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Executive summary 

The study aims to investigate 362 American stock market winners, whose stock price have at least doubled 

within one calendar year from 2010 to 2018 and thereby come up with common characteristics based on, 

values from the annual report and stock information. Together with the 362 winners, the four major GICS 

industries, within the population, are analyzed separately as well. These are consumer discretionary, 

healthcare, industrials, and information technology, which gives a total of five populations. 

The thesis consists of 6 main chapters. Chapter one to four presents the motivation, problem statement, 

delamination, methodology, the main theories and the data which the study and results are based on. The 

fifth chapter consists of two main parts 1) an analysis of the characteristics and 2) regression analysis on the 

characteristics and financial ratios with the aim to find a model that explain the variation in the winners stock 

prices. Lastly, chapter six discusses the results and ends with a conclusion. 

Based on an analysis of 37 variables, the first part of the study came up with different characteristics 

depending on whether you look at the 362 winners as one population or on the four industries in isolation. 

For the total population of winners, outstanding shares, EPS, and book to market ratio were found to describe 

the winners. EPS and debt to equity represented the Healthcare winners, and for the Consumer Discretionary 

population, it was book to market ratio, ROA, and debt to equity. Further, Information Technology could be 

described by ROE, ROIC, and Debt to Equity. Lastly, ROA, ROE, and debt to equity were the descriptive 

variables of the Industrial winners. 

Next, a simple regression analysis is conducted on the characteristics from the first part of the study, along 

with the other financial ratios against the stock return for every population. Afterwards, the significant 

variables were then tested in a multiple regression. A multiple regression model was found to be the best 

explaining model for the total population and Consumer Discretionary. However a simple model was best for 

the healthcare and Industrials population. Lastly, there were no significant variables for the Information 

technology population why no model was found. 
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Kapitel 1 – Indledning 

Mange investorer bruger fundamentale data i dag, herunder selskabsspecifikke faktorer, til at finde 

fremtidige selskaber, der potentielt kunne blive nye markedsvindere, altså selskaber, der vil fordoble deres 

aktiekurs og derigennem outperforme markedet (Yang, Hsieh, & Wu, 2006, s. 1).  

I denne afhandling studeres aktiemarkedsvindernes fælles karaktertræk for at kunne sige noget unikt og 

generelt om vinderne på aktiemarkedet. Omdrejningspunktet er det amerikanske marked, hvor 

aktiemarkedsvinderne er selskaber, hvis aktiekurs er fordoblet over et år. Derudover inddrages vinderne for 

fire industrier, healthcare, consumer discretionary, industrials og information technology, i undersøgelsen 

for at granske forskellen i fælles karaktertræk mellem industrierne og markedet. Udgangspunktet er at belyse 

og blive klogere på, hvilke fælles karakteristika selskaberne deler, ved at grave ned i finansielle variabler samt 

nøgletal. Afhandlingen undersøger derfor ikke, om fundamentale data, nøgletal og variabler kan bruges til at 

forme en investeringsstrategi, men om vinderne har unikke fælles karakteristika. 

 

Derudover undersøges sammenhængen mellem karakteristikaene, nøgletallene og fordoblingen i 

aktiekursen. Fokusset er her, om der er en sammenhæng mellem variationen i aktieafkastet over 

fordoblingsåret og variationen i udvalgte variabler, for på den måde at blive klogere på variablernes 

påvirkning. Med inspiration fra Reinganums studie fra 1988 er tilgangen til analysen sammenlignelig med 

hans forskning af aktiemarkedsvindere i perioden 1970-1983. Målet er dog ikke at efterligne Reinganums 

undersøgelse, men udelukkende at søge inspiration fra hans studie, variabler og fremgangsmåde. 

Afhandlingen er således et selvstændigt projekt, der har til formål at udlede karakteristika blandt vinderne 

på aktiemarkedet og finde ud af, om de fundne karakteristika samt nøgletal forklarer fordoblingen i 

aktiekursen. 

 

1.1 Motivation  

Op til 1970’erne havde adskillige studier påvist, at aktiemarkedet var efficient, hvorfor investorer ikke kunne 

opnå overnormal profit. Efterfølgende stillede flere forskere spørgsmål til, hvorvidt det var gældende. I årene 

efter dukkede der flere studier op, som falsificerede den klassiske tankegang, hvor blandt andet Reinganum 

samt andre beviste, at man ved at anvende offentligt tilgængelig information kunne slå markedsindekset. 

Fokusset faldt således på, hvordan man kunne identificere disse anomalier, som slog indeksene, og 

derigennem udvikle investeringsstrategier på baggrund af særlige karaktertræk for vindende aktier. 

Hovedformålet med Reinganums studie af de 222 selskaber i perioden 1970-1983 var at udlede fælles 

karakteristika for disse vindere og teste, om de kunne anvendes som en mulig investeringsstrategi. 

Motivationen for dette studie kom efter at have læst “The Autonomy of a stock market winner” (1988), hvor 



Copenhagen Business School  15-05-2020 
Kapitel 1 – Indledning 

Side 5 af 126 

det kunne være interessant at undersøge, om nutidens vindere havde fået andre karaktertræk end vinderne 

i 1988, ved blandt andet at se på udvalgte variabler fra Reinganums studie (Reinganum, The Anatomy of a 

Stock Market Winner, 1988) samt andre.  

Afhandlingen tager sit udgangspunkt i emnet og fokuserer på at beskrive vinderne igennem en analyse af 

forskellige variabler for at finde fælles karakteristika, men ikke for at udarbejde en strategi til at skabe 

fremtidig overnormal profit. 

 

Motivationen for specialet ligger således i at finde karakteristika for amerikanske børsnoterede selskaber, 

der har fordoblet deres aktiekurs inden for ét kalenderår, ved både at se på hele markedet, på industriniveau 

samt forskellene imellem. Endvidere er det interessant at undersøge, om vinderne i industrierne har unikke 

regnskabsmæssige karakteristika, der adskiller dem fra hinanden. Derudover er det interessant at undersøge, 

hvor meget variablerne kan forklare af fordobling i aktiekursen, ved at se på sammenhængen mellem 

regnskabsposter og nøgletal over for aktieafkastet. Motivationen ligger således ikke i at udlede faktorer, der 

kan hjælpe investorer med at finde fremtidige vindere, men rettere at beskrive, hvordan nutidens 

amerikanske vindere ser ud i perioden 2010 til 2018.  

 

1.2 Problemformulering 

I dette afsnit præsenteres problemformuleringen samt dertilhørende underspørgsmål. Afhandlingen har til 

formål at udlede fælles karakteristika igennem finansielle variabler for både børsnoterede selskaber i USA 

som en samlet population og for industrierne healthcare, consumer discretionary, industrials og information 

technology, der har fordoblet deres aktiekurs på ét kalenderår. Industri-selskaberne er taget ud af den 

samlede population og medgår derfor som en del af den totale population af aktiemarkeds vinderne. Disse 

fem populationers karakteristika bliver sammenlignet på tværs for at undersøge, hvordan de adskiller sig fra 

hinanden. Det er endvidere målet at undersøge, hvorvidt disse karakteristika forklarer variationen i 

selskabernes aktiekurser. 

  

Problemformulering lyder således: 

Hvilke fælles karakteristika har vinderne på det amerikanske aktiemarked, der som minimum har fordoblet 

deres aktiekurs over ét kalenderår, hvis man ser dem som en samlet population og på industriniveau, og 

kan disse karakteristika samt finansielle nøgletal forklare selskabernes fordobling i aktiekursen? 
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Til at besvare problemformuleringen suppleres den af følgende underspørgsmål: 

1. Hvilke fælles karakteristika har aktiemarkedets vindere for hele det amerikanske markedet og for 

industrierne healthcare, consumer discretionary, industrials og information technology? 

2. Kan de udledte karakteristika samt finansielle nøgletal, gennem en simpel lineær 

regressionsanalyse, forklare noget af variationen i selskabernes aktiekurs, over fordoblingsåret, for 

de fem populationer? 

3. Såfremt der findes en simpel regressionsmodel for populationerne, kan modellernes 

forklaringsgrad forbedres ved brug af multipel regression? 

 

1.3 Afgrænsning 

Dette afsnit indeholder en række afgræsninger samt beskrivelser af de valg, der er foretaget i løbet af 

opgaven. Disse valg har resulteret i en række afgrænsninger, som har været nødvendige for at løse 

problemformuleringen. Det er opgavens formål at udlede karakteristika blandt vinderne igennem udvalgte 

variabler, hvorefter variablerne bliver undersøgt, med henblik på om de forklarer noget af udviklingen i 

aktiekursen. De valgte afgrænsninger er derfor med til at præcisere opgaven. 

 

Rammerne for opgaven er mere brede, end de er dybe, når der ses på selskaber, som har fordoblet deres 

aktiekurs. Det er opgavens fokus at belyse karakteristika ved vinderne på det amerikanske aktiemarked, 

hvorfor selskaber, som ikke er beliggende i USA, herunder selskaber fra Canada og Sydamerika, er fravalgt. 

Dette fokus er valgt grundet et ønske om at undersøge og konkludere noget konkret om selskaberne i det 

valgte område. Dette er samtidig gjort for at mindske komplikationer og mistolkning, der eventuelt kunne 

opstå ved at sammenlægge selskaber fra forskellige verdensdele, der er underlagt forskellige politiske og 

lovgivningsmæssige restriktioner, forskellige kulturelle ledelsesstile, årsrapportering og regnskabspålæsning 

m.m.  

 

Det er ikke opgavens primære fokus at tage højde for og inddrage makrofaktorer, konkurrenter, kunder eller 

stakeholders m.m., da opgaven primært kigger på regnskabstal og finansielle nøgletal som potentielle 

faktorer og forklarende variabler til at besvare problemformuleringen. Svaret på problemformuleringen skal 

dermed findes i undersøgelsen og analysen af de valgte variabler.  

 

Projektet arbejder med en datapopulation, der strækker sig fra 2007 til 2018. Fordoblingen undersøges fra 

2010 til 2018, men der vil blive udtrukket data tilbage til ultimo 2007 for at kunne sige noget om fordoblingen 

i 2010. Undersøgelsen af aktievinderne vil ikke inddrage aktier eller variabler før 2007, hvilket skyldes et 
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ønske om at arbejde med nyest muligt data, så undersøgelsen forbliver tidsrelevant i forhold til den tid, 

specialet udarbejdes i. 

 

Det er ikke inden for opgavens rammer at foretage en dybdegående statistisk undersøgelse, men mere 

præcis at anvende statistik som et redskab til at forklare specifikke sammenhænge og anvende beskrivende 

statistik til at kunne besvare problemformuleringen, hvorfor statistikken ikke er en undersøgelse i sig selv. 

Dog vil der blive foretaget lineære regressionsanalyser til at undersøge sammenhængene mellem 

karakteristika og aktiekurserne. 

 

De udvalgte variabler vil bestå af et udsnit af selskabernes regnskabsposter, balanceposter samt finansielle 

nøgletal. Regnskabsposterne er valgt på baggrund af tidligere litteratur og til dels egen interesse, hvorfor ikke 

alle poster fra regnskabet bliver undersøgt. Der er en mulighed for, at de udeladte variabler kan være 

relevante, men da der ønskes en omhyggelighed omkring de valgte variabler, er afgrænsningen nødvendig.  

 

Da det er fokusset i opgaven at udlede karakteristika blandt de børsnoterede selskaber i USA, der har 

fordoblet deres aktiekurs på ét kalenderår og sammenhængene derimellem, er det ikke inden for opgavens 

rammer at undersøge investorens adfærd eller evt. udefrakommende påvirkninger. Disse er dog anerkendt 

og taget i betragtning i diskussionen, hvis det findes relevant. Dertil vil behavioral finance blive diskuteret, 

herunder hvorfor anomalier kan være opstået, når efficient markedsteori modargumenterer dette. 

 

Det er ikke inden for opgavens rammer at undersøge usikkerhed, risiko eller opstille den optimale 

investeringsstrategi, men at kunne fortælle noget om vinderne og de variabler, som har en forklarende effekt 

over for variationen på afkastet. Portefølje- samt investeringsteori inddrages derfor ikke.  

 

Kapitel 2 – Metode 

Dette kapitel præsenterer specialets struktur, problemløsningsmetoden, samt hvilken undersøgelsestype 

projektet er bygget op om. Metodeafsnittet er adskilt fra data- samt databehandlingsafsnittet, som vil blive 

beskrevet i et særskilt kapitel efter teoriafsnittet, da dette udgør en stor del af specialets indhold.  

 

2.1 Afhandlingens metode 

Specialet anvender den induktive metode, da målet er at observere alle de amerikanske selskabers aktier, 

der som minimum har fordoblet sig på ét kalenderår, og derefter udlede generelle antagelser om 

aktiemarkedsvinderne (Andersen, 2013).  
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Det, der karakteriserer det induktive og empiritunge speciale, er, at der tages udgangspunkt i en observeret 

virkelighed. Empirien er indsamlet i forhold til forfatternes underen over virkeligheden, og holdes op mod 

relevant teori. Under dataindsamlingen var ikke alle de teoretiske elementer fastlagt på forhånd, hvorfor 

forfatterne er opmærksomme på, at fokusset kan ændres undervejs, afhængig af hvad der er muligt i forhold 

til empirien (CBS, efterår 2017, s. 9). 

 
2.2 Struktur 

Specialets forløb følger nedenstående struktur: 

 

Figur 2.1 – Specialets struktur. 
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Kapitel 1 – Indledning 

Specialet igangsættes med en indledning og præsenterer motivationen, der ligger bag emnet. Efterfølgende 

fremlægges problemformuleringen med tilhørende underspørgsmål, der danner rammen for hele projektet. 

Underspørgsmålene vil blive besvaret løbende for på den måde til sidst at kunne besvare 

problemformuleringen og derved sikre en rød tråd. Slutteligt begrundes der for de områder, projektet 

afgrænses fra.  

 

Kapitel 2 – Metode 

Metodeafsnittet giver en forklaring på den valgte videnskabelige metode, som projektet gør brug af. 

Endvidere beskrives kort den valgte problemløsningsmetode samt strukturen af projektet. Metode og data 

er delt op i separate afsnit, hvorfor metodeafsnittet er forholdsvis kort.  

 

Kapitel 3 – Teori 

Teoriafsnittet præsenterer fire hovedteorier. Indledningsvis gennemgås tidligere litteratur, og hvad der gør 

specialet forskelligt fra forrige studier. Det første afsnit inddrager teori om diverse finansielle nøgletal, 

regnskabstal og markedsdata, der tilsammen udgør testvariablerne. Det næste afsnit præsenterer kort 

efficiente markeder, der hovedsageligt lægger vægt på, at al information er afspejlet i aktiekurserne. Tredje 

afsnit berører behavioral finance, hvor teorien argumenterer for at der sagtens kan opstå anomalier på 

markedet, som blandt andet kan være disse vindere, der har fordoblet deres aktiekurs. Sidste afsnit 

introducerer regressionsteori, der skal give læseren den nødvendige viden, når de kommer til både den 

simple og multiple regression i projektets analyse. 

 

Kapitel 4 – Data 

Dataafsnittet består for det første af en beskrivelse af det databehov, der har været for at kunne udføre 

projektet, samtidig med hvilke karakter data er, altså kvantitativt vs. kvalitativt. Dernæst beskrives hele 

dataindsamlingsforløbet, og hvordan rådata er behandlet i Excel. Der gives således en udførlig forklaring af, 

hvordan datasættet blev skaffet og opstillet, som analysen bygger op omkring. Det næstsidste afsnit giver en 

begrundelse for, hvorfor projektet både kigger på den samlede population og de fire største industrier i 

populationen hver for sig. Slutteligt vurderes validiteten, reliabiliteten og tilstrækkeligheden af data.  

 

Kapitel 5 – Analyse 

Analysen er opdelt i to hovedsektioner. Den første del forsøger at udlede fælles karakteristika for de fem 

populationer (den samlede population, consumer discretionary, healthcare, information technology og 
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industrials) ved at se på tabeller, der er inspireret af Reinganums fremgangsmåde til udvælgelse af 

karakteristika (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988). Den anden del tager først fat i den simple og 

derefter den multiple regressionsanalyse. I den simple analyseres de variabler, der viser sig at være 

signifikante, hvor den multiple sammensætter de signifikante variabler inden for hver population, for at se 

om modellernes forklaringsgrader kan forbedres.  

 

Kapitel 6 og 7 – Diskussion, Konklusion og Perspektivering 

Diskussionen er ligeledes todelt. Det første afsnit diskuterer resultaterne fra regressionsanalysen, hvor det 

andet afsnit tager fat i den valgte metode, der har været anvendt i løbet af projektet, og diskuterer, hvorvidt 

dette kunne have indvirkning på resultaterne. Konklusionen besvarer problemformuleringen samt 

underspørgsmålene. Specialet afsluttes med en perspektivering, hvor mulige udvidelser projektet 

præsenteres kort.  

 

2.3 Problemløsningsmetode – Videnskabsteori 

Til besvarelse af problemformuleringen er det positivistiske paradigme valgt. Paradigmet bliver anvendt  

igennem hele specialet, da der kun konkluderes på det, som kan ses, måles og vejes (Holm, 2016, s. 24). Alle 

de empiriske observationer, der er indsamlet i form af aktiekurser, finansielle nøgletal samt almene 

regnskabstal, anvendes til at udlede nogle fælles karakteristika blandt de børsnoterede selskaber i USA. Der 

kigges derfor på ”det positive foreliggende” (Holm, 2016, s. 28) som gennemsnit, regressionsanalyser og 

andet. Sagt på en anden måde følges paradigmets epistemologiske opfattelse om at være objektiv. 

 

For at kunne opstille generelle lovmæssigheder anvendes kvantitative data i form af regnskabstal, finansielle 

nøgletal, aktiekurser etc. (Andersen, 2013, s. 25). Specialets metodologi følger dermed det positivistiske 

paradigme, der gør brug af den induktive metode, idet der tages udgangspunkt i observationer og derefter 

konkluderes herpå (Andersen, 2013, s. 32). Ved at kombinere kvantitative data med den induktive metode 

er det muligt at iagttage, systematisere og opstille data i matematiske modeller for til sidst at udlede noget 

generelt (Holm, 2016, s. 24).  

 

Kapitel 3 – Teori 

For at kunne udlede fælles karakteristika blandt de vindende selskaber på det amerikanske aktiemarked og 

undersøge, hvorvidt disse karakteristika kan forklare deres aktiekurser, er det relevant at forstå den 

bagvedliggende teori, som specialet bygger på. Kapitel 3 vil indledningsvis gennemgå tidligere litteratur, der 
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berører samme område som specialet. Herefter udfoldes hovedteorierne, som specialet inddrager. Mindre 

omfangsrig teori som begreber og lignende vil blive beskrevet løbende i analysen.  

 

I afsnittet, efter gennemgang af den relaterede litteratur, gennemgås de udvalgte variabler, som primært 

består af regnskabsposter, finansielle nøgletal og andre variabler. Hensigten med gennemgang af teorien bag 

variablerne er at give læseren en forståelse af, hvilken betydning variablerne har for analysen, og hvorfor de 

er relevante at kigge på. Da der forsøges at finde fælles karakteristika blandt de vindende amerikanske 

selskaber på aktiemarkedet, der som minimum har fordoblet deres aktiekurs, vil der i høj grad blive inddraget 

variabler, som investorer anvender til at evaluere aktier på. 

 

Det næste afsnit kigger på Famas (1970) markedsefficiens. Famas definition på efficiente markeder 

introduceres, hvor teorien påstår, at markederne er efficiente, og det er således ikke muligt at forudsige 

fremtidige afkast. Specialet undersøger, om der findes fælles karakteristika blandt de amerikanske selskaber 

som har fordoblet deres aktiekurs, og om disse er med til at forklare fordoblingen i aktiekursen. Ifølge Fama 

kan det ikke lade sig gøre, at se på historiske informationer og derigennem forudsige fremtiden, da 

aktiekurserne følger en random walk.  

 

Tredje afsnit introducerer kort behavioral finance, der argumenterer for, at det er muligt, at markedet 

indeholder anomalier, hvilket skyldes investorernes psykiske begrænsninger. Dette perspektiv berøres i 

diskussionen for at undersøge mulige grunde til, at disse selskaber har fordoblet deres aktiekurs.  

 

Sidste og fjerede afsnit giver læseren indblik i, hvad en regressionsanalyse er, og hvilke dele der indgår i den. 

Dette teoriafsnit skal være behjælpeligt, når der foretages både den simple og den multiple 

regressionsanalyse, da afsnittet forklarer, hvilke aspekter der vil blive berørt i analysen, og hvilke bias der 

eventuelt måtte være.  

 

3.1 Relateret litteratur 

Specialet relaterer sig til to omfattende områder inden for regnskab og finansiering. For det første er 

specialet en udvidelse af studierne i finansiel økonomi, der antyder, at fremtidige afkast er forudsigelige. For 

det andet er specialet stærkt relateret til den voksende litteratur om nytten af historiske 

regnskabsinformationer til at forudsige væsentlige fremtidige begivenheder, som øget aktiekurser.  
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Marc R. Reinganum, forfatteren til ”Selecting Superior Securities” og ”The Anatomy of a stock market 

winner”, foretog en undersøgelse i perioden 1970-83 af 222 amerikanske selskaber, der som minimum havde 

fordoblet deres aktiekurser på ét år. Formålet var at udlede fælles karakteristika for disse 

aktiemarkedsvindere med målet om at skabe en investeringsstrategi (Reinganum, Selecting Superior 

Securities, 1988). På baggrund af sine undersøgelse konstruerede han en 4-faktor- og en 9-faktor-

investeringsstrategi. Hans 9-faktorstrategi lyder således; 

1. at de fleste selskaber havde en price book ratio mindre end 1, hvilket betyder, at de sælger til 

under deres bogførte værdi.  

2. at en positiv femårig earnings-vækst bør være et udvælgelseskriterie i en investeringsstrategi. 

3. at aktiernes relative strength rank i det nuværende kvartal skal være større end det forrige kvartal. 

4. at man bør kigge efter de selskaber, der har mindre end 20 millioner aktier udestående. 

5. at en positiv ændring i det kvartalsmæssige resultat bør være et udvælgelseskriterie i en 

investeringsstrategi. 

6. at en positiv pre-tax profit-margin bør være et udvælgelseskriterie i en investeringsstrategi. 

7. at selskabernes aktier bør have en relative strength rank på mindst 70. 

8. at O’Neil datagraph rating skal være på mindst 70. 

9. at aktierne skal sælges inden for 15 % af deres maksimumpris i forhold til de sidste to år.  

hvor 4-faktor-strategien består af de fire øverste punkter. Reinganum konkluderede yderligere, at hans 4-

faktor-strategi gav bedre resultater end 9-faktor-strategien (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988). 

 

En anden forsker med navnet Susana Yu tog Reinganums undersøgelse op til revision i sin artikel  

”Reinganum’s trading strategies revisited: Structuring profitable strategies based on updated filters” (Yu, 

2009). Hendes formål var at teste Reinganums variabler i en ny tidsperiode og udvikle en ny og forbedret 

investeringsstrategi. Det skulle gøres ved at mindske antallet af faktorer for på den måde at åbne op for et 

større univers af mulige aktier, som der kan investeres i uden af gå på kompromis med de kortsigtede og 

langsigtede strategier. Yu testede hans strategi i en periode på 23 år, 1983-2006, og illustrerede, hvor 

udfordrende det var at implementere hans strategier. Dog viste hendes undersøgelse, at hans strategier også 

var profitable i hendes testperiode. Yu havde fire overordnede filtre; size, valuation, earning momentum og 

price momentum, hvor hun kategoriserede 13 mulige variabler under disse. Her fremhævede hun; 

markedsværdi (fremover nævnt som ”market cap”), book to market ratio, år-til-år kvartalsmæssig ændring i 

resultat efter skat og de seneste seks måneders afkast som de variabler, man bør kigge på, når aktier skal 

udvælges.  
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Tidligere litteratur har samme formål, nemlig at komme frem til en måde at udvælge aktier på, men med en 

anderledes vinkel. For eksempel undersøger Beneish et al. (2001), hvordan fundamentalanalysens historisk 

udvalgte regnskabsvariabler korrelerer med fremtidige afkast, ved at kigge på de 2 % bedst performende 

aktier samtidig med de 2 % dårligst performende aktier i USA (Beneish, Lee, & Tarpley, 2001). Beneish et al. 

ser altså på ekstremerne, også kaldet outliers, i aktiemarkedet. Deres artikel konkluderede, at ekstreme 

performere havde en tendens til at være yngre, mindre af størrelse, med høj handelsvolumen, høj 

salgsvækst, høj R&D-aktivitet og lavere price book ratio (Beneish, Lee, & Tarpley, 2001, s. 186). 

 

Specialet drager erfaring fra ovenstående litteratur på flere måder. For det første inddrages der flere 

forskellige variabler end ovenstående artikler. For det andet undersøges der, om de udvalgte variabler hos 

Reinganum og Yu er outdated i forhold til i dag. Yderligere har projektet udelukkende fokus på at udlede og 

beskrive karakteristika blandt vinderne og derfor ikke at komme frem til en investeringsstrategi. Slutteligt 

går specialet ligeledes ned og udleder karakteristika på industriniveau, herunder for de fire største industrier, 

som den samlede population indeholder.  

 

3.2 Finansielle nøgletal – Variabler – præsentation 

Formålet med afsnittet er at præsentere de udvalgte variabler og ræsonnementet for valget af disse. Først 

diskuteres der overordnet, hvorfor de udvalgte variabler er relevante, i forbindelse med hvilken betydning 

de har for afkastet, og dernæst defineres de variabler, der har behov for yderligere forklaring. 

 

Koller et al. (2010) argumenterer, at aktiekursen er drevet af fundamentalværdier som ROIC og økonomisk 

vækst på langt sigt, hvorfor aktiekurserne vil afspejle selskabernes fundamentale værdi på langt sigt. Dog kan 

markedet afvige fra disse værdier på kort sigt. (Koller, Goedhart , & Wessels, 2010, s. 325). De konkluderer, 

at selskaber med høj ROIC og høj økonomisk vækst er værdisat højere på aktiemarkedet, hvilket er reflekteret 

i form af højere aktiekurser. Det er dog en forudsætning, at ROIC er højere end WACC’en. Hvad angår 

afkastet, vil en højere ROIC og økonomisk vækst give højere afkast på langt sigt, over 10 år og mere, 

sammenlignet med markedet. På kort sigt, altså tre år eller mindre, er afkastet dog primært påvirket af 

investorernes forventninger (Koller, Goedhart , & Wessels, 2010, s. 326). Grundet ovenstående vurderes 

ROIC, ROE og ROA relevante at undersøge, i forhold til hvorvidt de har indvirkning på aktiekursens udvikling, 

men også om disse tre variabler er forskellige bandt de fire udvalgte industrier og den samlede population.  

 

Som nævnt ovenfor er aktiekursen i høj grad også præget af selskabernes forventninger til økonomisk vækst, 

altså i omsætning og årets resultat (Koller, Goedhart , & Wessels, 2010, s. 333). Til at reflektere den 
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økonomiske vækst anvendes earnings per share (EPS), da det er med til at fortælle, om selskaberne bliver 

mere profitable over tid (Sapling.com, 2020). 

 

Reinganum inkluderede fem værdiansættelsesvariable; price book ratio, PE-ratio, aktiekursen, Market cap 

og beta (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 20). Da projektet henter inspiration fra 

Reinganum, er størstedelen af disse nøgletal valgt som variabler. I projektet er price/book ratio dog skiftet 

ud med book to market ratio, hvilket siger det samme. 

 

Mange af de andre variabler som årets resultat, egenkapital, aktiver, passiver etc. er valgt, da mange af disse 

bruges til at beregne ovenstående nøgletal. Relative strength inddrages også, da der ønskes undersøgt, om 

Reinganums investeringskriterie stadig er aktuelt i dag. En variabel som GIGS sektor er relevant af flere 

grunde, som vil blive berørt når denne variabel forklares længere nede i teoriafsnittet. 

Ved at inddrage markedsdata som aktiekurs, udestående aktier, market cap og afkastet ønskes der blandt 

andet at udlede selskabernes fælles karakteristika. Det er vigtigt, at variablerne ikke isoleres, men også ses i 

sammenhæng med hinanden, da det vil give et større indblik i selskabernes performance.  

 

3.2.1 Nøgletal 

3.2.1.1 ROE 

Return on equity, fremover kaldet ROE, måler, hvor effektivt selskabet forrenter ejernes egenkapital. ROE 

fortæller altså, hvor meget investorerne tjener pr. dollar investeret i selskabet (Plenborg, Petersen, & 

Kinserdal, 2017, s. 168). ROE er beregnet således (Burns, 2004, s. 3): 

 

ROE =
Årets resultat

Egenkapital
(Formel 3.1) 

 

Investorer kigger på ROE, da de mener, at en stigende ROE indikerer bedre finansiel præstation og dermed 

en øget aktiekurs (Komala & Nugroho, 2013, s. 1178). Man skal dog aldrig se på ROE alene, da denne kan 

være misvisende. For eksempel kan et selskab påtage sig gæld for at mindske egenkapital. Med andre ord, 

øges ROE som en afledt effekt af nedbringelsen af egenkapitalen ved optagelsen af mere gæld (Nasdaq, 

2015). Det kan derfor være relevant at se både på selskabernes ROE og debt to equity ratio, som er 

præsenteret nedenfor. Fordi ROE kun inkluderer ét års indtægter, fanger nøgletallet heller ikke flere 

perioders initiativer, som kan øge ROE, hvorfor det er relevant også at se på tallet over flere perioder (Higgins, 

Koski, & Mitton, 2019, s. 54). 
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3.2.1.2 ROA 

Return on assets, fremover kaldet ROA, måler, hvor effektivt selskabet allokerer og styrer sine ressourcer til 

at generere indtægt. Til forskel fra ROE, inddrager ROA også selskabets fremmedkapital, da totale aktiver 

skal være lig totale passiver (Higgins, Koski, & Mitton, 2019, s. 41). ROA er beregnet på følgende måde (Burns, 

2004, s. 2): 

ROA = Profit margin ∗ Asset turnover =
Årets resultat

Aktiver
 (Formel 3.2) 

 

ROA giver et indtryk af, hvor god selskabet er til at konvertere den investerede kapital til indkomst. Det vil 

sige, jo højere ROA, desto bedre er selskabet til at forrente den investerede kapital (Burns, 2004, s. 2). Da 

industrier kan have forskellige aktivstandarder, skal ROA derfor sammenlignes indbyrdes mellem selskaber i 

den samme industri, hvilket er muligt, idet projektet også ser på industriniveau. Tidligere undersøgelser har 

vist, at selskaber, der er bedre til at styre deres ressourcer, giver et højere gennemsnitligt afkast – og modsat 

(Quantpedia.com, 2020). 

