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1. Indledning 
Målet som investor er, at maksimere sin formue ved benyttelsen af teorier, modeller og 

information til at vurdere hvor aktiemarkedet vil bevæge sig ex ante. Den selv samme 

investor vil også uundgåeligt træffe irrationale beslutninger, undervejs i deres tid på 

aktiemarkedet. Irrationalitet kan findes helt tilbage til i 1630’erne i Holland, hvor Tulipan 

boblen fandt sted.  

“…The demand for tulips of a rare species increased so much in the year 1636, that regular 

marts for their sale were established on the Stock Exchange of Amsterdam, in Rotterdam, 

Harlaem, Leyden, Alkmar, Hoorn, and other towns. Symptoms of gambling now became, for 

the first time, apparent. The stock-jobbers, ever on the alert for a new speculation, dealt 

largely in tulips, making use of all the means they so well knew how to employ, to cause 

fluctuations in prices.” – Charles Mackay, Tulipomania fra 1630’erne, “Memoirs of 

Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds (1841)”. 

Den nye blomst var kommet til Holland. Den blev hurtigt opfanget som et bevis på rigdom, 

for dem som ejede dette nye og sjældne løg. Inden længe havde alle gået ind i handel med 

denne nye investeringsmulighed. Priserne blev presset i vejret, et løg kunne koste op imod 

5500 floriner som var den hollandske valuta, omregnet til ca. 511 pund fra sin tid, for 200 

periter (ca. 130 gram). Charles Mackay beskriver at til sammenligning med andre varer fra 

dengang, så ville et løg til en værdi af 2500 floriner kunne give følgende varer til samme pris: 

 Florins 

To laster af hvede 448 

Fire laster af rug 558 

Fire fede okser 480 

Otte fede svin 240 

12 fede får 120 

To mellemstore tønder med 
vin 

70 

Fire store tønder med øl 32 

To tons smør 192 

1000 pund ost 120 

En fuldstændig seng 100 

Et fuldstændig sæt tøj 80 

Et sølv drikke-bærer 60 

Total 2.500 
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Denne mani skulle vise sig at få sin ende hurtigere, end mange af de investorer som havde 

investeret hele deres formue, havde forstillet sig. De mest forsigtige investorer valgte at 

trække sig fra markedet, tidligt i året 1636, da man mente at nok var blevet nok, hjemtog de 

gevinster på over 100%. Denne reaktion fik nu resten af investorerne til også at, ville 

hjemtage gevinsterne. Det skabte dermed panik og priserne raslede ned, det endte med at 

flere måtte se deres formuer forsvinde, tulipanløg som tidligere havde kostet 6000 floriner, 

var nu blot 500 værd. 

Kriser som den af tulip-boblen sætter spørgsmålstegn ved investorers rationalitet, som er en 

af forudsætningerne der bruges ved den moderne finansielle teori. Ved brug af information 

og modeller baseret på økonomiske nøgletal og matematisk data. Bruger man moderne 

teori til at, kunne vurdere og prisfastsætte både aktier og finansielle produkter korrekt, ud 

fra alt tilgængelig information kaldet ”informations efficiente markeder”. Seneste historie 

viser en anden side, når ny information giver anormaliteter som over- og undervurdering, 

spekulative bobler og kriser. Dette er tegn på at investorer ikke er immune overfor 

psykologiske bias. Investeringsbeslutninger håndteres ikke kun på baggrund af data og 

modeller fra den moderne investering teori, men at investorens psykologi har stor 

påvirkning på afkast og nytteværdi for investeringsstrategien. 

Introduktionen af Behavioral Finance er en viderebygning på de psykologiske teorier som 

beskriver menneskeadfærd. Den forudsætter at denne adfærd påvirker investorer i med 

psykologiske bias, der kan ende med at påvirke beslutninger, der gøres i markedet. Som 

beskrevet af Statman (1999) – ”Investors in standard finance is rational. People in behavioral 

finance are normal”. Stratman havde fokus på at erstatte det som han beskriver som ”Homo 

economicus” med en mere realistisk og normal investor. Som igennem sin tid vil begå 

investering irrationalitet, og i højere grad blive påvirket af både bias og sentimental 

information. Benyttelsen af adfærdsteori går på at få en bedre forståelse af de psykologiske 

rammer som vi er underlagt igennem vores DNA. Teorierne skal give os en bedre indsigt i 

vores fejl, beskrive hvordan de undgås i fremtiden, vil være en bekostelig affære for vores 

investeringsbeslutninger. Vigtigheden ved at forstå at alle markedsdeltagere vil eller er ramt 

af dette, gør at vi vil få en bedre forståelse for hvorfor markedets imperfektioner som 

aktiekriser og bobler sker, og hvordan vi skal håndtere disse situationer. 
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2. Problemstilling 
Et skift i effektivisering og digitalisering har gjort det muligt for selv en privat investor, at 

kunne få realtids data fra aktiemarkedet. Udviklingen af systemer til beregning data i 

modeller fra den moderne investering strategi, hjælper investorer med at opnå denne 

information. Udvikling sikre investorerne bedst muligt grundlag for at træffe deres 

investeringsbeslutninger på et sagligt og oplyst grundlag. Men hvad ligger så til grund for de 

markedsimperfektioner, vi ser oftere og oftere ske på investeringsmarkedet? Hvilken 

information baserer investorer deres beslutninger på? Og er der grundlag for at tro, at 

investorer påvirkes af andre faktorer end de informationer de kan få fra de velkendte 

investeringsmodeller vi igennem tiden har lært at bruge? 

2.1. Problemfeltet 

Denne opgave har til formål at forstå om investorer i højere grad skifter deres 

investeringsstrategi i forbindelse med imperfektioner, særligt med fokus på aktiekriser. 

Dette vil jeg gøre ved først at redegøre den moderne investering teori. Jeg vil vise hvordan 

den investeringsteori bruges, hvilke forudsætninger den har og hvorfor den ikke alene kan 

beskrive de imperfektioner, som markedet har vist sig igennem tiden at være udsat for. 

Herefter vil jeg redegøre adfærdsteoriens historie. Fra første gang vi hører om behovet for 

at forklare irrationalitet, til udviklingen af de modeller og teorier der er kommet igennem 

tiden. Til sidst vil jeg analysere hvordan private investorer håndtere psykologiske teorier og 

modeller, og hvordan investorer bedre sikre sig mod at blive påvirket af psykologiske træk 

så de kan opnå en højere form for rationalitet. 
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2.2. Problemformulering og underspørgsmål 

Denne afhandling vil behandle ovenstående problem ved at undersøge og forklare 

nedenstående problemformulering: 

”Hvordan påvirkes private investorer, psykologisk under en aktieanormalitet og er de mere 

tilbøjelige til at ændre deres investeringsstrategi på baggrund af dette?” 

For at kunne besvare denne problemstilling, vil opgaven blive understøttet ved at undersøge 

følgende underspørgsmål: 

• Hvordan bruges den moderne investeringsteori til at lave opbygge en 

investeringsstrategi? 

• Hvordan bruges adfærdsteori til at beskrive den forudsætningen for irrationalitet der 

bruges i moderne investeringsteori? 

o Hvilke bias kan beskrive opstanden af aktie anormaliteter og hvilken 

påvirkning har disse på porteføljen? 

• Hvad kan private investorer gøre for at modstå egne biases og hvilken effekt vil det 

have på porteføljens afkast? 

 

2.3. Afgrænsning 

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i en privat investor som er bosat i Danmark og har 

sine investering i Danmark. 

I mit projekt vil der afgrænses til at aktiemarkedet som helhed og den risikofrie rente som 

de eneste muligheder for opbygning af en portefølje. Aktie fonde og aktie-basereret ETF’er 

vurderes som værende en del af aktiemarkedet. 

Der vil afgrænse mig fra en større beskrivelse for valg af benchmark. 

Jeg har valgt ikke at gå i dybden lovgivning for investeringsmarkedet og dens aktører. 

Jeg har i mine redegørelse og analyse begrænset mig til den offentlig tilgængelig 

information på internettet. Dette skyldes at restriktioner grundet COVID-19 ikke har gjort 

det muligt for mig at indhente data fysisk på CBS’ computere. 
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2.4. Metode 
Jeg vil i denne opgave benytte mig af videnskabelige artikler skrevet af teoretikere, som har 

fokus på den traditionelle investeringsteori. Dette vil jeg bruge til at redegøre for benyttelse 

af disse teorier i dag som investorer. Jeg vil underbygge disse teorier med materiale fra mit 

HD 2.del studie i finansiering, herunder fra faget ”Portefølje teori”. 

Derefter vil jeg finde videnskabelige artikler skrevet af teoretikere med fokus på 

adfærdsteori, herunder også økonomisk adfærdsteori. Jeg vil bruge dem til at redegøre for 

udviklingen af Behavioral Finance, der skal bruges som forklarende element for hvorfor 

markedsanormaliteter fremkommer på trods af den traditionelle investeringsteori. Det vil 

blive underbygget af undervisningsmateriale fra faget ”Behavioral Finance”. 

Jeg vil finde artikler til at understøtte forklaringen af disse teorier og til brug for analysere 

påvirkningen af investoren. Disse artikler har til formål at blive brugt i både vurderende eller 

beskrivende grad, til at forklare brugen af teorierne i den reelle investeringsverden. 

Jeg vil herefter analyser hvordan en investor bedst kan opnå et afkast som lever op til 

risikoappetitten for hans investeringsstrategi. Dette vil jeg gøre ved at finde redskaber som 

kan er mulige at bruge til at undgå at begå sig i sine egne bias. Jeg vil analysere om hvorvidt 

en videregivelse af mandatet til porteføljen vil give mulighed for at investoren ikke 

modarbejder sig selv. 

3. Moderne portefølje teori 

Dette afsnit vil redegøre for opbygningen af den finansielle portefølje teori vi bruger i dag. 

Handel med aktier startede tilbage i 1602, hvor Dutch East India Company blev det første 

offentlige handlede selskab2. Siden har økonomer udviklet metoder og teorier for 

værdiansættelse af aktiver, aktier og porteføljesammensætning for investorer til 

maksimering af deres formue. Den første investeringsteori kommer fra Irving Fisher (1930) 

der beskriver sammenhængen mellem den nominelle- og realrente mht. ændring i 

inflation3. John Burr Williams (1938) fastlægger den første officielle model for beregning af 

værdiansættelse af en aktie set på baggrund af udbetalingsrækken. Benjamin Graham 

(1949) også kendt som grundlæggeren af value investering, beskrev at det var muligt at 

finde undervurderet aktiepriser på baggrund af indtjening per aktie, en forudsætning for en 

 
2 https://bebusinessed.com/history/history-of-the-stock-market/ 
3 https://www.investopedia.com/terms/f/fishereffect.asp 

https://bebusinessed.com/history/history-of-the-stock-market/
https://www.investopedia.com/terms/f/fishereffect.asp
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pris per indtjeningskrone på og forventningen til vækstrate for virksomheden. Harry 

Markowitz (1952) mente at pris på aktien ikke var alt afgørende, men at risikoen for 

investering har en betydning for afkast. Det gav mulighed for udbygningen af Markowitz 

Portfolio Theory (MPT for kort). William Sharpe (1964), Jack Trenoy (1962), John Lintner 

(1965) & Jan Mossin (1966) arbejde uafhængig af hinanden på udformning af CAPM-

modellen som bruges i dag. Eugene Fama (1970) beskriver Efficient Market Hypothesis (EMH 

for kort), som 3 mulige former – Svag, semi-stærk og stærk. Som alternativ til CAPM 

udviklede Stephen Ross (1976) teorien Arbitrage Pricing Theory (APT for kort). Grundlaget 

for teorien bygger på at markederne ikke er efficiente og dermed giver mulighed for at 

udnytte afvigelser fra den fair value aktien bør have. 

3.1. Aktiemarkedets begyndelse 

Handel med værdipapir har igennem tiden haft stor betydning for det samfund vi har i dag. 

