledes at såvel nu som i fremtiden ligger der højest 

værdi i form af risikojusterede afkast ved at købe investeringsbeviser i passive investeringsforeninger. 

Selvom enkelte investeringsforeninger, som Nordea Globale Stabile Aktier, har givet et marginalt bedre 

risikojusteret afkast end benchmark i de to berørte perioder, betyder den store spredning på 

performance blandt de aktive fonde, at man som investor påtager sig en risiko i valget af 

investeringsforening, der ikke kan retfærdiggøres, hvis man sammenligner med muligheden for at 

investere i et indeks, hvor man i mindre grad eksponeres for menneskelige fejl som suboptimal kapital 

allokation eller dårlige satsninger og investeringsstrategier, hvoraf sidstnævnte i høj grad præger de 

aktive fonde. Det er svært at forudsige, hvorvidt denne tendens fortsætter de næste ti år frem – men det 

er meget sandsynligt, at aktive investeringsforeninger stadig vil stå for en markant del af det danske 

marked for investering. Især hvis udviklingen imod flere aktiver holdt i passive strategier varer ved, vil 

der opstå endnu større mulighed for at finde værdi for en aktiv porteføljemanager, når diskrepansen 

mellem real- og markedsværdi vokser sig større. Aktive investeringsforeninger vil formentlig altid spille 

en vigtig rolle som institutioner, der retter fejlene på de globale aktiemarkeder og i processen skaber 
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afkast for sine investorer. Men baseret på tesens analyse, har de passive investeringsforeninger udvist 

konsekvent overlegenhed, der lægger grund til optimisme for deres fremtidige indtjeningsevne – også 

selvom vi løbende kan se større risiko forbundet disse fonde.  

Konklusion 

Denne afhandling havde som formål at undersøge, hvorvidt aktive investeringsforeninger har opnået et 

bedre risikojusteret afkast end passive investeringsforeninger, og at udføre denne undersøgelse vha. et 

varieret kartotek af kvantitative og kvalitative metoder for at belyse området fra flere vinkler. Gennem 

ni kvantitative performancemål med forskellig målemetode af risiko vurderes det konsekvent, at de 

passive investeringsforeninger over gennemsnittet har opnået et markant bedre risikojusteret afkast, 

end de aktive investeringsforeninger. De anvendte performancemål varierer markant ift., hvordan det 

risikojusterede afkast måles, hvor der kigges på både standardafvigelse, negativ standardafvigelse, 

maximum drawdown og observationer over/under en fastsat grænseværdi. Givet deres forskellighed, 

udmunder en korrelation, henover alle performancemål imod bedre risikojusteret afkast for passive 

investeringsforeninger, i et statistisk signifikant argument. Gennem en detaljeret Fama-French 

seksfaktormodel af de bedst præsterende aktive fonde bekræftes disse resultater, idet modellen justerer 

den gennemsnitlige alpha for de bedste aktive fonde til blot 1.61%. Gennem kvalitativ analyse af 

stockpicking som koncept, vurderes det ydermere, at aktive investeringsforeningers dårlige 

performance (relativt til passive fonde) kan tilskrives suboptimale investeringsstrategier og ineffektiv 

allokation af kapital imod investeringer med negativ alpha. Ved at kigge nærmere på strukturen af 

passive investeringsforeninger, med en ETF som proxy, vurderes det samtidig, at flere risikofaktorer 

kan problematisere investeringsstrukturen i fremtiden – navnlig at mange midler investeres i de samme 

aktier henover forskellige ETF’er, og at en stigning i populariteten har øget risikoen for en boble. 

Overordnet set er der således kvalitative bekymringstegn for begge typer fonde ift. deres fremtidige 

potentielle afkast, og perspektiveringen ændrer således ikke på resultaterne påvist af performancemål. 
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Afhandlingens endelige konklusion er hermed, at aktive investeringsforeninger ikke har været i stand til 

at outperforme passive investeringsforeninger ud fra et risikojusteret afkast, og at dette styrkeforhold 

ikke ser ud til at ændre sig i den nærmeste fremtid.  
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