 

3.2.1.3 ROIC 

Return on invested capital, fremover kaldet ROIC, måler det totale afkast på den investerede kapital, uanset 

om det er finansieret gennem egenkapital eller fremmedkapital, modsat ROE. Formlen, der er brugt, er 

(Plenborg, Petersen, & Kinserdal, 2017, s. 142): 

 

ROIC =
EBIT(1 − Skattesats)

Investeret kapitel 
(Formel 3.3) 

 

Investorer anvender ROIC til at sammenligne selskabers performance, hvor rentabiliteten af driften ses i 

forhold til den investering, der foretages heri. Koller et al. demonstrerer i deres undersøgelse, at højere ROIC 

fører til højere markedsværdier, altså aktiekurser. Modsat kan en lav ROIC være værdiødelæggende, hvis 

kapitalomkostningerne (WACC) er højere end det afkast, selskabet genererer. Samtidig vil en høj ROIC der er 

ledsaget af høj økonomisk vækst, ligeledes føre til højere aktiekurs (Koller, Goedhart , & Wessels, 2010, s. 

337). Der vil dog ikke blive set på WACC i specialet. I analysen er ROIC beregnet ved brug af den effektive 

skattesats, der er beregnet således: 

 

Resultatfør skat − Resultatefter skat

Resultatfør skat 
 (Formel 3.4) 
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3.2.1.4 Debt to equity ratio 

Når et selskab finansierer sin drift med gæld, siger man, at selskabet er gearet. Debt to equity ratio anvendes 

til at måle selskabets egenkapital som sikkerhed for al selskabets gæld. Ratio’et er repræsenteret ved 

forholdet mellem hele gælden, både langfristet gæld og kortfristet gæld, og selskabets egenkapital (Komala 

& Nugroho, 2013, s. 1178). Et lavt debt to equity ratio indikerer, at selskabet finansierer sine aktiver primært 

gennem egenkapital frem for gennem fremmedkapital, modsat betyder et højt ratio, at selskabet er højt 

gearet (Burns, 2004, s. 8). Formlen er: 

 

Debt to equity ratio =
Gældsforpligtelser i alt

Egenkapital
(Formel 3.5) 

 

Debt to equity anvendes til at vurdere selskabets stabilitet og eventuelle risici i forhold til at møde deres 

forpligtigelser. Der er ikke angivet en bestemt værdi til at vurdere, hvornår et debt to equity ratio er godt 

eller dårligt, men jo højere et debt to equity ratio er, desto mere risikofyldt er det at investere i selskabet. 

Mere risiko er afledt af højere afkast (Burns, 2004, s. 9). Det skal dog bemærkes, at debt to equity ratio kan 

variere fra branche til branche, da brancher kræver forskellige niveauer af kapital til at vækste 

(Blog.hubspot.com, 2020). Da selskaberne opdeles i industrier, vil der blive sammenlignet med 

industristandarder for debt to equity ratio og vurderes karakteristika derpå. Tidligere litteratur har anvendt 

debt to equity ratio samt andre standard finansielle indikatorer til at evaluere selskaber og dermed deres 

aktier som en potentiel investering (Jog & Michalowski, 1994). Jog og Michalowski vurderede, at et lavt debt 

to equity ratio reflekterede en god investering, men mente også, at man ikke alene ud fra dette ratio kan 

konkludere, om man bør investere eller ej. Da det er tilfældet for mange af de udvalgte variabler, vil der også 

ses på den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige variabler. 

 

3.2.1.5 Earnings per share (EPS) 

Som før nævnt udtrykker earnings per share, fremover EPS, selskabets økonomiske vækst. EPS er et hyppigt 

anvendt ratio i selskabernes årsrapporter, da det giver et simpelt indblik i, hvad indtjeningen pr. aktie er for 

deres selskab (Burns, 2004, s. 3):  

EPS =
Årets resultat

Gns. ntal udestående aktier
 (Formel 3.6) 

 

Teoretisk er en høj EPS bedst, da dette indikerer, at selskabet er profitabelt (Chorpenning, 2019). Udstedelse 

af nye aktier påvirker EPS negativt, da nævneren bliver større, hvis årets resultat forbliver den samme. På 

længere sigt kan EPS stige som resultat af udstedelsen af nye aktier, da selskabet kan anvende den ekstra 
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kapital til at øge selskabets performance, hvorfor en lavere EPS også kan indikere, at selskabet er i en 

vækstperiode (Higgins, Koski, & Mitton, 2019, s. 132). På den anden side stiger EPS, hvis selskabet mindsker 

sine omkostninger, og omsætning forbliver den samme, da årets resultat øges. Man skal dog være varsom, 

da det kan gå ud over selskabets performance på længere sigt, og det kan resultere i ingen eller en negativ 

påvirkning på EPS og selskabets fremtidige indtjening. For at vurdere, hvorvidt en EPS er god, er det 

nødvendigt at sammenligne med andre selskaber eller industrier, hvorfor der inddrages industristandarder i 

analysen for EPS.  

 

Da selskaber kan forsøge at øge EPS gennem kortsigtede beslutninger om omkostningsreduktion, vil det være 

relevant at se på udviklingen over en periode. Da undersøgelsesperioden er tre år, er det muligt at 

sammenligne udviklingen i ratio over den periode for at vurdere, om selskabet er i stand til at vedligeholde 

en høj EPS.  

 

3.2.1.6 Price earnings ratio 

Selskabets price earnings ratio, kaldet PE, viser, hvor meget af selskabets profit der er allokeret på én af 

selskabets aktier (Ycharts.com, 2020). Et højt PE-ratio indikerer typisk høj efterspørgsel, da investorerne har 

en forventning til, at selskabet vil opleve økonomisk vækst, hvilket vil kunne reflekteres i en høj aktiekurs, 

men vil falde ved øget risiko (Higgins, Koski, & Mitton, 2019, s. 57). Selskaber med en høj PE er ofte mere 

volatile, hvilket lægger et stort pres på selskaberne, idet de skal gøre mere for at retfærdiggøre deres højere 

værdiansættelse. På grund af øget volatilitet ses disse aktier som en mere risikofyldt investering (CFI, 2020). 

Investorer anvender PE ratio til at afgøre, om en aktie er billigere eller dyrere i forhold til sammenlignelige 

aktier i industrien eller på markedet generelt (Fun & Basana, 2012, s. 7). En høj PE-ratio indikerer, at aktien 

er prissat for højt, eller at der er forventninger til fremtidig økonomisk vækst som før nævnt. Formlen er 

udtrykt således (Burns, 2004, s. 9): 

 

P

E
=

Pris pr. aktie

Indtjening pr. aktie
 (Formel 3.7) 

 

Teorien siger, at en konstant PE-ratio og en højere EPS vil resultere i højere aktiekurser. Dog vil PE ratio ikke 

være konstant, hvis for eksempel selskaberne tilbagekøber aktier, da det enten forøger deres gæld eller 

mindsker deres likvide beholdning (Koller, Goedhart , & Wessels, 2010, s. 91). Det kunne derfor være 

spændende også at se, hvordan disse to ratioer udvikler sig for populationen af vindere, og om begge 

vurderes at være karakteristika. Før man kan vurdere, om en aktie er billig eller dyr, skal ratioet 
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sammenlignes enten med andre selskaber eller selskabets egen historiske værdier af samme ratio. I denne 

analyse af PE vil der blive sammenliget med industristandarder. 

 

Investorer køber typisk aktier i selskaber, der har et lavt PE-ratio, da de kan købe aktien med ”rabat”, fordi 

den er billigere, og derefter sælge aktien, når prisen stiger, altså når den er blevet dyrere (Fool.com, 2020). 

Tidligere undersøgelser bekræfter dette: En investorer ved navn Ben Graham udvalgte aktier på baggrund af 

et lavt PE-ratio i perioden 1967 til 1988. Hans undersøgelse viste, at aktier med lavere PE-ratio havde større 

afkast (Damodaran, 2002). Man skal dog være varsom med at konkludere, at en lav PE er god, idet en høj PE 

også kan være positiv, da det kan indikere, at selskabet er i gang med en vækstperiode. 

 

3.2.1.7 Book to market ratio 

Investorer og regnskabsfolk anvender ofte book to market ratio, benævnt som B/M, da det er muligt at 

sammenligne markedsværdier med bogførte værdier, samtidig med at nøgletallet er let at beregne og forstå 

(Azzopardi, 2006, s. 44). Book to market ratio sammenligner selskabets fulde markedsværdi, altså market 

cap, med dens fulde bogførte værdi, egenkapitalen: 

 

Book to market =
Egenkapital

Market cap 
(Formel 3.8) 

 

Market cap er beregnet ved at gange aktiekursen med antallet af udestående aktier. Selskabets aktiekurs er 

et udtryk for markedets og herunder investorernes fremtidige forventninger til selskabet. Den bogførte værdi 

af egenkapitalen er et regnskabsmæssigt udtryk og er baseret på historiske tal, der derigennem afgør 

selskabets værdi. Hvis den bogførte værdi er højere end markedsværdien, siges det, at selskabet er 

undervurderet – og omvendt. For at finde ud af, om en aktie er over- eller undervurderet, kan man ofte se 

på sammenhængen mellem B/M og ROE, da ROE er et udtryk for vækst. En typisk overvurderet aktie er 

ledsaget af en lav ROE. Teoretisk er en B/M-ratio på 1 eller derover er en god indikation for investorer, da 

aktien teoretisk er undervurderet, dog kan det variere fra branche til branche, hvorfor det er vigtigt at 

sammenligne med andre selskaber (Azzopardi, 2006, s. 44).  

Book to market ratio fortæller det samme som price to book ratio, dog er nævneren og tælleren i B/M-

formlen byttet rundt1. Et price to book-ratio under 1 er altså oversat til et B/M-ratio over 1, da begge 

indikerer, at disse selskaber er undervurderede.  

 

 
1 Price to book = Aktiekurs/(Egenkapital/antallet af udestående aktier). 
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Reinganum konkluderede i sin analyse af 222 selskaber i perioden 1970 til 1983, at selskaber, der havde 

fordoblet deres aktiekurs inden for ét kalenderår, havde et PB-ratio på mindre end 1, hvilket er overført til 

et B/M på over 1 (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 15). Fama og French (1992) indledte 

ligeledes et studie af børsnoterede selskaber i USA mellem 1963 og 1990, hvor de inddelte selskaberne i 10 

grupper på baggrund af deres PB-ratio. De fandt, at den gruppe med lavest PB-ratio havde et årligt afkast 

merafkast på 19,6 % end gruppen med højest PB-ratio (Azzopardi, 2006, s. 44). Det betyder altså, at de med 

højest B/M-ratio havde højere afkast end dem med en lav B/M-ratio. 

 

3.2.2 Markedstal 

Markedstallene skal bruges til både at udlede karakteristika samt sammenhængen til aktiekursen. Ikke alle 

variabler beskrives, men blot dem, som findes relevante. Variablerne er: 

- Den daglige aktiekurs 

- Afkastet i fordoblingsåret 

- Udestående aktier 

- Market cap 

- Relative strength rank 

 

Afkastet pr. aktie er beregnet på baggrund af aktiekurserne, hvilket er den variabel, de andre variabler holdes 

op imod i regressionsanalyserne. Her er målet at undersøge, hvorvidt variablerne forklarer variationen i 

aktiekursen, også benævnt som afkastet. Afkastet vil derfor ikke blive medtaget i regressionen som en 

forklarende variabel, men som den afhængige variabel, y.  

 

Market cap angiver den totale markedsværdi af et selskab. Den fortæller altså, hvilken værdi aktiemarkedet 

vurderer selskabet til, og er beregnet således (Corporate Finance Institute, 2020): 

 

Market cap = Udestående aktier ∗ aktiekurs (Formel 3.9) 

 

Til at definere og indskrænke datapopulationen er market cap anvendt til af fjerne nanoselskaber, outliers 

m.m. (se afsnit ”Market cap” i dataafsnit nedenfor). De fleste selskaber i Reinganums (1988) population 

havde en market cap på over 20 mio. dollars, men konkluderede samtidig, at market cap ikke var nødvendig 

for at sammensætte en succesfuld investeringsstrategi. Han anbefalede dog, af kommercielle grunde, at 

skære de helt små selskaber fra (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988). Modsat fandt Yu market 
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cap relevant til at finde størrelseskarakteristika blandt selskaberne (Yu, 2009). Market cap anvendes altså 

både til at indskrænke populationen og til at undersøge, hvorvidt den kan anvendes til at beskrive vinderne.   

 

Relative strength rank-variablen er en variabel fra Reinganums artikel ”Selecting superior stocks” (1988) og 

er et gennemsnit af den procentvise ændring i aktiekursen over de sidste 12 måneder. Variablen udtrykker 

ændringen i det seneste kvartals afkast justeret for forrige kvartalers afkast. Reinganum konkluderede fra sit 

studie af 222 amerikanske selskaber, at et fælles karakteristikum var en værdi på mindst 70, hvor 1 er lavest, 

og 99 er højest (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 18). Det er dog ikke muligt at anvende 

Reinganums rangering af selskaber, da han har anvendt en bestemt formel i O´Neil-databasen, som 

inkluderer flere forskellige parametre som Årets resultat, sponsorship m.m. (Reinganum, Selecting Superior 

Securities, 1988, s. 18). Relative strength anvendes til at fastlægge karakteristika blandt populationerne i den 

første del af analysen og vil ikke blive lavet regressionsanalyse på. Da relative strength er beregnet 

udelukkende på baggrund af afkastet, giver det således ikke mening at lave en regression op imod afkastet, 

Y. Måden, hvorpå variablen er beregnet, er ved brug af Yus (2009) formel: 

 

Relative strength = (0,4 ∗ Rq + 0,2 ∗ (Rq−1 + Rq−2 + Rq−3)) 

− (0,4 ∗ Rq−1 + 0,2 ∗ (Rq−2 + Rq−3 + Rq−4)) (Formel 3.10) 

 

Det seneste og nyeste kvartal vægter 40 %, og de resterende tre kvartaler vægter 20 %.  𝑅𝑞  er aktiens afkast 

i det nyeste kvartal, q (Yu, 2009).  

 

3.2.3 Regnskabs- og balanceposter 

De fleste af nedenstående regnskabs- og balancevariabler er anvendt til at beregne ovenstående finansielle 

nøgletal. Der er valgt at inkludere disse for at analysere, om der foreligger unikke kendetegn blandt 

populationernes selskaber. De absolutte tal vil derfor blive inddraget, for så vidt det giver mening, for at se 

på, hvilke af komponenterne der har påvirket stigningen eller faldet i nøgletallene. Endvidere skal de også 

anvendes til at fastlægge karakteristika mellem selskaberne. Variablerne vil ikke blive uddybet yderligere, 

men er opstillet nedenfor: 

- EBIT 

- Resultat 

- Likvide midler 

- PP&E gross og net 
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- Totale aktiver 

- Overført overskud 

- Egenkapital 

- Kortfristet gæld 

- Langfristet gæld 

- Passiver i alt (eksklusive egenkapital) 

Da disse variabler er absolutte tal, vil der ikke blive lavet regressioner på disse, men de anvendes blot i den 

første del af analysen til at udlede karakteristika.  

 

3.2.4 Andre variabler 

Global Industry Classification Standard, fremover nævnt som GICS-sektor, er en global anvendt kode, der 

inddeler selskaber i industrier. GICS omfatter blandt andet 11 sektorer, 24 industrigrupper, 69 industrier og 

158 subindustrier (S&P Global Market Intelligence MSCI, 2020). Specialet anvender de 11 sektorer til at 

klassificere de amerikanske aktievindere. Som før sagt er GICS-variablen relevant på flere måder. For det 

første kunne det være interessant at se, hvilken industri selskaberne er i, og hvordan fordelingen er mellem 

disse. Ved brug af variablen er det muligt at konkludere, hvilke(n) sektor(er) der er mest tilbøjelig(e) til at 

have selskaber, der fordobler deres aktiekurs inden for ét år. For det andet er der en forventning til, at 

industrierne er forskellige, og derfor kan være svære at sammenligne ved at se på en samlet population. Det 

giver således en mulighed for at sammenligne karakteristika med industrispecifikke nøgletal og på tværs af 

industrierne. Dette vil også blive berørt i dataafsnittet nedenfor, da analysen også opdeler og analyserer 

populationen i industrier. 

 

3.2.5 Opsummering på afsnit 

Ud fra ovenstående gennemgang af de finansielle nøgletal vil der være nogle nøgletal, der blot skal bruges 

til at beskrive fælles karakteristika, og andre som anvendes til at undersøge, hvorvidt de forklarer 

selskabernes variation i aktieafkastet. Variablerne består af en blanding af; finansielle nøgletal som ROE, book 

to market ratio, EPS, PE m.m., regnskabsposter som aktiver og egenkapital, markedstal, herunder aktiekurser 

og market cap, og sidst GICS-sektor. Det er således disse variabler, der vil blive analyseret og medtaget i 

regressionen, så vidt de vurderesat være karakteristika.  
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3.3 Markedsefficiens 

Dette afsnit omhandler Famas (1965) berømte teori om efficiente markeder. Afsnittet gennemgår kort og 

overordnet, hvad teorien indebærer og påstår. Teorien er ikke ment som et gennemgribende emne i 

specialet, men anvendes som et diskussionsemne i forhold til resultaterne af analysen. 

 

Et marked er efficient, når al information er reflekteret i den nuværende aktiekurs. Efficient markeds-

hypotese er udviklet af Eugene Fama i 1970 og er præsenteret i hans artikel ”Efficient Capital markets: a 

review of theory and empirical work”. En af de mest almindelige fortolkninger af efficient markeds-teori 

(EMT) er, at ingen investeringsstrategi kan opnå et højere afkast end markedet. Med ”reflektere” mener 

Fama, at ingen kan slå markedet, og at kapitalmarkederne er efficiente, hvis de opfører sig som ”fair games”. 

Fair games betyder, at der er ingen arbitragemulighed, og at det ikke er muligt at forudsige variationer i 

aktiekurser. Variationer i aktiekurser er et tegn på, at markederne er efficiente, da der  kontinuerligt kommer 

nye informationer, som påvirker værdien af aktiekurserne, hvilket resulterer i prisjusteringer (Clarke, Jandik, 

& Mandelker, 2000, s. 11). I stedet følger aktiekurser en random walk, hvilket betyder, at aktiekurser er 

uafhængige af historiske mønstre. Fama siger endvidere, at ”competition among the many intelligent 

participants leads to a situation where (…) actual prices of individual securities already reflect the effects of 

information based both on events that have already occurred and on events which (..) the market expects to 

take place in the future” (Fama E. F., Random Walks in Stock Market Prices, 1965, s. 76), og som vil få 

aktiekurser til at reflektere al information med det samme. 

 

Ifølge Fama (1970) er der tre markedsforhold, der skal være gældende, for at en aktiekurs kan siges at 

reflektere al information (Fama E. , 1970, s. 387): 

1) Der foreligger ikke nogen transaktionsomkostninger ved handel af aktier. 

2) Al tilgængelig information er tilgængelig for alle markedsspillere og uden omkostninger. 

3) Alle markedsspillere er enige om at implementere ny viden i den nuværende aktiekurs. 

 

Når dette er tilfældet i markedet, kan ingen investorer slå markedet, da al information er afspejlet i 

aktiekursen, og alle anomalier hurtigt vil blive arbitraget væk, hvorfor man ikke kan opnå overnormal afkast. 

Hvis investorer skulle opnå overnormal afkast, har det været på grund af held og ikke bevidst (Fama E. F., 

Random Walks in Stock Market Prices, 1965, s. 76). Fama anerkender i sin artikel, at markedsforholdene i 

praksis ikke lever op til de teoretiske markedsforhold, men markedet kan stadig være efficient, hvis 

”sufficient numbers of investors have ready access to available information” (Fama E. , 1970, s. 388).  
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Tidligere undersøgelser har testet, hvorvidt aktiekurser afspejler bestemte dele af den tilgængelige 

information. Famas nulhypotese er dog, at aktiekurser reflekterer al tilgængelig information, hvilket han ikke 

forventes er sandt i praksis. Der blev foretaget tre tests, som Fama kalder for den ”svage form”, ”den 

semistærk form” og ”den stærke form” (Fama E. , 1970, s. 388).  

 

Den svage form tester, om historiske priser og afkast er inkorporeret i den nuværende aktiekurs. Ved denne 

form kan ingen investorer finde anomalier og slå markedet ved at analysere på baggrund af historiske priser. 

Fama ændrede hurtigt sit fokus til den semistærke form, efter at flere tests understøttede den svage form 

for markeds-efficiens. Den semistærke form ser på, om aktiekurser allerede indeholder al offentlig 

tilgængelig information, herunder selskabsspecifikke informationer såsom aktiesplit, årsregnskaber, 

offentliggørelser om fusioner etc., og i så fald hvor hurtigt markedet reagerede på sådanne nyheder. Den 

sidste, den stærke form, siger, at markedspriser reflekterer al information både offentlig og privat, som også 

kaldes for insiderviden. Hans argument er, at markedet inkorporerer fremtidige events i aktiekursen på en 

objektiv og informativ måde modsat insiders. Ifølge Fama er der således ingen investorer, der kan få et højere 

afkast end markedet (Fama E. , 1970).  

 

Hans undersøgelse viste ingen argumenter imod den svage og semistærke form og kun få mod den stærke 

form. Man kan således konkludere, at Fama fandt bevisgrundlag for, at markedet er semistærk efficiens. For 

denne opgave kunne det derfor være interessant at undersøge, om de udvalgte variabler er reflekteret i 

selskabernes aktieafkast, hvilket vil blive testet senere i analysen under regressionsafsnittet (se afsnit 5.2) og 

berøre i diskussionen.  

 

3.3.1 Kritik af efficient markeds-teori 

En række investorer og teoretikere forsøgte at modbevise efficient markeds-teori ved at argumentere for, at 

”value investing” kan opnå højere afkast end markedet (Clarke, Jandik, & Mandelker, 2000, s. 19). En value 

investing-strategi vil sige, at investorer udvælger aktier, som handles til under deres bogførte værdi. 

Investorerne mener, at markedet overreagerer på både gode og dårlige nyheder, hvilket resulterer i 

prisjusteringer, der ikke nødvendigvis reflekterer selskabets fundamentale værdi2. De vælger altså de aktier, 

som markedet undervurderer, og er typisk reflekteret i form af book to market ratio eller price earnings ratio. 

Et studie viste, at aktier med et højt book to market ratio i gennemsnit havde et årligt afkast på 10 % 

 
2 Fundamental værdi er den værdi, selskabet er angivet til at have, ved at der er foretaget en finansiel analyse som 
f.eks. ved en DCF-model. 
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sammenlignet med aktier med en lav book to market-ratio, hvilket ikke havde noget med risikoen at gøre 

(Clarke, Jandik, & Mandelker, 2000, s. 20). 

 

Tre skoler kritiserer ligeledes efficient markeds-teori. Den første er Momentum-investering, hvilket er en 

kombination af både teknisk og fundamental analyse3, som argumenterer for, at der er bestemte prismønstre 

over tid. Den anden skole, behavioral finance, mener, at investorer er mere drevet af psykologi end 

rationalitet og effektivitet. Den sidste er fundamentalanalysen, som påstår, at visse nøgletal kan forudsige 

over- og underperformance af aktier i fremtidige perioder (Malkiel, 2003). 

 

3.4 Behavioral finance 

Som sagt ovenfor er behavioral finance i modstrid med EMT, da ikke alle individer kan agere rationelt. 

Behavioral finance er studiet af, hvordan investorers følelser og mentale fejl resulterer i over- eller 

undervurderede aktier, hvilket resulterer i, at markedet ikke er efficient (Vishwanath & Krishnamurti, 2009, 

s. 627). Behavioral finance giver således en forklaring på hvorfor, der er anomalier i markedet. I dette afsnit 

stræbers der efter at fremlægge det teoretiske rationale for, hvorfor selskaberne i populationen kan have 

opnået så høje afkast.  

 

Behavioral finance er opdelt i to koncepter: Psykologi og Limits to Arbitrage (Ilmanen, 2011, s. 87) og vil blive 

gennemgået nedenfor. Grundlæggende handler psykologi om de grunde, der ligger bag investorernes 

irrationelle beslutninger. Limits to arbitrage handler derimod om, at rationelle investorer har begrænsede 

muligheder for at påvirke de irrationelle investorers adfærd på markedet (Ilmanen, 2011, s. 87). Såfremt 

specialet når frem til fælles karakteristika, vil behavioral finance blive inddraget i diskussionen. 

 

3.4.1 Psykologi  

Ifølge behavioral finance-teorien er der klare psykologiske aspekter, som er med til at forklare investorers 

irrationelle adfærd, når det foretages investeringer. Det psykologiske perspektiv kan opdeles i yderligere to 

grupper. Den første gruppe er relateret til investorernes kognitive begrænsninger, og den anden gruppe 

omhandler den påvirkning, som investorernes følelser har på deres investeringsbeslutninger (Pompian, 2012, 

s. 44). Uanset, hvilken gruppe investorernes beslutninger påvirkes af, er investeringsadfærden direkte 

relateret til, hvordan investorerne tænker, føler og agerer. Folk kan opfatte informationer forskelligt, hvorfor 

 
3 Teknisk analyse er studiet af historiske aktiekurser i forsøg på at forudsige fremtidige priser. En fundamental analyse 
er studiet af finansiel information. 
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de kan opnå ukorrekte formodninger om fremtiden, samtidig med at de påvirkes af forskellige følelser, 

hvilket vil reflekteres i aktiekursen og dermed skabe et inefficient marked (Pompian, 2012, s. 44).  

 

3.4.1.1 Kognitive begrænsninger 

Kognitive begrænsninger4 er basalt set statistiske, informationsbehandlende eller hukommelsesfejl, som gør, 

at investorer afviger fra at tage rationelle beslutninger (Pompian, 2012, s. 46). Pompian (2012) præsenterer 

13 former for kognitive begrænsninger. Udvalgte former vil blive uddybet nedenfor, mens de resterende kan 

læses i hans artikel. 

 

Cognitive dissonance 

Når nye informationer strider imod investorernes allerede eksisterende forståelser, kan det skabe mentalt 

ubehag. Det kan være informationer, som udfordrer deres følelser, værdier eller overbevisninger. Irrationel 

adfærd opstår ved, at de forsøger at harmonisere de to, med den forudsætning at de mener, de har ret. Det 

er ligeledes tilfældet, hvor investorerne ignorerer vigtige informationer for at undgå mental ubalance. Dette 

vil alt andet lige give dem en falsk virkelighed og ukorrekte forudsætninger at tage beslutninger på (Pompian, 

2012, s. 53).  

 

Eksempel: Cognitive dissonance kan få investorer til at fastholde aktier, som de taber på, for at undgå den 

mentale konflikt, der ellers siger, at de foretog en dårlig beslutning.  

 

Konservatisme 

Ved konservatisme er investorerne tilbageholdende over for at erkende nye informationer og holder sig i 

stedet til deres nuværende forventninger til en aktie. Dette kan resultere i, at de reagerer for sent, at de 

under- eller overvurderer aktier, som de enten investerer i eller overvejer at investere i (Pompian, 2012, s. 

63).  

 

Eksempel: En investorer køber en aktie, fordi han havde hørt, at selskabet forventer at lancere et nyt produkt 

snart. Efterfølgende melder selskabet ud, at de møder udfordringer med at lancerer produktet. Her kan 

investoren risikere at holde sig til den oprindelige information, som han baserede sin købsbeslutning på, og 

fejler derfor på at reagere på den negative nyhed. 

 

 
4 Investorer kan ikke altid udnytte al tilgængelig information optimalt grundet deres mentale begrænsninger, hvorfor 
de ikke kan foretage optimale beslutninger og ej heller justere deres forventninger til aktiens præstation.  
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Representativeness  

En måde, hvorpå individer skaber mening med tilværelsen, er ved at klassificere tanker og genstande. Når 

investorer møder nye fænomener, som er i modstrid med deres nuværende klassifikationer, forsøger de at 

lægge den ned i en af deres eksisterende bokse, også selvom fænomenet ikke nødvendigvis passer ind. En 

anden måde at forklare det på er, at investorer har en tendens til at stole på stereotyper, når de foretager 

investeringer. Investorerne kan ligeledes tage irrationelle beslutninger ved at lade en for lille population være 

grundlaget for deres beslutninger (Pompian, 2012, s. 85). 

 

Eksempel: Investorer kan se på en for lille dataperiode, når de evaluerer bestemte investeringsstrategier, 

eller de kan fejlbedømme et selskabs præstation.  

 

Confirmation 

Investorer kan have en tendens til selektivt at holde fast i de ideer, som bekræfter deres overbevisninger, og 

til lettere at ignorere dem, som er i modstrid med overbevisningerne. Det handler altså om, at de samler 

“evidence for supporting certain beliefs, whereby decision makers observe, overvalue, or actively seek out 

information that confirms their claims” (Pompian, 2012, s. 74). Confirmation er relateret til cognitive 

dissonance, da de begge forsøger at bekræfte beslutninger, så investoren ikke bliver mentalt splittet, med 

hensyn til om det var en god eller en dårlig beslutning (Pompian, 2012, s. 73). 

 

Eksempel: Investoren samler kun informationer, der bekræfter ham i, at hans beslutning om at investere i 

en bestemt aktie var en god ide, og udelader informationer, der argumenterer imod. 

 

Framing 

Her agerer investorer forskelligt, afhængig af hvordan en nyhed, information eller et valg bliver præsenteret. 

Det kan for eksempel omfatte, hvordan data er præsenteret i tabeller, hvordan et problem formidles og lign. 

(Pompian, 2012, s. 143).  

 

Eksempel: En risiko-avers investor har større tilbøjelighed til at foretage en investering, hvis investorer får 

indtrykket af, at der er mulighed for at opnå en gevinst.  

 

3.4.1.2 Følelsesmæssig påvirkning 

Følelsesmæssig påvirkning er spontane følelser som frygt og glæde, der opstår, og som gør, at investorer 

undlader at tage rationelle beslutninger (Pompian, 2012, s. 46). Nedenfor vil der blive gennemgået to former 

for følelsesmæssig adfærd, der påvirker investorens rationalitet.  
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Overconfidence/optimisme 

Overconficence og optimisme er uberettiget tro på ens intuitive ræsonnement, vurderinger og kognitive 

evner, hvilket kan lede til øget risikoadfærd. Investorer tror, at de er smartere og har bedre informationer 

end andre, og kan derfor undervurdere den risiko, de eventuelt påtager sig. Det betyder, at investorer kan 

overreagere på irrelevante information og underreagere på relevante, hvis oplysningerne ikke stemmer 

overens med deres egne skøn, hvilket kan øge markedets volatilitet (Pompian, 2012, s. 199).  

 

Eksempel: Overconfidente investorer kan blive blinde over for negative informationer, da de kan være 

overbeviste om, at de har foretaget den rette vurdering af en potentiel aktieinvestering. De kan således 

risikere at investere i en aktie, som ikke giver det ønskede eller et negativt afkast. 

 

Loss aversion (prospect theory) 

Loss aversion, også kaldet prospect theory, blev opfundet af Kahneman og Tversky i 1979. De fandt, at tab 

og gevinst udgør forskellige vægtninger hos investorer. Muligheden for et tab er i gennemsnittet dobbelt så 

stor sammenlignet med muligheden for en gevinst. Loss aversion gør, at investorer holder længere på deres 

tabte investeringer for at prøve at mindske tabet, og får dem til at sælge deres vindende investeringer, da de 

hurtigt forsøger at låse den profit, de har opnået. Alt andet lige leder dette til sub-optimale beslutninger. Det 

handler altså generelt om, at de er bange for at tabe (Pompian, 2012, s. 191). 