Den første børs blev opført tilbage i Antwerpen i Belgien i 1531. Denne type handel endte 

hurtig med at sprede sig til andre store handelsområder som Paris og London, hvor dronning 

Elizabeth den 1. opførte ”The Royal Exchange” i 1571. Dengang blev almindelige varer oftest 

solgt på markedspladser på byernes tove, men det var behovet for større transaktioner, som 

lagde grund for børsernes opståen. Vi skal frem til 1790 i USA, Philadelphia for at se den 

første aktiebørs blive åbnet. Få år efter i 1792 blev den mere velkendte New York børs 

opført også kendt som ”Wall Street”.4 

Børserne har igennem historien givet mulighed for at virksomheder har kunne hente kapital 

ved at sælge andele af selskabet, bedre kendt som aktier til investorer. Det er derfor vigtigt 

at en investor kan vurdere hvorvidt en aktie er et godt eller dårligt køb baseret på dens 

prisfastsættelse og forventningerne til selskabets udvikling. 

Ord som porteføljeteori var ikke kendt dengang aktiebørserne begyndte at blomstre. Der 

var ikke en enstydig model til at vurdere aktier og derfor var det også svært at fastslå det 

man nu kalder for en fair value af aktier. 

 
4 https://www.sydinvest.dk/nyheder/magasinet-horisont/aktiemarkedets-historie 

https://www.sydinvest.dk/nyheder/magasinet-horisont/aktiemarkedets-historie
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3.2. John Williams DCF-model 
John Burr Williams skrev i sin bog ”The Theory of investment Value” (1938) den første model 

til prisfastsættelse af en aktie som en økonomisk model – ”Discounted Cash Flows” (DCF for 

kort). Det vurderes at selvom modellen først blev vist i 1938, så menes det at være brugt i 

en sammenlignelig form helt tilbage til den Egyptiske og Babyloniske tid, hvor man første 

gang lånte penge ud med rente.5 

Dette betød at det nu var muligt at bruge en fælles model for værdiansættelse af aktier. 

Som vist herunder så vurderes prisen på baggrund af de forventes udbetalinger, 

tilbagediskonteret ud fra rente/afkastkrav. 

𝐷𝐶𝐹 =  
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
6 

Teorien gjorde det muligt at investorer nu havde et fællesudgangspunkt for at udregne 

aktier. Fokus for de succesrige investorer lå i at finde aktier som var prisfastsat for lavt i 

forhold til deres beregninger. Dertil kommer det individuelle krav til afkast som er beskrevet 

som r i formlen herover. Dette afkast mål var ikke fastsat af nogle og gav dermed mulighed 

for forskellige vurderinger af prisen på aktien. Hvorvidt en aktie var over- eller 

undervurderet, gjorde det svære for investorer at vurdere en aktie som et godt eller dårligt 

køb. 

3.3. Benjamin Grahams P/E model 
En velkendt investor fra samme tid, Benjamin Graham beskrev i sin bog ”Security Analysis” 

(1934), behovet for at sikre sig en margin af sikkerhed. I praktisk skulle man som investor 

købe en aktie som ligger under den værdi som selskabet er vurderet til at være. Denne regel 

skulle sikre at, når markedet derefter vil prisfastsætte selskabet til den fair value, så vil 

investorer sikre sig gevinsten ved opsvinget og samtidig give sikkerhed mod eventuelle 

tilbagetræk for selskabet i forhold til dens forventninger. Denne forventning til at 

aktiemarkedet ville prisfastsætte aktien højere skyldtes at, Graham havde en stor tiltro til at 

markederne var efficiente. Han beskriver at en aktie som er for billig, på sigt vil opnå den 

korrekte højere pris pga. Mean-reversion. 

 
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow 
6 https://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp 

https://en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow
https://www.investopedia.com/terms/d/dcf.asp


Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 10 af 50 
 

Dette lagde grundlag for hans bog ”The intelligent Investor” (1949). Her introduceres hans 

formel for værdiansættelse af value aktier også kendt som ”Benjamin Graham Value”. 

Herunder ses et formlen beskrevet: 

7 

Denne formel gjorde det muligt for investorer at udregne en akties sande værdi på 

baggrund af hvor meget indtjeningen per aktie er, antagelse om at en P/E ratio for en ikke 

voksende aktie er 8,5 og at den langsigtede vækst for virksomheden vurderes til at være g. 

Det vurderes at denne teori er grundlaget for den prissætningsmetode der bruges for at 

vurdere value aktier i skrivende stund. 

12 år efter udgivelsen af ovenstående formel, omformulere han den til at medregne renten 

for en gennemsnitlig 10-årige AAA virksomhedsobligation som et mål for den risikofrie 

rente. Dette blev gjort, da muligheden for en alternativ investering som blev vurderet til 

risikofri, havde betydning for afkastkravet for en given aktie. Den revurderet formel kom 

derefter til at se sådan ud: 

8 

 

Indtil nu, lå fokus for investorer dermed på at prissætte aktierne og ikke på opsætningen af 

deres portefølje. Det var ikke før en student ved navn Harry Markowitz læste John Burr 

Williams bog, og fandt at der ikke lå nogle overvejelser i forhold til risiko ved 

sammensætningen af aktier i en portefølje. 

 
7 https://www.investopedia.com/terms/b/bengraham.asp 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Graham_formula 

https://www.investopedia.com/terms/b/bengraham.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Graham_formula
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Harry Markowitz artikel ”Portfolio Selection” som blev udgivet af ”Journal of Finance” 

(1952). beskriver risikoen ved portefølje sammensætning, korrelationen mellem aktiver og 

behovet for diversificering i en portefølje. Markowitz skriver herunder: 

”One type of rule concerning choice of portfolio is that the investor does (or should) 

maximize the discounted (or capitalized) value of future returns. Since the future is not 

known with certainty, it must be "expected" or "anticipated” returns which we discount.” 

Det beskrives at det fremtidige afkast vurderes af den enkelte investor. Da fremtiden ikke 

kendes med sikkerhed, må det være forventninger som investoren har til fremtiden som 

skal medregnes. Denne problemstilling giver en investor anledning til at gå efter den aktie 

som de vurdere til at give det højeste afkast. Det må forventes at, investorens interesse er 

at maximere værdien af porteføljen og en sammensætning af en portefølje, derfor ikke var 

nødvendig. 

3.4. Markowitz portefølje teori 
Markowitz udfordrer modellen ved at beskrive at en investor skal vurdere to kriterier – 

Afkast og Risiko. Med udgangspunkt i Pareto-ligevægt som beskriver at en investor ikke kan 

blive bedre stillet uden at en modsvarende investor bliver stillet ringere.9 Fundamentet for 

optimeringen af en portefølje med fokus på diversificering, lagde grundlag for 

sammenhængen mellem de aktiver som lå i en portefølje. Det gav mulighed for et højere 

afkast, selvom risikoen var lavere. Ved at vælge aktiver som var neutral eller negativ 

korreleret, vil det være muligt at minimere risikoen i en portefølje, uden at gå på kompromis 

med afkastet. 

 

 
9 https://www.investopedia.com/terms/p/pareto-efficiency.asp 

https://www.investopedia.com/terms/p/pareto-efficiency.asp
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10 

Ovenstående figur beskriver hvordan usystematisk, også kaldet den diversificerbar risiko, 

kan bortdiversificeres ved at kombinere flere aktier. Niveauet for antallet af aktier beskrives 

ikke af Markowitz i hans artikel, og det diskuteres stadig hvor mange aktier der skal til at 

fjerne den usystematiske risiko. Spændet ligger mellem 20-50 aktier11. Den ikke 

diversificerbar risiko, også kaldet den systematiske risiko, er et udtryk for de generelle 

markedsudsving som f.eks. inflation, recession og krig. 

Ved brug af ovenstående udformes ”Markowitz efficient set”12,  der er opbygningen af den 

mest optimale porteføljesammensætning, baseret på forholdet mellem afkast og risiko. 

Denne model bygges af Markowitz på baggrund af følgende forudsætninger for dem, som 

investerer i markedet:1314 

a) Risikoaverse – Risikopræmie kræves for at påtage sig risiko. 

b) Rationelle – Mere afkast foretrækkes fremfor mindre. 

c) Nyttemaksimerende – Vælger investering som maksimerer nytteværdi. 

d) Afkastmaksimerende – Enten maksimere deres afkast ud fra en given risiko eller 

maksimere deres afkast ud fra en minimumsrisiko. 

 
10 HD 2.del Portefølje analyse, lektion 6, Powerpoint, slide 10 
11 https://blog.nord.investments/private-investorer-ejer-aktier-i-for-fa-selskaber/ 
12 https://www.investopedia.com/terms/m/markowitzefficientset.asp 
13 https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model 
14 HD 2.del Portefølje analyse, lektion 2, Powerpoint, slide 5 

https://blog.nord.investments/private-investorer-ejer-aktier-i-for-fa-selskaber/
https://www.investopedia.com/terms/m/markowitzefficientset.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model
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e) Statisk model – Baseret på én periode af investering. 

Vi kan opsætte en række porteføljer, som vil være mulige for investorer at kunne 

sammensætte på markedet. Porteføljerne vil blive sammensat med forskellige afkast og 

risiko mål. Det skal nævnes at der nedenstående figur er muligt at, sammensætte 

porteføljer i hele det grå område. 

15 

Ved valget mellem portefølje S, T eller U ved risiko x2, så vil alle investorer pga. 

forudsætning d) vælge portefølje S. Dette skyldes at alle mulige porteføljer som ligger under 

S, vil give et mindre afkast for den samme mængde risiko. Linje som går igennem PQSVW 

beskrives som den efficiente rand. Det vil sige at alle porteføljer som ligger under denne 

linje, vil blive vurderet som værende ikke tilstrækkelige grundet forudsætning b). Det 

vurderes at investorer har forskellig risiko aversion, derfor vil ikke alle investorer vælge 

portefølje S, hvis de blev stillet for valget mellem Q, S eller V.  

Denne vurdering kommer til udtryk ved forskellige indifference kurve16 som vist i 

nedenstående figur: 

 
15 https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model Figure 1 - Risk-return of possible portfolios 
16 Francis Ysidro Edgeworth (1881). Mathematical Psychics: An Essay on the Application of Mathematics to the 
Moral Sciences. London: C. Kegan Paul and Co. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model
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17 

C1, C2 og C3 beskrives som nyttefunktion for forskellige investorer med forskellig risiko 

aversion. En investor vil være stillet lige godt ved punkt 1, som ved punkt 2, hhv. 3 og 4. 

Dette skyldes at begge punkter ligger på samme nytte kurve, så forholdet mellem afkast og 

risiko giver samme nytteværdi langs kurven. Det vil være muligt for en investor at, rykke sig 

fra kurve C2 til C3 og omvendt, hvis deres nytteværdi skulle vise sig at stige eller falde i løbet 

af deres investeringsperiode. 

Markowitz model viser sig brugbar for at finde frem til den optimale investeringsportefølje 

ved at sammenlægge de to grafer. Derved vil vi kunne finde den portefølje, som vil være 

optimal for den enkelte investor baseret på deres nytteværdi som vist herunder. 

 
17 https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model Figure 2 - Risk-return indifference curves 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model
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18 

Ved indsættelsen af indifferencekurven, sammen med de mulige porteføljer og den 

efficiente rand på linjen PRW får vi ovenstående figur. Her vil investorerne finde deres 

optimale porteføljer der hvor nyttefunktionen tangere med den efficiente rand. Porteføljen 

R er derfor optimal for investoren der har nyttefunktion C3, da den vil leve op til 

forudsætningerne a), b), c) og d). Nyttefunktion C2 har derimod 2 punkter hvor den tangere, 

og investoren vil derfor være tilfreds med både at have porteføljen omkring punkt P, og 

porteføljen ved punktet som tangere mellem linjen RW. Dette skyldes som tidligere nævnt 

at investoren er indifferent for hvor på kurven porteføljen ligger, da sammenhængen 

mellem afkast og risiko forudsætter den samme nytteværdi. Nyttefunktionen C1 har 

derimod kun ét punkt hvor den tangere med den efficiente rand mellem RW. Dermed vil 

den portefølje være den optimale for denne investor. Alle andre porteføljer for C1 vil menes 

ikke at være tiltrækkende, da den vil gå imod de tidligere nævnte forudsætninger eller vil gå 

for langt til venstre for den efficiente rand, dermed blive en uopnåelige portefølje som ikke 

er tilgængelige for markedet. 

Kapitalmarkedetslinje, også kaldet CML, beskrives som en kombination af den risikofrie 

rente man kan få på markedet og markedsporteføljen. Det forudsættes at alle investorer har 

mulighed for at udlåne eller låne til denne rente i markedet. Det ses på figur at CML giver 

mulighed for at udbygge yderligere på sammensætningen af porteføljemulighederne. 

 
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model Figure 3 - The Efficient Portfolio. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Markowitz_model
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Som tidligere gælder det at den optimale porteføljesammensætning for aktier vil ligge på 

den efficiente rand. Forudsætningen for belåning eller udlån til den risikofrie rente, gør det 

muligt for investorer på C1, C2 og C3 at sammensætte porteføljen på linjen mellem FPR.  

C3 har ved punktet P det som betragtes som værende markedsporteføljen. Dette beskrives 

som den mest diversificeret portefølje, da den indeholder alle aktier i kapitalmarkedet. 

Dette vil være porteføljen som alle investorer bør købe, da den har det mest optimale 

forhold mellem afkast og risiko. 

En portefølje liggende ved punktet R(f) vil betyde at 100% af porteføljen er investeret i den 

risikofrie rente dvs. investering i statsobligationer. 

Tidligere ville investor med nytte C1 have været tilfreds med porteføljen ved punkt A eller B, 

og være indifferent mellem valget af dem. Den risikofrie rente, giver derimod mulighed for 

samme investor ved punkt F, kan investere i markedsporteføljen og statsobligationer for at, 

få en mere optimal portefølje mht. afkast og risiko. Samme effekt vil fungere for en mere 

risikovillig investor med nytte C1, der ved punkt R har mulighed for at låne til den risikofrie 

rente og derved lave gearing af investeringen i markedsporteføljen. 

CML repræsentere hermed afkastet mellem en portefølje som værende, den risikofrie rente 



Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 17 af 50 
 

plus den risiko præmie som aktien vurderes at skulle give mht. Forudsætning a). Markowitz 

teori blev senere bygget videre på, og gav mulighed for at CAPM kunne introduceres af 

Sharpe (1964), Trenoy (1962), Lintner (1965) & Mossin (1966). 

3.5. Sharpe & Lintners CAPM-modellen 

Historien om CAPM er diskuteret, vedr. hvem der skal krediteres for udformningen af den. 

Sharpe og Lintner vurderes at være dem som har opfundet og bevist formlen. Det kan dog 

findes frem i Trenoys tidligere manuskripter, at han dengang udviklede dele af teorien som 

bruges i dag, de blev dog ikke publiceret dengang. Efterfølgende udgav Mossin en artikel 

som samlede idéerne fra Sharpe og Lintner med hans beskrivelse af den økonomiske 

ligevægtsindstilling. 

Det vurderes at Mossin pga. af hans bidrag ville have modtaget Nobel prisen i økonomisk 

videnskab på lige fod med Sharpe i 199019. Sharpe delte Nobel prisen med Markowitz og 

Merton Miller for deres bidrag til udviklingen af økonomisk teori.20 

Modellen for CAPM beskriver, at det er muligt at udregne afkastet på et risikofyldt aktiv som 

at, tage afkastet for et risikofrit aktiv plus den risikopræmie, der vurderes for det risikofyldte 

aktiv, justeret overfor aktivets egen følsomhed for investeringsmarkedet. 

Herunder ses modellen opstillet som ligningsform: 

21 

𝑅𝑓 −  𝐵𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) −  𝐵𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑝𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 

𝛽𝑖 − 𝐵𝑒𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡. 

𝛽𝑖 =  
𝐾𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑡 𝑜𝑔 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡
 

 
19 https://www.nhh.no/en/departments/business-and-management-science/pioneers-and-honorary-doctors--
-department-of-business-and-management-science/jan-mossin/ 
20 https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/press-release/ 
21 HD 2.del Portefølje analyse, lektion 7+8, Powerpoint, slide 16 

https://www.nhh.no/en/departments/business-and-management-science/pioneers-and-honorary-doctors---department-of-business-and-management-science/jan-mossin/
https://www.nhh.no/en/departments/business-and-management-science/pioneers-and-honorary-doctors---department-of-business-and-management-science/jan-mossin/
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/press-release/
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Selvom der er tale om en model som videre bygger teorien fra Graham (1949) og Markowitz 

(1952), så vurderes markedsporteføljen som et skøn, da den reale markedsportefølje ikke er 

kendt. Skønnet bliver derfor vurderet på baggrund af brede indeks som f.eks. S&P500, Dow 

Jones og FTSE 100. Selvom et bredt indeks giver en indikation af markedsporteføljen i 

forhold til antallet af aktier i det. Så vil vigtige diversificering som geografisk og 

markedskapitalisering gøre, at den optimale markedsportefølje, må forblive en skønnet 

værdi for CAPM-modellen. Vurderingen af det risikofrie aktiv, vurderes også til at være 

konstant for perioden, dette er ikke tilfældet i det aktuelle investeringsmarked, hvor 

makroøkonomiske elementer vil have effekt på den risikofrie rente. 

Selvom der kan findes områder i modellen som ikke lever op til den virkelige 

investeringsverden, så bruges den stadig grundet den nemme funktionalitet og brugbarhed 

for investorer til, at forstå sammenhængen mellem risiko i deres portefølje og de enkelte 

aktier som ligger deri. 

3.6. Famas Efficient Market Hypothesis 
Fælles for teorierne om prisfastsættelse af de finansielle markeder, er at markederne er 

efficiente og dermed holder sig indenfor de rammer som teorierne beskriver. Eugene Fama 

(1970) i sin artikel22 forklar behovet for, at markederne var efficiente for at investorer kan 

vurdere om aktier er prisfastsat korrekt, ud fra den information som er tilgængelig på 

markedet. 

 

 
22 
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20E
mpirical%20Work.pdf 

Antagelse for brug af CAPM: 

• Investorer har homogene forventninger, er risikoaverse og 

rationelle. 

• Investor har ubegrænset adgang til risikofrit aktiv for lån 

eller udlån. 

• Der medregnes ikke transaktionsomkostninger eller 

beskatning. 

• Fuldkommen konkurrence 

• Statisk model som kun medtager én periode. 

http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf
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Fama beskriver hypotesen om de 3 former for efficient i markedet som følgende: 

”… First, weak form tests, in which the information set is just historical prices, are discussed. 

Then semi-strong form tersts, in which the concern is whether prices efficiently adjust to 

other information that is obviously publicly available (e.g., announchments of annual 

earnings, stocks splits, etc.) are considered. Finally, strong form tests concerned with 

whether given investors or groups have monopolistic access to any information relevant for 

price formation are reviewed” – Eugene F. Fama ”Efficient capital markets: A review of 

theory and empirical work”23 

Herunder opsættelse de forudsætninger, som beskrevet af Fama i deres respektive styrker: 

 

 

Det vurderes af økonomiske teorier at vi har efficiente markeder af semi-stærk form. Dette 

skyldes at åbenhed og transparent skabt ved lovgivning på området, om offentliggørelse af 

selskabsmæssig vigtighed med henvisning til regnskabsloven mv.24. Yderligere lovgivning om 

forbud mod insiderhandel25 gør det svært for markedet at opnå en stærk form af efficient, 

da det ikke er muligt for insidere at, udnytte deres viden til at handle på forkant af 

markedet. 

Hypotesen er ikke bevidst, da som Fama selv forklar er svært at definere og måle endeligt 

formen for efficient marked vi arbejder i. 

Dog bruges denne hypotese i næsten alt økonomisk teori vi bruger i dag, da investorer 

 
23 The Journal of Finance, Vol. 25, No. 2, Papers and Proceedings of the Twenty-Eighth Annual Meeting of the 
American Finance Association New York, N.Y. December, 28-30, 1969 (May, 1970), pp. 383 
24 https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven 
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596, MAR, artikel 14 

Svag form

• Alt historisk information 
er indregnet.

• Teknisk analyse kan ikke 

give mer' afkast.

Semi-stærk form

• Alt historisk er indregnet.

• Alt offentlig tilgængelig 
information er indregnet 
(Regnskaber, 
børsmeddelser osv.)

• Fundamental analyse kan 
ikke identificere 
undervurderet aktier.

Stærk form

• Alt historisk og offentlig 
information er indregnet.

• Alt insider information er 
indregnet i prisen

• Det er ikke muligt for 
nogen at opnå et 
overnormalt afkast.

https://danskelove.dk/%C3%A5rsregnskabsloven
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014R0596
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enten tror eller afviser hypotesen afhængig af deres egen tro på markedsefficient. Det er i 

interesse for den passive investor at tro på denne hypotese, da det giver mulighed for at 

opnå et markedsafkast for færrest transaktionsomkostninger. Troen på hypotesen bruges af 

mange investeringsselskaber som udbyder ETF’er26 til deres kunder. Denne form for passiv 

investering er en kombination af teorien fra Markowitz og Fama, der vil fremstille ETF’en 

som markedsporteføljen i et semi-stærkt efficient marked. 

Der er derimod også de forvaltere som afviser at der er tale om en semi-stærk form for 

marked. De vurderer at der stadig er mulighed for at skabe Alpha som aktiv forvalter, ved at 

kombinere Markowitz og Sharpes modeller. De bruges til at, udarbejde teknisk og 

fundamental analyse på markedet at finde aktier som er undervurderet og i en 

sammensætning med en portefølje valgt ud fra investorens risiko, vil have mulighed for at 

levere et overnormalt afkast. 

Warren Buffet der var studerende under Graham og senere blev ansat af ham, er et 

eksempel på at investeringsmarkedet ikke er fuldt efficient i en semi-stærk form. Siden 

Buffets havde kontrollen over Berkshire Hathaway i 1965, har det gennemsnitlige afkast 

ligget på 21,7%, frem t.o.m år 201427. Til sammenligning har aktiemarkedet i gennemsnit 

leveret et afkast 9,8% set over samme periode. Der er derfor mulighed for skepsis i at 

hypotesen holder, når man ser på afkast fra en professionel investor. 

Muligheden for at kunne analysere sig frem til en undervurderet aktie i forhold til dens 

aktiekurs, giver mulighed for at investorer som benytter sig af arbitrage kan få et afkast 

højere end aktiemarkedet generelt set. Stephan Ross analyserer netop dette i hans artikel 

”The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing”, (1976)28. 

3.7. Stephan Ross’ Arbitrage Pricing Theory 

APT eksistere på baggrund af forventning, at investeringsmarkederne ikke er efficiente. Den 

udnytter mulighed for at genere afkast ved at, gennemsøge markedet for aktiver med fælles 

eller lignende karakteristiske hvor prissætningen er forskellig for hinanden. Stephan Ross 

(1976) beskriver teorien som en multifaktor model, der vurderer forskellige systematiske 

 
26 https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp 
27 https://awealthofcommonsense.com/2015/03/buffetts-performance-by-decade/ 
28 https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Arbitrage-Theory-of-Capital-Asset-
Pricing.pdf 

https://www.investopedia.com/terms/e/etf.asp
https://awealthofcommonsense.com/2015/03/buffetts-performance-by-decade/
https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Arbitrage-Theory-of-Capital-Asset-Pricing.pdf
https://www.top1000funds.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Arbitrage-Theory-of-Capital-Asset-Pricing.pdf
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risikofaktorer som påvirker aktiver på markedet. Eksempler på faktorer vil være, oliepriser, 

BNP-tal og inflation. Det giver mulighed for, at den systematiske risiko kan splittes ud på 

flere følsomheder og måle effekter af disse. Til forskel fra enkelt faktor model CAPM, så vil 

APT modellen kunne løses via. Multipel lineær regression. Dette vil estimere de betaværdier 

og følsomheder et aktiv vil have. I ligningsform vil ATP-modellen se sådan ud: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝑏𝑖1 ∗ (𝐸(𝑅1) − 𝑅𝑓) + 𝑏𝑖2 ∗ (𝐸(𝑅2) − 𝑅𝑓) + ⋯ + 𝑏𝑘 ∗ (𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓)29 

Dette vil give en investor et værktøj til at, kunne vurdere enkelte elementer i den 

makroøkonomiske data som bliver tilgængelig. I praksis vil en investor kunne analysere sig 

til en arbitrage mulighed på en aktie som er noteret på 2 forskellige børser, hvis aktierne 

handles til forskellige sande værdier, baseret på deres makroøkonomiske faktorer. Herefter 

opstilles en portefølje af (n+1) antal aktiver, hvor n er antallet af faktorer, som bruges i ATP 

modellen. 