 

Eksempel: Investoren kan bibeholde en ubalanceret portefølje, da han forsøger at opnå mindre tab på flere 

investeringer, og er derfor uvillig til at sælge den, hvilket giver suboptimalt afkast. 

 

3.4.2 Limits to arbitrage 

Milton Friedman argumenterer, at rationelle investorer vil se prisafvigelser som muligheder for at drage 

fordel af markedsforskydningerne og dermed opnå arbitrage, som vil lede aktiekursen tilbage, så den ikke 

længere afviger fra dens fundamentale værdi. Dette er dog ikke altid en mulighed, da det kan være både 

risikofyldt og omkostningstungt for investorerne at udnytte denne arbitragemulighed (Ilmanen, 2011, s. 88). 

Prisafvigelser fra fundamentalværdien kan derfor risikere at blive vedvarende.  

 

3.4.3 Opsummering på behavioral finance 

Behavioral finance handler altså om investorers psykiske begrænsninger og de begrænsninger, som 

rationelle investorer har i at lede aktiekursen tilbage til at reflektere dens fundamentale værdi. Teorien 
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argumenterer derfor, at markedet ikke er efficient, hvorfor anomalier, der afviger fra deres fundamentale 

værdi, kan opstå på markedet, hvilket kan risikere at være vedvarende.  

 

3.5 Regression 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af anvendelsen og fortolkningen af den lineære regressionsmodel, 

herunder simpel og multipel regression. Regressionsdelen i analysen følger delvist James Stock et al.’s 

fremgangsmåde fra bogen ”Introduction to Econometrics” (3. udgave). Udgangspunktet for analysen vil være 

en undersøgelse af de enkelte variablers signifikansniveau i en simpel regressionsmodel. Dette undersøges 

ved at se nærmere på p-værdien, forklaringsgraden og konfidensintervallerne. Efterfølgende vil de 

forekommende signifikante variabler i den simple regressionsmodel blive studeret nærmere og medtaget i 

en multipel regressionsanalyse. Analysen ser udelukkende på de signifikante variabler både i den simple og 

multiple regressionsanalyse, hvor de resterende kan findes i bilag. 

 

3.5.1 Fremgangsmåden i regressionsanalysen 

Anden del af analysen, der udgør regressionsdelen af afhandlingen, starter med at fastlægge, hvilke variabler 

der er signifikante, ved først at foretage en simpel regressionsanalyse. Herefter undersøges de signifikante 

variabler i et scatterplot, der har til formål at skabe et overblik over variablernes spredning samt mønstre. 

Dette giver en ide om, hvordan dataene er fordelt og deres relation til aktieafkastet. I projektet vil de 

uafhængige variabler, X, være nøgletal, og den afhængige variabel, Y, vil være det étårige afkast over 

fordoblingsåret. Efter udførelsen af de simple regressioner medtages de signifikante variabler i en multipel 

regressionsmodel for at se, om en multipel regressionsmodel bedre forklarer den afhængige variabel end 

variablerne hver for sig. 

 

3.5.2 Lineær regressionsmodel 

Den lineære regressionsmodel anvendes til at fortælle noget om, hvor god den uafhængige variabel, X, er til 

at forklare variationen i den afhængige variabel, Y. Argumentet for inddragelse af en regressionsanalyse som 

et værktøj er at undersøge, om der findes en sammenhæng mellem en eller flere variabler og fordoblingen i 

aktiekursen.  

 

En lineær regressionsmodel antager, at der findes og kan findes en lineær sammenhæng mellem de 

forklarende variabler, X, og den afhængige variabel, Y, som i gennemsnittet er gældende for alle i 

populationen (Stock & Watson, 2015, s. 155). I grove træk forsøger en lineær regressionsmodel at undersøge, 

om der er en lineær sammenhæng mellem en afhængig variabel og en eller flere uafhængige variabler. Dette 
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illustreres ved en linje, der bedst fitter mellem plottede datapunkter i en graf. Denne linje benævnes sample 

regression line �̂� (også kaldt Y-hat) og kan udtrykkes som en lineær regressionsmodel med en enkel regresser 

(Stock & Watson, 2015, s. 158-162):  

 

Ŷ = β̂0 + β̂1Xi + ui (Formel 3.11) 

 

�̂�0 er skæringen med Y-aksen, �̂�1 er hældningskoefficienten, og 𝑢𝑖 er fejlleddet. Linjens hældning er et udtryk 

for X-variablens effekt og påvirkning på Y ved en ændring af X (Stock & Watson, 2015, s. 155). 

Ordinary least squares metoden, OLS herefter, bliver anvendt til at estimere skæringen og hældningen, �̂�0 

og �̂�1. Metoden fungerer ved at minimere summen af de kvadratede afstande mellem de plottede 

datapunkter og linjen Ŷ (Bilag 2 for illustration og gælder indtil afsnit 3.5.3). Afstandene mellem 

datapunkterne Y (de faktiske datapunkter) og linjen Ŷ kaldes fejl eller afvigelser, og det er disse, man forsøger 

at minimere for at skabe Ŷ (Stock & Watson, 2015, s. 163). Den matematiske formulering er således: 

 

Min( ∑ui
2 ) og  uî = Yi − Yî (Formel 3.12) 

 

Ŷ består af en ret linje, der repræsenterer den forventelige Y ved en given X. Den forventelige Y til en given 

X er således en del af den afvigelse, der forekommer mellem gennemsnittet af Y, der benævnes Y̅, og selve 

det observerede datapunkt, hvis ikke punktet ligger på Ŷ. Afstanden fra gennemsnittet til det faktiske 

observerede punkt beskrives som den totale afvigelse og kan opdeles i to afvigelsestyper. En forventelig 

afvigelse og en ikke forventelig afvigelse. Afvigelsen fra gennemsnittet Y̅ til Ŷ kan beskrives som den 

forventelige afvigelse fra gennemsnittet og som en formel (Stock & Watson, 2015, s. 167): 

Forventlig afvigelse (ESS): Yî − Y̅ (Formel 3.13) 

 

Den ikke forventelige afvigelse er således afstanden fra den observerede data Y til Ŷ. Denne afvigelse kan 

skrives som: 

Ikke forventelig afvigelse (SSR): uî = Yi − Yî (Formel 3.14) 

 

Den totale afvigelse for en enkelt observation kan beskrives således: 

Den totale afvigelse (TSS) = SSR + ESS (Formel 3.15) 

 

Dette kan også beskrives og gælde for alle observationer (Stock & Watson, 2015, s. 167-168): 

SSR = ∑(Yî − Y̅)
2

  (Formel 3.16) 
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ESS = ∑(Yi − Yî)
2

 (Formel 3.17) 

Den totale afvigelse (TSS) = ∑(Yi − Y̅)2 (Formel 3.18) 

Ovenstående kan ses i ANAVA tabellen i regressionsoutputtet.  

 

3.5.3 Måling af variationen i Y 

Der er flere parametre, som beskriver, hvor god en regressionsmodel er til at forklare variation i Y. Én er ved 

at se på R2, som er et udtryk for den del af variationen i Y, der kan forklares ved variationen i X: 

 

R2 =
ESS

TSS
 (Formel 3.19) 

 

Hvis 𝑅2 er tæt på 1, indikerer det, at X er god til at forudsige variationen i Y, og hvis 𝑅2 er tæt på 0,  

indikerer dette, at X kun forklarer en meget lille del af variationen (Stock & Watson, 2015, s. 168-170).  

 

En ulempe ved R2 er for eksempel ved et mindre antal af observationer. Hvis observationsmængden er lille 

og holdes konstant, samtidig med at der tilføjes flere forklarende variabler, vil ”degrees of freedom” (herefter 

df) falde, og derved vil R2 automatisk stige. Det gælder, selvom de tilføjede variabler har eller ikke har en 

forklarende effekt.  

df =  n − k − 1 

n = antal observationer 

k = antal uafhængige variabler 

 

Dette er rent matematisk, hvorfor man samtidig med 𝑅2 skal se på justeret 𝑅2, som blandt andet tager højde 

for dette scenarie (Stock & Watson, 2015, s. 242).  

 

Justeret R2 = R̅2 = 1 −
n − 1

n − k − 1
∗ (

SSR

TSS
)   el.  1 −

n − 1

n − k − 1
∗ (1 − R2)    (Formel 3.20) 

 

Justeret R2 tager højde for den reducerede forklaringskraft, når man har et lavt antal af df.  

Forskellen mellem justeret R2 og 𝑅2 er dog, at justeret R2 ikke er begrænset af værdierne 0 eller 1, men kan 

blive negativ, hvorfor den ikke direkte er anvendelig til at beskrive en models forklarende effekt. Dog kan 

den justerede R2 anvendes til at sammenligne forskellige modeller (Stock & Watson, 2015, s. 243).  
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I analysen undersøges variablernes signifikansniveau på 5 % (0,05 > p-værdi), altså med et konfidensinterval 

på 95 %, ved foretagelse af en nulhypotesetest (Denstoredanske.dk, 2020). Der vil således blive kommenteret 

på et 5 %-niveau. Analysen af nulhypotesetesten skal give et indblik i, om det kan (kan ikke) afvises, at den/de 

uafhængige variabler kan være lig med 0 (𝐻0). Dette gøres for at undersøge variablernes betydning for 

fordobling af aktiekursen og derved om variablerne er signifikant forskellige fra 0 (H1) 5. 

 

Værdien for signifikansniveauet og p-værdien findes i outputtet genereret fra Excel Analysis Toolpack under 

fanen dataanalyse, herunder regression. Et signifikansniveau på 0,05, hvor p-værdien er derunder, er et 

udtryk for, at variablens koefficient er forskellig fra nul, og nulhypotesen kan derfor afvises. Det betyder, at 

der kan argumenteres for, at variablen kan have en betydning for fordoblingen i aktiekursen. P-værdien og 

signifikansniveauet holdes ligeledes op imod konfidensintervallet, idet man med 95 % sandsynlighed kan sige, 

at konfidensintervallet ikke indeholder 0, hvorfor der yderligere kan argumenteres for, at nulhypotesen kan 

afvises. 

Signifikansniveau P/F-værdi Symbol i analysen 

95 % konfidensinterval 0,05 ≥ P < 0,03 • 

97 % konfidensinterval 0,03 ≥ P < 0,01 •• 

99 % konfidensinterval 0,01 ≥ P ••• 

Tabel 3.1 – Signifikansniveau. 

 

Fra regressionsoutputtet i Excel vil der i analysen blive kommenteret på outputtets 𝑅2, 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑅2, p-

værdien, 95 % konfidensinterval og koefficientens værdi samt fortegn for at se den effekt og retning, 

variablen har på Y. Variablens koefficient giver en indikation på, hvordan én enhedsstigning i den enkelte 

uafhængige variabel påvirker aktieafkastet.  

 

3.5.4 Multipel regression  

Efter den simple lineære regression foretages der en multipel regression af de variabler, der forekommer 

signifikante fra den simple regression. Grunden til, at den multiple regression inddrages, er, at den simple 

model ikke tager højde for de samme ting som den multiple (Stock & Watson, 2015, s. 235). For eksempel er 

det meget sjældent, at den afhængige variabel kun forklares og afhænger af én variabel. Den multiple model 

bliver derfor anvendt til at undersøge, om der er en bedre model til at beskrive fordoblingen i aktiekursen, 

og om der kan skabes en model, som er mere signifikant end ved den simple model.  

 
5 Nulhypotesen H0: βi = 0 og H1: βi ≠ 0  
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Sammensætningen af den multiple regression for populationerne starter med de to variabler med lavest p-

værdi. Efterfølgende vil de andre variabler inddrages i en rækkefølge, der er bestemt ud fra deres p-værdi, 

hvor den med højest p-værdi inddrages til sidst. Der tilføjes altså variablerne én ad gangen. Dette skyldes, et 

ønske om at vide, om den næste tilføjede variabel gør modellen bedre eller værre. Undervejs som de 

forskellige variabler inkluderes i regressionen, vil der blive kommenteret på en F-test der skal vurdere, om 

de enkelte variabler er med til at forklare fordoblingen i aktiekursen og dermed afkastet. F-testen tester, om 

det kan afvises, at én af de tilføjet variabel er forskellig fra 0 (Stock & Watson, 2015, s. 268-270). Derfor, hvis 

F-testens værdi er over 0,05, kan det ikke afvises, at en af de medtagede variabler ikke er forskellig fra 0 

(Stock & Watson, 2015, s. 273 øverst). F-testen kan ses i regressionsoutputtet og anvendes derfor til at 

undersøge, hvorvidt den multiple regression kan forklare noget af variationen i aktieafkastet, altså den 

afhængige variabel. Udviser den kørte multiple regressionsmodel en F-test på under 0,05, betyder det, at 

noget af variationen i Y kan forklares med variationen i de tilføjede variabler. Hvis tilføjelsen af en ny variabel, 

for eksempel en tredje variabel, og F-værdien stiger fra det forrige niveau, vil den nyeste tilføjede variabel 

blive udtaget igen. Da der er lige mange observationer, når de multiple regressioner for både den samlede 

population og industrierne hver for sig foretages, er det muligt at sammenligne F-testen i 

regressionsoutputtet, når de nye variabler løbende inddrages. 

 

3.5.5. Hvornår er en regressionsmodel acceptabel 

Cohen (1988) angiver tre niveauer for 𝑅2, som kan anvendes på enhver analyse, der forsøger at forklare en 

afhængig variabel, Y, ud fra en eller flere uafhængige variabler, X. Formålet er at kunne vurdere de 

uafhængige variablers effekt på Y ud fra en defineret 𝑅2-grænseværdi. Han definerer tre grænseniveauer, 

henholdsvis lille, medium og stor effekt. Den lille effekt med en defineret 𝑅2 på 2-13 % indikerer, at de 

uafhængige variabler har en lille forklarende effekt på Y. For at de uafhængige variabler har en medium 

effekt, skal modellens 𝑅2 være på minimum på 13 %. Slutteligt har de uafhængige variabler en stærk 

forklarende effekt på Y, hvis 𝑅2 ligger på 26 % og derover (Cohen, 1988, s. 413). Cohen (1988) argumenterer 

dog, at disse er vejledende niveauer og kan derfor være for lave eller for høje, afhængig af hvad der 

undersøges. Disse tre definerede niveauer vil blive anvendt i regressionsanalysen til at vurdere de forskellige 

populationers regressionsmodeller.  

Formålet med at inddrage disse tre niveauer er at have en benchmark, som modellerne kan holdes op imod, 

og dermed at kunne vurdere, hvor god modellen er til at forklare variationen i afkastet. Niveauerne skal 

fungere som en guide, da disse er generelle grænseværdier og ikke udelukkende til brug for økonomiske 

data.   

 



Copenhagen Business School  15-05-2020 
Kapitel 3 – Teori 

Side 33 af 126 

3.5.6. Antagelser ved lineær regression 

Den lineære regressionsanalyse bygger på en række antagelser, som skal være opfyldt, før de forskellige tests 

er valide. Disse antagelser gælder både for den simple og den multiple regressionsanalyse. Antagelserne er 

mange, men herunder er en ikke udtømmende liste (Stock & Watson, 2015, s. 116, 170-175, 246, 247 

(øverst)): 

- Gennemsnittet af fejlleddet er nul – nogle gange ligger Y over eller under regressionslinjen, men i 

gennemsnit ligger Y på linjen, hvorfor fejlleddet ligeledes er nul i gennemsnit.  

- Stikprøven er tilfældig og normalfordelt. 

- Store outliers er sjældent forekommende – store datapunkter, der ligger langt fra det sædvanlige 

datainterval, er usandsynlige. 

- Ingen multikollinearitet – Residualerne skal være parvis uafhængige, og der skal ikke være nogen 

lineær sammenhæng mellem dem. Dette gælder kun for multipel regression.  

- Observationerne er homoskedastiske – residualerne er homoskedastiske, hvilket vil sige, at de har 

konstant varians. 

 

3.5.7 Støj i regressionen  

Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle af de udfordringer og bias, som den lineære 

regressionsmodel kan indeholde. Nedenstående punkter vil blive kommenteret på i analysen, for så vidt det 

findes relevant. 

 

3.5.7.1 Simultaneous causality 

Simultaneous causality er en bias (støj), som opstår i estimaterne for de forklarende (uafhængige X) variabler, 

når forklaringen ikke længere kun går fra den (de) uafhængige variabler til den afhængige variabel (Y), men 

også går fra den afhængige variabel til den (de) uafhængige variabler, altså Y forårsager eller forklarer X. 

Dette skaber en bias og gør estimaterne inkonsistente. Simultaneous causality kan også føre til korrelation 

mellem den uafhængige variabel og fejlleddet (som repræsenterer andre faktorer). Simultaneous causality 

bliver ikke omtalt yderligere i projektet, men har været en del af overvejelserne, når regressionsmodellerne 

bliver anvendt (Stock & Watson, 2015, s. 372-373). 

 

3.5.7.2 Imperfect Multicollinearity 

Når der foretages en multiple regression, kan det ske, at to uafhængige variabler er højt korreleret med 

hinanden, hvilket skaber en tilstand, der hedder imperfect multicollinearity (Stock & Watson, 2015, s. 251). 

Når to variabler er højt korreleret, opstår der en lineær sammenhæng mellem de to, hvilket kan identificeres, 
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når der opstilles et scatterplot. Det betyder, at én af koefficienterne og dens tilhørende p-værdi vil blive 

estimeret ukorrekt i regressionen, hvorfor det ikke er muligt at udlede denne koefficients forklaring effekt 

på Y (Stock & Watson, 2015, s. 251). Imperfect multicollinearity bryder ikke OLS-teorien, da OLS netop har til 

formål at sortere de uafhængige variabler fra de variabler, der kan være korreleret (Stock & Watson, 2015, 

s. 251).  

 

3.5.7.3 Omitted variable bias 

Når der blandt andet foretages en multipel regressionsanalyse, kan der ofte blive udeladt vigtige faktorer, 

som er med til at forklare den afhængige variabel. Dette kaldes for omitted variable bias og kan have 

betydning for estimaterne i regression, da koefficienternes værdier kan blive over- eller underestimeret 

(Stock & Watson, 2015, s. 228). Da projektet inddrager udvalgte variabler, kan der derfor være relevante 

faktorer, som udelades, hvilket netop resulterer i, at projektet er præget af omitted variable bias. Andre 

relevante faktorer kunne være landets økonomi, selskabsforhold, governance m.m. Disse er dog ikke 

fokusset i projektet. Ved udeladelse af sådanne faktorer vil forklaringsgraderne i regressionsmodellerne 

muligvis også være tilsvarende lavere.  

 

3.5.7.3 Heteroskedasticitet  

Antagelsen om homoskedasticitet tjekkes i et residualplot. Ser variansen på residualerne ikke ud til at være 

konstant, er der således heteroskedasticitet. Da heteroskedasticitet ofte er set for økonomisk data, vil 

regressionsresultaterne ikke afvises af denne grund og vil ikke blive berørt i analysen (Stock & Watson, 2015, 

s. 209).  

 

Kapitel 4 – Data 

4.1 Databehov 

For at kunne besvare problemformuleringen er der et databehov. For at kunne sammenligne de amerikanske 

selskaber, der har fordoblet deres aktiekurs inden for ét kalenderår, og komme frem til fælles karakteristika 

er der behov for en stor mængde regnskabsdata, børsdata og selskabsoplysninger fra 2007 til 2018. Da 

projektet kigger på en udvikling, der er sket før i tiden, er projektets undersøgelsesdesign derfor kendetegnet 

som et bagudrettet forløbsstudie (Andersen, 2013, s. 108). For at have størst mulighed for at finde frem til, 

hvilke fælles karakteristika der påvirker aktiekurserne, er der ligeledes behov for mange regnskabsvariabler, 

som alle selskaber har opgivet, så der kan foretages regressionsanalyser.  
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Til at opfylde databehovet vil data bestå af de amerikanske selskabers års- og kvartalsregnskaber for perioden 

2010 til 2018, hvor fordoblingsårene vil ligge imellem. Der vil dog blive inkluderet data tilbage fra ultimo 2007 

for at kunne analysere to år op til selskabernes fordoblingsår i 2010. Disse regnskabsdata er tilgængelige 

igennem Bloomberg samt Whartons database, Compustat, og vil blive beskrevet yderligere i nedenstående 

afsnit om dataindsamling. Da data er trukket ud igennem offentlige dataregistre, er datasættet kategoriseret 

som sekundære data (Andersen, 2013, s. 137). Endvidere er dataudtrækket fra Bloomberg og Wharton 

kvantitativt data, da data er præsenteret i form af tal, hvilket specialet hovedsageligt består af (Andersen, 

2013, s. 136). Ved brug af kvantitativt data forsøges der at generaliseres til en bestemt population ved måling 

af hårde fakta, hvorpå der ses på kausalitet gennem forklaringer og statistisk måling af data (Karpatschof, 

2015). Andre sekundære data vil bestå af fagbøger, artikler og internettet, der skal supplere dataudtrækket 

fra Wharton og Bloomberg. Der ønskes at inddrage holdninger fra andre fagfolk, som har skrevet om samme 

emne, eller som har lavet teori herpå, så det er muligt at undersøge, hvad der tidligere er gjort, og eventuelt 

holde det op imod projektet. Disse datakilder består derfor af en bred vifte af forskningsdata (Andersen, 

2013, s. 144). Specialet vil altså ikke indeholde primært data, da der i forbindelse med projektet ikke har 

været indsamlet data som for eksempel interviews, spørgeskemaer eller observationer (Andersen, 2013, s. 

137). 

 

4.2 Dataindsamling og behandling 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af dataindsamlingsprocessen samt behandlingen af data undervejs i 

analysen. Formålet med afsnittet er at give læseren forståelse for de valg, der er truffet løbende i processen, 

og hvordan data er håndteret og bearbejdet. Undervejs i forløbet blev det klart, at industrierne var forskellige 

fra populationen, hvorfor valget om at opdele datapopulationen i individuelle industrier blev foretaget. 

Håndteringen af denne udvidelse vil også blive beskrevet i dette afsnit.  

 

Bloomberg samt Wharton, også benævnt som WRDS-databasen, er anvendt til at udtrække de vindende 

amerikanske selskaber og variablerne beskrevet i teoriafsnittet, som kombineres til sidst i Excel, hvor 

analysens bærende elementer udregnes, konstrueres og illustreres. 

 

4.2.1 Bloomberg 

Bloomberg-portalen blev anvendt til at finde de selskaber i USA, hvis aktiekurs har fordoblet sig over ét 

kalenderår. I Bloomberg blev den integrerede ”equity screener (EQS)”-funktion brugt og er en måde, der 

tillader opsætning af filtre og tager højde for forskellige selskabsspecifikke ændringer på markedet som 

eksempelvis udbytte og dividende (Stockscreener, 2020). Undersøgelsesperioden løber fra 2010 til og med 
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2018. Valget af denne periode skyldes et ønske om at have en større datamængde, der kunne være 

repræsentativ for de vindende selskaber på aktiemarkedet og dermed kunne beskrive nutidens vindere. 

 

Der har fra starten af ikke været et ønske om at begrænse eller filtrere i datamængden for på den måde at 

miste brugbar viden, sammenhæng og data, som kunne have været brugt. Målet har dermed været at justere 

datamængden løbende i dataanalysen, ud fra hvad der giver mening, hvorfor der kun blev inkluderet få 

sorteringsfiltre i Bloomberg. Disse var; tidsperioden, kun amerikanske selskaber eksklusive Canada og 

Sydamerika, trading status, at selskaberne skulle have fordoblet sig inden for ét kalenderår og at selskaberne 

minimum skulle have et market cap på 20 mio. dollars (Bilag 1). Tidsperioden er, hvor fordoblingsåret måles, 

hvilket er 2010 til 2018, som før nævnt. Mange tidligere studier af blandt andet Reinganum, Yu samt andre 

har udelukkende kigget på Centralamerika, og da det ønskes at undersøge, om Reinganums variabler stadig 

kan anvendes, blev specialets fokus også Centralamerika. De amerikanske selskaber var også filtreret på 

status, herunder som aktiv i det år, de har fordoblet sig i. Man kan således i dag både være aktivt handlet, 

delistet eller likvideret/lukket. Der blev valgt en minimumsgrænse på 20 mio. dollars for at fjerne de mindste 

selskaber (Reinganum, The Anatomy of a Stock Market Winner, 1988, s. 28). Dog vil minimumsgrænsen 

senere hen i dataforløbet blive korrigeret, når antallet af vindere er udtrukket. Det resulterede i en 

population på 1.527 amerikanske selskaber.  

 

Populationen indeholder ikke de selskaber, hvis aktiekurs er fordoblet på under ét kalenderår (inden for et 

kalenderår) eller på tværs af to kalenderår (regnskabsår). Til at definere fordoblingsåret indeholder et af 

datafiltrene to datapunkter, som er henholdsvis primo til ultimo i samme kalenderår. Datasættet udgør 

derfor ikke alle selskaber, hvis aktiekurs er fordoblet, men en delmængde af den samlede population af 

selskaber. Da populationen er forholdsvis stor, medtages de andre selskaber ikke.  

 

I Bloomberg-portalen blev der kun udtrukket overordnet beskrivende data vedrørende selskaberne, 

herunder navn, ISIN-nummer, Ticker, GICS-sektor og det år, aktiekursen blev fordoblet i. Disse oplysninger 

skulle efterfølgende anvendes til at fremskaffe variablerne i Wharton-databasen.  

 

4.2.2 Wharton 

Efter at have udtrukket de selskaber, der har fordoblet deres aktiekurs på ét år, med deres respektive ISIN-

numre etc., blev Wharton (Compustat)-databasen anvendt til at udtrække de fundamentale data, som blev 

efterspurgt (se afsnit 3.2). Herigennem blev variabler samt andre statistiske data til beskrivelse af selskaberne 



Copenhagen Business School  15-05-2020 
Kapitel 4 – Data 

Side 37 af 126 

fundet, herunder industri, regnskabsår samt andet identifikationsdata. Udtrækning af alle variabler blev 

foretaget den 10. februar 2020. 

 

Måden, data blev udtrukket på fra Wharton, var som følger: En tekstfil med de 1.527 amerikanske selskaber 

blev indlæst i Wharton Compustat-funktionen, Capital IQ North America Daily. Her blev både kvartals- samt 

årlige data udtrukket, hvilket efterfølgende blev testet op imod offentligt tilgængelige informationer, 

herunder årsregnskaber og kvartalsregnskaber. Ved fejlinformation, tvivl eller usikkerhed omkring indholdet 

af en post eller en variabel fra databasen blev disse kasseret. Ud over regnskabsposter blev aktiekurser og 

udestående aktier udtrukket, hvilket skulle bruges til at beregne market cap samt afkast. Uvis af hvilken årsag 

kunne Wharton ikke udtrække alle de efterspurgte selskaber, hvilket betød, at populationen faldt til 1.298 

selskaber. Det blev vurderet, at datamængden var tilstrækkelig stor, og fortsatte derfor med at kombinere 

udtrækket fra Bloomberg med den nye datafil fra Wharton i Excel. 

 

4.2.3 Excel 

I det følgende afsnit bliver gennemgået, hvordan dataudtrækkene fra Bloomberg og Wharton er behandlet i 

Excel, hvilket bliver omdrejningspunktet for specialet. Formålet med afsnittet er også at give læseren en 

forståelse for de valg, der er foretaget undervejs i processen. Efter opsætning af dataarket i Excel fra Wharton 

Compustat blev data fra Bloomberg flettet over i. Dette lod sig gøre ved brug af vertikal-lookup-funktionen i 

Excel. Excel-arket kan findes som en separat fil og hedder ”Samlet Population”. 

 

Arket starter med at opgive generelle informationer om selskaberne som: Navn, ISIN-nummer, industri, deres 

fordoblingsår, deres regnskabsår, et normalt regnskabsår og Initial Public Offering-dato. Ydermere er arkets 

kolonner opdelt i en rækkefølge, så de generelle informationer kommer først, efterfulgt af børsdata, derefter 

resultatposter, aktiver, passiver og til sidst finansielle nøgletal. 

 

Selskabernes aktiekurs er opgivet ultimo som en daglig closing price i det pågældende kvartal. Closing price 

er den sidste kurs på dagen, som aktien er listet til (US Securities Commission, 2020). Der blev foretaget 

stikprøver på de udtrukne aktiekurser fra Wharton Compustat i Yahoo Finance og konstateret, at 

aktiekurserne kun er korrigeret for aktiesplit og ikke dividende. Det var derfor ikke muligt at opnå adjusted 

closing price i Wharton (Bilag 5). Ved adjusted closing price ses der på aktiens værdi efter at have justeret for 

corporate actions, og investorer anvender adjusted closing price, hvis de ønsker at se på aktiens faktiske 

afkast (investopedia.com_A, 2020). Da projektet ikke er interesseret i at analysere aktiernes historiske afkast 

over tid, men er interesseret i selve fordoblingen, og hvorvidt den er forklaret af selskabernes 
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regnskabsmæssige performance, er der valgt at gå videre med aktiekursernes closing price. Ved at justere 

aktiekurserne for dividende bliver selskabernes markedsværdi så at sige mindre værd, og kurserne vil derfor 

falde (Berlingske, 2020). Det kan betyde, at selskabernes fordoblingstidspunkt reelt kan ske før, end hvis man 

anvender aktiekurser, der ikke er korrigeret for dividende.  

Selskabernes afkast er beregnet på baggrund af aktiekurserne over flere kvartaler med udgangspunkt i deres 

fordoblingsår. For hvert selskab er afkastet beregnet for henholdsvis otte, fem, fire, tre, to og et kvartal, før 

deres fordobling sker, så det bliver muligt at fange udviklingen op til fordoblingen (se afsnit 4.2.3.1). 

Derudover er afkastet for deres fordoblingsår beregnet.  

 

Regnskabskolonnerne er opgivet på henholdsvis kvartals- og årsbasis for de fleste af regnskabsposterne. 

Balanceposterne er opgjort forskelligt fra regnskabsposterne, da de kun er opgjort på kvartalsbasis. Slutteligt 

er de finansielle nøgletal beregnet på baggrund af ultimo balanceværdier. Samlet består Excel-arket af 

kolonner med selskabsinformationer, børs-, resultatopgørelses- og balancedata samt finansielle nøgletal.  

 

4.2.3.1 Perioder 

Før det var muligt at gå videre til analysen, var det nødvendigt at skære visse selskaber og data fra. I WRDS-

databasen blev der indhentet selskabsdata for alle selskaber i årrækken ultimo 2007 til og med 31. December 

2018. Da der ønskes at undersøge otte kvartaler bagud for selskabernes fordoblingsår og selve året, de har 

fordoblet sig i, er alle øvrige år skåret fra. Det betyder, at hvert selskab har 13 kvartalers data. For at få 

primoværdien for kvartal 12 med er det 13. kvartals data inkluderet i datasættet. For eksempel hvis selskabet 

har fordoblet sin aktiekurs i 2016, skal der bruges data fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2016, som udgør i alt 

13 kvartaler (Bilag 6). Det kvartal, som ligger op til fordoblingsåret, kaldes for ”køb” (købskvartaet), og 

fordoblingsårets ultimo kvartal kaldes for ”salg” (salgskvartalet). Dette skyldes, at alle data og tal er noteret 

ultimo kvartalet, hvorfor købskvartalet altid er 4. kvartal året før fordoblingsperioden. Da selskaberne har 

forskellige fordoblingsår, vil købs- og salgsdato selvfølgelig også være forskellige. Ét selskab kan derfor have 

fordobling i 2010, og ét andet i 2012, hvilket vil være de to perioder, der sammenlignes, da det er i de to 

respektive år, at selskaberne har fordoblet deres aktiekurs, og det netop er den periode, der søges undersøgt. 