To scenarier bliver opstillet herunder for at, skabe overblikket over hvordan en arbitrage 

handel vil blive udført. 

Hvis prisen på aktien er for lav: 

 

Hvis prisen på aktien er for høj: 

 
29 HD 2.del Portefølje analyse, lektion 9, Powerpoint, slide 9 

• Short sell porteføljen

• Køb aktien for pengene modtaget fra short sellI dag

• Sælg den nu korrekt prisede aktie

• Køb porteføljen tilbage for pengene fra salget af aktien

Slutning af 
perioden

• Behold differencenBagefter
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Vigtigst for begge scenarier er at investoren ikke skal have penge op af lommen, dermed har 

en investor mulighed for at udnytte denne teori, uden at selv at komme med penge ind i 

markedet. Denne teori benyttes i høj grad i markedet og er effektiv til at sikre en fair value 

på aktiver, da den ellers vil udnytte forskellen indtil ligevægten opnås. Udviklingen af 

systemer til brug for arbitrage, særligt på valutamarkedet, har gjort det svære for private 

investorer at udnytte denne type misdannelser på markedet.30  

3.8. Delkonklusion 
Igennem tiden er der blevet udviklet modeller og teorier, som giver private investor 

mulighed for at, opbygge og sammenligne deres aktier i forhold til markedsporteføljen. 

Brugen af disse modeller, på trods af deres alder, er stadig valide og bruges aktivt af 

forvaltere og investeringsselskaber til at analysere sig frem til aktier, som er pris fastsat 

forkert. Det giver mulighed for den aktive forvalter kan skabe alpha i forhold til markedet, 

som vil give en forhøjet nytteværdi for de enkelte investorer. 

Portefølje teorien beskrevet af Markowitz er fundamentet, som benyttes i dag til at 

sammensætte porteføljer af forskellige risikomål. De målbare forhold som CAPM og ATP 

beskriver, gør det muligt at beskrive risiko og hvordan den kan beregnes for en portefølje.  

Redegørelsen løfter sløret for den stigende konflikt der ligger på aktiemarkedet mellem 

aktive31 og passive32 forvaltere. Da hypotesen om efficiente markeder ikke er bevist, skaber 

det usikkerhed i hvilken form for styrke aktiemarkedet ligger i. Enkelte investorer viser at 

fundamental- og tekniskanalyse stadig har områder hvor de brugbare, for at skabe et højere 

 
30 https://www.investopedia.com/ask/answers/020415/how-do-i-use-software-make-arbitrage-trades.asp 
31 https://stockrate.dk/passiv-vs-aktiv-investering-hvad-er-bedst/ 
32 https://www.invested.dk/trading/basal-trading/passiv-investering-indeks-og-etf 

• Short sell aktien 

• Køb porteføljen for pengene modtaget fra short sellI dag

• Sælg den nu korrekt prisede portefølje

• Køb aktien tilbage for pengene fra salget af porteføljen

Slutning af 
perioden

• Behold differencenBagefter

https://www.investopedia.com/ask/answers/020415/how-do-i-use-software-make-arbitrage-trades.asp
https://stockrate.dk/passiv-vs-aktiv-investering-hvad-er-bedst/
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afkast end det generelle marked kan levere. 

For et marked som stræber mod at være efficient, har arbitrage investorer mulighed for at 

udnytte forkerte prissætningerne på aktiver til at, skabe risikofrie gevinster. Dette viser sig 

dog at blive svære med tiden, da systemer for udnyttelse og automatisering af dette, gør 

det sværere for den enkelte investor at få mulighed for at udnytte denne form for 

investering. 

Den enkelte privatinvestor skal som det første benytte sig af disse Markowitz model for at, 

definere sin risiko appetit til udbygningen af porteføljen, som skal ligge på den efficiente 

rand. Næste skridt er derefter at udvælge hvilke aktier der skal indeholdes, da diversificering 

er et nøgleord for at leve op til forudsætningen, at man er afkastmaksimerende. Ved brug af 

Grahams og Sharpes modeller for udvælgelsen af de enkelte aktier, vil investoren forsøge at 

nyttemaksimere sine investeringerne i portefølje. Sidst skal det vurderes hvorvidt tale om 

Famas semi-stærke eller tilnærmelsesvis semi-stærke form på aktiemarkedet, så 

vurderingen af historiske og offentligt tilgængelige information bliver korrekt indregnet i 

vurderingen af porteføljen som helhed. 

Disse skridt vil give en privatinvestor mulighed for at udbygge en investeringsstrategi, som 

tager udgangspunkt i egne individuelle forventninger til afkast og risiko. 
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4. Adfærdsteori 
Dette afsnit vil redegøre for opbygningen af Behavioral Finance, også kendt som 

adfærdsteori, i et økonomisk perspektiv. Første gang vi får et indblik i investor adfærd er fra 

Charles Mackay’s bog33, som beskriver tulipankrisen i 1630’erne. Selvom adfærdsteori ikke 

fik meget fokus før 200234, har økonomer beskrevet investoradfærd siden starten af 

1910’erne. George Charles Selden (1912) beskrev den mentale holdning af investorer, 

indikere hvor priserne på aktierne bevæger sig hen. Howard Raiffa (1968) analysere hvordan 

beslutninger træffes og udformer tre fremgangsmuligheder, som beskriver hvordan en 

investor kommer fra tanke til handling. Daniel Kahneman & Amos Tversky (1979, 1992) som 

er kendt for deres Prospect Theory forsøger at forklare hvordan beslutninger træffes, når 

valget indebærer risiko. Herunder at investorer ikke vurder gevinster og tab på lige fod.  

4.1. Adfærdsteoriens historie 

Rationaliteten af investorer er blevet diskuteret i nyere tid, hvor markedets anormaliteter 

ikke længere kunne forklares igennem de moderne investeringsteorier, som bruges til at 

analysere og prissætte aktiver på markedet. To af de mest huskede eksempler for en 

anormalitet er IT-boblen fra 1990’erne. Senere boblen i boligmarkedet i 2006. Disse bobler 

sker når markedsdeltagere handler én eller flere aktier langt over deres fair value. Standard 

financiel teori beskriver, at der ved sådanne scenarioer vil være mulighed for arbitrage. Men 

når investorer vælger at gå imod de fundamentale værdisætninger og lader sig påvirke af 

stigningerne, sker der en selvforstærkende effekt. Det får selv de mest risikoaverse 

investorer til at lave sig rive med. Problemstillingen kommer til syne når selskaberne til sidst 

ikke kan leve op til de høje forventninger. 

Psykologien ved beslutningerne hos mennesker er dog ikke et nyt fænomen. Social 

psykologi startede tilbage i 1800’tallet. Daniel Bernoulli (1738) vurderes til stå for 

opbyggelsen af forventede nytte teori, baseret på beslutningsteori og spil teori. Adam Smith 

(1759) lagde vægt på den rolle som individers følelser har på vores beslutninger. Han 

nævner synspunkter som egoisme, skam, stolthed og usikkerhed som værende stærke 

følelser som mennesker reagerer på. Jermey Bentham (1789) skriver en vurdering af et 

individ, der med mål for maksimering af nytteværdi (glæde), ikke vil kunne fjerne alle 

 
33 https://www.gutenberg.org/files/24518/24518-h/24518-h.htm#tulipomania 
34 Ken Fisher – Beat the Crowd, side 238. ISBN 978-1-118-97305-9 

https://www.gutenberg.org/files/24518/24518-h/24518-h.htm#tulipomania
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følelser når et valg skal traffes. Disse forskere perspektiverede deres værker til økonomiske 

valg. Men blev ikke fulgt op på før Selden (1912). 

4.2. Confirmation bias 

I hvilken retning aktiemarkedet vil gå, kommer an på deltagerene i selvsamme markedet. 

Selden (1912) skriver i hans bog ”Psychology of the Stock Market”: 

”If you already have a position in the market, do not attempt to bolster up your failing faith 

by resorting to intellectual subtleties in the interpretation of obvious facts. If you are long or 

short of the market, you are not an unprejudiced judge, and you will be greatly tempted to 

put such an interpretation upon current events as will coincide with your preconceived 

opinion. It is hardly too much to say that this is the greatest obstacle to success. The least 

you can do is to avoid inverted reasoning in support of your own position.”35 

Dette er første gang vi møder en af de psykologiske bias der kendes som – Confirmation bias 

også kaldet bekræftelse bias. Beslutningerne for at forblive i markedet eller trække sig, 

bliver truffet på baggrund af den information som er tilgængelig for markedet. En investor 

vil så vidt muligt forsøge at tydeliggøre for sig selv at det valg som er truffet, er korrekt. Det 

gøres ved at søge information på markedet som bekræfter den egen forventning investoren 

har og dermed fravige fra modsigende information. Dette kan være skadeligt for 

investeringsstrategi og ønske om nyttemaksimering, da alt tilgængelig information ikke 

bliver vurderet på lige fod. Selden beskriver, at dette kan være den største modstand mod 

succes som man vi stå overfor.  

På baggrund af at vi som investorer ønsker at bekræfte os selv i at valget for at gå ind i 

markedet er korrekt, sætter vores forventning til at markedet vil stige på sigt. Det er ikke 

nødvendigvis det samme for andre deltagere på markedet som kunne gå kort i markedet og 

derfor håbe på et fald på sigt. Problemstillingen bliver ved bekræftelses bias er at vi 

potentielt kan være den eneste investor som vil mene aktiemarkedet skal op, hvor resten af 

markedsdeltagerne ser markedet falde. Investoren vil iflg. almindelig finansiel teori 

modarbejde forudsætningen om nyttemaksimerende adfærd. En perspektivering er den 

beslutningsmetoden for succesrige individer beskriver de benytter sig af. Inden de tager et 

 
35 https://novelinvestor.com/lessons-old-book-market-psychology/ 

https://novelinvestor.com/lessons-old-book-market-psychology/
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valg, vil de forsøge at modbevise sig selv om deres valg er forkert36. Denne måde at 

imødekomme information, sikre at alt data bliver vurderet fair og ensartet og giver 

mulighed for et mere oplyst og grundigt valg som alt andet lige vil have større mulighed for 

at nyttemaksimering. 

Howard Raiffa (1968) beskriver fremgangsmetoden for et individs valg er essentiel for det 

resultat som vil komme deraf.  

4.3. Beslutningsteori 
De beslutninger som et individ foretager sig, er et felt som er interessant for flere felter. 

Disciplen bruges både i filosofi, metodologi og professionelt aspect. Et professionelt 

eksempel kan være placering af varer i butikker. Købsadfærden for en handlede er vigtig at 

kende for virksomheden, da de kan udnytte muligheden for mere salg til forretningen. Det 

ses ved samlingen af varer fra samme sortiment, så som mælk, smør osv. Reaktioner på 

tilbud og markedsføring er bygget på beslutningsanalyse for kunden der skal handle.37 

Daniel Bernoulli (1738) beskriver i hans artikel ”Exposition of a New Theory on the 

Measurement of Risk”38, at to individer med forskellig rigdom, vil basere deres beslutning 

om risiko på baggrund af risikoen for at, tabe af hele eller en del af formuen. 

I praksis vil det betyde at en investor som har stor formue, vil have det fint med at investere 

i et selskab, der i værste tilfælde vil gå tabt, så længe tabet af investering ikke ender med at 

investoren går fallit. 

En anden investor står overfor samme investeringsmulighed, men må grundet sin mindre 

formue, ligger hele formuen til investeringen. Risikoen for at tabe hele sin opsparede 

formue, vil afholde investoren i at påtage sig risikoen. 