 

4.2.3.2 Dubletter i data 

Det var ligeledes nødvendigt at nedjustere datamængden på de 1.298 selskaber, da der var flere selskaber, 

hvor aktiekursen fordoblede sig flere gange over forskellige år. Det blev derfor valgt at slette disse dubletter, 

så selskaberne ikke gik igen, når analysen skulle foretages, da det ville kunne forvrænge estimaterne og 

dermed konklusionerne. Inklusionen af dubletter kunne resultere i over- eller underestimering af værdier, 
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og estimaterne ville derfor blive biased (Ringlead.com, 2018). I sidste instans ville dubletterne kunne påvirke 

regressionsanalyserne, da der ville være en overrepræsentation af de samme selskaber. Efter at have fjernet 

dubletterne endte datamængden på 884 selskaber. Fjernelsen af dubletterne blev også retfærdiggjort på 

baggrund af det høje antal af tilbageværende selskaber. 

 

4.2.3.3 Mangelfuld information 

Efter at have fjernet dubletter blev der yderligere skåret ned i datamængden ved at fjerne de selskaber, der 

havde mangelfulde data i forhold til markedsdata, resultat- og balanceposter. Selskaber, der ikke havde de 

nødvendige 13 kvartaler, blev ligeledes fjernet fra datasættet. Det blev vurderet, at 884 selskaber stadig var 

en stor population, hvorfor alle selskaber med manglende data blev fjernet. Dette havde til formål at skabe 

ensartethed i analysen, så mængden af selskaber forbliver den samme, uanset hvilke variabler der kigges på. 

Efter dette faldt datamængden til 629 selskaber.  

 

4.2.3.4 Forskudt regnskabsår 

Af de 629 selskaber er der 92, som har forskudt regnskabsår. Efter grundigere vurdering blev disse selskaber 

fjernet, da der var et ønske om at mindske kompleksiteten i data og derved undgå komplikationer i analysen.  

Ved for eksempel sammenligning af årsregnskabsposter før fordoblingsåret kan det være udfordrende at 

foretage en sammenligning, da selskaberne afslutter deres regnskabsperiode forskelligt. Det kan betyde, at 

Excel-arkets kompleksitet skal øges, hvilket også øger risikoen for fejl i både beregninger og i analysen. 

Datamængden blev derfor nedjusteret til 537 selskaber.  

 

4.2.3.5 Udtagelse af særlige selskaber fra populationen 

Ved gennemgang af data var der enkelte selskaber, som viste sig at udgøre store yderpunkter. Der blev fundet 

fem selskaber, hvor det blev vurderet, at selskaberne ville forvrænge estimaterne og dermed give et 

misvisende billede af den samlede datamængde, hvorfor disse blev slettet.  

 

Sandridge Energy INC er for eksempel blevet fjernet fra datamængden grundet et ekstremt højt afkast på 

11,675 % forårsaget af først en afnotering på børsen, en redning fra konkurs, en gældsnedsættelse for at 

undgå konkurs og slutteligt en reetablering på børsen. Dette ser ud til at være årsagen til den kraftige stigning 

og ikke et resultat af deres performance. Aktiekursen gik fra dollars 0,1502 den 3. oktober2020 til dollars 

19,20 dagen efter, den 4. oktober 2020 (Wikipedia, 2020). Det høje afkast på 11,675 % indtraf den 31. 

december 2015 til den 31. december 2016 og gik fra hhv. dollars 0,2 til 23,55. Ligeledes er andre selskaber 
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også blevet fjernet på baggrund af abnormale situationer, som ikke er karakteriseret som en del af den 

normale drift eller en gennemsnitlig påvirkning fra markedet.  

 

Federal National Mortage Association (FNMA), Federal Agricultural Mortgage Corporation og Federal Home 

Loan Mortgage Corporation er alle tre fjernet fra datamængden, da de forekommer som yderpunkter. FNMA 

havde for eksempel 3.270.108 mia. dollars i totale aktiver, hvilket ville påvirke og forøge gennemsnittet for 

alle selskaber ekstremt. Dette var ligeledes gældende for de andre ovennævnte selskaber, blot med andre 

regnskabsposter. 

 

Yderligere selskaber er blevet fjernet på baggrund af ekstreme yderpunkter i mere end fem af de udvalgte 

variabler fra teoriafsnittet (poster), hvilket gjorde konklusionerne på fælles karakteristika mindre tydelige. 

Efter ovenstående korrektion faldt datamængden til 532 amerikanske børsnoterede selskaber. 

 

4.2.3.6 Market cap og den endelige population 

I Bloomberg var der allerede lavet et market cap-kriterie på 20 mio. dollars (afsnit 4.2.1) for at skære de helt 

små selskaber fra. Det blev valgt på daværende tidspunkt ikke at øge minimumskriteriet, for at se, hvor stor 

en datamængde der kunne opnås, og derefter justere market cap som et sidste sorteringskriterie. 

 

Måden, hvorpå market cap-kriteriet blev konstrueret på, var ved at opdele selskaberne i henholdsvis: nano 

cap-, micro cap-, small cap-, mid cap- og big cap-selskaber (Investopedia.com_D, 2020). Opdelingen af market 

cap blev verificeret ved, at flere kilder inddeler i samme værdimæssige opdeling. Antallet af selskaber i 

datamængden samt beløbsgrænserne kan findes i bilag 7. Datasættet er rimelig højreskævt, eftersom der er 

192 micro cap- og 138 small cap-selskaber holdt op imod 29 medium cap og tre big cap. Dette giver 

umiddelbart mening, da yngre og mindre selskaber har en tendens til at opleve kraftigere og hurtigere vækst 

sammenlignet med større og mere modne selskaber (Biafore, Buttell, & Fabbri, 2010, s. 109). 

 

Alle selskaber med en market cap på under 50 mio. dollars, altså alle nano cap-selskaber, udtages af 

datasættet, hvilket betyder, at de mest højrisiko selskaber elimineres. Nano cap-selskaber er af høj risiko, 

fordi der typisk er manglende selskabsinformationer, historik og større tendens til spekulation (Barnes, 

2013). Mange af disse selskaber havde manglende data, hvorfor det er udfordrende at foretage informerede 

beslutninger samt analyser. Her blev der elimineret 170 selskaber.  
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De fem selskaber, som blev fjernet i afsnit 4.2.3.5, var under ”big cap”-kategorien. De resterende big cap-

selskaber blev ikke fjernet, da det blev vurderet, at de ikke forvrængede dataestimaterne, samtidig med at 

målet er at kunne sige noget generelt på tværs af market cap. Der er altså fjernet selskaber i både toppen og 

bunden med det formål om at opnå et mere retvisende datasæt.  

 

Den endelig population, efter alle ovenstående korrektioner, endte på 362 amerikanske børsnoterede 

selskaber, hvis aktiekurs har fordoblet sig på ét kalenderår. De 362 selskaber vil i analysen blive refereret til 

som ”samlet population”. 

 

4.2.3.7 Dataomfang 

Opgavens analyse bygger primært på kvantitative data, hvor størstedelen udgør regnskabstal samt børstal, 

hvorfor der har været et stort fokus på datahåndtering og -bearbejdning af data før og under analysen. Der 

er derfor blevet lagt et kæmpe stykke arbejde i at organisere og strukturere rådata, der begyndte med 40.316 

rækker og 79 kolonner i Excel6, da det skulle anvendes til analysebrug. Rådata skulle derfor opstilles og 

klargøres, så data kunne blive udtrukket til tabeller, der kunne analyseres på. Undervejs i Excel-arbejdet 

udviklede arket sig til 122 kolonner og 4.710 rækker, idet nye potentielle variabler samt variationer af 

variablerne (herunder ændringer i variablerne) skulle undersøges for at afklare, om de var brugbare. 

Derudover er de 1.298 selskaber blevet nøje undersøgt fra ende til anden for at finde fejl samt mangler i 

rådata fra Wharton Compustat. Dette reducerede den samlede population på 362 selskaber, som overholdt 

minimumskravene om en fordobling i aktiekursen (se afsnit 4.2.1 for nogle af kravene).   

 

Ud over den store indsats, der blev lagt i klargøring, organisering og strukturering af data til analysebrug, 

skulle samtlige variabler analyseres. Det blev i afsnit 3.2 og i bilag 9 valgt at analysere 37 variabler for den 

samlede population for at udlede vinderspecifikke karakteristika, der er unikke for de selskaber, som har 

fordoblet deres aktiekurs på ét kalenderår. De 37 variabler blev derfor overskuelig gjort i 37 forskellige 

tabeller i hver sin Excel-fane for efterfølgende at kunne tolke på tabellerne. Denne øvelse med opsætning af 

37 tabeller blev udført fire gange yderligere for hver industri7. Tabellerne og Excel-fanerne begyndte at fylde 

mere, end det var overskueligt i ét Excel-dokument, hvorfor de fem populationer blev tildelt hvert sit8 Excel-

dokument (Bilag 39 for excel-ark oversigt).  

 
6 Excel-arket uden bearbejdning, men kun med data fra Wharton og Bloomberg. 
7 Opdelingen i industrier bliver uddybet i afsnit 4.2.4 
8 De fire industrier har fået hvert sit Excel-dokument, som også er vedlagt afleveringen.  
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Tabellerne for de fleste af nøgletallene, som ROA, ROE, debt to equity m.m., er anderledes fra de andre 

variabler, idet der kun er opgivet fire perioder og ikke 13 (Bilag 31). Det skyldes, at disse nøgletal er beregnet 

på årsbasis og ikke kvartalsbasis. For variablen ROIC er den dog kun opgivet for tre perioder, hvilket skyldes 

manglende data, der er nødvendig for at kunne beregne nøgletallet for de sidste år.  

Tabellerne opdeler variablerne for selskaberne i fraktiler, hvilke går fra 5 % til 99 % (Bilag 31). Det betyder, 

at selskaberne med den laveste værdi inden for én bestemt variabel ligger i 5 %-fraktilen og bliver fordelt 

over fraktilerne helt op til de største selskaber, der ligger i 99 % bestemt ud fra deres variabelværdier. 

Undervejs i analysen kan fraktilerne varierer minimalt, hvilket er et resultat af, at det ønskes at udlede noget 

som netop er relevant for denne valgte fraktil. 

 

Undervejs i analysen af de mange tabeller, 37 gange fem populationer, blev der kommenteret på samtlige 

tabeller, som blev analyseret, og vurderet, om de var et karakteristikum eller ej. Variablerne, som ikke blev 

kategoriseret som et karakteristikum, er blevet placeret i bilag for besigtigelse, hvis det ønskes (bilag 10-14). 

Alt dette er forarbejdet til selve analysen i kapitel 5. 

 

4.2.4 Samlet population vs. sektoropdeling  

Analysen af den samlede population resulterede i en opdeling i de fire største forekommende industrier, 

opgjort efter GICS-sektor (se grafen nedenfor). Formålet med opdelingen af populationen i industrier er at 

analysere industrierne hver for sig og derefter holde dem op imod hinanden for at anskueliggøre unikke 

forekomster af karakteristika inden for de enkelte industrier. Dette afsnit vil gennemgå behandlingen og 

opdelingen af data i industrier samt fremgangsmåden og valget af industrierne. 

 

Efter det blev klart, hvilke industrier der var i til stede i populationen, blev antallet af forekommende 

selskaber i de respektive industrier undersøgt (Figur 4.1). Antallet af valgte industrier blev begrænset til fire, 

da antallet af selskaber i den enkelte industri skal være repræsentativt. Der er tale om industrierne consumer 

discretionary med 57 repræsentative selskaber, healthcare med 83 repræsentative selskaber, industrials med 

53 repræsentative selskaber og information technology med 43 repræsentative selskaber. De fire udvalgte 

industrier vil i analysen blive refereret til som ”industrierne”, hvis der snakkes om dem som en samlet enhed 

eller om noget, der gælder for dem alle og vil blive kommenteret yderligere på i analysen nedenfor. Der er 

en vished om og opmærksomhed på, at populationerne hver for sig er små, men vurderer, at de er 

tilstrækkeligt repræsentative, da der er andre studier, der har haft samme populationsstørrelse. Blandt andet 

undersøgte en professor fra et filippinsk universitet udvalgte faktorers påvirkning på 50 selskabers 

aktiekurser (Menaje Jr., 2012). 
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Figur 4.1 – Visualisering af industriopdeling. 

 

De fire udvalgte industrier blev tildelt hvert sit Excel-ark, hvor lignende faner, identiske kolonner og tabeller 

blev opstillet som for den samlede population. De fire industrier, opgjort efter GICS-sektorstandarden, er 

beskrevet i nedenstående afsnit (De fire GICS-sektorers indhold). 

 

Analysen af de enkelte industrier omfatter en analyse af de opstillede tabeller for de inkluderede variabler 

ved at se efter specifikke karakteristika i form af mønstre eller unikke intervaller, som kunne gøre sig 

gældende for den specifikke industri og for mere end 75 % af selskaberne i industrien (Reinganum, Selecting 

Superior Securities, 1988). Disse unikke mønstre og intervaller bliver sammenholdt med tidligere 

undersøgelser inden for området, herunder blandt andet Reinganum og Yu, til en vis grad for at afdække 

udviklingen i variablen. Derudover sammenlignes tabellerne for industrierne med tabellerne for den samlede 

population og industrierne imellem for at klarlægge, hvor unik det potentielle karakteristikum er. Dertil 

holdes tabellerne op imod industristandarder. Industristandarder anvendes for at sikre, at et kategoriseret 

karakteristikum også adskiller sig fra de selskaber, som ikke har fordoblet deres aktiekurs. 

Industristandarderne for de anvendte variabler er beskrevet i afsnittet nedenfor (Sammenligning med 

industristandarder). 

 

4.2.4.1 De fire GICS-sektorers indhold 

Global Industry Classification Standard, GICS, indeholder 11 sektorer, som den samlede population også er 

opdelt efter (Se ovenfor i tabel 4.1). Ovenfor blev det vurderet, at en opdeling i industrier er relevant i forhold 

til at udlede karakteristika, som ellers ikke ville være fundet ved blot at se på den samlede population alene. 

Her blev de fire største forekommende industrier valgt. Hvad disse industrier indebærer, er defineret efter 

Royal Bank of Canada (Royal Bank of Canada, 2020):  
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Healthcare-industrien indeholder selskaber inden for: fremstilling af medicinsk udstyr og levering af 

sundhedsrelaterede tjenester. Det er ligeledes selskaber, der forsker, udvikler, producerer og markedsfører 

lægemidler og bioteknologiprodukter.  

 

Consumer discretionary-industrien indeholder selskaber inden for: biler, husholdningsvarer, tekstiler, 

beklædning og fritidsudstyr. Servicedelen involverer hoteller, restauranter, fritidsfaciliteter, medietjenester 

og detailhandler. 

 

Information technology-industrien indeholder selskaber inden for: teknologi, software og tjenester. 

 

Industrials-industrien indeholder selskaber inden for: rummet, forsvaret, konstruktions- og byggeprodukter 

eller transporttjenester, herunder flyselskaber, jernbaner og transportinfrastruktur. 

 

4.2.4.2 Sammenligning med industristandarder 

Til bedre at vurdere, hvorvidt nøgletallene er karakteristika for industrierne hver især, sammenlignes de med 

industristandarder hentet fra Wharton. Dette er også gældende for den samlede population, hvor 

standarderne vil være en gennemsnitlig værdi for alle GICS-sektorerne. I Wharton blev der udtrukket 

gennemsnitlige nøgletal, bestemt ud fra GICS-sektorer, i en Excel-fil (Bilag 8). Herefter blev 

nøgletalsstandarderne opdelt for hver af de fire industrier samt den samlede population. Disse 

industrinøgletal indebærer: 

EPS Book to market ROA ROE 

ROIC Debt to equity PE  

Tabel 4.1 – Industrinøgletal, der anvendes som standarder. 

 

Ovenstående nøgletal er de gennemsnitlige værdier beregnet for S&P 500-indekset og indeholder altså både 

selskaber, der er “vindere”, altså de selskaber, som har fordoblet aktiekursen, og ”ikke vindere”. Da andelen 

af vindere er lille set i forhold til S&P 500-indekset, vurderes det, at nøgletallene ikke er biased, hvorfor de 

kan anvendes til at udlede karakteristika for industrierne. Industristandarderne for hvert nøgletal befinder 

sig i de tilhørende analyser for de udvalgte karakteristika nedenfor.  

 
4.2.5 Karakteristika – kategorisering 

Dette afsnit indeholder en gennemgang og en redegørelse for kategorisering af et karakteristikum i første 

del af analysen. Kategorisering af fælles karakteristika er en metode til at pointerer, at der er et specifikt 
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kendetegn ved den enkelte variabel, der gør sig gældende for en del af eller hele populationen. Variablen 

bliver altså vurderet som et karakteristikum, når karakteristikummet er unikt og kan tildeles størstedelen af 

populationen og derved er et unikt kendetegn, som er beskrivende for størstedelen af vinderne. 

 

Denne metode og fremgangsmåde er inspireret af Marc. R. Reinganum fra hans undersøgelse i artiklerne 

”Selecting Superior Securities, 1988” og ”The Anatomy of a Stock Market Winner, 1988”. Reinganum 

kategoriserer en variabel som et karakteristikum, når det unikke forhold ved variablen gør sig gældende for 

minimum 74 % eller mere af populationen. For at en variabel kan blive kategoriseret som et karakteristikum 

i dette projekt, skal et kendetegn ved en variabel således være unik og gældende for 75 % eller mere af 

populationen.   

 

4.3 Vurdering af validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed 

I dette afsnit gennemgås validitet, reliabilitet og tilstrækkelighed af de indsamlede kilder. Validitet ser på 

sammenhængen mellem emnet, som undersøges, og det data, der er indsamlet. Reliabilitet dækker over 

datakvalitet, og hvorvidt det reflekterer virkeligheden eller er fejlbehæftet. Endelig ser tilstrækkelighed på 

sammenhængen imellem datagrundlaget og de konklusioner, som projektet når frem til  (Garmines & Zeller, 

2011).  

 

Undervejs i dataindsamlingen blev der foretaget stikprøver af selskabernes aktiekurser. Det blev bemærket, 

at der forekom fejl i udtrækning af disse, blandt andet ved at afkastet over fordoblingsåret ikke var over 100 

%, som var kriteriet for, at selskabet var med i dataindsamlingen i første omgang. Ved konstatering af disse 

fejl blev de korrigeret ved brug af Yahoo Finance9, hvorefter afkastet stemte med afkastene fra Bloomberg, 

samt fordoblingskriteriet. Løbende i databehandlingen har derfor været fokus på, at der kan forekomme 

differencer/små afvigelser mellem Bloomberg, Yahoo Finance og Whartons aktiekurser, men da selskabernes 

aktiekurs er fordoblet, og alle aktiekurserne er trukket på samme grundlag, vurderes aktiekurserne som 

valide. Det er ligeledes minimale afvigelser mellem aktiekurserne på de samme datoer, og ofte stemmer 

kurserne med hinanden, hvorfor aktiekurserne skønnes at være pålidelige.   

 

Specialets data er udtrukket fra Bloomberg og Whartons Compustat, hvilke er databaser, som mange 

institutioner samt andre kendte forskere som Fama og French (Fama & French, 1996) og Yu (Yu, 2009) 

 
9 Da afkastene er beregnet på baggrund af aktiekurserne, blev disse holdt op imod aktiekurserne på Yahoo Finance. 
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anvender, hvorfor det vurderes, at data er pålidelige. Det vurderes ligeledes, at data er valide i forhold til det, 

der ønskes undersøgt, selvom emnet er omfangsrigt med henblik på valg af variabler.  

 

Da datasættet kun indeholder tre big cap-selskaber, er det begrænset, hvor anvendelige projektets 

konklusioner er på disse selskaber, da det ikke er særlig repræsentativt. Dataet er derfor ikke fuldt ud 

tilstrækkelige til at kunne konkludere på big cap-selskabers karakteristika, dog er de stadig en del af den 

samlede population, som har fordoblet sin aktiekurs inden for ét kalenderår. Grundet dette, vurderes det, at 

projektet stadig kan sige noget om disse selskaber på baggrund af fælles karakteristika, som alle selskaber 

deler, hvorfor data er valide. Da informationerne om big cap-selskaberne er indhentet fra Bloomberg og 

Wharton, vurderes data at være pålidelige.   

 

Da de forskellige regnskabs- og balanceposter er indhentet fra Wharton-databasen, er det uvis, hvad disse 

indebærer for alle 362 selskaber. Nogle selskaber kan have allokeret posterne ved brug af forskellige metoder 

eller regnskabsprincipper, hvilket betyder, at ikke alle poster nødvendigvis indeholder det samme. Da disse 

udtrukne poster er anvendt til at beregne diverse nøgletal, kan de derfor afvige i forhold til de formler, som 

teoriafsnittet angiver. Ydermere, da regnskabsposterne anvendes til både at beregne nøgletal samt udlede 

karakteristika, vurderes disse at være valide og tilstrækkelige. Pålideligheden af posternes indhold kan være 

påvirket, da selskabernes poster kan have forskelligt indhold, grundet selskabsspecifikke allokerings- og 

regnskabsprincipper. Der er blevet udført stikprøvekontrol af de udtrukne data10, hvor disse er blevet holdt 

op imod selskabernes egne offentligt tilgængelige regnskaber.  

Artiklerne, der er anvendt i specialet, er alle undersøgt. Nogle af artiklernes forfattere er ikke anerkendte 

forskere, men da de har skrevet på vegne af universiteter, samtidig med at de har anvendt kendt teori i 

praksis, vurderes disse artikler at være pålidelige. Artiklerne inddrages i det omfang, der er nødvendigt for at 

undersøge emnet, hvilket gør artiklerne valide. 

 

Det bør nævnes, at der igennem projektet er blevet taget forbehold for forfatternes egne forudsætninger og 

forventninger til projektet. Arbejdet med dataindsamlingen og analysen er forsøgt objektivt udført blandt 

andet ved at tage udgangspunkt i Reinganums metode samt andre artikler, så den positivistiske metode 

overholdes.  

 

 
10 Der er ført kontrol af regnskabs- og balanceposter fra Wharton-databasen ved at holde dem op imod selskabernes 
egne kvartals- og årsregnskaber. 
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Projektet kan være påvirket af survivorship bias, da det kun har været muligt at trække data ud på de 

selskaber, der var tilgængelige fra Wharton-databasen (Stock & Watson, 2015, s. 373). Det betyder, at 

datasættet ikke inkluderer alle selskaber, som har fordoblet deres aktiekurs, også selvom de opfylder vores 

betingelser, hvilket kunne have påvirket de gennemsnitlige værdier m.m., som analysen inddrager, og på sin 

vis også regressionsanalyserne.  

 

De fundne karakteristika kan indeholde et tidsbestemt bias, i form af at de kun tilhører den tidsperiode, de 

befinder sig i. For eksempel kan det være, at en høj omsætning eller en lav lagerværdi er specifik for lige 

præcis den tidsperiode, som projektet arbejder med, her 2007-2018. Da datasættet ikke indeholder en test 

sample, er det derfor ikke muligt at undersøge, om disse karakteristika også gælder for perioden ud over 

vores testperiode.  

 

Kapitel 5 – Analyse 

Analysen baseres på ovenstående datafiler for de fem populationer og er opdelt i to overordnede sektioner. 

Den første del af analysen har til formål at udlede fælles karakteristika for populationerne, hvor der hentes 

inspiration fra Reinganums fremgangsmåde (afsnit 4.2.5). En variabel vil således blive vurderet som et 

karakteristikum, hvis det gælder for minimum 75 % af populationen, samtidig med at dette kendetegn er 

unikt. Den anden del tager fat i de fundne karakteristika fra første del af analysen samt de øvrige nøgletal og 

foretager både simple og multiple regressioner derpå. 

 

Sammenhængen mellem første og anden del af analysen, skal findes i, om karakteristikaene også kan forklare 

variationen i afkastet. Dette undersøges samtidige med de øvrige nøgletal i regressionsanalyserne for blandt 

andet at be-eller afkræfte, om der er variabler ud over karakteristikaene, som kan forklare variationen i 

afkastet. Grunden til at der inddrages andre nøgletal skyldes, en forventning til, at karakteristikaene ikke 

nødvendigvis har en forklarende effekt på fordoblingen i aktiekursen, da der godt kan være en sammenhæng 

mellem en variabel og aktiekursen uden, at variablen er en karakteristika. Det forventes således, at 

resultaterne fra første og anden del af analysen ikke stemmer fuldstændig overens. 

 

5.1 Fastsættelse af karakteristika mellem vinderne på det amerikanske aktiemarked 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de fælles karakteristika, som vinderne indbyrdes har samtidig med, 

at der vil blive kommenteret på fællestræk ved selskaberne, som vurderes at være relevante, men som ikke 

kan kategoriseres som karakteristika. De fælles karakteristika er udledt både ved at se på den samlede 

population, de fire største industrier hver for sig og industristandarder. Afsnittet indeholder en undersøgelse 
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af en række absolutte tal som regnskabsposter og relative tal i form af nøgletal og ændringer i posterne. 

Undersøgelsen af populationen henter, som tidligere beskrevet i afsnit 4.2.5, inspiration fra Reinganum til at 

karakterisere en variabel som et fælles karakteristikum, hvilket tager sit udgangspunkt i de enkelte variabler 

i form af tabeller.  

 

Det indledende arbejde til analysen har bestået i at analysere alle de udvalgte variabler i form af tabeller, 

som nævnt ovenfor. Det er værd at nævne, at kvartalsresultatet og egenkapitalen har haft en stor påvirkning 

på nøgletallene og derfor også deres tilbøjelighed til at blive kategoriseret som et karakteristikum. Det 

forholder sig sådan, at 51 % af selskaberne i gennemsnittet over kvartalerne for den samlede population har 

et negativt kvartalsresultat i perioderne op til fordoblingsåret, hvilket påvirker nøgletal som ROA og ROE. I 

selve fordoblingsåret er dette dog faldet til 38 % (Bilag 32). For egenkapitalen er det i gennemsnit 9 %, som 

har en negativ egenkapital i kvartalerne op til fordoblingsåret og 10 % i fordoblingsåret, hvilket også påvirker 

nøgletal som ROE11. Dette er interessant, da dette indikerer, at selskaber, der oplever en fordobling i 

aktiekursen, ikke nødvendigvis er profitable. 

 

En liste over samtlige variabler kan ses i bilag 9. De variabler, der blev vurderet som værende karakteristika, 

både for den samlede population og industrierne hver for sig, vil blive analyseret yderligere i dette afsnit, og 

de øvrige kan findes i bilag 10-14 med tilhørende beskrivelser. Blandt disse variabler, der ikke blev 

kategoriseret som karakteristika for populationerne, findes nogle af de samme nøgletal, som Reinganum 

inddrog i sin rapport “Selecting Superior stocks” (1988), der blandt andet omfatter price earnings, market 

cap og relative strength. I hans undersøgelse blev PE og Market cap heller ikke vurderet som karakteristika, 

det samme gælder for denne analyse. I Reinganums 9- og 4-faktor-strategi er både udestående aktier og 

price to book ratio (i analysen beregnet som book to market ratio) to vigtige karakteristika blandt hans 222 

selskaber, hvilket også blev vurderet som fælles karakteristika for populationen i denne analyse og vil blive 

analyseret yderligere nedenfor.  

 

Undervejs i analysen vil den procentvise stigning i aktiekursen over fordoblingsåret også blive benævnt som 

afkastet. Afkastet er således et udtryk for den stigning i procent, en aktie har haft over fordoblingsåret fra 

primo til ultimo i fordoblingsåret. “Afkastet” bliver derfor anvendt som et synonym for den procentvise 

stigning, som en aktie har haft i kursen. 

 

 
11 Se bilag 32 for udregninger til gennemsnitstal. 
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5.1.1 Karakteristika for den samlede population 

Den samlede population består af 362 selskaber som beskrevet i dataafsnittet, hvilket også betyder, at alle 

GICS-sektorerne er medtaget. Oversigt over kategoriseringen af, hvorvidt variablerne er karakteristika eller 

ej, kan ses i nedenstående tabel.  

 

Tabellen er opdelt i tre kolonner: “Karakteristika” er de variabler, som vil blive gennemgået i analysen, og 

“Ikke karakteristika” er de variabler, der ikke blev kategoriseret som karakteristika. Argumenterne samt 

analyserne af disse findes i bilag 10. Den sidste kolonne, “Vigtige fællestræk”, er variabler, som ikke er en 

karakteristika, men som findes relevante at nævne. Denne opstilling er også gældende for analysen af de 

enkelte industrier.  

 

Tabel 5.1 - Oversigt over den samlede populations karakteristika. 

 

Det betyder, at antallet af udestående aktier, earnings per share og book to market ratio vil blive gennemgået 

nedenfor, da de blev vurderet til at være fælles karakteristika for hele populationen.  

Aktiekursen, GICS sektor, overført overskud og kortfristet gæld er fællestræk, som vil blive diskuteret efter 

gennemgangen af karakteristikaene.  
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5.1.1.1 Antal udestående aktier 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af udestående aktier for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.2 - Antal udestående aktier for den samlede population. 

 

Antallet af udestående aktier giver et indblik i, hvordan antallet fordeler sig mellem selskaberne. Ud fra tabel 

5.2 er gennemsnittet af udestående aktier primo fordoblingsåret på 84,74 mio. med et maksimum på 3,88 

mia. og et minimum på 2,51 mio. Medianen er på 46,21 mio., hvilket er relativt lavt set i forhold til 

maksimumsværdierne, hvilket må indikere, at maksimum er et yderpunkt, som også påvirker gennemsnittet. 

Det er ligeledes værd at bemærke, at antallet af udestående aktier i gennemsnit stiger i alle 13 kvartaler, 

antallet af udestående aktier stiger fra 71,39 til 91,01 mio., hvilket er interessant, når man ser på 

karakteristika ved selskaberne.   

 

Det kan ses fra tabellen, at af 80 %12 af populationen har over ∼20 mio. udestående aktier og fortsætter helt 

op til over 3 mia. Dog vurderes dette at være et særtilfælde, da 90 % af selskaberne har under 140,50 mio. i 

udestående aktier. Sammenlignet med Reinganum havde 90 % af hans population under 20 mio. udestående 

aktier, hvilket var en af hans 9- og 4-faktor-investeringsstrategi, og han anbefalede således, at investorer bør 

udvælge aktier ud fra dette kriterium (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 22). Ovenstående 

resultater viser dog det modsatte, idet de fleste af selskaberne har over 20 mio. udestående aktier. Yu, som 

undersøgte Reinganums 4-faktor-strategi i perioden 1970-2006, fandt, at kun 2,5 % af hendes population 

havde under 20 mio. udestående aktier i 2006 (Yu, 2009, s. 361). Hun fandt det altså sværere at anvende 

Reinganums udvælgelseskriterium på under 20 mio. aktier i mere moderne tider. Hendes resultater 

understøtter derfor i højere grad dette speciales resultater, dog er det 20 % af disse vindere, der har under 

20 mio. i udestående aktier sammenlignet med hendes 2,5 %.  

 

 
12 Se 20 %-fraktilen. 
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I forhold til tabellens median (50 %-kvartilen), som er på 46,21 mio. udestående aktier i købskvartalet, har 

den samlede population altså mange flere udestående aktier i gennemsnit end Reinganums undersøgelse af 

de 222 selskaber i 1983. Hans median var 5,7 mio. aktier, hvilket betyder, at ovenstående median er 87 % 

højere end hans (Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 22). Den samlede population har altså 

en del flere selskaber, som har flere udestående aktier end Reinganums population, hvilket er et tegn på, at 

karakteristikaene blandt nyere tids vindere har ændret sig fra 1983.  

 

På baggrund af ovenstående gennemgang og argumenter vurderes det, at over 20 mio. udestående aktier er 

et fælles karakteristikum for populationen på de 362 selskaber, da ∼80 % af populationen er omfattet.  

 

5.1.1.2 Earnings per share (EPS) 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af EPS for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.3 - EPS for den samlede population. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.4 - EPS industristandard for den samlede population. 

 

Earnings per share, fremover benævnt EPS, er målt kvartalsvis med det kvartalsvise resultat og udestående 

aktier. Gennemsnittet for EPS er -0,01 i købskvartalet med et maksimum på 5,89, et minimum på -7,22 og en 

median på -0,01. Det kan ud fra tabel 5.3 ses, at næsten ∼50 % af selskaberne har enten en negativ eller 

positiv EPS i købskvartalet, hvilket er skyld i et gennemsnit på ∼0. Den negative EPS skyldes, at disse selskaber 
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har et negativt kvartals resultat. Det er ud fra tabel 5.3 svært at fortælle noget konkret om vinderne, når 

gennemsnittet og medianen cirkulerer omkring 0,0.  

Kigger man derimod over de forskellige fraktiler, ligger selskaberne næsten ligeligt fordelt. Det kan ses, at 90 

% af datasættet har en EPS under 0,64 i alle kvartalerne op til fordoblingsåret. Det betyder, at fordelingen af 

selskabets resultat på udestående aktier udgør et resultat per aktie på 0,64 dollars. Da den samlede 

population består af alle GICS-sektorer, kan tabellen sammenlignes med det gennemsnitlige EPS for alle 

sektorerne, som både indeholder vindere og ikke-vindere. Her er GICS totale gennemsnitlige EPS på 5,81, 

hvilket er meget højere end EPS’en for den samlede population af vindere.  

 

Det vurderes derfor, at en EPS under 0,64 er et fælles karakteristikum, da denne værdi er forskellig fra den 

samlede gennemsnitlige EPS-standard, samtidig med at størstedelen af populationen ligger under denne 

værdi. 

 

5.1.1.3 Book to market ratio 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af book to market ratio for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.5 - Book to market ratio for den samlede population. 

 

Tabel 5.6 - Book to market industristandard for den samlede population. 
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Book to market ratio angiver forholdet mellem selskabers bogførte værdi og markedsværdi. Det kan ses ud 

fra tabel 5.5, at gennemsnittet af vindernes book to market ratio er positiv igennem alle kvartaler og ligger 

tæt op ad medianen. ∼90 % af populationen har en positiv book to market-ratio, hvor resten af selskaberne 

har et negativ ratio grundet en negativ egenkapital, hvilket kan ses i venstre side af tabellen. Det kan 

endvidere ses, at lige omkring 75 % af vinderne har en book to market-ratio under 1, hvilket kan indikere, at 

størstedelen af selskaberne bliver vurderet højere af markedet i forhold til deres bogførte værdi. Vindernes 

gennemsnit stiger fra otte kvartaler før købskvartalet og frem til tredje kvartal før købskvartalet, hvilket kan 

betyde, at selskaberne i gennemsnit bliver mindre overvurderet. Fra tredje kvartal før købskvartalet og helt 

frem til salg falder book to market ratio i gennemsnit og kan således indikere, at markedet tillægger 

selskaberne mere værdi end deres bogførte, hvilket ikke er overraskende, når aktiekursen stiger. Det 

vurderes derfor, at en book to market-ratio under 1 er et fælles karakteristikum for den samlede population.  

 

Dette er altså forskelligt for Reinganums studie, der indikerede, at investorer skulle vælge virksomheder med 

en book to market-ratio over 1. Et af Reinganum udvælgelseskriterier, når investorer skulle finde mulige 

aktier at investere i, var en price book-ratio under 1, hvilket oversættes til en book to market-ratio over 1, 

som nævnt i teoriafsnittet13.  Yu falsificerede Reinganums fund, idet hun fandt i sin undersøgelse af price to 

book ratio, at kun 12,4 % af hendes population havde en ratio under 1 i 2006, og at det derfor er blevet 

sværere at finde aktier, som handles til under deres bogførte værdi (Yu, 2009, s. 361). Hendes konklusion 

understøtter ovenstående resultater med en book to market-ratio på under 1. Aktierne er altså gået fra at 

være handlet til under dens bogførte værdi til i dag at handles over den bogførte værdi.  

Sammenlignet med industristandarden er der fire industrier, der har et book to market-ratio over 1, hvor de 

resterende er under, hvilket giver en gennemsnitlig industristandard på 0,91. Selvom markedet generelt 

overvurderer selskaber, vurderes en book to market-ratio under 1 stadig at være et karakteristikum blandt 

vinderne. Dette skyldes de modsigende resultater fra Reinganums studie, samtidig med at vinderne derfor 

ikke er undervurderet.  

 

5.1.1.4 Fælles træk, der er værd at bemærke for den samlede populationen 

Undervejs i analysen af den samlede population var der nogle egenskaber, som vurderes at være relevante 

at inddrage, når man skal beskrive og karakterisere populationen. For den samlede population inkluderer 

disse egenskaber: aktiekursen, kvartalsresultatet samt kortfristet gæld.  

 

 
13 Price/book = pris per aktie/bogførte værdi pr. aktie og book/market = Bogført værdi/pris per aktie. 
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Aktiekurs 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af aktiekursen for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.7 - Aktiekurs for den samlede population. 

 

Aktiekursvariablen er den observerede aktiekurs på markedet ultimo det valgte kvartal. Det kan ses i tabel 

5.7, at den gennemsnitlige aktiekurs ultimo købskvartalet (primo fordoblingsåret) er 11,85 dollars, med en 

minimumskurs på 0,09 og en maksimumskurs på 98,71 dollars. Medianen ligger på 7,35, hvilket indikerer, at 

50 % af selskaberne har en aktiekurs under 7,35 dollars ved primo fordoblingsåret. Den gennemsnitlige 

aktiekurs steg til 28,3 dollars i ultimo salgskvartalet (ultimo fordoblingsåret). Året op til købskvartalet er 

gennemsnittet for aktiekursen stabil og svinger mellem 11,5 og 11,8 dollars.  

 

I forhold til Reinganums undersøgelse i “The Anatomy of a Stock Market Winner” (1988) var det kun 5 % af 

hans datagrundlag, som havde en aktiekurs under 10 dollars. Størstedelen af selskaberne i denne population, 

mellem 60-70 %, har en aktiekurs under 10 dollars, hvilket er forskelligt fra Reinganums fund. Dette indikerer, 

at overvægten af selskaber, som fordobler deres aktiekurs i nyere tid, er selskaber med en aktiekurs på 

omkring 10 dollars. Sammenlignet med hans fraktiler for aktiekursen ligger alle ovenstående fraktiler under 

hans niveauer. Hans 95 %-fraktil er for eksempel 58,59 dollars, hvor projektets er 40,34 dollars i 

købskvartalet, og hans 5 %-fraktil er 10,71 dollars, sammenlignet med projektets 5 % på omkring 1 dollar 

(Reinganum, Selecting Superior Securities, 1988, s. 62 tabel 9). De 362 vindere i den samlede population i 

perioden 2010-2018 understøtter altså ikke Reinganums tidligere fund i hans undersøgelse fra 1970-1983, 

idet hans datasæt viste meget højere aktiekurser end denne population af nyere vindere.  

 

Det vurderes derfor, at et vigtigt fællestræk for den samlede population er, at 90 % af selskaberne har en 

aktiekurs under 28,89 dollars i gennemsnittet over de fem kvartaler op til købskvartalet. En aktiekurs på 

under 28,89 dollars er ikke et perfekt karakteristikum, men sammenlignet med Reinganum, hvor 90 % af hans 
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vindere har en kurs på 49,7 dollars, vurderes det, at dette er et fællestræk for den nyere tids vindere på 

aktiemarkedet. 

 
GICS sektor 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af fordeling af selskaber ud fra GICS sektorer for vinderne i den samlede 

population. 

 

Figur 5.8 – GICS sektorer fordelt over populationen. 

 

Variablen GICS Sektor giver et indblik i, hvilken industri de 362 selskaber kommer fra og inden for hvilken 

industri største delen af selskaberne opererer. Formålet med variablen er at give et overblik over fordelingen 

af industrierne blandt selskaberne for at kunne bestemme, om der er en overvægt af en specifik industri. Når 

man ser på dem der er hyppigst forekommende i en top fire, så er det nummer 2 (Consumer Discretionary), 

6 (Health Care), 7 (Industrials) og 8 (information Technology) som skiller sig ud som nævnt i afsnit 4.2.4. 

Tilsammen udgør de fire industrier 65% af de samlede vindere, hvilket må være en overvejende faktor når 

man skal se på kendetegnene af vinderne. Dog kan det ikke ud fra ovenstående tabel og figur entydigt siges, 

at man skal gå efter en bestemt industri, men blot at de fire nævnte sektorer er de mest hyppigt 

forekommende. Ud fra undersøgelsen kan industrien derfor være en overvejende faktor, når man skal 

udvælge fremtidige selskaber. Det er dog ikke nogen fælles karakteristika, da der ikke er en tydelig industri 

som er dominerende.  
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Kvartalsresultat 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af resultatet for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.9 - Kvartalsresultat for den samlede population. 

 

Det fremgår af tabel 5.9, at i kvartalerne op til fordoblingsåret havde lidt over 50 % af selskaberne et 

gennemsnitligt negativt kvartalsresultat, hvilket ikke var forventet, da en fordobling af aktiekursen typisk er 

associeret med økonomisk performance og vækst (afsnit 3.2). Det kan ligeledes bemærkes, at de største 

yderpunkter er i den lave ende, hvor minimumsværdierne er mere ekstreme end maksimumsværdierne. 

Sammenlignes populationens kvartalsvise omsætning og EBIT med selskabernes kvartalsvise resultat 

(bundlinje), kan det ses, at den gennemsnitlige indtjening er meget lavere og i nogle kvartaler negativ (Bilag 

10). Da fordelingen af selskaberne, der har enten et positivt eller negativt kvartalsresultat, er næsten ligeligt 

fordelt i alle kvartaler op til fordoblingen, vurderes dette at være et relevant karaktertræk for populationen. 

 

Kortfristet gæld 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af kortfristet gæld for vinderne i den samlede population. 

 

Tabel 5.10 - Kortfristet gæld for den samlede population. 

 

Kortfristede gældsforpligtelser er virksomhedernes forpligtelser, der forfalder inden for ét år 

(Økonomistyrelsen, 2020). Det skal bemærkes, at 50 % af virksomhederne har en kortfristet gæld på under 
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1,71 mio. dollars over de 13 kvartaler. Gennemsnitsværdien ligger mellem 75- og 90 %-fraktilen, hvorfor det 

må indikere, at der er nogle få virksomheder, som har meget høje kortfristede gældsforpligtelser, hvilket 

også kan ses i maksimumskolonnen. Maksimums- og minimumsværdien vurderes ikke at have nogen 

relevans i forhold til karakteristika, da intervallet strækker sig for eksempel fra 0 til 3,6 mia. dollars i 

købskvartalet.  

 

Ud fra tabellen har 80 % af alle selskaber i populationen under 28,89 mio. dollars i kortfristede 

gældsforpligtelser i året op til købskvartalet. Det er dog også værd at bemærke, at 40 % af populationen har 

0 til ∼0,12 mio. dollars i kortfristede gældsforpligtelser i samme periode. Denne observation udgør et 

fællestræk blandt de 362 selskaber, men ikke et karakteristikum af samme grund som for egenkapitalen 

ovenfor.  

 

5.1.1.5 Opsummering på karakteristika for den samlede population 

Efter af have undersøgt samtlige variabler (Bilag 9 og 10) er antallet af udestående aktier, EPS samt book to 

market ratio vurderet til at være fælles karakteristika for hele den samlede population. Analysen fandt frem 

til at, over 20 mio. udestående aktier, en EPS under 0,64 og en book to market-ratio under 1 er karakteristika, 

der er med til at beskrive, hvordan vinderne på det amerikanske aktiemarked ser ud. En aktiekurs under 

28,89 dollars, fire dominerende industrier, et tvedelt kvartalsvis resultat og en kortfristet gæld under 28,89 

mio. dollars blev ligeledes vurderet til at være kendetegn for populationen, men ikke karakteristika.  

I de efterfølgende analyser ses der nærmere på industriniveau, hvilket kan resulterer i andre karakteristika 

end ovenstående, idet der er en forventning til, at industrierne er forskellige fra hinanden.  

 

5.1.2 Karakteristika på industriniveau 

I følgende afsnit analyseres de fire industrier som nævnt i afsnittet 4.2.4. Disse er: healthcare, consumer 

discretionary, information technology og industrials. De øvrige GICS-sektorer er som før nævnt kun medtaget 

i den samlede population. 

 

5.1.2.1 Healthcare 

I nedenstående afsnit bliver de fundne karakteristika for vinderne i healthcare-industrien gennemgået og kan 

ses i nedenstående oversigt. Populationen i Healthcare-industrien består af 83 selskaber og er dermed den 

industri med flest selskaber, der har fordoblet deres aktiekurs. Karakteristikaene sammenlignes med 

industristandarder, der kan ses i tabel 5.12, de andre industrier og den samlede population for at gøre det 
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mulig at vurdere, om de reelt set udgør unikke karakteristika. Argumenter samt beskrivelser for de variabler, 

der ikke blev vurderet at være karakteristika i healthcare-industrien kan findes i bilag 11. 

 

Tabel 5.11 og 5.12 - Oversigt over healthcare-populationens karakteristika samt industristandarder. 

Der vil således blive gennemgået earnings per share og debt to equity ratio for healthcare-selskaberne og 

kommenteret på de udvalgte fællestræk, som menes at være relevante at berøre.  

 

5.1.2.1.1 EPS 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af EPS for vinderne i healthcare-industrien.  

 

Tabel 5.13 - EPS for healthcare-populationen. 

 

Det fremgår af tabellen, at otte kvartaler før købskvartalet og op til købskvartalet har 75 %14 af selskaberne 

en EPS omkring ∼0 15. Gennemsnittet er stabilt i alle kvartaler på omkring ∼-0,1, hvilket betyder, at 

indtjeningen per aktie stort set ikke varierer for healthcare-selskaberne. Dette er også illustreret i fraktilerne, 

 
14 75 %-fraktilen. 
15 Fra 0,00 til 0,06. 
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hvor værdierne mellem kvartalerne stort set er ens. I kolonnen “Andel (2)” er det tydeligt, at ca. 70 % af 

selskaberne har en negativ EPS, hvilket betyder, at selskaberne taber penge. For eksempel betyder dette, 

fordelt på udestående aktier, at selskaberne i healthcare-populationen taber -0,06 dollars i gennemsnit i 

købskvartalet. 

 

Vinderne i healthcare-industrien har flest selskaber med negative EPS-værdier og er dermed den industri 

med flest tabsgivende selskaber (Bilag 15). Typisk er en negativ EPS et dårligt tegn for selskaber, dog skal man 

være varsom med denne antagelse, idet selskaberne kan have udstedt flere aktier eller er i gang med at 

vækste (afsnit 3.2.1.5). Da healthcare-industrien primært indeholder forsknings- og udviklingsselskaber, som 

bruger mange år på at udvikle nye lægemidler, apparater etc., er der flere selskaber, der vil indrapportere 

negativ profit, men ikke nødvendigvis fordi deres drift går dårligt (Pharmaceutical Journal, 2015). Det vil 

derfor være relevant at undersøge, hvorfor EPS er negativ for den enkelte virksomhed, men da det er uden 

for opgavens fokus, bliver dette ikke medtaget.  

 

Den gennemsnitlige EPS for hele healthcare-industrien16 er 4,51, hvilket er forskelligt fra den undersøgte 

healthcare-population med 83 vindere. Maksimumsværdierne for EPS ligger på 1,65 i købskvartalet og er 

derfor 62 % mindre end industristandarden. Teoretisk er vinderne altså mindre profitable i gennemsnit end 

healthcare-industrien samlet, da disse udviser en højere EPS-standard. En mulig grund til, at populationen 

viser så lave værdier af EPS sammenlignet med resten af industrien, kan være en øget indsats i udvikling af 

produkter eller medicinsk udstyr. Disse udviklingsprocesser kan tage alt mellem tre til 12 år og rækker 

dermed ud over undersøgelsesperioden, hvilket betyder, at det ikke er muligt at fange denne effekt (Norman, 

2016). Da healthcare-industrien primært består af forsknings- og udviklingsselskaber (se afsnit 4.2.4.1), kan 

forskellen i EPS mellem industristandarden og EPS for vinderne skyldes, at vinderne er i et andet udviklings-

/forskningsstadie end selskaber, som ikke har fordobler deres aktiekurs (Schrijver, 2013, s. 63). 

Sammenlignes der med de andre tre industrier, har healthcare også det laveste gennemsnitlige EPS og er 

dermed den industri, der giver investorerne mindst ved at holde én aktie i et healthcare-selskab 

sammenlignet med en af de tre andre industrier (Bilag 15). 

Grundet ovenstående vurderes det derfor, at et EPS på 0 og derunder er et fælles karakteristikum for 

healthcare-industrien.  

 

 
16 Industristandard. 
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5.1.2.1.2 Debt to equity ratio 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af debt to equity ratio for vinderne i healthcare-industrien. 

 

Tabel 5.14 - Debt to equity ratio for healthcare-populationen. 

 

Tabellen viser, at 87 % af vinderne i healthcare har et positiv ratio to år før fordoblingsåret, hvilket 

modsætningsvis antyder, at 13 % af selskaberne har en negativ debt to equity-ratio grundet en negativ 

egenkapital. Alle industrierne har over 86 % positiv debt to equity ratio, hvorfor et positivt ratio er ikke et 

fælles karakteristikum for healthcare-selskaberne (Bilag 20). Industristandarden for healthcares debt to 

equity-ratio ligger på 0,25 i gennemsnit, hvilket betyder, at det gennemsnitlige selskab finansierer sig med 

1/4 fremmedkapital og 3/4 egenkapital. Sammenlignet med vinderne for healthcare-industrien har 75 % af 

vinderne et ratio derover. Dette ses blandt andet ved det gennemsnitlige debt to equity-ratio for 

populationen som ligger på 2,8, hvilket fortæller, at de gennemsnitlige vindere finansierer sig med 2,8 gange 

mere gæld end egenkapital, hvorfor disse selskaber er meget mere gearede end resten af industrien.  

 

Et tidligere studie, der testede debt to equity-forholdet op mod aktiekursen i cementindustrien, fandt, at et 

større debt to equity-ratio betød stigende aktiekurser (Kamar, 2017). Sammenlignes vinderne med den 

samlede healthcare-industri, er vinderne mere gearede, hvilket kan understøtte konklusionen fra artiklen, 

da disse vindere har oplevet en fordobling i deres aktiekurs. Når vinderne har mere fremmedkapital end det 

gennemsnitlig selskab, kan de derigennem øge deres aktivitet, som kan have skabt et positivt signal på 

markedet i form af en forøget ROE (Afsnit 3.2.1.1). Alt andet lige kan det have resulteret i en øget aktiekurs. 

  

Et fælles karakteristikum for healthcare-vinderne i populationer er derfor et debt to equity-ratio over 0,25 i 

året op til købskvartalet. Der er mange selskaber, som ligger derover sammenlignet med hele industrien, 

samtidig med at denne population er forskellig fra de andre industrier i den samlede population (Bilag 20).  

 

5.1.2.1.3 Fællestræk, der er værd at bemærke for healthcare-industrien 

De følgende variabler for healthcare-industrien vurderes som relevante at inddrage, fordi de er forskellige 

fra alle de andre industriers absolutte værdier (Bilag 10-14). Disse fællestræk bliver sammenlignet med de 

andre industrivindere for at vurdere deres forskellighed.  
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Aktiekurs 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af aktiekursen for vinderne i healthcare-industrien. 

 

Tabel 5.15 - Aktiekurs for healthcare-populationen. 

 

Tabellen illustrerer, at 75 % af populationen har en aktiekurs under 10 dollars, og 90 % har under 18 dollars 

i årene op til fordoblingen. Intervallerne mellem fraktilerne er rimelig smalle, med undtagelse af 95 %-

fraktilen. Gennemsnittet for aktiekursen ligger meget stabilt omkring 8 dollars, hvorefter aktiekursen stiger 

til 18,81 dollars ultimo fordoblingsåret. Dette er en gennemsnitlig stigning på 152 % for de 83 selskaber. 

Stigningen i fordoblingsåret følger samme mønster som for den samlede population, hvilket giver mening, 

da det er i dette år, selskaberne har fordoblet deres aktiekurs (5.1.1.4).  

 

Sammenlignet med Reinganums undersøgelse var det kun ni ud af hans 222 selskaber, der havde en aktiekurs 

under 10 dollars, hvor den gennemsnitlige kurs lå på 27,69 dollars med en median på 24 dollars (Reinganum, 

Selecting Superior Securities, 1988, s. 16). Hans population havde altså en gennemsnitlig aktiekurs tre gange 

større end healthcare-selskabernes gennemsnitlige kurs på omkring 8 dollars. Dette viser blot, at niveauet i 

aktiekursen for Reinganums population af amerikanske vindere i perioden 1970-1983 har ændret sig 

sammenlignet med vinderne i dag, når der kigges på healthcare-industrien. Reinganum konkluderede, at 

vinderne i hans population havde en tendens til at have høje aktiekurser. Dog har de fleste vindende 

healthcare-selskaber i perioden 2010-2018 en lav aktiekurs, hvorfor Reinganums undersøgelsesresultat er 

forældet og ikke gældende i forhold til healthcare-industrien i nyere tid. 

Grundet ovenstående vurderes det, at et fællestræk for healthcare-industrien er en aktiekurs under 10 

dollars. Dette fællestræk er forskelligt fra den samlede population, idet populationen havde en aktiekurs 

under 28,89 dollars til fælles, hvilket er næsten tre gange højere end for healthcare-selskaberne. Man kan 

derfor diskutere, hvor repræsentativ den samlede populations fællestræk er for healthcare-vinderne.  
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Kvartalsomsætning, EBIT og resultat 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af den kvartalsvise omsætning, EBIT samt resultat for vinderne i 

healthcare-industrien. 

Kvartalsomsætning 

 

Tabel 5.16 - Kvartalsomsætning for healthcare-populationen. 

 

Det er relevant at bemærke, at omkring 25 % af healthcare-populationen har en omsætning under 1,5 mio. 

dollars og i fleste tilfælde på 0. Gennemsnittet er påvirket af de høje maksimumsværdier, dog stiger 

gennemsnittet, selvom maksimum er faldende i kvartalerne op til købskvartalet. Det kan betyde, at den 

relative store andel af selskaber med lav omsætning også påvirker gennemsnittet meget. 75 % af selskaberne 

har en omsætning under 32,5 mio. dollars i årene frem mod købskvartalet, der ligger stabilt mellem 27 og 

32,5 mio. dollars. For de tre andre industrier er det henholdsvis 25 % for information technology, som har 

under 32,5 mio. dollars i omsætning, og 10 % for både industrials samt consumer discretionary (Bilag 10-14 

se kvartalsomsætning). Healthcare-populationen er altså den industri med den laveste kvartalsomsætning, 

samtidig med at healthcares værdier for 95 %-fraktil er på et langt lavere niveau end hos de andre industrier 

(Bilag 21). 

 

Grundet et smalt interval og lille spring i værdierne mellem fraktilerne op til 75 %-fraktilen, samtidig med at 

de er forskellige fra de tre andre industrier, er en kvartalsmæssig omsætning på under 32,5 mio. dollars et 

fællestræk for selskaberne, men ikke et karakteristikum. 
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Kvartals-EBIT 

 

Tabel 5.17 – Kvartals-EBIT for healthcare-populationen. 

 

For selskaberne inden for healthcare, er det 69-70 % af populationen, som har en negativ kvartalsvis EBIT, 

hvilket kan ses både i ”Andel (2)” og 70 %-fraktilen. Dette betyder også, at den gennemsnitlige EBIT er 

negativ, men stiger hen mod købskvartalet. En negativ EBIT for størstedelen af selskaberne giver mening, da 

det kunne ses ovenfor, at 75 % af populationen har en relativt lille omsætning, og når der skal trækkes 

variable omkostninger fra m.m., antages det, at der er mange selskaber som vil kunne rapportere en negativ 

EBIT. Sammenlignes den kvartalsvise EBIT med den kvartalsvise omsætning rapporteret ovenfor, kan det ses, 

at året før fordoblingen har 5 % af selskaberne mellem 276 og 288 mio. dollars i omsætning som 95 %-fraktil 

illustrer, hvor EBIT i samme fraktil ligger mellem 26 og 33 mio. dollars. Det kan ikke vides, om det er de samme 

selskaber, men dette giver en indikation på, at healthcare-selskaber har mange omkostninger relateret til 

deres drift.  

En kvartalsmæssig EBIT under 1,09 mio. dollars op til fordoblingen vurderes at være et fællestræk, der er 

værd at bemærke, da 70 % af selskaberne i denne population har en EBIT under dette, samtidig med at denne 

industri har de mindste værdier af EBIT sammenlignet med de andre industrier (Bilag 10-14). 

 
Kvartalsresultat 

 

Tabel 5.18 - Kvartalsresultat for healthcare-populationen. 
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Det kvartalsvise resultat udviser samme mønster som selskabernes kvartalsvise EBIT. 70 % af selskaberne har 

et resultat under 0,75 mio. dollars, hvor størstedelen af kvartalerne viser et negativt resultat. Den store andel 

af negative resultater kan primært ses i det negative gennemsnit og ”Andel (2)”-kolonnen. Sammenlignes der 

med 70 %-fraktilen, er der således flest selskaber, der rapporterer tab. Dette kan også ses ved de lave værdier 

observeret i 90 %-fraktilen, hvor gennemsnittet over de otte kvartaler op til købskvartalet ligger på 6,3 mio. 

dollars17. Intervallet mellem fraktilerne er smalle, hvilket betyder, at selskabernes resultat ikke varierer 

meget fra hinanden, hvis man ser bort fra yderpunkterne.  

 

På baggrund af ovenstående er et kvartalsmæssig resultat på under 6,3 mio. dollars et fællestræk for 

healthcare-selskaberne. Selvom dette også er forskelligt fra de andre industrier, kan kvartalsresultatet ikke 

vurderes som et karakteristikum grundet manglende industristandarder.  

 

Likvide midler 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af likvide midler for vinderne i healthcare-industrien. 

 

Tabel 5.19 - Likvide midler for healthcare-populationen. 

 

Selskaberne i healthcare-industrien har i gennemsnit likvide midler på 53 til 61 mio. dollars i kvartalerne op 

til købskvartalet og er overordnet stigende. Dertil har de en minimumsbeholdning på 018 og maksimum på 

775,90 mio. dollars op til købskvartalet, hvorefter likvide midler stiger. Eftersom der er høje yderpunkter, 

specielt i den høje ende, er gennemsnittet påvirket af dette. 75 % af healthcare-populationen har under 52 

mio. dollars i likvide midler i alle kvartalerne frem mod fordoblingsåret, hvilket er to til tre gange mindre end 

for de andre industrier, når man sammenligner 75 %-fraktilerne (Bilag 22). Ligesom med 

kvartalsomsætningen er healthcare-selskaberne den industri med de lavest gennemsnitlige likvide midler, 

 
17 Gennemsnittet i 90 %-fraktilen over deotte8 kvartaler op til købskvartalet er fundet ved et gennemsnit af følgende 
værdier (9,10; 1,44; 6,79; 4,38; 13,30; 5,12; 3,34; 3,67; 9,76). 
18 Minimumsbeholdningen på 0 i perioderne 9 til 13, stammer fra et selskab, som har ingen likvide midler. 
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hvilket også kan ses på de forskellige industriers gennemsnit i bilag 22. En likvid beholdning på under 52 mio. 

dollars før fordoblingsåret er således et fællestræk for vinderne i healthcare-industrien.  

 

PP&E 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af PP&E for vinderne i healthcare-industrien. 

 
Tabel 5.20 - PP&E for healthcare-populationen. 

 

Omkring halvdelen af selskaberne har meget lave PP&E-værdier, som 50 %-fraktilen illustrerer. 75 %-fraktilen 

indikerer, at 75 % af selskaberne har under 27 mio. dollars i PP&E, hvilket er væsentligt lavere sammenlignet 

med den samlede population i samme fraktil, der havde en PP&E på under 328,1 mio. dollars, samtidig med 

at de andre industrier ligger på 150-600 mio. dollars (Bilag 23). PP&E følger altså samme mønstre som 

kvartalsomsætningen og likvide midler, idet alle disse poster er væsentligt lavere end de andre industrier og 

den samlede population. Dette understøtter forventningen om, at industrier er forskellige fra hinanden. En 

PP&E på 27 mio. dollars er således et unikt fællestræk for selskaberne i healthcare. 

 

Overført resultat 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af overført resultat for vinderne i healthcare-industrien. 

 
Tabel 5.21 - Overført resultat for healthcare-populationen. 
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Det gennemsnitlige overførte resultat er faldende op til købskvartalet. De negative værdier bliver altså mere 

negative, hvilket også er gældende for værdierne ved 85 %-fraktilen og de lavere fraktiler. Selskabernes 

overførte resultat i healthcare-industrien er meget forskellig fra den samlede population og industrierne 

indbyrdes. For den samlede population havde 90 % af selskaberne et overført resultat under 410 mio. dollars, 

samtidig med at de tre andre industriers selskaber har henholdsvis under 400 mio. og 1 mia. dollars (Bilag 

24). For healthcare-industrien har næsten 90 % et negativt overført resultat, hvor alle de andre populationer 

viser et positivt overført resultat. Gennemsnittet for healthcare-industrien, den samlede population og de 

tre industrier er ligeledes forskellige, hvor healthcare har et væsentligt mere negativt gennemsnit end de fire 

andre populationer (Bilag 24).  

Da det overførte resultat for healthcare-industrien er meget forskelligt fra den totale population, de andre 

industrier, og næsten 90 % af selskaberne har et negativt overført resultat, karakteriseres dette som et 

bemærkelsesværdigt fællestræk for healthcare-selskaberne. 