Dette forklarer Bernoulli ved at opsætte at marginal nytten er omvendt proportional med 

rigdom. Det kan beskrives som at folk er ligeglade med deres formue, det er nytteværdien af 

formuen, som betyder noget. Herunder beskrives nytteværdien af rigdom i forhold til 

værdien af formuen.39 

 
36 https://www.forbes.com/sites/womensmedia/2011/11/08/are-you-afraid-to-prove-yourself-
wrong/#b513a859a813 
37 https://www.onlinemarketing.dk/koebsadfaerd.html 
38 https://web.archive.org/web/20140316004831/http://math.fau.edu/richman/Ideas/daniel.htm 
39 HD 2.del - Behavioral Finance, lektion 2, slide 16. 

https://www.forbes.com/sites/womensmedia/2011/11/08/are-you-afraid-to-prove-yourself-wrong/#b513a859a813
https://www.forbes.com/sites/womensmedia/2011/11/08/are-you-afraid-to-prove-yourself-wrong/#b513a859a813
https://www.onlinemarketing.dk/koebsadfaerd.html
https://web.archive.org/web/20140316004831/http:/math.fau.edu/richman/Ideas/daniel.htm


Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 27 af 50 
 

 

Det beskrives at en persons nytteværdi har samme proportional stigning som formuen 

uanset hvor stor formuen er. 

 Dette er beskrives herunder grafisk:40 

 

Her beskrives det at nytteværdien for hver million yderligere i formue giver en konkave 

funktion. Dette betyder at for hver million mere en person får, desto mindre nytteværdi vil 

den yderligere million give. Det kaldes for den faldende marginalnytteværdi. 

Det kan observeres at en fordobling af formuen, giver den samme nytteværdi (30) fordelt 

mellem en formue på 1-10 millioner. 

Denne observation kan beskrive via. følgende eksempel: 

Investor 1 har en million i formue og modtager en arv på en million. Dette vil betyde en 

stigning i nytteværdien på 30, så den går fra 0 til 30. 

Investor 2 har fem millioner i formue og modtager også en arv på en million. Dette vil for 

ham betyde en stigning i nytteværdi på 8, så den går fra 70 til 78. 

Selvom værdiforøgelse i kr. er den samme for begge investorer, så er glæden ved forøgelsen 

ikke ens for dem. 

Bernoulli beskriver at når der skal tages beslutningerne om investering med forskellige 

sandsynligheder, så er det muligt at vurdere risikovilligheden af en investor. Det gøres ved 

at tage nytteværdien fra udfaldet kontra nytteværdien inden udfaldet. Følgende formel 

beskriver teorien om forventet nytte: 

41 

 
40 HD 2.del - Behavioral Finance, lektion 2, slide 17. 
41 HD 2.del - Behavioral Finance, lektion 2, slide 15 
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Tre scenarier for portefølje udvikling kan opstilles: 

 

Ved brug af EU-formlen kan nytteværdien udregnes til at være: 

𝐸𝑈 = 40% ∗ 𝑈(3) + 20% ∗ 𝑈(5) +  40% ∗ 𝑈(8) 

𝐸𝑈 = 40% ∗ (48) + 20% ∗ (70) + 40% ∗ (90) 

𝐸𝑈 = 70 

For at kunne få en investor til at vurdere om investeringen er noget som er interessant, så 

har vi brug for at beskrive hvad den forventede værdi (kort for EV) for porteføljen er. Dette 

gøres ved at vægte værdien for porteføljen, ganget dens sandsynlighed i 

investeringsmuligheden. Herunder noteres formlen for beregning af EV: 

42 

Der udregnes nu en forventede værdi af porteføljen: 

𝐸𝑉 = 3 ∗ 40% + 5 ∗ 20% +  8 ∗ 40% 

𝐸𝑉 = 1,2 + 1 + 3,2 

𝐸𝑉 = 5,4 

Hvis man herefter ønske at finde frem til om en investor er risikoaverse, så skal man blot få 

ham til at vælge mellem porteføljeinvesteringen med risiko eller porteføljen med den 

forventede værdi på 5,4 mio. kr. 

Her forventes det at den risikoaverse investor altid vil vælge den sikre investering på 5,4 

mio. kr. Dette skyldes at man har risiko for at tabe noget af sin formue, vil det jf. figur 

betyde at det mulige tab ikke retfærdiggøres, i forhold til den nytteværdiændring der vil ske 

ved en gevinst. 

 
42 HD 2.del - Behavioral Finance, lektion 2, slide 6 

Scenarie 1 – 40% sandsynlighed for 3 mio. 

Scenarie 2 – 20% sandsynlighed for 5 mio. 

Scenarie 3 – 40% sandsynlighed for 8 mio. 
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Howard Raiffa (1968) analysere i sin bog ”Decision analysis: Introductory Lectures on Choices 

under uncertainty”, hvordan man ville reagere hvis man stod over for to muligheder for spil. 

Eksemplet er som vist herunder: 

 

 

De fleste folk vil være mere usikker på deres valg i spil a end på spil b. Dette skyldes at 

vurderingen af sandsynlighederne ikke er klargjort tydeligt i spil a, set i forhold til spil b, hvor 

de er kendt på forhånd. 

Dette beskriver valget af beslutninger truffet under usikkerheder i spil. Raiffa forklare det 

for en investor bør være indifferent for valget mellem disse to spil, da forudsætningen for 

sandsynligheden er den samme. Men stillet overfor frit valg, så vil han vælge B. Samme 

person vil, hvis stillet for at skulle spille A og valget er at gætte på bokseren, så vil personen 

hellere selv vælge fremfor at lade et plat eller krone kast bestemme for sig.  Det kan 

desuden beskrives at hvis man er indifferent for valget mellem mulighederne i spil A, så bør 

man derfor også være indifferent mellem begge typer af spil. 

Fælles for både Bernoulli og Raiffa er hvilken fremgangsmetode som individer har, når de 

træffer et valg. Tre fremgangsmetoder fremstilles af Raiffa og forklares som følgende: 

Normativ fremgang – Håndteringen af rationelle beslutninger og giver den ideelle løsning 

som beslutningsprocesser for valg bør stræbe sig mod. 

Deskriptiv fremgang – Forklare den aktuelle måde, hvorpå folk håndterer valg i 

virkelighedsscenarier. 

Spil A: 

Man kan byde på udvalget af en kamp mellem bokser og en 

bryder, som begge er af samme styrke og vurderes til at være 

ens, ingen anden information er kendt. Hvis man gætter rigtigt, så 

får man 500$, hvis man gætter forkert for man ingenting. Man 

skal lægge sit gæt i en konvolut og først åbne det efter kampen er 

færdig. 

Spil B: 

Man skal vælge en kugle fra en urne. Urnen indeholder 50 orange 

og 50 blå kugler. Hvis man trækker en orange, vinder man 500$. 

Trækkes en blå, så vinder man intet. Det forventes at kuglerne er 

jævnt fordelt og har lige stor sandsynlighed for at blive trukket. 
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Forskrevet fremgang – Den giver de nødvendige redskaber til at nå resultater som ligger tæt 

op at den normative fremgang. 

Netop beskrivelsen og analyse af valg under risiko elementer beskriver Daniel Kahneman og 

Amos Tversky (1979) i deres koncept Prospect Theory. 

4.4. Kahneman & Tverskys Prospect Theory 
Denne teori ligger fundamentet for det meste af den beskrivende økonomiske adfærdsteori. 

Den beskriver hvordan individer vurderer deres tab og gevinster anderledes. Deres forhold 

beskrives som værende asymmetrisk jf. tabsaversion. Som forklarer hvorfor folk vil undgå 

tab i forhold til en tilsvarende gevinst. Kahneman og Tversky (1979) beviser igennem 

kontrolleret studier at tab vurderes som værende op til 3 gange højere end en tilsvarende 

gevinst a modsat størrelse. Følgende figur er kendt for at beskrive dette forhold: 

43 

Denne vurdering står i kontrast til den tidligere nævnte forventede nytteværdi teori som 

Bernoulli bruger. Den forventede nytteværdi bruges til at forklare hvordan en fuldt rationel 

investor vil basere sine valg i spil situationer. Prospekt-teorien bestræber sig på at forklare 

hvordan den aktuelle adfærd er for en investor. 

Ved at opsætte spil, hvor en investor står overfor 2 valg, en sikker mulighed eller en chance 

for at vinde, så vil et valgte for investorer være den sikre mulighed. 

Hvis spørgsmål derimod vendes om, så den samme investor står overfor 2 valg, et sikkert 

 
43 https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion#/media/File:Loss_Aversion.png 

https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion#/media/File:Loss_Aversion.png
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tab på en chance for ikke at tabe noget, vil investorer tage chancen og håbe på ikke at tabe. 

Eksemplet er opstiller herunder: 

Først mulighed: Du er givet 1.000.000 kr., hvad vil du foretrække: 

- 50% chance for at vinde 1.000.000 kr. 

- 100% chance for at vinde 500.000 kr. 

Anden mulighed: Du er givet 2.000.000 kr., hvad vil du foretrække: 

- 50% chance for at tabe 1.000.000 kr. 

- 100% chance for at tabe 500.000 kr. 

Bernoulli ville vælge 50% chance hver gang da en fuldt rationel investor bør være indifferent 

for begge muligheder. Dog viste prospekt-teorien at investorer ønsker at tage den sikre valg 

ved gevinster, men at forsøge sig med et gamble, når der er tale om et tab. 

Dette ligger op til det som Kahneman og Tversky (1979, 1992) finder frem til som følgende44: 

o Folk værdisætter gevinster mere end tab, relativt til et referencepunkt. 

o Tab føles mere end gevinster gør – Folk er tabs modvillige 

o Folk er risiko modvillige overfor gevinster og risikovillige overfor tab 

o Folk overvægter små sandsynligheder 

Udbygningen af prospekt-teorien har lagt grundlag for bias som tabsaversion, indramning og 

dispositions effekt. Alle tre det som senere beskrives af Shefrin som værende 

Rammeafhængige bias. 

4.5. Behavioral biases: 
Behavioral finance opbygges af den rolle som adfærds bias har af indvirkning på 

beslutningstagningen af investorer. Shefrin (2000) opstiller disse bias i to hovedkategorier – 

Heuristik drevne bias og rammeafhængige biases. Herunder kan en model opsættes til 

fordelingen af de forskellige adfærdsbias fordelt på heuristik drevne og rammeafhængige45 

 
44 HD 2.del - Behavioral Finance, lektion 2, slide 64 
45 Prosad, Kapoor & Sengupta – Theory of Behavioral Finance, page 10. 
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4.5.1. Heuristik drevne bias 

De heuristiske drevne bias blev introduceret af Kahneman & Tversky (1974). Shefrin 

beskriver disse som huskeregler eller mentale regler for hurtigt og nemt at kunne træffe 

beslutninger. Netop disse egenskaber gør det muligt for en investor at begå fejlbaseret 

beslutninger på investeringsmarkedet. 

4.5.1.1. Overmod: 

Adam Smith (1759) beskrev første gang over som værende en af de følelser der kan påvirke 

et individs beslutning i en bestemt retning. Overmod er den bias der siden hen er blevet 

undersøgt mest af teoretikere. Eksempler som Daniel (1998) som udvikler en model til at 

præcisere hvordan investorer overvurdere deres muligheder til at lave egne analyser og 

viser at et overmod mod egne evner modarbejder afkastet for investoren. Gervais & Odean 

(2001) som formulerer en model til at beskrive at investorer som har oplevet store afkast, 

har en tendens til at handle mere end gennemsnitligt grundet deres overmod. Det modsatte 

er også gældende for investorer som har oplevet tab, mindsker deres handelsaktivitet. De 

konkluderer at positiv tendens til stigende handelsaktivitet og haltede afkast på baggrund af 

dette. Barber & Odean (2000;2001) tester teorien ved brug af data fra privatinvestorers 

depoter. De fremlagde hypotesen om at højere handelsaktivitet vil give dårligere afkast og 

dermed mindre nytte til investoren. 
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De fleste fandt frem til at en illusion af bedre viden end resten af investorerne på markedet, 

bliver styrket af tidligere succeser. Resultatet er en stigning i handelsaktivitet og dermed en 

stigning i handelsomkostningerne som samlet set mindskede afkastet for porteføljen. 