 

Kortfristet gæld 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af kortfristet gæld for vinderne i healthcare-industrien. 

 

Tabel 5.22 - Kortfristet gæld for healthcare-populationen. 

 

Ud fra tabellen kan det ses, at lidt over halvdelen af selskaberne har en kortfristet gæld over 0. Dette gælder 

også for den samlede population og de andre industrier, hvorfor det vurderes ikke at være et særtilfælde for 

healthcare-selskaberne (Bilag 25). Gennemsnittet varierer op til fordoblingen, hvorfor der ikke ses et tydeligt 

mønster der. 75 % af selskaberne har dog en kortfristet gæld under 3,51 mio. dollars, hvilket er en del mindre 

end den samlede populations 75 %-fraktil, der indikerede, at 75 % havde under 20 mio. dollars (se afsnit 5.1.1 

om “kortfristet gæld”). Samtidig har både consumer discretionary og industrials under 60 mio. dollars ved 

samme fraktil, hvor information technology ligger lavere, men stadig over healthcare-populationen. Dette 

indikerer altså, at vinderne i healthcare-industrien i gennemsnit har mindre kortfristede gældsforpligtelser 
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end resten af populationerne. På baggrund af dette vurderes det, at en kortfristet gæld mellem 0- 3,5 mio. 

dollars er et fællestræk, men ikke et karakteristikum for selskaber i healthcare-industrien.  

 

5.1.2.1.4 Opsummering på karakteristika for healthcare-industrien 

En EPS under 0 og en debt to equity-ratio over 0,25 er begge karakteristika, som er med til at beskrive 

vinderne inden for healthcare-industrien. Disse karakteristika blev udledt ved at sammenligne med 

industristandarden for healthcare, samt de andre populationer. Ved at se på fællestrækkene for healthcare-

selskaberne blev det bekræftet, at vinderne i denne industri er forskellig fra de andre industrier, hvilket ikke 

ville være opdaget, hvis projektet blot havde set på den samlede population.  

 

5.1.2.2 Consumer discretionary 

I denne del af analysen vil der blive præsenteret de karakteristika, som blev fundet for consumer 

discretionary-populationen, hvilket er den næststørste population blandt industrierne i analysen, med 57 

selskaber. Karakteristikaene kan ses i tabel 5.23 nedenfor. Beskrivelser samt argumenter for variabler, der 

ikke blev vurderet som fælles karakteristika, findes i bilag 12. Industristandarderne inden for consumer 

discretionary kan ses i tabel 5.24 nedenfor og vil løbende blive refereret til i dette afsnit ved vurderingen af 

karakteristika. Så vidt det findes relevant, vil der yderligere blive sammenlignet med de andre populationer.  

 

Tabel 5.23 og 5.24 - Oversigt over consumer discretionary-populationens karakteristika samt industristandarder. 

 

For population i consumer discretionary-industrien gennemgås der således book to market ratio, ROA samt 

debt to equity ratio. Der er ikke fundet fællestræk, som findes relevante at kommentere på.  
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5.1.2.2.1 Book to market ratio 

Herunder bliver book to market ratio undersøgt for vinderne i consumer discretionary-industrien.  

 

Tabel 5.25 - Book to market ratio for consumer discretionary-populationen. 

 

Det ses, at 79 % af datasættet har et book to market på under 1. Det betyder, at omkring 80 % af selskaberne 

bliver vurderet højere end deres bogførte værdi. Dog er dette gældende for alle industrier, hvilket betyder, 

at et ratio under 1 blandt vinderne i industrierne ikke adskiller dem fra hinanden, hvorfor det også blev 

vurderet som fælles karakteristika for den samlede population (Afsnit 5.1.1.3). Det ses i tabellen, at 

gennemsnittet er overordnet stigende fra periode 13 til 5 (fra 0,39 til 0,49), hvilket betyder, at selskabernes 

bogførte værdi stiger mere end markedsværdien i gennemsnit. I selve fordoblingsåret faldet book to market 

ratio, hvilket skyldes en stigning i markedsværdien over for den bogførte værdi, som er et resultat af en 

stigning i aktiekursen. Dette mønster blev også fundet for den samlede population, hvilket giver mening, da 

aktiekursen stiger, når forventningerne til selskaberne også stiger.  

 

Hvis man dog kigger på industristandarden for book to market i consumer discretionary-industrien, som 

ligger på 1,49, er vinderne meget forskellige fra resten af industrien. Det gennemsnitlig selskab i consumer 

discretionary-industrien bliver altså handlet til en markedsværdi under dets bogførte værdi. Der er kun 10 % 

af vinderne, som ligger omkring industrigennemsnittet, hvilket betyder, at vinderne adskiller sig fra resten af 

industrien i gennemsnit. 

 

Selvom et book to market-ratio under 1 også er set som et karakteristikum for den samlede population, 

vurderes det også at være et fælles karakteristikum blandt vinderne i consumer discretionary-industrien, da 

disse er forskellige fra industrien som helhed. Consumer discretionary-populationen er den eneste industri, 

der adskiller sig fra industristandarden, hvorfor det vurderes, at dette nøgletal er med til at karakterisere 

vinderne inden for consumer discretionary-industrien.  
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5.1.2.2.2 ROA 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen af ROA for vinderne i consumer 

discretionary-industrien. 

 

Tabel 5.26 - ROA for consumer discretionary-populationen. 

 

Tabel 5.26 viser ROA beregnet på årsbasis, hvilket for eksempel vil sige, at ROA for periode 5 er beregnet 

over året før fordoblingsåret. Det kan ses i tabellen, at omkring 60 % og 65 % af selskaberne i populationen 

har en positiv ROA i årene op til fordoblingsåret, samtidig med at gennemsnittet florerer omkring 50 %-

fraktilen. I gennemsnit har selskaberne en ROA på 0-3 % i årene op til fordoblingen. Minimumsværdierne 

udviser lidt større yderpunkter end maksimum, dog er der flere med positive værdier, som gør, at 

minimumsværdierne ikke påvirker gennemsnittet betydeligt.  

Sammenlignet med de andre industrier og den samlede population har consumer discretionary-industrien 

en anelse flere selskaber med en positiv ROA, hvilket ses på gennemsnittet, der er positivt modsat de andres 

(Bilag 17). Dette er dog ikke nok til at gøre det til et karakteristikum, da procentdelen er for lille, men indikerer 

stadig, at consumer discretionary-populationen i gennemsnit er bedre til at konvertere deres investerede 

kapital til profit end den samlede population og de andre industrier hver især.  

 

Industristandarden for consumer discretionary ligger på 12 %, hvilket er omkring 75 %-fraktilen i tabellen. 

Det betyder, at 75 % af vinderne har en ROA under 12 %, og de er således ringere til at forrente den 

investerede kapital end det gennemsnitlige selskab i industrien. En ROA under 12 % vurderes derfor til at 

være et fælles karakteristikum for vinderne i konsumere discretionary-industrien, da deres gennemsnit er 

omkring 3 % kontra 12 % for hele industrien. 

 
5.1.2.2.3 Debt to equity ratio 

Afsnittet omhandler undersøgelsen af debt to equity ratio for vinderne i consumer discretionary-industrien. 

 

Tabel 5.27 - Debt to equity ratio for consumer discretionary-populationen. 
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Det fremgår af tabellen, at 86-91 % af selskaberne har en positiv debt to equity-ratio, hvilket er lidt mere end 

for healthcare-industrien (Afsnit 5.1.2.1.2). Gennemsnittet ligger mellem 75 og 90 %-fraktilen, hvilket skyldes 

den store andel af høje og positive værdier, som påvirker gennemsnittet. Gennemsnittet er derfor ikke 

anvendeligt til at udlede karakteristika. Lidt over halvdelen af selskaberne finansierer sig mere med 

egenkapital frem for gæld, dog er procentdelen for lille til at kunne være et karakteristikum. Sammenlignet 

med healthcare og den samlede population er consumer discretionary-selskaberne altså mindre gearede i 

gennemsnit (Bilag 20).   

 

Industristandarden for consumer discretionary-industriens gennemsnitlige debt to equity-ratio ligger på 

2,62, hvilket svarer til vindernes 90 %-fraktil. Det gennemsnitlig selskab i industrien er altså generelt mere 

forgældet end vinderne i populationen. Ud fra dette ser vinderne ud til at være mindre risikofyldte, da de alt 

andet lige har mindre gæld og dermed større mulighed for at imødekomme fremtidige forpligtelser (Afsnit 

3.2.1.4).  

 

I forhold til et studie om debt to equity ratios forhold til cementindustriens aktiekurs, hvor et større debt to 

equity-ratio betød stigende aktiekurser (Kamar, 2017), som nævnt ovenfor i healthcare-afsnittet, er dette 

ikke nødvendigvis gældende for consumer discretionary-population. Det skyldes, at vinderne er generelt 

mindre gearede end det gennemsnitlig selskab for hele industrien. Dette giver således en indikation på, hvor 

forskellige industrierne er, da consumer discretionary er forskellig fra vinderne i healthcare og selskaberne i 

cementindustrien.  

 

Næsten 90 % af vinderne ligger under industristandarden på 2,62, hvilket må vurderes at være et fælles 

karakteristikum, da de er forskellige fra hele consumer discretionary-industrien. 

 

5.1.2.2.4 Opsummering på karakteristika for consumer discretionary-industrien 

Ud fra ovenstående analyse samt analysen foretaget i bilag 12 af de resterende variabler blev et Book to 

market-ratio under 1, en ROA under 12 % og en debt to equity-ratio under 2,62 vurderet til at være fælles 

karakteristika for populationen i consumer discretionary-industrien.  

 

5.1.2.3 Information technology 

Karakteristikaene for information technology, der består at 43 selskaber, vil i nedenstående afsnit blive 

gennemgået og kan ses i tabel 5.28. Beskrivelser samt argumenter for variabler, der ikke blev vurderet som 

fælles karakteristika for information technology-industrien, findes i bilag 13. Industristandarderne inden for 
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information technology kan ses i tabel 5.29 og vil løbende blive refereret til i dette afsnit, hvis det findes 

passende.  

 

Tabel 5.28 og 5.29 - Oversigt over information technology-populationens karakteristika samt industristandarder. 

 

Variablerne ROE, ROIC og debt to equity ratio er kategoriseret som fælles karakteristika for de vindende 

selskaber i information technology-industrien og vil derfor blive gennemgået. Ligesom for consumer 

discretionary-afsnittet er der ingen relevante fællestræk at nævne.  

 

5.1.2.3.1 ROE 

ROE bliver i dette afsnit undersøgt for vinderne i information technology-industrien. 

 

Tabel 5.30 - ROE for information technology-populationen. 

 

Omkring 55 % af de 57 selskaber har en positiv ROE over årene og fortæller altså, at lidt over størstedelen af 

selskaberne har forrentet ejernes kapital både i årene op til fordoblingen og i fordoblingsåret (Afsnit 3.2.1.1). 

Gennemsnittet er positivt, hvilket betyder, at maksimumsværdierne trækker gennemsnittet en del opad, da 

det kun er få procenter, som skiller antal selskaber med positiv ROE fra selskaber med negativ. Fordelingen 

ligner den samme som for den samlede population og de andre industrier, bortset fra healthcare, hvilket kan 

ses på 50 %-fraktilen (Bilag 18). I årene op til fordoblingsåret er gennemsnittet af ROE stigende, hvor de 

positive værdier bliver mere positive, og de negative bliver mindre negative.  



Copenhagen Business School  15-05-2020 
Kapitel 5 – Analyse 

Side 72 af 126 

For at vurdere, hvorvidt vinderne har en god eller acceptabel ROE, sammenlignes de med hele industriens 

gennemsnitlige19 ROE på -15 %, som ligger ved 25 %-fraktilen i tabel 5.29. Det betyder, at et gennemsnitligt 

selskab i industrien taber 0,15 dollars i profit for hver 1 dollar egenkapital. Vinderne i information technology-

populationen er altså bedre til at udnytte ejernes egenkapital end det gennemsnitlige selskab. Eksempelvis 

skabte vinderne i købskvartalet 0,71 dollars i profit for hver dollar egenkapital i gennemsnit. 

 

Der er altså næsten 75 % af de vindende selskaber, som har over industristandarden på -15 %, hvilket 

vurderes at være et fælles karakteristikum for vinderne i information technology-industrien.  

 

5.1.2.3.2 ROIC 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af ROIC for vinderne i information technology-industrien. 

 

Tabel 5.3120 - ROIC for information technology-populationen. 

 

Det fremgår af “Andel 2”-kolonnen i tabellen, at en positiv ROIC er gældende for de fleste selskaber inden 

for information technology. En positiv ROIC er ligeledes gældende for de resterende industrier, hvis man ser 

bort fra healthcare, og den samlede population. Deres medianer ligger omkring de samme værdier, men med 

varierende intervaller, der strækker sig fra 1 til 9 %, hvorfor der ikke kunne findes et fælles karakteristikum 

for den samlede population (Bilag 19). To år før fordoblingen er gennemsnittet præget af ekstreme 

maksimumsværdier, hvorfor gennemsnittets informationsværdi forringes. Det kan ses over alle fraktiler, at 

ROIC er faldende op til fordoblingen, hvilket betyder, at vinderne bliver ringere til at forrente den investerede 

kapital. 

 

Det at størstedelen af selskaberne i populationen har en positiv ROIC, er forskelligt fra industriens 

gennemsnitlige ROIC21 på -37 %, der ligger i tabellens 5 %-fraktil i året op til købskvartalet. Det er altså kun 5 

% af de 57 selskaber, der ligger omkring industristandarden eller lavere. For købskvartalet opnår den 

gennemsnitlige vinder 0,06 dollars i profit ved 1 dollar i investeret kapital, hvorimod industriens 

gennemsnitlige selskab taber penge.  

 
19 Industristandarden. 
20 Tabellen indeholder tre perioder og ikke fire, hvilket skyldes manglende kvartalsdata for den samlede population. 
21 Industristandarden. 
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Det må derfor vurderes, at en ROIC, der er større end -37 %, altså mere positiv, er et fælles karakteristikum 

for vinderne i information technology-industrien. Det skal bemærkes, at karakteristikaet hælder mere mod 

en positiv ROIC, da flest selskaber har dette.  

 
5.1.2.3.3 Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio for vinderne i information technology-industrien bliver i dette afsnit undersøgt. 

 

Tabel 5.32 - Debt to equity ratio for information technology-populationen. 

 

Det kan ses ud fra tabellen, at over 86 % af selskaberne har en positiv debt to equity-ratio i årene op til 

fordoblingsåret, hvilket i gennemgangen af de andre industrier også var gældende for dem (Bilag 20). Det 

kan yderligere ses, at lidt over 65 %22 af populationen bruger mere fremmedkapital end egenkapital til at 

finansiere deres drift. Gennemsnittet ligger mellem 50 og 75 %-fraktilen, hvorfor nogle af de høje 

yderpunkter trækker gennemsnittet op. I året før fordoblingsåret finansierer den gennemsnitlige vinder sig 

med 2,83 gange mere gæld end egenkapital, hvilket er væsentlig mere gearing end for den samlede 

population i samme periode (Bilag 20). I årene frem mod fordoblingen falder og stiger nøgletallet en smule i 

gennemsnit, da selskaberne øger egenkapitalfinansieringen, dog er gennemsnittet uændret fra året før 

fordoblingsåret og i fordoblingsåret. Information technology og healthcare-populationen er de industrier 

med højest gearing (Bilag 20), hvis der sammenlignes indbyrdes uden at se på industristandarder.   

 

Fordelingen af positive debt to equity ratioer ligner meget hinanden blandt industrierne, hvorfor et 

karakteristikum skal findes i selskabernes forskel fra den samlede information technology-industri, med en 

industristandard på 0,69. De 0,69 ligger i 25 %-fraktilen i årene op til købskvartalet, hvilket betyder, at 75 % 

af selskaberne har en ratio, der ligger højere end det, hvorfor det vurderes at være et fælles karakteristikum, 

da de adskiller dem fra resten af industrien. 

 

Da virksomheder kan påtage sig gæld for at øge deres ROE, er det relevant at se på sammenhængen mellem 

ROE ovenfor og debt to equity. Den gennemsnitlige vinder gør mere brug af fremmedkapital til at finansiere 

sin drift, hvilket kan øge selskabernes ROE, ved enten at egenkapitalen falder, eller resultatet stiger. I ROE-

 
22 Se 35 %-fraktilen. 
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afsnittet ovenfor havde populationen generelt en bedre ROE end resten af industrien, samtidig med at 

populationen er mere gearet end industrien i gennemsnit. Sammenhængen kan dermed ligge i, at en højere 

gearing kan have resulteret i en gennemsnitlig højere ROE for vinderne, hvorfor de fremstilles som værende 

bedre til at forrente ejernes egenkapital sammenlignet med det gennemsnitlige selskab i information 

technology-industrien.  

 

Et tidligere studie af 400 selskaber på den teheranske børs fandt en negativ korrelation mellem debt to equity 

ratio og ROE i perioden 2006-2010 (Pouraghajan & Malekian, 2012), hvilket modsiger teorien om, at selskaber 

kan øge deres gæld i forsøget på at øge ROE. Men da information technology-populationen både har højere 

ROE og debt to equity ratio end den samlet industri, er fundet af disse karakteristika altså modstridende med 

konklusionen fra artiklen. Ikke desto mindre en både ROE og debt to equity ovenfor karakteristika. 

 

5.1.2.3.4 Opsummering på karakteristika for information technology-industrien 

Gennemgangen af information technology-populationen ovenfor samt i bilag 13 har ledt til en ROE over -15 

%, en ROIC større end -37 %, dog mere over mod en positiv ROIC, og en debt to equity-ratio over 0,69 som 

værende karakteristika for denne population af vindere.  

 

5.1.2.4 Industrials 

For den sidste industri, industrials, som består af 53 selskaber, og dermed er den tredjestørste industri, vil 

der blive gennemgået de fundne karakteristika i tabel 5.33. Beskrivelser samt argumenter for variabler, der 

ikke blev vurderet som fælles karakteristika for industrials-industrien, findes i bilag 14. Industristandarderne 

inden for industrials kan ses i tabel 5.34 og vil løbende blive refereret til, når karakteristikaene vurderes.  

 
Tabel 5.33 og 5.34 - Oversigt over industrials-populationens karakteristika samt industristandarder. 
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For industrials-selskaberne vil ROA, ROE samt debt to equity ratio blive gennemgået, da disse er med til at 

beskrive populationen. Der er ingen yderligere fællestræk, som har kunnet beskrive selskaberne.  

 

5.1.2.4.1 ROA 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af ROA for vinderne i industrials.  

 

Tabel 5.35 - ROA for industrials-populationen. 

 

Den gennemsnitlige ROA ligger på -3 % i de to første år forud for fordoblingsåret, hvilket skyldes relative høje 

minimumsværdier sammenlignet med maksimum. Oversat betyder det, at for hver dollar, der er investeret i 

en af vindernes aktiver, taber de 0,03 dollars i profit i gennemsnit. I årene op til fordoblingsåret har 57 % af 

selskaberne, foruden året op til fordoblingsåret på 47 %, en positiv ROA, hvorefter der i fordoblingsåret er 

75 % selskaber, som udviser en positiv ROA. I forhold til consumer discretionary-populationen er vinderne i 

industrials ringere til at allokerer og styre deres ressourcer og dermed konvertere dem til profit, da industrials 

i gennemsnit taber penge ved at investere i deres aktiver (Afsnit 5.1.2.2). Sammenlignet med de to andre 

industrier samt den samlede population er industrials faktisk bedre til at skabe profit ud fra deres aktiver i 

gennemsnit, da disse har mindre negative nøgletal. Dog taber alle populationer, undtagen consumer 

discretionary, penge ved at investere i aktiver (Bilag 17). Da populationens ROA i højere grad ligner de andre 

populationer, er det ikke muligt at udlede et karakteristikum her.  

 

Sammenlignes tabellen dog med industriens industristandard på 10 % i gennemsnit, opstår der et 

karakteristikum. Nemlig, at kun lidt over 5 % af vinderne har 10 % eller over i ROA. 95 % af vinderne i 

industrials har derfor et ratio under 10 %, hvilket adskiller dem fra resten af industrien. Det gennemsnitlige 

selskab i industrien tjener 0,1 dollar i profit for hver dollar, de investerer i deres aktiver, hvorimod 

størstedelen af vinderne taber penge. En ROA under 10 % vurderes derfor at være et fælles karakteristikum.  
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5.1.2.4.2 ROE 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af resultaterne fra undersøgelsen af ROE for vinderne i industrials.  

 

Tabel 5.36 - ROE for industrials-populationen. 

 

Omtrent 55 % af selskaberne i industrials har en positiv ROE før fordoblingsåret. Da gennemsnittet er 

negativt, og maksimum samt minimum udgør ekstreme yderpunkter, betyder det, at minimumsværdierne 

specielt trækker gennemsnittet nedad. Medianen er ligger på 2-3 % i årene før fordoblingsåret, hvilket 

sammen med yderpunkterne indikerer meget spredte værdier. Ved blot at se på tabellen er der umiddelbart 

ingen karakteristika at udlede. Populationen følger consumer discretionary og den samlede populations 

mønstre. Healthcare viser sig at være mindre effektiv til at forrente selskabs ejernes egenkapital end alle de 

andre populationer, hvor information technology er bedre i gennemsnit end alle de andre (Bilag 18). Ved 

sammenligning af de andre populationer er der altså intet unikt at udlede for industrials. 

 

Hvis der sammenlignes med ROE-industristandarden på -10 %, så har 75 % af de vindende selskaber en ROE 

over dette23. Et gennemsnitligt selskab i industrien taber altså 0,1 dollars for hver dollar egenkapital. Da 

vinderne i industrials generelt ligger over industristandarden, indikere det, at de er bedre til at forrente deres 

ejers kapital end hele industrien i gennemsnit. Populationen er derfor forskellig fra industrien, og et fælles 

karakteristikum er således en ROE over -10 %.  

 

5.1.2.4.3 Debt to equity ratio 

Debt to equity ratio for vinderne i industrials, bliver i dette afsnit undersøgt. 

 

Tabel 5.37 - Debt to equity ratio for industrials-populationen. 

 

 
23 Se på 25 %-fraktilen. 
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Debt to equity ratio for selskaberne i industrials er primært positive for de 53 vindende selskaber. Omkring 

95 % af selskaberne har en positiv debt to equity-ratio med et gennemsnit lige omkring 1, hvilket er relativt 

lavt set i forhold til de andre industrivindere. Industrien healthcare har et gennemsnit, der spænder fra 2,43 

til 2,78, og det samme har information technology-industrien, dog undtagen consumer discretionary-

industrien, der har et gennemsnit omkring 1,17 (Bilag 20). 75 % af selskaberne har en ratio på 1 eller under, 

hvilket er langt fra de ratioer, de andre industrier har ved samme fraktil (Bilag 20). Yderligere, ved inddragelse 

af den samlede population kan det ses, at 75 %-fraktilen for den samlede population ligger på 2,15-2,56, 

hvilket er over dobbelt så højt sammenlignet med 75 %-fraktilen for industrials (Bilag 20). De vindende 

selskaber i industrials skiller sig derfor ud ved at have en lav gearing sammenlignet med de andre 

populationer. Vinderne i industrials finansierer sig i gennemsnit med næsten lige så meget fremmedkapital 

som egenkapital i årene op til fordoblingen. 

 

Sammenlignes vinderne med den gennemsnitlige ratio for industrien24 på 4,95, er vindernes ratio signifikant 

lavere. Et gennemsnitligt selskab i industrien anvender således 4,95 gange mere gæld end egenkapital til at 

finansiere sin drift, sammenlignet med vinderne på omkring 1. Ud fra ovenstående vurderes en lav debt to 

equity-ratio på omkring 1 som et karakteristikum.  

 

Sammenlignes industrials-populationens debt to equity-ratio med dens ROE, er det svært at vurdere, 

hvorvidt effekten fra fremmedkapital påvirker ROE positivt. Da vinderne i gennemsnit har en bedre ROE og 

er mindre gearet end hele industrien, er der ikke noget, der indikerer, at den gennemsnitlige vinder har 

påtaget sig mere gæld i et forsøg på at forbedre sin ROE.  

 

Til forskel fra information technology-populationens forhold mellem ROE og debt to equity, der modsagde 

konklusionen fra artiklen omhandlende de 400 selskaber på den teheranske børs, understøtter industrial-

populationen artiklen (Pouraghajan & Malekian, 2012). Vinderne i industrials viser både at være mindre 

gearede og have en højere ROE end gennemsnittet for hele industrien, hvilket stemmer overens med 

artiklens konklusion om en negativ korrelation mellem debt to equity og ROE (Pouraghajan & Malekian, 

2012). Dette indikerer blot yderligere, at industrierne er forskellige.  

 

 
24 Industristandarden. 
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5.1.2.4.4 Opsummering på karakteristika for industrials-industrien 

Ved ovenstående analyse af industrials-populationen samt i bilag 14 blev der fundet tre fælles karakteristika. 

Her blev en ROA under 10 %, en ROE over -10 % og en debt to equity-ratio på omkring 1 vurderet at kunne 

karakterisere og beskrive vinderne i denne specifikke industri.  

 
5.1.3 Opsummering på første del af analysen 

Ved gennemgang af alle udvalgte variabler (Bilag 9), for både den samlede population og de fire største 

industrier, blev nedenstående variabler vurderet til at være karakteristika:  

 

Tabel 5.38 - Oversigt over populationernes karakteristika. 

 

For den samlede population blev tre karakteristika fundet. Antallet af udestående aktier på over 20 mio. viste 

sig at være det modsatte af Reinganums ene screeningspunkt, da han argumenterede for, at datidens vindere 

havde under 20 mio. udestående aktier. EPS under 0,64 var ligeledes et karakteristikum, da størstedelen af 

den samlede population lå deromkring, samtidig med at den lå langt under den gennemsnitlige 

industristandard. Slutteligt var en book to market-ratio under 1 fælles for den samlede population. Dog 

modsiger dette karakteristikum også Reinganums andet screeningspunkt, som var en price book-ratio under 

125. Reinganums vindere var generelt undervurderet, hvor nutidens vindere generelt er overvurderet.  

 

 
25 Price book ratio er omvendt af book to market ratio, hvorfor han have en price book-ratio under 1 oversættes til en 
book to market-ratio. 
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For healthcare-populationen blev EPS og debt to equity ratio vurderet som karakteristika. Ligesom for den 

samlede population lå EPS for healthcare-selskaberne langt under industristandarden, hvorfor en EPS på nul 

og derunder er et karakteristikum. Over 75 % af healthcare-selskaberne havde en debt to equity-ratio over 

0,25, hvilket er forskelligt fra det gennemsnitlige selskab i industrien og derfor betyder, at vindere er meget 

gearede. 

 

Selvom en book to market-ratio under 1 også er set som et karakteristikum for den samlede population, 

vurderes den også at være et karakteristikum blandt vinderne i consumer discretionary-industrien, da denne 

er forskellig fra industristandarden. En ROA under 12 %, som er industristandarden, er fælles for denne 

population, da 75 % af selskaberne ligger derunder og dermed er forskellige fra industrien. Sluttelig er en 

debt to equity-ratio under 2,62 et fælles karakteristikum for vinderne i consumer discretionary-industrien, 

da 90 % selskaberne ligger derunder, hvilket betyder, at størstedelen af vindene er mindre gearede, da de 

ligger under industristandarden.  

 

For information technology-populationer er der tre karakteristika. Da 75 % af selskaberne har en ROE over 

industristandarden på -15 %, blev denne vurderet som et karakteristikum. Det betyder, at information 

technology-vinderne er bedre til at forrente egenkapitalen end det gennemsnitlige selskab i industrien. 

Industristandarden for ROIC var i gennemsnit på -37 %, hvilket er forskellig fra populationen, idet flest har en 

positiv ROIC. Det blev derfor vurderet, at en ROIC over -37 %, dog nærmere positiv, er et karakteristikum. 75 

% af selskaberne har en debt to equity-ratio over industristandarden på 0,69, hvilket betyder, at vinderne er 

mere gearede, og denne er således et fælles karakteristikum for vinderne i information technology. 

 

Lighedspunkter industrials-vinderne findes i ROA, ROE og debt to equity ratio. Da 95 % af selskaberne har en 

ROA under 10 % og dermed er ringere til at forrente de investerede ressourcer end det gennemsnitlige 

selskab i industrien, er dette et karakteristikum. Dog er vinderne bedre til at forrente ejernes egenkapital end 

et gennemsnitligt selskab i industrien, da 75 % af vinderne ligger over industristandarden på -10 %, hvorfor 

dette også er et karakteristikum. Endelig er en debt to equity-ratio på 1 et karakteristikum, da vinderne er 

langt mindre gearede end det gennemsnitlige selskab, hvilket adskiller dem kraftigt fra industrien. 

 

5.2 Undersøgelse af variablernes effekt på fordoblingen i aktiekursen 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af den forklarende effekt, som variablerne med et karakteristikum, 

der var fundet i del 1, samt andre nøgletal har på fordoblingen i af aktiekursen. Afsnittet undersøger således 

karakteristikaenes og nøgletallenes forklarende effekt på aktiekursernes fordobling. Målet med 
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undersøgelsen er at finde frem til, om disse forklarer noget af fordoblingen og dermed variationen i afkastet, 

som er den afhængige variabel. 

 

Afsnittet er opdelt i henholdsvis en simpel og en multipel regressionsanalyse med hver deres underafsnit for 

den samlede population og industriniveauerne. Den simple regressionsanalyse af ovenstående variabler er 

ledsaget af et scatterplot, hvilket skal danne grundlag for vurderingen af deres signifikansniveau og tendens. 

De signifikante variabler vil efterfølgende blive inddraget i en multipel analyse, der har til formål at finde ud 

af, om forklaringsgraden af variationen i afkastet kan forbedres.  

Målet med afsnittet er ikke at finde den mest optimale model til at forklare disse vinderes afkast, men at 

finde en model, der forklarer variation i afkastet bedst ud fra de variabler, der er valgt i projektet. 

 

5.2.1 Simpel regressionsanalyse 

Dette afsnit har til formål at udpege og undersøge de variabler, som har en påvirkning26 på, eller som kan 

forklare noget af variationen i afkastet over fordoblingsåret. Dette gøres blandt andet ved at se på 

regressionsoutputtet, herunder 𝑅2, justeret 𝑅2, p-værdi, konfidensintervallerne, koefficienten og dens 

hældning samt et scatterplot.  

 

5.2.1.1 Samlet population  

Analysen af den samlede population, som består af 362 selskaber, tager sit udgangspunkt i individuelle 

regressioner for hvert finansielt nøgletal samt karakteristikaene. Resultatet af disse simple regressioner kan 

ses i nedenstående oversigt.  

 

Tabel 5.39 - Simpel regressionsoversigt for den samlede population (fodnote: *= 95 % konfidensinterval, **= 97 % 

konfidensinterval, *** = 99 %). 

 

 
26 Forklarende effekt. 
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Tabellen fremlægger de forskellige variablers koefficienter, p-værdier, signifikansniveau og forklaringsgrad, 

altså 𝑅2. Af alle variabler forekommer book to market ratio og EPS signifikante, da deres p-værdier er under 

0,05 signifikansniveau, hvilket betyder, at nulhypotesen kan afvises. Kun de signifikante variabler vil blive 

analyseret yderligere i dette afsnit, mens de øvrige variabler, der ikke er signifikante grundet en p-værdi på 

over 0,05, ikke vil blive inddraget yderligere i hverken den simple eller den multiple regressionsanalyse, da 

disse ligger uden for analysens fokusområde. De ikke signifikante variabler kan ses i bilag med 

regressionsoutput og tilhørende scatterplot (Bilag 34). 

 

Sammenlignet med første del af analysen, hvor den samlede population blev analyseret (se afsnit 5.1.1), var 

det book of market ratio, EPS og antal udestående aktier, der blev kategoriseret som karakteristika. Book to 

market ratio og EPS har begge en p-værdi under 0,05, hvorfor de statistisk forklare noget i forhold til 

variationen i aktiekursen. Dog er antal udestående aktier insignifikant og kan derfor være lig med nul (0), 

hvorfor der ikke vil blive kommenteret yderligere på denne variabel. 

 

5.2.1.1.1 Book to Market ratio 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af sammenhængen mellem book to market ratio og aktiekursens 

fordobling.  

 

Figur 5.1 - Scatterplot af book to market ratio for den samlede population. 

 

Scatterplottet illustrerer den samlede populations korrelation mellem book to market ratio og afkastet i 

fordoblingsåret. For bedre at kunne skabe et overblik over spredning og undersøge sammenhængen er 

grafen forstørret, hvilke har resulteret i, at nogle af yderpunkterne ikke kan ses grafisk. For fuldt grafisk 

billede henvises til bilag 26. Op ad y-aksen er den procentvise stigning i fordoblingsåret, og hen ad x-aksen 

er book to market ratio over fordoblingsåret. 
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Det kan ses ud fra plottet, at der er flest selskaber med et book to market-ratio mellem 0 og 1, hvilket også 

var konklusionen fra del 1. i analysen (Afsnit 5.1.1). Det fremgår af tendenslinjen, at der forekommer en 

negativ tendens, hvilket sammenhængsmæssigt betyder, at et lavere book to market-ratio resulterer i et 

højere afkast. Denne observation giver intuitivt mening, hvis man ser på formlen for beregningen af 

nøgletallet (Afsnit 3.2.1). Hvis den bogførte værdi holdes konstant, skal nævneren, her market cap, stige, for 

at nøgletallet falder. Market cap kan stige på to måder; enten i form af en øget aktiekurs eller ved at selskabet 

udsteder flere aktier. Da afkastet på minimum 100 % er afledt af en fordobling i aktiekursen, giver det derfor 

god mening, at en lavere book to market-ratio betyder et større afkast.  

 

Variationen i afkastet er størst blandt de selskaber, der har en book to market-ratio mellem 0 og 0,5, og bliver 

gradvist mindre, når book to market ratio stiger. Det kan således ses ud fra grafen, at selskaber med en book 

to market-ratio mellem 0 og 0,5 samtidig har de højeste afkast, altså procentvis stigning i aktiekursen, hvilket 

er en generel indikation på, at markedet tillægger disse selskaber en højere værdi end deres bogførte værdi. 

Det fremgår, at 9,1 %27 af selskaberne fra populationen har et book to market-ratio over 1, hvilket indikerer, 

at markedet ikke tillægger 33 af selskaberne den samme værdi som den bogførte værdi, men en lavere. 

Markedsværdien afspejler også markedets forventninger til selskaberne, hvilket kan forklare den lavere 

procentvise stigning i aktiekursen, som kan ses i højre side af scatterplottet, der illustrerer en høj book to 

market-ratio med et tilhørende lavere afkast i forhold til resten af plottet.  

 

Tabel 5.40 -Simpel regression book to market ratio for den samlede population. 

 

 
27 Se Excel ark ”Samlet population” fane ”Book to market ratio” - 33 af de 362 selskaber har en book to market-ratio 
over 1. 
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I regressionsoutputtet fremgår det, at book to market-koefficienten er negativ på -1,461628, hvilket også var 

konklusionen fra tendenslinjen i scatterplottet. Afkastet er således faldende med en højere book to market-

ratio, hvilket indikerer en negativ korrelation. P-værdien er tæt på 0 og er derfor signifikant på et 99 %-niveau, 

hvilket vil sige, at man med 99 % sandsynlighed kan afvise nulhypotesen om, at book to market-koefficienten 

er lig nul. Dette understøttes, da konfidensintervallet ikke indeholder 0.  

 

ANAVA-outputtet består af fem kolonner og tre rækker. En af kolonnerne er SK, der udtrykker, hvor spredt 

datasættet er. SK og ”i alt” (TSS), total sum of squared, er et udtryk for den totale variation tilgængelig i den 

afhængige variabel, Y, hvilket er 4.010,12. Det er denne variation, man forsøger at forklare igennem book to 

market ratio’et. SK og ”Regression” (SSR) er et udtryk for, hvor meget den kørte regressionsmodel forklarer 

af TSS, det vil sige, at modellen forklarer 206,66 af den totale variation. Dividerer man de 206,66 med 

4.010,12, får man 𝑅2, som derfor er et udtryk for andelen af variationen i Y, som kan forklares med 

variationen i X. Man får dermed en indikation på, hvor god modellen er til at forklare variationen i den 

afhængige variabel. For denne simple model er 𝑅2 på 0,0515, hvilket er lavt sammenlignet med intervallerne 

i afsnit 3.5.529 og indikerer derfor en lav forklaringsgrad. Den justerede 𝑅2 er kun 0,0489, hvilket også er i 

den lave ende af skalaen (Afsnit 3.5.5). Nøgletallet forklarer således kun 5,15 % af variationen i afkastet, 

hvilket ikke er en særlig høj forklaringsgrad. Når forklaringsgraden er lav, kan dette indikere, at afkastet er 

påvirket af andet end blot populationens book to market ratio, hvorfor der derfor foretages flere 

regressionsanalyser. Den simple model kan skrives op som: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2,48 − 1,46 ∗ 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 

  
Da book to market ratio er signifikant, vil nøgletallet derfor blive medtaget i den multiple regression i afsnit 

5.2.2. 

 

5.2.1.1.2 Earnings per share 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af earnings per shares forklarende effekt af fordoblingen i 

aktiekursen over fordoblingsåret, for den samlede population. 

 
28 Hældningskoefficienten. 
29 Hvilket var lav = 2 %, Medium = 13 % og Stærk = 26 %. 
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Figur 5.2 - Scatterplot af EPS for den samlede population. 

 

Scatterplottet viser den samlede populations korrelation mellem earnings per share og afkastet i 

fordoblingsåret. For EPS er grafen ligeledes forstørret, hvilke har resulteret i, at nogle af yderpunkterne ikke 

kan ses grafisk. For et fuldt grafisk billede henvises til bilag 27. Den procentvise stigning i fordoblingsåret 

udgør y-aksen, hvor x-aksen er earnings per share hen over fordoblingsåret.   

 

Det kan ses ud fra tendenslinjen i scatterplottet, at EPS og afkastet er negativt korreleret, det vil sige, at en 

lavere EPS resulterer i et højere afkast. Et tidligere studie af EPS’ påvirkning på børsnoterede bankers 

aktiekurser på den indonesiske børs fra 2010 til 2014 fandt en positiv korrelation mellem EPS og aktiekursen, 

hvilket er forskellig fra det, som ovenstående scatterplot viser (Talamati & Pangemanan, 2015). Resultatet af 

ovenstående scatterplot for den samlede population falsificerer altså artiklens konklusion. Der kan således 

være en indikation på, at det indonesiske marked er forskelligt fra det amerikanske. 

 

Det fremgår ligeledes, at størstedelen af selskabernes EPS ligger i et interval på - 1 til 1,5, hvor der er nogle 

enkelte yderpunkter. Afstanden mellem afkastet i fordoblingsåret varierer mest mellem EPS på -0,5 til 1 og 

er efterfulgt af en mindre spredning, hvor EPS både bliver mere positiv og mere negativ. Selskabet med det 

højeste afkast, på 4.634 %, har en EPS på -10,33, og selskabet med det laveste afkast, på 100 %, har en EPS 

mellem 1,42 og 2,37.  
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Tabel 5.41 - Simpel regression EPS for den samlede population. 

 

Ligesom for book to market ratio ovenfor er EPS-koefficienten negativ og er derfor også negativt korreleret 

med afkastet. En negativ EPS-koefficient er undrende, da jo højere EPS er, desto mere profitabel er selskabet 

ifølge teorien, hvorfor man ville forvente, at disse vindere, der har fordoblet deres aktiekurs, ville have en 

positiv koefficient. Teorien understøtter altså i højere grad konklusionen fra studiet om de indonesiske 

banker, som havde en positiv korrelation mellem aktiekursen og EPS (Talamati & Pangemanan, 2015). P-

værdien er ligeledes tæt på nul og er signifikant på 99 %-niveau, hvorfor det kan siges, at nøgletallet er 

forskelligt fra nul, og dermed kan nulhypotesen afvises. Forklaringsgraden for EPS er dog lidt højere end for 

book to market ratio. SK-kolonnen i ANAVA-outputtet illustrerer, at modellen forklarer 415,34 af den totale 

variation på 4.010,12, hvilket giver en 𝑅2 på 0,1036. Modellens 𝑅2 er ligeledes inden for det lavest acceptable 

niveau, ud fra opdelingen i afsnit 3.5.5, hvorfor modellen har en lav forklaringsgrad. Justeret 𝑅2 er ikke meget 

højere på 0,1011. Modellen kan altså kun forklare 10,36 % af variationen i Y, hvilket indikerer, at variationen 

er forklaret af andre faktorer. Modellen kan skrives som: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2,29 − 0,50 ∗ 𝐸𝑃𝑆 

 
Grundet en signifikant koefficient og en model, der indikerer, at afkastet er forklaret af andet end blot EPS, 

medtages nøgletallet i den multiple regression.  

 

5.2.1.2 Opdelt i industrier  

Dette afsnit indeholder en simpel regressionsanalyse af de fire industrier fra afsnit 4.2.4 som også blev 

analyseret i første del af analysen. Analysen breder sig over industrierne: consumer discretionary med 57 
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vindere, healthcare med 83 vindere, industrials med 53 vindere og information technology med 43 vindere. 

Resultaterne af de fire simple regressioner kan ses i tabellen i hvert af nedenstående afsnit. 

 

5.2.1.2.1 Industri – consumer discretionary 

Analysen af consumer discretionary-industrien, som består af 57 selskaber, tager sit udgangspunkt i 

individuelle regressioner for hvert nøgletal samt karakteristikaene. Resultatet af disse simple regressioner 

kan ses i nedenstående oversigt.  

 

Tabel 5.42 - Simpel regressionsoversigt for consumer discretionary-populationen. 

 

Det kan ses i tabellen, at book to market ratio og EPS forekommer signifikante, da deres p-værdier er under 

0,05 signifikansniveau, hvilket betyder, at nulhypotesen for disse kan afvises, og derfor er med til at forklare 

en del af variationen i afkastet for consumer discretionary-industrien. De to signifikante variabler vil blive 

analyseret yderligere i dette afsnit, mens de øvrige variabler, der ikke er signifikante, ikke vil blive inddraget 

yderligere. De insignifikante variabler kan ses i bilag med regressionsoutput og tilhørende scatterplot (Bilag 

35). Sammenlignet med den første del af analysen under industrien consumer discretionary, blev book to 

market, ROA og debt to equity vurderet til at være karakteristika. Dog forekommer ROA og debt to equity 

ikke som signifikante, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at afvise nulhypotesen vedrørende de to nøgletal. 

Derimod fremstår EPS signifikant, hvilket ikke var et kategoriseret karakteristikum i første del af analysen. 

Dette er ikke overraskende, da EPS blandt andet anvendes af markedet til at vurdere, hvorvidt man bør købe 

en aktie i et bestemt selskab (Utamia & Darmawan, 2019).  

 

5.2.1.2.1.1 Book to market ratio 

Afsnittet undersøger sammenhængen mellem book to market ratio og aktiekursens fordobling for vinderne 

i consumer discretionary.  
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Figur 5.3 - Scatterplot af book to market ratio for consumer discretionary-populationen. 

 

Scatterplottet illustrerer consumer discretionary-populationens korrelation mellem dens book to market-

ratio og afkastet i fordoblingsåret. Op ad y-aksen er den procentvise stigning i fordoblingsåret, og hen ad x-

aksen er book to market ratio for fordoblingsåret. 

 

Det kan ses ud fra plottet, at der er flest selskaber med et book to market-ratio mellem 0 og 1, hvilket også 

var konklusionen fra del 1. i analysen (se afsnit 5.1.2.2). Den største spredning mellem afkastet foreligger ved 

en book to market-ratio mellem 0 og 0,5. Ligesom for den samlede population forekommer en negativ 

tendens, hvilket vil sige, at en lavere book to market-ratio resulterer i et højere afkast. Det kan ligeledes ses, 

at tre selskaber har en book to market-ratio over én (1), hvilket betyder, at deres bogførte værdi er over 

markedsværdien. Det ses også, at selskabet med det højeste afkast på 287 % har et book to market-ratio på 

-0,616. Ligeledes har selskabet med det laveste afkast på 100 % en book to market-ratio på 0,2994. 

 
Tabel 5.43 - Simpel regression book to market ratio for consumer discretionary-populationen. 

Ud fra regressionsoutputtet er book to market ratio-koefficienten negativ på -0,3499 og er derfor negativt 

korreleret med afkastet. Dette antyder, at stiger book to market ratio med én, så falder afkastet med -0,3499. 
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Som omtalt i første del af analysen modsiger dette Reinganums artikel, hvor han primært konkluderede, at 

vindende selskaber havde en bogført værdi, der var større end markedsværdien. Koefficientens p-værdi på 

0,0071 er signifikant med 99 %, hvorfor nulhypotesen kan afvises. Konfidensintervallet ligger mellem -0,6 og 

-0,09 og indeholder således ikke 0, hvilket understøtter afvisningen af nulhypotesen.  

 

I forhold til den samlede populations book to market-ratios forklaringsgrad på 5,15 % forklarer consumer 

discretionarys nøgletal 12,45 % af variationen i afkastet, hvilket er væsentligt højere. Modellens 𝑅2 ligger 

stadig i den lave ende af skalaen30, men er tættere på at have en middel forklaringsgrad, som ligger på 13 % 

(Afsnit 3.5.5). Det er også konklusionen, når man sammenligner modellernes justerede 𝑅2 med hhv. 0,048931 

og 0,1086. Der kan være flere årsager til, at 𝑅2 for book to market ratio er højere for consumer discretionary-

populationen. Én er umiddelbart, at selskabernes aktiekurs i industrien er bedre forklaret af book to market 

ratio end i andre industrier. Dog er der stadig en indikation på, at afkastet er forklaret af mere end blot denne 

variable, når ikke 𝑅2 er højere, end den er. Den simple model ser således ud: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦 = 1,46 − 0,34 ∗ 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 

 
Da book to market Ratio er signifikant, vil nøgletallet derfor blive medtaget i den multiple regression. 

 

5.2.1.2.1.2 Earnings per share 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af sammenhængen mellem earnings per share og aktiekursens 

fordobling for consumer discretionary-populationen. 

 

Figur 5.4 - Scatterplot af EPS for consumer discretionary-populationen. 

 
30 Hvilket var lav = 2 %, medium = 13 % og stærk = 26 %. 
31 Justeret 𝑅2 for den samlede population. 
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Scatterplottet viser korrelation mellem EPS og afkastet i fordoblingsåret for consumer discretionary-

industrien. Op ad y-aksen er den procentvise stigning i fordoblingsåret, og hen ad x-aksen er EPS over 

fordoblingsåret. Selskaber med en EPS mellem 0 og 2 oplever en større procentvis stigning i aktiekursen over 

fordoblingsåret end resten af selskaberne, hvilket også er intervallet, hvor der er den største variation i 

afkastet set ud fra tendenslinjen. Endvidere fremgår det, at der er flest selskaber med en positiv EPS. 

Selskabet med det højeste afkast på 287 % har en EPS på 2,54. Ligeledes har selskabet med det laveste afkast 

på 100 % en EPS på 2,37. 

 

Der ses, ud fra scatterplottet, en negativ tendens og derfor også en negativ korrelation mellem EPS og 

afkastet. Afkastet er altså lavere ved en høj EPS. Dette er undrende, da markedet anser en stigning i samt en 

høj EPS som et godt signal for vækst, hvilket investorer også medtager i deres beslutningsgrundlag, når de 

skal investere (Utamia & Darmawan, 2019). Studiet af de børsnoterede banker på den indonesiske børs fra 

2010-2014 understøtter udsagnet, idet de fandt en positiv korrelation mellem EPS og aktiekursen (Talamati 

& Pangemanan, 2015). Ligesom for den samlede population understøtter consumer discretionarys EPS altså 

hverken artiklens konklusion eller teorien om, at en høj EPS skulle give en højere aktiekurs.  

 

Tabel 5.44 - Simpel regression EPS for consumer discretionary-populationen. 

 

Det kan ses i regressionsoutputtet, at consumer discretionary-populationens EPS er negativt korreleret med 

afkastet, da koefficienten på -0,0649 er negativ, hvilket også stemmer overens med scatterplottet. P-værdien 

på 0,0237 er signifikant på et 0,03-signifikansniveau og er derfor forskellig fra nul. Dette bekræftes også 

igennem 95 %-konfidensintervallet, med en nedre grænse på -0,1208 og øvre på -0,009, hvor nul (0) ikke er 

inkluderet. Forklaringsgraden på 8,96 % ligger i det lave interval for en acceptabel forklarende effekt ud fra 

opdelingen forklaret i afsnit 3.5.5 og er lidt mindre end for den samlede population på 10,36 %. EPS for den 
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samlede population forklarer altså mere af variationen i afkast sammenlignet med consumer discretionary-

industrien. Justeret 𝑅2 for modellen ligger på 7,31 %, hvilket også er mindre end for den samlede population 

på 10,11 %. Ligesom for de øvrige variabler er variationen i afkastet forklaret af andet end blot EPS. Modellen 

kan formuleres således: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦 = 1,45 − 0,06 ∗ 𝐸𝑃𝑆 

 
EPS vil derfor senere i analysen blive inkluderet i en multipel regression med book to market ratio for at se, 

om modellen kan forbedres.  

 

5.2.1.2.2 Industri – Healthcare 

Resultaterne fra de simple regressionsanalyser for healthcare-industrien, som består af 83 selskaber, kan ses 

i nedenstående oversigt.  

 

Tabel 5.45 - Simpel regressionsoversigt for healthcare-populationen. 

 

Efter at have foretaget simple regressioner af ovenstående variabler for de 83 selskaber i healthcare-

populationen er det kun EPS, der forekommer signifikant, da dens p-værdi er under 0,01 signifikansniveau. 

Nulhypotesen afvises, det vil sige, at EPS er med til at forklare en del af variationen i afkastet for healthcare-

populationen. EPS er således den eneste variabel, der vil blive analyseret yderligere i dette afsnit, mens de 

øvrige variabler, der ikke er signifikante, kan ses i bilag med regressionsoutput og scatterplot (Bilag 36). Det 

betyder også, at der ikke vil blive foretaget en multipel regressionsanalyse for healthcare-populationen, da 

der ikke er flere variabler, der er signifikante.  

Sammenlignet med den første del af analysen blev EPS og debt to equity vurderet til at være karakteristika, 

dog forekommer debt to equity ikke signifikant, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at afvise nulhypotesen. 

Statistisk kan debt to equity ikke anvendes til at forklare noget af variationen i aktiekursen. EPS optræder 

altså både i den første og den anden del af analysen som en variabel, der karakteriserer vinderne i healthcare.  
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5.2.1.2.2.1 Earnings per share 

I dette afsnit undersøges sammenhængen mellem earnings per share og afkastet i fordoblingsåret for 

healthcare-industrien. 

 

Figur 5.5 - Scatterplot af EPS for healthcare-populationen. 

Scatterplottet illustrerer korrelation mellem EPS og afkastet i fordoblingsåret for healthcare-vinderne. Op ad 

y-aksen er den procentvise stigning i fordoblingsåret, og hen ad x-aksen er EPS over fordoblingsåret. 

 

Scatterplottet illustrerer en negativ korrelation mellem fordoblingsårets afkast og EPS ved at se på 

tendenslinjen. Selskabet med det højeste afkast på 3.363 % har en EPS på -5,14. Ligeledes har selskabet med 

det laveste afkast på 101 % en EPS mellem 0,4 og -0,06. Det fremgår af scatterplottet, at de fleste selskaber 

i populationen har en EPS mellem -1,5 og 0,5. I forhold til consumer discretionarys EPS er der flere selskaber 

i healthcare, der har en negativ EPS. Denne konklusion stemmer overens med karakteristikaet fra første del 

af analysen, hvor en EPS på 0 og derunder var fælles for healthcare-vinderne (se afsnit 5.1.2.1). I bilag 33 er 

der gengivet en forstørret graf for bedre at kunne se spredningen i afkastet. Det fremgår af den forstørrede 

graf, at variationen i afkastet er størst blandt de selskaber, der har en EPS mellem 0 og -1. 

 
Tabel 5.46 - Simpel regression EPS for healthcare-populationen. 
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Det fremgår af regressionsoutputtet, at EPS-koefficienten er negativ ligesom for de andre EPS-koefficienter 

for den samlede population og consumer discretionary. Dog er koefficienten væsentligt mere negativ, hvilket 

kan skyldes, at der er flere selskaber i healthcare med negative EPS-værdier. Korrelationen er således negativ. 

P-værdien er tæt på nul, hvilket betyder, at EPS er signifikant på 0,01 signifikansniveau. SK-kolonnen i ANAVA-

outputtet illustrerer, at modellen forklarer 3,0E+02 af den totale variation på 1,2E+03, hvilket giver en 𝑅2 på 

0,2495. Modellen kan altså forklare 24,95 % af variationen i Y, hvilket er forskelligt fra den samlede 

population og consumer discretionary hvis forklaringsgrader er væsentligt lavere, på henholdsvis 10,36 % og 

8,96 %. Modellens forklaringskraft, 𝑅2, er altså middel set i forhold til skalaen over en acceptabel 

forklaringsgrad (Afsnit 3.5.5). Dette er ligeledes tilfældet for justeret 𝑅2 med en værdi på 0,2403. EPS er 

derfor bedre til at forklare variationen i afkastet for healthcare-vinderne end for de andre populationer. Den 

simple regressionsmodel skrives som: 

 

𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐻𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑐𝑎𝑟𝑒 = 1,87 − 1,80 ∗ 𝐸𝑃𝑆 

 
Det kan dermed konkluderes, at regressionsmodellen, der udelukkende inkluderer EPS, er med til at forklare 

24,95 %-variationen i afkastet for healthcare-populationen. Da der ikke er andre signifikante variabler, er det 

ikke muligt at undersøge, om modellen kan forbedres. Dette er altså den endelige model for healthcare.  

 

5.2.1.2.3 Industri – industrials 

Resultaterne fra de simple regressionsanalyser for industrials-populationen kan ses i nedenstående oversigt.  

 

Tabel 5.47 - Simpel regressionsoversigt for industrials-populationen. 

 

For den tredje industri, industrials med 53 selskaber, fremgår ROIC og ROA som signifikante, da deres p-

værdier er under 0,01 signifikansniveau, hvilket betyder, at nulhypotesen for disse kan afvises. De to 

signifikante variabler vil blive analyseret yderligere i dette afsnit og i den multiple analyse, mens de øvrige 

variabler kan ses i bilag med regressionsoutput og scatterplot (Bilag 37). Sammenlignet med den første del 

af analysen blev ROE, ROA og debt to equity vurderet til at være karakteristika, dog forekommer ROE og debt 
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to equity ikke signifikante, hvilket vil sige, at det ikke er muligt at afvise nulhypotesen vedrørende de to 

nøgletal. Derimod fremstår ROIC signifikant, hvilket ikke var et kategoriseret karakteristikum i første del af 

analysen. Det bør ligeledes bemærkes, at industrials-populationen hverken har book to market ratio eller 

EPS som signifikante variabler, hvilket var tilfældet for ovenstående industrier. Dette understøtter således 

beslutningen om at opdele i industrier, hvilket ikke havde været muligt at opfange under første del alene. 

 

5.2.1.2.3.1 ROIC 

Afsnittet indeholder en undersøgelse af sammenhængen mellem ROIC og aktiekursens fordobling for 

vinderne i industrials.  

 

Figur 5.6 - Scatterplot af ROIC for industrials-populationen. 

 

Scatterplottet viser en negativ korrelation mellem ROIC og fordoblingsårets afkast i industrials. Op ad y-aksen 

er den procentvise stigning i aktiekursen, og hen ad x-aksen er ROIC.  

 

Der har tidligere været foretaget en undersøgelse af, hvilken påvirkning traditionelle finansielle 

performancemål, som ROIC, havde på 408 af de største indiske selskabers aktieafkast (Narayan & Reddy, 

2018, s. 774). Artiklen konkluderede, at ROIC var negativt korreleret med selskabernes afkast, hvilket 

understøtter fundet i regressionen for industrials-populationen. Forskerne bag denne artikel testede 

ligeledes korrelationen mellem ROIC og afkastet i forskellige industrier, hvor blandt andet industrials i deres 

population også angav en negativ korrelation (Narayan & Reddy, 2018, s. 774). Selvom undersøgelsen er 

foretaget i Indien, og ikke USA, betyder en lav ROIC højere afkast for både disse amerikanske vindere i USA 

og i Indien. Undersøgelserne stemmer dog ikke overens med teorien, der argumenterer for, at en høj ROIC 

medfører et højere afkast (Afsnit 3.2.1.3). Koller et al. mener derimod, at ROIC først resulterer i højere afkast, 

når man ser over 10 år eller mere, da selskaber skal kunne opretholde en høj ROIC over længere tid, for at 

den er værdiskabende, da de blot kan have haft en kortvarig succes (Afsnit 3.2). Da projektets tidshorisont 
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kun er tre år, kunne resultatet af regressionen derfor have været anderledes, hvis tidshorisonten havde været 

længere. 

 

Størstedelen af datapunkterne ligger med en ROIC mellem 0 og 15 %, men der forekommer også negative 

ROIC-ratioer, hvilket skyldes, at årets resultat er negativt. Intervallet med den største variation i afkastet er 

mellem en ROIC på 0 og 10 %. Selskabet med det højeste afkast på 527 % har en ROIC på -74 %. Ligeledes har 

selskabet med det laveste afkast på 101 % en ROIC på -16 %. I forhold til healthcare-industrien har industrials 

kun 3,8 % af sin population, som har et afkast over 300 %, hvorimod healthcare har 12 %32.  

 

Tabel 5.48 - Simpel regression ROIC for industrials-populationen. 

 

Regressionsoutputtet for den kørte model med ROIC som den forklarende variabel og afkastet som den 

afhængige variabel er som omtalt signifikant på 0,05-niveau. Det bekræftes, at ROIC er negativt korreleret 

med afkastet med en koefficient på -2,57, hvilket giver en forholdsvis stor enhedsændring af afkastet. Det vil 

sige, ændres ROIC med én enhed (ét procentpoint), så ændres afkastet med -2,57. P-værdien på 0,0001 er 

under 0,05 og derfor signifikant på et 99 %-niveau, hvorfor nulhypotesen kan afvises. Dette bekræftes også 

af 95 %-konfidensintervallet, der ikke indeholder 0 og spænder over -3,8115 og -1,3297. ROIC er det nøgletal 

på tværs af alle industrier og den samlede population, der har den største 𝑅2 og justeret 𝑅2. Dette indikerer, 

at ROIC er unik for denne industri, idet ROIC ikke forekommer signifikant i de andre populationer. 𝑅2 på 

0,2532 betyder, at modellen forklarer 25,32 % af variationen i Y ved ændring i ROIC, og har derfor en middel 

forklaringsgrad i forhold til intervallet for acceptable regressionsmodeller (3.5.5). ROIC medtages i en 

multipel regressionsmodel for at undersøge, om modellen kan forbedres. Modellen kan skrives som: 

 
32 I healthcare har 10 ud af 83 et afkast over 300 %, og i industrials er det to ud af 53, som har et afkast over 300 %. 
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𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 = 1,66 − 2,57 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 

 

5.2.1.2.3.2 ROA 

Dette afsnit indeholder en undersøgelse af sammenhængen mellem ROA og afkastet over fordoblingsåret. 

 

Figur 5.7 - Scatterplot af ROA for industrials-populationen. 

 

Scatterplottet ovenfor viser en negativ sammenhæng mellem den procentvise stigning i aktiekursen over 

fordoblingsåret op ad y-aksen og ROA ud ad x-aksen. Størstedelen af ROA-værdierne ligger mellem 0 og 10 

%, hvilket også er intervallet med den største spredning i afkastet. Yderpunktet med det højeste afkast ligger 

på 527 % og har en ROA på -47 %, hvor det mindste afkast på 101 % har en tilsvarende ROA på -12 %.  

 

Det er også værd at nævne, at de højeste værdier af ROA langtfra har nogle af de højeste afkast. Et studie af 

korrelationen mellem EPS, ROA og 50 filippinske selskabers aktiekurs fandt frem til en negativ korrelation 

mellem ROA og aktiekursen, hvilket også er konklusionen her, hvis man ser på tendenslinjen i scatterplottet 

(Menaje Jr., 2012). Normalt vil man forvente, at en høj ROA betyder et mere profitabelt selskab, og dermed 

en øget aktiekurs. Dog har flere tidligere studier dokumenteret en stærkt negativ korrelation mellem vækst 

i selskabers aktiver og aktieafkastet. Det betyder, at en stigning i aktiver ikke nødvendigvis resulterer i en 

stigning i årets resultat. Hvis aktiverne stiger, men årets resultat forbliver uændret, falder ROA (Cooper, 

Gulen, & Schill, 2009). Forskerne, der testede de 408 indiske selskabers finansielle performancemål op imod 

aktieafkastet, fandt ligeledes ROA til at være negativt korreleret med afkastet for industrials-selskaberne, 

hvilket er fælles for disse industrials-vindere (Narayan & Reddy, 2018, s. 774). En lav ROA betyder altså et 

højere afkast, hvis man ser på konklusionen for de to forrige studier samt industrials-populationens 

scatterplot. 
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Tabel 5.49 - Simpel regression ROA for industrials-populationen. 