Et eksempel for hvordan overmod er til stede i investering bliver belyst af et spørgeskema 

lavet af James Montier46. Her udspørg han 300 professionelle fund managere omkring deres 

tro på at de er bedre end den gennemsnitlige investor. Af de adspurgte mente 74% at de var 

over gennemsnittet og 26% mente de var omkring gennemsnittet. Interessant for denne 

analyse er at ingen mener de ligger under gennemsnittet. 

Det er dette mindset som kan give en investor en falsk forhåbning af kendskab og kontrol i 

deres investeringsstrategi.  

Der eksisterer forskellige typer af overmod. Nogle få nævnes her: 

Overrangering som James Montier beskrev i hans analyse af spørgeskemaet. Dette kan gøre 

at folk som reelt ligger under gennemsnit overvurdere egne evner og derfor kan påtage sig 

for høj risiko. 

Optimisme omkring tid er noget hvor investorer undervurderer hvor lang tid en investering 

vil tage for at give det ønskede afkast. Det ses også som et led i projektledelse og sikre at 

man ikke overvurdere egne evner ved at sætte for kort en deadline til et projekt. 

Ønske effekten beskrives som når en investor overestimere sandsynligheden for at en 

begivenhed vil ske, blot pga. effekten af begivenheden er ønskværdig. 

Selvom overmod vurderes som værende en egenskab der er god at have med sig, så vil den 

kunne være bekostelig for en investors afkast. Ken Fisher beskriver en af hans grundsten for 

investeringsfilosofien, for hans investeringsselskab – Fisher Investments som: 

This is all about checking your emotions and managing risk. No matter how much research 

we do, it’s possible we might be wrong, so we avoid making outsized bets with our clients’ 

assets. If a sector is 10% of your selected benchmark, allocating 50% to that sector is too 

much risk, in our view. Smaller overweights allow us to maintain exposure to all sectors, 

reducing the opportunity cost if markets surprise us.47 

 
46 https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/overconfidence-bias/ 
47 https://www.fisherinvestments.com/en-us/services/investment-approach/our-philosophy 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/overconfidence-bias/
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4.5.1.2. Optimisme: 

Optimisme beskrives kognitiv bias og forklares ved at man har en tro på at selv er mindre 

sandsynlig for at opleve noget negativt. Denne form for bias kan skabe de 

markedsanormaliteter vi kender som bobler.  

Shefrin and Statman (2011)48 analyse af hvordan ekstreme mængder af optimisme kan 

skabe de spekulative bobler vi tidligere har set, ved at få prisen på aktier til at stige langt 

over den fair value. Særligt for deres teori er at ved en længere værende boble vil få folk 

som er pessimistiske overbevist om at prisen er fair og dermed få dem vendt til optimister. 

Dette giver en selvforstærkende effekt, da flere og flere markedsdeltagere vil begynde og 

benævnte deres egen analyser og blive ramt af FOMO – Fear Of Missing Out49. Når der sker 

for stort et spread mellem overvurdering af sandsynligheden for en positiv begivenhed, og 

en undervurdering af sandsynligheden for en negativ begivenhed. Så vil selskaberne ikke 

have mulighed for at leve op til de forventninger der ligger. Dette chok af at den negative 

begivenhed kunne ske, får investorer til at få øjnene op for den risiko de optimistisk har 

valgt at ignorere. 

Hoffman & Post (2011) identificere at visse faktorer kan styre en investors optimisme og 

pessimisme, igennem deres analyse af investeringsselskabsdata. Informationer som tidligere 

afkast og risiko, finder de frem til styre hvor forventninger for fremtidigt afkast vurderes af 

investorer. En investor er mere optimistisk, hvis tidligere afkast i porteføljen har været 

positive. Dog har tidligere risiko ingen vist effekt på optimismen for forventningerne 

fremadrettet. 

4.5.1.3. Tilgængelighed: 

Denne bias beskrives som den mulighed man som individ har til hurtigt at genkalde eller 

mindes om et scenario som er lignede det som man stilles overfor. Det kan være en 

begivenhed på aktiemarkedet, et spørgsmål om den bedste film man har set i år eller noget 

helt tredje. Vigtigheden er det mentale arbejde vores hjerne sætter i gang. Når vi skal 

henvise til noget, så vil mere dominerende begivenheder eller navne komme op end dem af 

mindre betydning. Et eksperiment lavet af Kahneman og Tversky (1973)50 tester for hvorvidt 

 
48 
https://www.researchgate.net/profile/Meir_Statman/publication/266413654_Behavioral_Finance_in_the_Fin
ancial_Crisis_Market_Efficiency_Minsky_and_Keynes/links/554e069d08ae12808b364d71/Behavioral-Finance-
in-the-Financial-Crisis-Market-Efficiency-Minsky-and-Keynes.pdf 
49 https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out 
50 https://msu.edu/~ema/803/Ch11-JDM/2/TverskyKahneman73.pdf 

https://www.researchgate.net/profile/Meir_Statman/publication/266413654_Behavioral_Finance_in_the_Financial_Crisis_Market_Efficiency_Minsky_and_Keynes/links/554e069d08ae12808b364d71/Behavioral-Finance-in-the-Financial-Crisis-Market-Efficiency-Minsky-and-Keynes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Meir_Statman/publication/266413654_Behavioral_Finance_in_the_Financial_Crisis_Market_Efficiency_Minsky_and_Keynes/links/554e069d08ae12808b364d71/Behavioral-Finance-in-the-Financial-Crisis-Market-Efficiency-Minsky-and-Keynes.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Meir_Statman/publication/266413654_Behavioral_Finance_in_the_Financial_Crisis_Market_Efficiency_Minsky_and_Keynes/links/554e069d08ae12808b364d71/Behavioral-Finance-in-the-Financial-Crisis-Market-Efficiency-Minsky-and-Keynes.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out
https://msu.edu/~ema/803/Ch11-JDM/2/TverskyKahneman73.pdf


Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 35 af 50 
 

de deltagende kan huske flest kendte eller ukendte personer, men også hvorvidt de kan ville 

kunne fortælle om der var flest kendte eller ukendte navne. 

”… participants listened to lists of names containing either 19 famous women and 20 less 

famous men or 19 famous men and 20 less famous women. Subsequently, some participants 

were asked to recall as many names as possible whereas others were asked to estimate 

whether male or female names were more frequent on the list. The names of the famous 

celebrities were recalled more frequently compared to those of the less famous celebrities. 

The majority of the participants incorrectly judged that the gender associated with more 

famous names had been presented more often than the gender associated with less famous 

names.”51 

Det vurderes derfor at have stor betydning for hvordan informationer modtages af 

investorer. Da nyere og mere dominerende information er hurtigst til at blive genkaldt af 

hjerne, så fortrænges ældre information sig og vurderes ikke på lige fod med nyere 

information. 

Et eksempel er det som vi ser med Coronakrisen, hvor investorer og medier hurtigt 

genkalder den seneste krise som kan vurderes på lige fod, så som finanskrisen. Dette gør det 

andre markedslignende udsving ikke bliver vurderet, da de ikke har et scenario der 

bedømmes vigtig eller vigtigere end den alternative mulighed. 

4.5.1.4. Fastholdelse og justering: 

En forklaring på hvordan denne bias fungere kan findes udenfor investeringsuniverset. Hvis 

vi tager udgangspunkt i et køb af en ny bil, så vil forhandler gerne have mest muligt for den, 

dog minimum dens fair pris. Forhandleren sætter derfor en pris som ligger et godt stykke 

over hans vurdering af fair pris. Dette kaldes for fastholdelsespunktet for køberen af bilen. 

Efter forhandlingerne, så lander prisen på et niveau over forhandlerens eget fastholdelses 

punkt netop den fair pris. 

En investor derimod kan lade sig blive fastlåst på et enkelt nøgletal eller resultat fra en 

model. Derefter vil alt information nu bliver vurderet i forhold til kun dette ene 

fastholdelsespunkt. Dette giver anledning til at fastholdelsespunktet nu revurderes på 

baggrund af denne information og vil på sigt opnå den sande værdi, hvis udgangspunktet i 

 
51 https://en.wikipedia.org/wiki/Availability_heuristic#cite_note-tversky-8 
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forvejen var tæt på. 

Det modsatte er tilfældet, hvis punktet ikke er tæt på den samme værdi, så vil alt 

information og vurdering på baggrund af denne være systematisk vedlagt bias til 

fastholdelsespunktet. 

Campbell & Sharpe (2009) undersøger denne bias hos prognoser i analytikere i en periode 

fra 1991 til 2006, fandt de at der var grundlagt for at prognoserne blev forudsigelse. Det 

skyldes at analytikerne baseret deres prognose tæt på de tidligere frigivet få måneder før.52 

4.5.2. Rammeafhængige bias 

De rammeafhængige bias beskrives som retningslinjer for investorer at bevæge sig under 

beslutninger som træffes på investeringsmarkedet. Konceptet for disse bias refererer til 

tendensen for at skifte investeringsstrategi baseret på risikovillighed. Det kan forklares som 

at en investor i højere grad vil påtage sig mindre risiko i faldende markeder. Modsat ved 

stigende markeder vil en investor have en tendens til at forøge sin risikoappetit. 

4.5.2.1. Indramning: 

Tversky & Kahneman (1981) introducere denne bias som baseret på hvordan data fremvises 

og ikke hvad informationen i sig selv beskriver. Som investorer har vi mulighed for at 

modtage data fra mange forskellige kilder. Det er derfor vigtigt at have sin kildekritik med 

sig i baghånden, når man skal vurdere hvordan informationen bliver fremvist. Den samme 

information kan beskrive på to forskellige måder og derved resultere i forskellige 

vurderinger fra investors side af. 

Et fiktivt eksempel som beskriver 2 mulige fremvisning af samme information, kan 

tydeliggøre effekten som indramning. Eksemplet ses herunder: 

Mulighed 1: ”Årsrapporten fra 2019 for Danske Bank viste Earnings per Share på 7,3 kr., 

sammenlignet mod forventningerne på 8,2 kr.”  

Mulighed 2: ”Årsrapporten fra 2019 for Danske Bank viste Earnings per Share på 7,3 kr., 

sammenlignet med 2018 som lå på 6,8 kr.” 

Her giver mulighed 2 et bedre indramning af fokus på årsrapporten. Måden den beskriver 

EPS som en forbedring fra sidste år, gør at der kommer et mere positiv syn på nøgletallet. 

 
52 Prosad, Kapoor & Sengupta – Theory of Behavioral Finance, page 13. 



Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 37 af 50 
 

Som investor er det derfor vigtigt ikke at hoppe på en konklusion med det samme, baseret 

på blot én måde at se data på. Ken Fisher nævner i sin bog ”The only three questions that 

still count” at indframning er et bi-produkt af den tidligere nævnte bekræftelses bias. Han 

skriver følgende: 

”When something is framed in ways we see well, then we can see it – Just like ew ddi with 

the mssieplled praagarph. When it’s framed in ways we see badly, we’re blind. You shouldn’t 

find that surprising”53 

Vi er altså tiltrukket af informationer som vi har nemmere ved at forstå end informationer 

som vi svært ved at forstå. Det er derfor vigtigt for en privatinvestor at have værktøjer som 

kan bruges til at nedbryde indramningen og se nøgletal som var de er og derefter drage sin 

egen konklusion. 

4.5.2.2. Mental kontoopsætning: 

Thaler (1999)54 forklare mental kontoopsætning som et sæt af kognitive retningslinjer for 

investorer til at holde styr på deres finansielle aktiver. Han benytter sig af flere eksempler til 

at forklare hvordan en mental kontoopsætning leder til irrationel adfærd mht. forbrug og 

investering. 

Thalers teori tager udgangspunkt i at alle penge er ens. De har samme værdi i øjnene for 

investorer uanset om de ligger i pengepungen, i et investeringsdepot eller på 

budgetkontoen. Et eksempel på at værdien af penge ikke er den samme kan findes, når folk 

får deres penge tilbage fra SKAT55. De fleste individer ser disse penge som ”ekstra penge” 

set i forhold til deres almindelige økonomi. Dette vil få folk til at bruge pengene på 

ekstraordinære goder som de normalt ikke ville have købt. Men det er vigtigt at huske på at 

tilbagebetalingen fra SKAT, skyldes at man har betalt for meget. Det er altså penge som man 

selv har optjent igennem arbejde, som man får igen. 

Thalers tager vurderingen af irrationalitet et skidt dybere, når man ser kontoopsætningen 

med en opsparing på en konto samtidig med at et kreditkort eller kassekredit ligger og 

 
53 Ken Fisher - The only three questions that still count, page 81 
54 Mental Accounting Matters 
55 https://www.investopedia.com/terms/m/mentalaccounting.asp 
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trækker renter. Det vil være i individet bedst økonomiske interesse at nedbringe gælden før 

der spares op. 

Dette gælder dog ikke kun, for opsparing kontra gæld. Investorer oplever også 

kontoopsætnings bias når de opsætter porteføljer på forskellige konti. Det ses at investorer 

opbygger flere porteføljer med forskellige risikovurderinger. Én investor kan holde en 

risikofyldt portefølje og samtidig holde en lav risikoportefølje i håb om at eventuelle 

negative udsving i den risikofyldte vil blive opvejet af afkastet fra den med lav risiko. 

Ved brug af Kahneman & Tverskys tabs aversions teori, beskriver Thaler at en investor som 

benytter sig af kontoopsætning vil, begå irrationelle beslutninger når der skal sælges i en 

portefølje. Han opstiller at hvis en investor har en portefølje med 2 aktier hhv. en med 

gevinst og en med tab. Så vil investorer hælde mod at sælge den aktie med gevinst, selvom 

den rationelle beslutning vil være den som har tabt grundet skattefordelen. Denne aversion 

mod tab, kan lede investorer på afveje i forhold til deres investeringsstrategi. 

4.5.2.3. Dispositionseffekt: 

Denne bias er en videreudvikling fra Kahneman & Tverskys prospekt teori. Den blev 

identificeret af Shefrin & Statman (1985)56 som fandt frem til at investorer har en tendens til 

at ville sælge aktier som er skrevet i værdi fremfor dem som er faldet i værdi. Nicholas 

Barberis beskriver effekten af disposition kan forstærkes pga. aktiemarkedets momentum. 

Dette forklares som at aktier der har historisk har klaret sig godt i en periode op til 

beslutningstidspunktet vil fortsætte deres trend i opadgående retning for en fremtidige 

periode. Det modsatte gør sig gældende for aktier med negativt momentum også forventes 

at fortsætte med deres nedadgående trend. 

Med disse forudsætninger så ville det rationelle valg være at sælge de tabsgivende aktier og 

bibeholde de vindende aktier. 

Shefrin drøfter om man kan sammensætte denne effekt sammen med den bias om at gå i 

break-even med sine investeringer. I bogen ”The only three questions that still count” 

beskriver Ken Fisher også sammenhængen mellem disse. Det beskrives at den mentale 

mindset hos investoren, gør at investoren nægter at anerkende sin fejl for at forlænge 

 
56 https://people.bath.ac.uk/mnsrf/Teaching%202011/Shefrin-Statman-85.pdf 
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tilstanden indtil behovet for salget skal ske eller break-even opnås. Han beskriver at det er 

en del af den menneskelige natur at tro man ikke har lavet en fejl. Han noterer: 

”No doubt, selling a stock just because its price drops is a loser’s strategy. But sometimes 

you must admit you’ve erred and your money is better placed elsewhere.”57 

Som Ken Fisher beskriver, så vil en re-allokering kunne give mulighed for at pengene fra den 

tabsgivende aktie vil kunne placeres bedre end hvor de ligger. 

En af de risici der ligger ved dispositionseffekten er at porteføljestrategien, som er bygget op 

på forholdet mellem afkast og risiko, begynder at afvige fra den ønskede risiko investoren 

har ville påtage sig. Det kan perspektiveres til Markowitz portefølje teori om diversificering 

sikre at risikoen ikke bliver for høj. Hvis kun de tabsgivende aktier fastholdes, så vil denne 

diversificering også mindskes. 

Det kan også vurderes om investorer som lider under dispositionseffekten benytter sig af et 

referencepunkt for at vurdere udviklingen af de faldende aktier. Referencepunktet sættes 

typisk til den pris som aktien originalt var købt til. Fremtidige kursudviklinger vil måles op 

imod dette punkt og ikke hvor den vurderes af analyse at skulle bevæge sig hen. Dette leder 

os over i en bias af optimisme for at aktien vil bringes tilbage til referencepunktet. 

4.6. Delkonklusion 
Adfærdsteori med fokus på investorer økonomiske valg og beslutninger afstemmer fra 

generelle adfærdsteorier som beskrev valg på baggrund af valgmuligheder igennem 

spilteori. Rationalet for individet ønske om at maksimere sin nytteværdi ud fra 

betragtningen om at, risikomæssige beslutninger skulle forklare hvordan et fuldt rationelt 

menneske ville reagere for denne problemstilling. Indflydelse af menneske aspekter som 

følelser fik større betydning på hvorvidt en beslutning kan dømmes som være rationel på 

baggrund af mentaliteten for individet på beslutningens tidspunktet. 

Behavioral finance beskrivelse af individets holdning til markedet og aktier der holdes i 

porteføljen, gjorde det muligt at udfordre forudsætningen om rationalitet. Prospect teorien 

tydeliggjorde at når en investor stilles for 2 fælles men modstridende valgmuligheder, så 

vidste det sig at der ved valget mellem en garanteret mindre profit kontra en sandsynlighed 

 
57 Ken Fisher - The only three questions that still count, page 76 
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for en højere eller ingen profit. Så ville valget falde på det garanterede beløb. Omvendt 

vidste det sig at når der var tale om en sandsynlighed for større tab eller intet tab kontra et 

garanteret tab, så var risikovilligheden højere og investorer vælger at spille på 

sandsynlighed. Det var ikke længere som beskrevet i den moderne teori risiko aversion, men 

tabs aversion som bestemmer udfaldet af investeringsbeslutninger. Denne forudsætning for 

rationalitet bliver tydeligere ved fremvisning af de heuristik drevne bias og 

rammeafhængige bias. Investorers tro på at de er bedre end gennemsnit og overmodighed, 

giver mulighed for at en investor begår fejlantagelser for risiko. Bias som 

fastholdelsespunkter gør at investorer kan ende med at stirre sig blindt på egen analyse 

eller nøgletalsberegning som via. tilgængeligheds bias kan ende med at give forkerte 

vurderingerne af aktier og deres prissætning. Behovet for det økonomiske overblik kan en 

investor ende med at begå irrationelle beslutninger ved brug af mental kontoopsætning 

som vil nedsætte nytteværdien for den totale portefølje. 

Ved eksempler på anormaliteter som IT-boblen, har optimisme og indramning stillet en stor 

rolle for overbevisningen at investeringerne dengang var vurderet som en fair value. Selv 

ved modbevisende udvalg hvor boblen brister, kan bekræftelses bias fortsat holde en 

investor i et faldende marked. Dette bindes sammen med skiftet fra at en investor baserede 

sine valg på et risikoperspektiv til nu at være tabs-modvillighed gør at investorer vil have 

svære ved at sælge aktier med tab og derfor føler sig tvunget til at sælge aktier med 

gevinster. Denne break-even målsætning vil være skadende for afkastet, set i forhold til 

teorien om aktiemarkeds momentum. 

En investor skal derfor være opmærksom på sine egne bias. Han skal så vidt muligt arbejde 

imod at blive grebet af disse, men være ærlig med sig selv og sin investeringsstrategi inden 

én beslutning skal træffes. Dette vil kunne give mulighed for at fastholde den forudsætning 

som bruges i den traditionelle portefølje teori.  

 

 



Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 41 af 50 
 

5. Den reelle aktieinvestor 

Dette afsnit vil analysere hvordan den almindelige private investor kan navigere sig i 

markedet uden at ende med at falde i fælden for sine egne bias og samtidige sikre sig et 

markedsafkast ved korrekt brug af portefølje teori. Datamængde som en privat investor skal 

kunne analysere for at gøre brug af traditionel portefølje teori og prissætning af aktier, 

vurderes til at være højere end den var tidligere grundet digitalisering. Så vil der være behov 

for at træffe hurtige og svære beslutningerne. Denne problemstilling vil jeg vægte op imod 

de løsningsmuligheder jeg afslutningsvis vil komme med i delkonklusionen for afsnittet. 

5.1. Investor reaktioner på abnormaliteter  

Udover de tidligere beskrevne bias, så vil en investor kunne reagere ved at følge med 

markedet, hvis det vurderes sandsynligt for investoren at priserne er fair value. En anden 

mulighed vil være at gå den modsatte retning og analysere sig frem til hvordan andres 

reaktionerne vil være på denne anormalitet og dermed opnå en fordel i forhold til resten af 

markedet. Denne mulighed formulerer Ken Fisher hans bog ”The Only Three questions that 

still count.” som hans andet af de tre spørgsmål. Han skriver følgende: 

”If most folks you know agree with you on a price move or some event’s impact, don’t take 

this as confirmation you are right. It is a warning; you are wrong. Being right requires 

aloneness and willingness to let others see you as maybe nuts.”58 

Det forklares at udnyttelse af et efficient marked, er svært og skal til tider gøre at man 

klassificeres som skør i sin tankegang. For først der er man sikker på at man har en reel 

forkant i forhold til den tro og reaktion som resten af markedet forventer. 

Det skal huskes at aktiepriser bevæger sig op eller nej i forhold til om resultatet ligger over 

eller under konsensus for markedets forventning. 

5.1.1. Pengestrøm på aktiemarkedet  

Definitionen af pengestrømmen kommer fra summen af alle ind- og udbetalinger af det 

bestemte finansielle aktiv. Pengenestrømmen kan måles i forskellige tidsperioder. Jeg har 

valgt at medtage et data set givet af J.P.Morgan59: 

 
58 Ken Fisher - The only three questions that still count, page 34 
59 https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/insights/guide-to-the-markets/viewer, slide 
64 
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Dette datasæt beskriver net pengestrømmen fra d. 31. juli 2020 til 2003. Igennem tiden har der i 

16½ år været 1½ år hvor der har været en tilbagegang i pengestrømmen for globale aktier hhv. i år 

2008, hvor vi havde finanskrisen og i 2020, hvor vi har Coronakrisen. Hvor hvis vi ser kun på de 

amerikanske aktier, så har der været 6½ år med tilbagegang i pengestrømmen. Det vi kan bruge 

denne information til at, er vurdere hvorvidt der sker et skift i sentimentaliteten hos investorer. Ved 

en negativ pengestrøm, beskriver det at aktier sælges ud og bliver flyttet til obligations- eller 

pengemarkedet. Ser vi på år 2008 ses det at $35 milliarder forlod aktiemarkedet og en værdi af $73 

milliarder giv ind i obligationsmarkedet. Dette beskriver en af de mest hørte finansielle råd – En 

kombination af obligationer og aktier, giver mulighed for at udnytte år hvor aktier underlevere, så vil 

obligationer stige i værdi og det samme sker modsat. Investorer vil gerne forsøge at lave enkelte 

regler som er nemme og huske og som følger investeringsteori så vidt muligt. 

Et andet eksempel hvor man kan bruge pengestrømme til at vurdere en markedssituation er når 

investor adfærden for markedet skifter mellem aktiv og passiv forvaltning. I starten af 2018 blev $58 

milliarder flyttet fra aktivforvaltere porteføljer over til investeringsfonde og ETF’er som begge 
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vurderes til at være passive i dette eksempel.60 Dette skift beskrives at være sket på 

baggrund af tidligere års lave afkast og generelt underleveret afkast fra forvalterne. 

Det kan også beskrives som sammenhængen mellem udrulningen af MiFID II61 d. 3. januar 

som gjorde lovpligtigt at give fuldstændige oplysninger til private investorer om alle deres 

omkostninger. Dette gjorde at folk som normalt aldrig så deres omkostninger pludselig fik 

det sort på hvidt. Danske Bank nedsatte som modsvar på kundernes utilfredshed og ønske 

om at lukke investeringsaftalerne, en investeringstaskforce som var uddannet i MiFID II og 

hvordan de nye omkostninger blev beskrevet i forhold til de gamle. Alligevel så man på et 

skift og et fokus på ETF’er som en investeringsmulighed som havde minimale omkostninger, 

men stadig kunne give Markowitz portefølje diversificering.  

Ser vi på den nyeste krise som betegnes Coronakrisen, så bemærkes der også ændringer i 

pengestrømmene. Som beskrevet i datasættet fra J.P. Morgan er der trukket penge ud af 

det generelle aktiemarkedet ÅTD. Selv det nu vurderes at vi er ude af stormen for krisen, så 

er vi stadig negativ på pengestrømmen. Dette kan tyde på at der endnu er skepsis på 

markedet. 

5.2. Den gennemsnitlige investors porteføljeskift 

Selvom det forventes at en investor løbende ændrer i sin portefølje, pga. nye eller 

revurderet information på markedet som skal afspejles i porteføljen, så vil denne form for 

ændring kunne indeholdes i porteføljestrategien. Men hvad når tidshorisonten er lang, der 

kan se mange ting som kunne give anledning til ændringer i strategien. 

Hvis vi vurdere at der ikke lades nogle ændringer i porteføljen, så bør afkastet på lang sigt 

afspejle markedets porteføljen. I følgende figur kan vi se at den gennemsnitlige investor ikke 

lever op til dette, tværtimod langt fra. 

 
60 https://www.investopedia.com/terms/f/fund-flow.asp 
61 https://www.investopedia.com/terms/m/mifid-ii.asp 

https://www.investopedia.com/terms/f/fund-flow.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/mifid-ii.asp
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Vurderet på baggrund af en analyse lavet af DALBAR på baggrund af ind- og udtræden og andre 

omkostninger for portefølje hver måned som en beskrivelse af investor adfærd. Så det vurderes at 

en investor som ikke reagere på adfærdsteori vil kunne opnå et årligt afkast på 2,5% baseret på data 

fra 1999-2019. Dette beskriver vigtighed bagved at vide hvordan behandlingen af disse bias kan 

håndteres så det vil være muligt at komme op imod afkastet som markedets porteføljen giver. 

DALBAR laver hvert år en analyse ”Den kvantitative analyse af investor adfærd”, som vist 

herunder. Den beskriver hvordan private investorers gennemsnitlige afkast har været, målt 

op imod det generelle aktie-og obligationsmarkedets gennemsnitlige afkast. Analysen for 

2020 der er målt over en periode på 25 år og viser investorer som holder amerikanske 

aktieindeks får et afkast på $5.51.161 (Gns. 7,8% årligt) i forhold til $8.974.762 (Gns. 9,6% 

årligt) som aktieindekset har givet i hele perioden. Denne forskel på i alt $3.446.601 dvs. et 

afkast som er 38% mindre end det generelle aktiemarked, vurderes af DALBAR til at være 

grundet investorernes psykologiske adfærd, så som – tabsaversion og forhøjet risiko ved 

optimisme. 

Dette er en forskel på 5,3% årligt, i merafkast man vil få, hvis man havde sin investering 

liggende i en aktiebaseret investeringsforening. 
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Samme resultat viser sig at være på obligationsinvestering, hvor forskellen på afkastet er 

$1.927.191 dvs. et afkast som er 76% lavere end det generelle obligationsmarked. 62 

 

5.3. Principal-agent teori: 

Denne teori skrevet af Michael Jensen og William Meckling (1976) beskriver forholdet 

mellem principalen overfor agent i forhold til et samarbejde om uddelegering af et stykke 

arbejde. Ved sådan en aftale vil der ske et skifte i kontrol og beslutningerne videreføres til 

agenten. Kontrollen og ansvaret for tab vil stadig fortsat ligge hos principalen. 

Problemstilling kommer fra den omkostning som vil ligge mellem interesserne for hhv. 

begge parter. Det er principalens forventning deres mål har højeste prioritet i opgaven. 

Dette dilemma kan vise sig at blive en problemstilling da principalen ikke skal overvåge 

agenten hele tiden. Dermed kan der ske fejl eller modsætningen for principalen mål i 

agentens arbejde. Dette beskrives som agent-omkostningen. Selvom dette vil være 

tilfældet, så er principalen villig til at tage betale denne omkostning sammen med evt. 

 
62FactSet, pr. 01/04/2020. “Quantitative Analysis of Investor Behavior” baseret på en initialinvestering på 1 
mio. USD. Amerikanske aktier og obligationer er repræsenteret af henholdsvis det amerikanske MSCI-indeks 
og Barclays US Aggregate Treasury-indeks, 31/12/1994-31/12/2019. Angivet i USD. 



Henrik Niels Stigsberg Pedersen HD(F) Afhandling Copenhagen Business School 
  10. August 2020 

Side 46 af 50 
 

omkostningen for at hyre agenten, så længe værdien af arbejdet er højere end 

omkostningen samlet set. 

Et andet perspektiv er når agenten har asymmetriske eller modsættende mål end 

principalen. Dette gør at selvinteressen vurderes mere vigtig og grundet at principalen ikke 

altid kan overvåge arbejde der udføres, kan dette gøre at risikoen for principalens 

investering forøges mere end forventet. Dette kan beskrives som ”Moral Hazard” (Moralsk 

fare), terminologen stammer fra forsikringsbranchen, hvor man brugte det til at beskrive 

den stigende lyst selskaber havde til at påtage sig risiko, velvidende at forsikringsselskabet 

skulle stå for betalingen hvis det skulle gå galt. Finanskrisen i 08’/09’ beskrives der at banker 

og investeringsselskaber pådrog sig for store risici, da de forventede at hvis alt gik galt, ville 

staten gå ind og holde hånden under dem.63 

Teorien kan benyttes til brug for at forklare sammenspillet mellem private investorer og 

deres mål om at maksimere deres afkast og nytteværdi. Brugen af fonde, ETF’er eller 

personlige investeringsrådgivere, gør det muligt for problemstillingen som Principal-agent 

teorien beskriver at finde sted. Her vil der være svært for privatinvestoren – Principalen, at 

overvåge transaktionerne og informationerne som fond manageren – agenten, basere sine 

handler på. Dette anses særlig interessant når der er tale om store ændringer i markedet, 

hvor Principalen ønsker at maksimere deres nytte baseret på deres investeringsstrategi. 

Dette vil ikke nødvendigvis være i agentens interesse, da det kan betyde skift i allokering i 

aktivklasse som potentielt kan gå ud over incitament aflønning, alternativt betyde mindre 

administrationsbetaling for investeringsselskabet eller ikke være muligt grundet 

regulatoriske rammer. Ultimativt for principalen vil det kunne have en modsat effekt i 

forhold til målet som agenten var ansat til, opnå og vil resultere i både forhøjet agent-

omkostning og i værste tilfælde Moralsk fare. 

5.4. Delkonklusion 
En investor som ønsker at maksimere sin nytte skal kunne navigere i mellem både en 

matematisk-økonomi teori og en adfærdsteori. Set i lyset af den i højere grad effektivisering 

vi ser i markederne i dag. Ikke nødvendigvis på deres form for efficient, men som optimering 

af markedsdeltagerne. Visionen om at en normal privat investor vil kunne opnå den 

rationalitet som forventes for at opretholde en investeringsstrategi uden at begå 

 
63 https://www.intelligenteconomist.com/moral-hazard/ 

https://www.intelligenteconomist.com/moral-hazard/
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investeringsfejl, tyder til at blive en svær til umuligsag. Det analyseres at hvis en investor 

skal modstå egne mentale forventninger, så skal en tilnærmelsesvis form for skørhed, set i 

andre investorers øjnene, før man kan bevise sig selv om at, der være mulighed for at man 

har fundet frem til en fordel på markedet som ikke udnyttes af i hvert fald største delen af 

investorer. 

Hvis man som investor ikke kan modstå sine adfærdsmæssige træk, så vurderes det at 

afkastet ses formindsket i stor grad. En analyse som viser 2,5% i afkast i gns. over 20 år, vil 

sætte selv spørgsmålstegn ved de store økonomier om det er den risiko værd, for sådan et 

afkast. 

Bedre ser det dog ud hvis man som investor vælger at videregive mandatet til 3. mand, som 

vil håndtere de finansielle beslutninger. I et sådan tilfælde vil det forhøje afkastet op til 

7,8%. Det er dog stadig ikke hvor det gennemsnitlige afkast ligger for det man kan beskrive 

som markedsporteføljen. Hvor afkastet beskrives til at ligge gennemsnitligt på 9,6% de 

sidste 25 år. 

 

6. Konklusion af problemformulering og af hele opgaven. 
Jeg vil nu konkludere min problemformulering og opgaven som helhed. Min 

problemformulering er følgende: 

”Hvordan påvirkes private investorer, psykologisk under en aktieanormalitet og er de mere 

tilbøjelige til at ændre deres investeringsstrategi på baggrund af dette?” 

En privatinvestor påvirkes i forskellige niveauer af psykologiske bias undervejs en 

aktieanormalitet. I starten vil optimisme og indramning af information påvirke investoren til 

at imødekomme anormaliteten. Igennem dens livsfase, vil investoren blive mødt med et 

eller flere fastsættelsespunkter som giver mulighed investoren mulighed for at vurdere den 

givne information ud fra egen analyse. Når anormaliteten viser sit sande ansigt, sker det på 

baggrund af bristede forventninger som investoren, analytikere og andre markedsdeltagere 

har til anormaliteten. Afhængig af hastigheden investoren har for at komme ud af det for 

højt prissat marked, vil han kunne blive påvirket af tabs aversion som gør det svære at 

frasælge aktier som har givet en tab, pga. asymmetriske forhold mellem værdien på 

gevinster og tab. 

Dette kan for investoren give en tro på at alt nok skal komme tilbage som det var før. Dette 
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kaldes break-even og gøres yderligere stærk ved bekræftelses bias. Dette gør at investorer 

kan være selektiv i de informationer som bruges til at prise markedet. Det vil medføre at 

nyttemaksimerings forudsætningen ikke vedligeholdes. Potentielt vil dette skade 

investorens afkast. 

Det har stor betydning for en investors tilbøjelighed for ændringer, om han, vil håndtere 

begge teorier selv, kun adfærdsteori eller ingen af dele. Når en investor skal håndtere 

arbejde med begge teorier, det kræver fokus på valide data til brug for opbygningen af 

Markowitz portefølje teori, da behovet for at kunne træffe, hurtige og nemme løsningerne 

er ønskværdigt. Vurderingen af information skal bruges til at skabe mere afkast i forhold til 

markedsporteføljen, men for at sikre sig bedst muligt at man ikke følger andre investorer. Så 

beskrives det at, man opnå en tilnærmelsesvis tilstand af skør i øjnene hos andre investorer. 

Først herefter vil det potentielt være mulighed for at skabe alpha for porteføljen.  

Et alternativt er at man ikke vælger at tænke over nogle af teorierne og dermed blive en 

støj-investor. Dette analyseres til at være en løsning som ikke vurderes attraktiv, da den 

grundet store skift i porteføljestrategi vil give at afkastet falder til gennemsnitlig 2,5% om 

året. Den sidste løsning er derefter at man kun skal håndtere adfærdsteorien. 

Porteføljesammensætning og opbygning laves af en ekstern forvalter man give mandatet til 

at handle på ens vegne. Denne løsning vil give at afkastet for porteføljen vil være 7,8% 

gennemsnitligt om året. Selvom dette lyder meget bedre, så ligger det stadig fra den 

markedsportefølje som beskrives i Markowitz portefølje teori. Den beskrives til at ligge på 

9,6% gennemsnitligt. 

Jeg vurderer at der stadig er mulighed for at optimere investors portefølje og adfærd for at 

den maksimale nytteværdi for investorens portefølje kan opnås. 

Formålet med opgaven var at skabe klarhed over sammenspillet mellem den teoretiske 

moderne portefølje teori og den økonomiske adfærdsteori. For derefter at kunne analysere 

hvordan en privat investor opnår den maksimale nytteværdi for investorens portefølje. 
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