 

Ud fra regressionsoutputtet forekommer ROA negativt korreleret med afkastet, hvilket bekræfter 

scatterplottets negative hældning. Koefficienten på -3,4675 vil sige, at ved én enhedsændring i ROA (ét 

procentpoint) så vil det estimerede afkast ændres med 3,4675. Modellens p-værdi er langt under 0,05 og 

dermed et signifikansniveau på 99 %, hvorfor nulhypotesen kan afvises. Det lave konfidensinterval bekræfter 

dette ved, at den nedre og øvre værdi på hhv. -5,3176 og -1,6173 ikke indeholder nul (0). Modellen, med en 

𝑅2 på 0,2173, forklarer 21,73 % af variationen i afkastet for industrials-populationen. Tilsvarende er justeret 

𝑅2 på 0,2019, hvilket også er relativt højt, idet modellen har en middel forklaringskraft (Afsnit 3.5.5). På trods 

af den relative høje 𝑅2, i forhold til de andre modeller blandt industrierne, medtages ROA i en multipel 

regressionsmodel. Modellen kan skrives som: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐼𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 = 1,65 − 3,46 ∗ 𝑅𝑂𝐴 

 
I afsnit 4.2.4 blev der gjort klart, hvilke slags erhverv de fire udvalgte industrier indeholder. Populationen 

industrials, indeholder blandt andet bygge- og konstruktionsselskaber, flyselskaber m.m., hvilket er meget 

aktiv-tunge selskaber, hvorfor det er interessant, at ROA viste sig at være signifikant kun i denne industri.  

 

5.2.1.2.4 Industri – information technology 

Dette afsnit indeholder en kort redegørelse for undersøgelsen samt resultaterne fra regressionerne af 

variablerne i information technology-industrien. 
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Tabel 5.50 - Simpel regressionsoversigt for information technology-populationen. 

 

Information technology-populationen er den eneste population, der ikke har vist at have nogen signifikante 

variabler. Dette indikerer altså, at ovenstående nøgletal ikke er lige så gode til at forklare variationen i 

information technology-populationens afkast sammenlignet med resten af populationerne. Fra første del af 

analysen blev ROE, ROIC og debt to equity vurderet til at være karakteristika for denne industri. Dog er disse 

altså ikke med til at forklare variationen i afkastet, idet de er insignifikante. Det vurderes stadig, at de er med 

til at karakterisere populationen, idet variablerne indikerer, at information technology er forskellig fra den 

samlede population, de andre industrier og industristandarderne. Regressionsoutput og scatterplot kan ses 

i bilag 38.  

 

5.2.1.3 Opsummering på simpel regression 

Ud fra ovenstående analyse kan følgende simple regressionsmodeller opstilles for populationerne: 

 

Tabel 5.51 - Samlet oversigt af populationernes simple regressionsmodeller. 
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Analysen af den samlede population kom frem til to simple regressionsmodeller, som have en svag, men 

acceptabel forklaringsgrad bestående af henholdsvis book to market ratio og EPS, som forklarende variabler. 

De to modellerne havde begge en negativ korrelation med den afhængige variabel, afkastet. 

For consumer discretionary var det ligeledes to simple regressionsmodeller med book to market og EPS, som 

havde en acceptabel, men svag forklarende effekt, hvilket overordnet betød, at modellerne kunne bruges til 

at forklare noget af variationen i den afhængige variabel.  

EPS var for healthcare den eneste acceptable simple model med et middel niveau, hvilket betød, at modellen 

er i stand til at forklare noget af variationen i den afhængige variabel. 

Fra analysen af industrials viste ROIC og ROA at være de simple regressionsmodeller, der kunne på et middel 

acceptabelt niveau forklare variationen i den afhængige variabel og samtidige være signifikante.  

Fra analysen af information technology var der ingen signifikante modeller med en acceptabel 

forklaringsgrad til at beskrive variationen i den afhængige variabel, hvorfor modellerne ikke kan anvendes. 

Variablerne, der forekom signifikante, vil blive testet i en multipel regressionsanalyse, og som beskrevet i 

afsnittet 3.5.4 om multipel regression vil variablerne bliver tilføjet én ad gangen, startende med de to 

variabler med de laveste p-værdier. Healthcare og information technology-populationen vil ikke blive 

medtaget i den multiple regression, da de ikke har nok signifikante variabler. 

 

5.2.2 Multipel regressionsanalyse 

I dette afsnit bliver der set nærmere på sammenhængen mellem de signifikante variabler fra den simple 

regression og afkastet. Afsnittet indeholder en undersøgelse af diverse multiple regressionsanalyser med 

henblik på at finde den model, der er bedst til at forklare stigningen i afkastet, og derfor undersøges der, om 

en multipel regressionsmodel er bedre end de simple modeller.  

 

5.2.2.1 Den samlede population 

I den multiple regressionsmodel for den samlede population inddrages book to market ratio og EPS. Hertil vil 

der blive kommenteret på modellens F-test, 𝑅2, justeret 𝑅2, koefficienter, p-værdier samt 

konfidensintervallet. Disse vil ligeledes blive sammenlignet med den simple regression. Fremgangsmåden vil 

være den samme som for de individuelle industrier nedenfor. 
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Tabel 5.52 - Multipel regression for den samlede population. 

 

Den multiple model har resulteret i, at koefficienterne er steget i forhold til de simple regressioner, hvor 

book to market er gået fra -1,4616 til -1,1815, og EPS fra -0,5032 til -0,4609. Det betyder, at sammenhængen 

mellem koefficienterne og afkastet er blevet en anelse mindre negativ. Outputtet kan fortolkes på den måde, 

at afkastet falder med 1,18, når book to market ratio stiger med én enhed, samtidig med at EPS holdes 

konstant. Omvendt falder afkastet med 0,46, når EPS stiger med én enhed, og book to market ratio er 

konstant. 

 

De respektive p-værdier er stort set uændrede og vil derfor ikke blive kommenteret yderligere på. Modellens 

F-test er klart signifikant, hvorfor nulhypotesen kan afvises med større sikkerhed, det vil sige, at både book 

to market ratio og EPS er med til at forklare variationen i afkastet, Y. Dette kan også ses på 95 %-

konfidensintervallerne, hvor nul (0) ikke er en del af intervallerne.  

Modellens 𝑅2 ligger på 0,1365, hvilket er en forbedring sammenlignet med de simple modeller. Dette er 

ligeledes konklusionen for den justerede 𝑅2 på 0,1317, da forklaringsgraden er en anelse højere end for de 

to individuelle modellers33 forklaringsgrader; book to market ratio på 0,0489 og EPS på 0,1011 (Afsnit 

5.2.1.1). Det betyder, at den multiple model har fået en middel forklaringsgrad sammenlignet med de simple 

regressioner, der havde svage forklaringsevner, hvilket også viser en forbedring af modellen for den samlede 

population (Afsnit 3.5.5). Da modellen både er mere signifikant, og forklaringsgraden er højere sammenlignet 

med de to simple regressioner, vurderes det derfor, at den multiple model forklarer mere af variationen i 

 
33 Simple regressionsmodellers. 
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afkastet, hvilket indikerer en bedre model, hvorfor denne vælges som den endelige model for den samlede 

population. Modellen kommer til at se således ud: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 2,69 − 1,18 ∗ 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 0,46 ∗ 𝐸𝑃𝑆 

 

5.2.2.2 Opdelt i industrier  

Afsnittet indeholder en undersøgelse af multiple regressionsmodeller over de individuelle industrier. I de 

følgende multiple regressionsanalyser vil der blive set på consumer discretionary og industrials-population, 

da de havde flere end blot én signifikant variabel, modsat healthcare, der kun havde én og information 

technology, der ingen havde. 

 

5.2.2.2.1 Consumer discretionary 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af undersøgelsen af den multiple regressionsmodel for consumer 

discretionary med book to market ratio og EPS som uafhængige variabler. 

 

Tabel 5.53 - Multipel regression for consumer discretionary-populationen. 

 

Både book to market ratio og EPS-koefficienterne er næsten uændrede i forhold til de simple regressioner 

(Afsnit 5.2.1.2.1), hvorfor der ikke vil blive kommenteret yderligere derpå. Afkastet er 1,56, når både book to 

market og EPS er nul (Stock & Watson, 2015, s. 236). Der kan ses, at koefficienten for book to market er 

blevet mere signifikant (gående fra 0,0071 til 0,0055), hvilket også er gældende for EPS-koefficienten (der er 

gået fra 0,0237 til 0,0179). Afkastet falder således med 0,346, når book to market ratio stiger med én enhed, 

hvis EPS holdes konstant – og omvendt. 
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Den multiple regressionsmodel er ligeledes mere signifikant på 99 %-niveau, med en F-test på 0,0016, end 

for de to simple modeller (på henholdsvis 0,0071 og 0,0237), hvilket blandt andet indikerer, at modellen for 

consumer discretionary-populationen er forbedret. Nulhypotesen kan dermed afvises..  

Modellens forklaringsgrad, med en 𝑅2 på 0,2115, er forbedret set i forhold til de simple modeller på 

henholdsvis 0,1245 og 0,0896. Det betyder, at den multiple model forklarer 21,15 % af variationen i afkastet 

for consumer discretionary-selskabernes aktier. Modellen er middel i forklaringsniveau, hvor den med de 

simple modeller var svag (Afsnit 3.5.5). Derudover har modellen en justeret 𝑅2 på 0,1823, hvilket ligeledes 

er en forbedring i forhold til de to simple modeller, hvor book to market ratio havde en justeret 𝑅2 på 0,1086, 

og EPS en justeret 𝑅2 på 0,0731. 

 

En multipel regression, der inddrager de to signifikante variabler fra den simple regression, har således 

resulteret i en forbedret F-test, 𝑅2 og justeret 𝑅2. Det vurderes derfor, at denne model forklarer mere af 

variationen i aktieafkastet end de simple regressioner for consumer discretionary-populationen, hvorfor 

denne multiple model vælges som den endelige forklaringsmodel og ser således ud: 

 
𝐴𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑦 = 1,57 − 0,046 ∗ 𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 − 0,064 ∗ 𝐸𝑃𝑆 

 

5.2.2.2.2 Industrials 

Afsnittet undersøger den multiple regression bestående af ROIC og ROA som forklarende variabler og 

afkastet som den afhængige variabel. 

 

Tabel 5.54 - Multipel regression for industrials-populationen. 
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Koefficienterne for både ROIC og ROA er ændret væsentligt i forhold til de simple regressioner (Afsnit 

5.2.1.2.3). ROIC er gået fra -2,57 til -8,51, hvorfor ROIC har fået en mere negativ sammenhæng med afkastet. 

ROA gik fra -3,46 til 8,77, det vil sige, at koefficienten er gået fra at have en negativ til at have en positiv 

sammenhæng med afkastet. Det fremgår endvidere, at ROIC er blevet mindre signifikant (fra 0,0001 til 

0,0288), men stadig er signifikant på et 0,05-niveau, hvorfor nulhypotesen stadig kan afvises. Afkastet falder 

med 8,52, når ROIC stiger med 1 %, samtidig med at ROA holdes konstant (Stock & Watson, 2015, s. 235). 

Modsat er ROA blevet insignifikant med en p-værdi på 0,1177, og det er derfor ikke muligt at afvise, at den 

ikke er forskellig fra nul (0), hvilket betyder, at modellen er væsentligt forringet.  

 

Den overordnede multiple regressionsmodel forbliver signifikant på 99 %-niveau, med en F-test på 0,000019, 

hvilket er lavere end for de to simple modeller (hhv. ROIC: 0,0001 og ROA: 0,0004). Nulhypotesen kan dermed 

afvises. Modellen har en 𝑅2 på 0,2893, hvilket betyder, at den forklarer 28,93 % af variationen i afkastet for 

industrials, hvilket ikke er langt fra de simple modeller på henholdsvis 0,2532 og 0,2173. Dog har modellen 

fået en stærk forklaringsgrad sammenlignet med de simple, som havde middel (Afsnit 3.5.5). Endvidere er 

den justerede 𝑅2 på 0,2608, ligesom for de øvrige multiple regressionsmodeller, en forbedring set i forhold 

til de simple, hvor ROIC havde en justeret 𝑅2 på 0,2386, og ROA en justeret 𝑅2på 0,2019.  

 

En årsag til, at forklaringsgraden (𝑅2) er forbedret, kan være inkludering af to variabler, samtidig med at 

populationen ikke er blevet større og i forvejen ikke er særlig stor (Afsnit 3.5.3). Årsagen til, at ROA er blevet 

insignifikant, kan være, at der er imperfekt multikollinearitet mellem ROA og ROIC (Afsnit 3.5.6.2). Måden, 

hvorpå man kan identificere, om dette er gældende, er at se på scatterplottet mellem de to variabler: 

 

Figur 5.8 - Scatterplot af ROA mod ROIC for industrials-populationen. 
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Det kan tydeligt ses, at der foreligger en lineær sammenhæng mellem ROIC og ROA. Det betyder, at modellen 

kan have estimeret ROA-koefficienten ukorrekt, da den direkte påvirkning af ROA på afkastet ikke kan 

udledes og derved er blevet insignifikant. Et problem er således, at man ikke kan være sikker på, at p-

værdierne er korrekte, hvorfor det er svært at vurdere, hvilke variabler der bør indgå i modellen (Stock & 

Watson, 2015, s. 251). Da imperfekt multikollinearitet kan påvirke både koefficienten og p-værdien, er det 

derfor ikke muligt at konkludere, om ROA bør indgå i den multiple model. En måde, hvorpå imperfekt 

multikollinearitet kan elimineres, er at fjerne ROA fra modellen, dog risikerer man omitted variable bias 

(Stock & Watson, 2015, s. 252). Da der er risiko for, at én af koefficienterne og dens p-værdi er estimeret 

ukorrekt, er den multiple model derfor ikke forbedret, men er behæftet med usikkerhed. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at den multiple regression, der inddrager ROIC og ROA, ikke har 

formået at forbedret modellen, hvorfor de to simple regressioner er bedre til at forklare variationen i 

aktieafkastet for industrials-populationen.  

 

5.2.2.3 Opsummering af multipel regression 

Dette afsnit indeholder en opsummering af resultaterne fra den multiple regressionsanalyse. Resultaterne 

fra den multiple regressionsanalyse er samlet i nedenstående tabel, hvor de essentielle værdier kan aflæses.  

 

Tabel 5.55 - Samlet oversigt af populationernes multiple regressionsmodeller. 

 

Den multiple regressionsmodel for den samlede population viste sig at være signifikant på et 95 % niveau 

med en forbedret forklaringsgrad på 13,65 %, gående fra 5,15% og 10,36 % fra de to simple modeller. Det 

acceptable forklaringsniveau gik derfor fra svag til middel. Den multiple model for consumer discreationary-

populationen havde også en forbedret forklaringsgrad, hvilket resulterede i en middel forklarende effekt i 

forhold til de svage simple modeller. 

Analysen af den multiple model for industrials, blev modsat den samlede- og consumer discreationary-

populationen, ikke acceptabel. Dette skyldes at ROA var insignifikant, med en p-værdi på 0,1177, samtidig 
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med, at modellen er påvirket af imperfekt multikollinearitet. Det betyder, at der er risiko for, at estimaterne 

af ROA, henholdsvis koefficienten og p-værdien, er estimeret forkert, hvorfor modellen er præget af 

usikkerhed. Selvom modellen har en høj forklaringsgrad, er modellen usikker. Det var for healthcare og 

information technology-populationen, som tidligere nævnt, ikke muligt at sammensætte en multipel model.  

 

5.2.3 Opsummering på anden del af analysen 

Dette afsnit indeholder en gennemgang af de opnåede resultater fra anden del af analysen. På baggrund af 

både den simple og den multiple regressionsanalyse er følgende modeller fundet til bedst at kunne forklare 

populationernes variation i afkastet. Nedenstående tabel er opstillet på baggrund af analysens opnåede 

resultater. 

 

Tabel 5.56 - Oversigt over den valgte regressionsmodel for populationerne. 

 

Det fremgår af tabellen, at en multipel model bestående af book to market ratio og EPS er den fortrukne 

model til at forklare den samlede populations variation i afkastet. Den samlede populations multiple model 

var prioriteret over de simple modeller, fordi forklaringsgraden var forbedret og signifikansniveauet var tæt 

på nul (0). Den multiple model for consumer discretionary-industrien er ligeledes den fortrukne model over 

de simple modeller bestående af book to market ratio og EPS. Den multiple model er valgt, fordi modellen 

har en bedre forklaringsgrad i forhold til book to market ratio og EPS hver for sig.  

 

De simple regressionsmodeller var bedst For healthcare og industrials-selskaberne. Healthcare havde kun én 

signifikant variabel bestående af EPS som forklarende variabel, hvorfor der ikke kunne foretages en multipel 

regression og den valgte model består derfor af den simple model. Den multiple model for industrials-

vinderne resulterede i en insignifikant model, som var præget af usikre estimater af ROA, hvorfor de to simple 

regressionsmodeller af ROIC og ROA vurderes til at forklare industrials’ afkast bedre. Information technology-

populationen havde ingen signifikante variabler, hvorfor det ikke var muligt at skabe en acceptabel model. 
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5.3 Opsummering af resultater for analysen 

I analysen blev der foretaget to undersøgelser. Den første del af analysen havde til formål at udlede 

karakteristika for de fem valgte populationer, hvor der blev taget udgangspunkt i Reinganums metode for 

udvælgelse af fælles karaktertræk. Måden, hvorpå disse karakteristika blev vurderet, var at se på mønstre og 

intervaller i tabeller, men også gennem en indbyrdes sammenligning mellem populationerne, 

industristandarder samt tidligere litteratur. Den anden del af analysen bestod i en undersøgelse af de fundne 

karakteristika fra første del samt de øvrige nøgletals sammenhæng med selskabernes aktiekurser. Hertil blev 

både simple og multiple regressioner opstillet, hvorefter én model for hver population blev valgt, ud fra 

hvilken der var bedst til at forklare variationen i populationernes afkast. Analysen kom dermed frem til 

nedenstående resultater:  

 

Tabel 5.57 - Opsummering af både første og anden del af analysen. 

 

Analysen af den samlede population resulterede i, at tre variabler blev kategoriseret som karakteristika. 

Variablerne der udgjorde et karakteristikum var antal af udestående aktier, book to market ratio og EPS. Book 

to market ratio og EPS indgår samtidige i den valgte multiple regressionsmodel for den samlede population 

til at beskrive variationen i afkastet. 

For healthcare var variablerne EPS og debt to equity ratio kategoriseret som karakteristika, dog viste det sig 

kun at være EPS der var signifikant. Den valgte model var derfor en simpel regressionsmodel bestående af 

EPS, som beskrivende variabel.  

Vinderne i consumer discretionary populationen kunne beskrives ved variablerne book to market ratio, ROA 

og debt to equity ratio, hvor disse tre var de eneste karakteristika. Den fortrukne model til at forklare 
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variationen i afkastet var en multipel regressionsmodel, der indeholder karakteristikaene book to market 

ratio og EPS. Hverken ROA eller debt to equity var signifikante, hvorfor disse ikke indgår i modellen. 

Analysen af information technology industrien mundede ud i, at tre variabler blev kategoriseret som 

karakteristika som er henholdsvis ROE, ROIC og debt to equity. Dog var der ingen signifikante variabler eller 

nøgletal i regressionen, hvorfor det ikke var muligt at finde en model, der kunne beskrive variationen i 

populationens afkast.  

For Industrials udgør variablerne ROA, ROE og debt to equity ratio karakteristika. Det var dog kun ROA og 

ROIC, som var signifikante, hvorfor de begge indgik i regressionsanalysen. Selvom de to forklarende variabler 

var signifikante, resulterede analysen i, at de to simple regressionsmodeller var bedre til at forklare 

variationen i afkastet end den multiple model. 

 

Ud fra ovenstående analyse, indikerer resultaterne, at vinderne i industrierne varierer i form af både 

karakteristika samt forklarende modeller. Dette kan blandt andet ses ved at den samlede populations 

karakteristika og model er forskellig fra de andre populationers, dog med enkelte ligheder. Det betyder, at 

de amerikanske vindere på nogle punkter ligner hinanden, men industrien har også noget at sige i forhold til 

beskrivelsen af vinderne. 

 

Kapitel 6 - Diskussion 

Diskussionen er opdelt i to afsnit. Det første afsnit tager fat i resultaterne fra regressionsanalysen og ser på, 

om der kan være nogen forklaring på koefficienternes negative fortegn. Det andet afsnit diskuterer, om 

metoden kan have haft betydning for analysens resultater.  

 

6.1 Regressionsresultater 

Analysen kom frem til en række regressionsmodeller for populationerne. Alle koefficienterne viste sig at være 

negative, hvorfor det kunne være relevant at se på mulige forklaringer på dette ved blandt andet inddragelse 

af behavioral finance. I figur 6.1 kan det ses, at lidt over en tredjedel af vinderne (121 selskaber) fordoblede 

deres aktiekurser i 2010 og 108 selskaber i 2013 (se bilag 40 for fordeling af fordoblinger på industriniveau). 
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Figur 6.1 - Oversigt af fordoblinger fordelt på år. 

 

2010 var året efter recessionen sluttede, der var et resultat af den amerikanske boligboble og den globale 

finansielle krise. Krisen startede med en subprime-realkreditudlånskrise i 2007 og udvidede sig senere til en 

global finansiel krise, da investeringsbanken Lehman Brothers gik konkurs i september 2008. Disse 

begivenheder resulterede i en global økonomisk recession, som varede fra 2007 til juni 2009. Boligboblen 

påvirkede alene 56 % af hele USA, og amerikanske aktier faldt med 40 % igennem hele perioden 

sammenlignet med niveauet, før krisen startede (Forbes_1, 2020). Dette kan også ses i nedenstående tabel, 

der illustrerer S&P 500-indekset, som faldt i 2007 fra 1913,48 til 1.100,43 medio 2009, hvilket udgør det 

omtalte 40 % fald.  

 

Figur 6.2 - Historisk S&P 500-indeks34. 

 
34 (Macrotrends, 2020). 
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Det amerikanske S&P 500 var altså røget ind i et ”Bear market”35 samtidig med en recession36. Sammenlignet 

med tidligere årtiers recessioner er S&P 500 i gennemsnit steget med over 15 % i det efterfølgende år 

recessionen sluttede, og flere studier viser, at markedet altid formår at komme tilbage og i nogle tilfælde 

overgå højdepunktet, før krisen satte ind (Forbes, 2020). Som det kan ses i ovenstående graf, kan det store 

opsving i 2010, hvor 121 selskaber fordoblede sig, således forklare den negative book to market-koefficient, 

da markedet overvurderer selskaberne efter at være kommet ud af krisen. Investorer kan således være 

påvirket af optimisme/overconfidence (Afsnit 3.4.1.2).  

 

Book to market ratio er ofte associeret med vækstforventninger, hvilket blandt andet kan måles ved at se på 

landets vækst i BNP. Under en recession er landets BNP også påvirket, idet selskaber ikke kan performe på 

grund af nedsat forbrug hos forbrugere, højere arbejdsløshed m.m., hvilket resulterer i et fald i BNP 

(Pettinger, 2017).  

 

Figur 6.3 – Årlig BNP-vækst i USA37 og USA's økonomiske vækst38. 

 

Med faldende vækst i landet kan man derfor formode, at det kan påvirke investorers forventninger til vækst 

negativt, hvilket påvirker aktiekurserne. Det fremgår af figur 6.3, at i 2009 til 2010 steg BNP samt landets 

økonomiske vækst kraftigt, hvilket yderligere kan bekræfte den negative book to market-koefficient. Det kan 

skyldes, at investorer får mere tiltro til markedet, hvilket skaber ”overconfidence” som nævnt ovenfor. Til at 

bekræfte denne hypotese kunne det være relevant at se på korrelationen i perioden før 2010 og dermed se, 

om tendensen er skiftende. Det ville være interessant at se, om book to market ratio i krisetider er positivt 

korreleret med afkastet, da investorer kan undervurdere markedet som et resultat af forringet økonomi i 

 
35 Hvilket betyder, at der har været et 20 % fald sammenlignet med seneste højdepunkter. 
36 Defineret som to eller flere kvartaler med negativ vækst i BNP. 
37 (Bank, 2020). 
38 (Pettinger, 2017). 
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landet. Når krisen er ovre og landet begynder at komme på fode igen, kan book to market efterfølgende være 

negativt korreleret, som analysens resultater viser. 

 

Ifølge efficient markedsteori afspejler aktiekurserne al tilgængelig information, hvorfor det undrer, at de 362 

vindere har fordoblet deres aktiekurs, som ikke nødvendigvis er et resultat af selskabernes egen 

performance. Som ovenfor nævnt kan dette muligvis forklares gennem “overconfidence”, herunder 

optimisme, som behavioral finance-teorien definerer (Afsnit 3.4.1.2). Når økonomien begynder at stige igen, 

samtidig med at aktiekurserne ligeledes gør det, bliver investorer overmodige, hvilket får aktiekurserne til at 

stige yderligere (Akerlof & Shiller, 2009). Investorernes overmodige adfærd kan ligeledes føre til cognitive 

dissonance, hvor Investorer ignorerer vigtige informationer for at undgå mental ubalance. Hvis investorerne 

for eksempel har fuld tro til markedet, kan de ignorere informationerne der ellers indikerer det modsatte 

(Afsnit 3.4.1.1). Dette resulterer i, at aktiekurserne ikke afspejler deres fundamentale værdi grundet 

investorernes irrationelle adfærd. 

 

Selvom regressionsmodellerne viser signifikante nøgletal, og dermed viser, at variabler kan forklare noget af 

variationen i aktiekursen, indikerer ovenstående, at selskabernes aktiekurser også er præget af 

makroøkonomiske begivenheder, der påvirker investorernes adfærd. Det kan ses i figur 6.2, at markedet er 

stigende på langt sigt, men undervejs oplever relativt store udsving. Eksempelvis i forbindelse med 

recessionen blev investorer overmodige, da markedet begyndte at vende. Det kan blandt andet skyldes, at 

investorer overreagerer på informationer, der er mindre relevante, og underreagerer på relevant 

information, idet de kan søge informationer der bekræfter deres egne forventninger og defineres som 

confirmation bias (Afsnit 3.4.1.1). Som en afledt effekt kan markedet blive mere volatilt, hvilket kan være 

reflekteret i et lavt book to market ratio (Afsnit 3.4.1.2). Dette understøtter den efficiente markedsteori, der 

argumenterer for, at markedet er efficient på langt sigt, men er inefficient på kort sigt (Afsnit 3.3). Koller et 

al. argumenterer ligeledes for dette, idet han mener, at aktiekurser i højere grad er præget af forventninger 

til markedet på kort sigt (Afsnit 3.2).  

EPS-koefficienten er negativ for de tre regressionsmodeller, den er i, henholdsvis den samlede population, 

healthcare og consumer discretionary. Som nævnt i teoriafsnittet og i analysen er en høj EPS normalt et tegn 

på et profitabel selskab, hvilket sender et positivt signal til investorerne og dermed en højere aktiekurs. En 

mulig årsag til, at EPS er negativt korreleret med afkast, kan blandt andet ligge i investorernes overconfidence 

og optimisme til markedet, da det ikke er selskabernes egen økonomiske vækst, der indikerer at bidrage til 

fordoblingen, idet EPS-tendensen er negativ. Makroøkonomiske begivenheder samt investorers irrationelle 

adfærd kan dermed have bidraget til selskabernes fordobling i aktiekursen. 
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Regressionsmodellerne understøtter ikke den efficiente markedsteori, idet der er variabler som EPS og book 

to market ratio, der kan være med til at forklare variationen i selskabernes aktieafkast, hvilket indikerer af 

aktiekurserne ikke følger en random walk (Afsnit 3.3). Dog kan det ses i figur 6.1, at der året efter ikke er 

særlig mange selskaber, der fordobler sig, hvilket kan betyde, at tendensen er mere tilfældig, hvilket igen 

understøtter efficient markedsteori. Regressionens resultater kan derfor tyde på, at markedet er inefficient 

på kort sigt, men efficient på længere sigt. Dette kan dog ikke bekræftes fuldstændig, da projektet kun har 

en periode på tre år. 

 

ROIC og ROA er begge nøgletal, der ser på selskabernes profitabilitet, hvorfor det giver mening, at begge 

koefficienter har samme fortegn. Koller et al. argumenterer for, at aktiekurserne ikke afspejler nøgletal som 

ROIC (og dermed ROA) på kort sigt, da selskaberne skal opretholde en høj ROIC og ROA over længere 

perioder, for at det skaber værdi og dermed reflekteres i aktiekurserne. I stedet argumenterer Koller et al. 

for, at en 10-årig periode er bedre, hvis man skal undersøge, hvorvidt ROIC og ROA er afspejlet i aktiekursen 

(Afsnit 3.2). Det kunne derfor være interessant at se, om nøgletallene bliver positivt korreleret med 

aktieafkastet, hvis man kørte en regression med en periode på 10 år. 

 

Diskussionen viser, at vindernes aktiekurser også er præget af makro faktorer samt investorers forventninger, 

hvilket gør det vanskeligt, at finde fremtidige vindere på baggrund af fundne karakteristika og modeller, da 

det er uvis, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Reinganum (1988) gav den forudsætning, at hvis historien 

gentog sig, kunne hans strategier være relevante, hvilket også kan anvendes på disse resultater. Hvis 

historien gentager sig, kan disse resultater anvendes til at finde fremtidige vindere på det amerikanske 

aktiemarked.   

 

6.2 Metode 

Dette afsnit diskuterer, hvorvidt projektets resultater kan være påvirket af et mindre optimalt metodevalg, 

herunder fremgangsmåden, der er anvendt til at udlede karakteristika eller data, hvor populationsdesignet 

kan udgøre en faktor. 

 

Undervejs i projektet blev der lagt vægt på, at der var hentet inspiration ved den fremgangsmåde, som 

Reinganum udledte karakteristika på. Det betød derfor, at minimum 75 % af populationen skulle besidde et 

unikt karaktertræk, der kunne ses i de opstillede tabeller, konstrueret efter Reinganums egne modeller. 

Reinganum udtrak både data på sine valgte variabler og vinderne fra O’Neil-databasen. Selvom O’Neil-

databasen er anvendt af mange institutionelle investorer, har Reinganum ikke selv samlet sin population, 
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hvilket kan have skabt bias i hans undersøgelse. Dog vurderes O’Neil-databasen som pålidelig, den er anvendt 

verden over, samtidig med at den er skabt af kendt investor, der har skrevet flere bøger (O'Neil, 2020). Det 

er således ikke hans data, der betvivler hans videnskabelige metode. Der kan dog stilles spørgsmål til, hvor 

videnskabelig hans metode har været, når variablerne blev kategoriseret som karakteristika. I 

karakteriseringen af fælles karakteristika ser Reinganum udelukkende på mønstre i tabellerne for de enkelte 

variabler. Med blandt andet price/book og relative strength blev disse vurderet som karakteristika ved, at 

størstedelen af populationen lå inden for en værdi, der var vurderet efter Reinganums egne observationer. 

For eksempel konkluderede han, at vinderne havde en price book ratio under 1, ved at 73 % af selskaber 

handles til under deres bogførte værdi i købskvartalet og kvartalerne op til (Reinganum, Selecting Superior 

Securities, 1988, s. 20). Supplerende refererede han til tidligere studier, der enten viste samme resultater 

eller modsat. Reinganum holder altså ikke karakteristikaene op imod selskaber, der ikke er “vindere”, og ej 

heller industristandarder. Derved risikerer han at udnævne en variabel som et karakteristikum, selvom “ikke 

vinderne” deler samme karakteristika. Projektet har dog forsøgt at minimere denne risiko ved at 

sammenligne med industristandarder. Det var ikke muligt at sammenligne med selskaber, der ikke har 

fordoblet deres aktiekurs, da Coronaperioden forhindrede os i at få adgang til Bloomberg. Det kunne derfor 

være interessant at sammenligne analysens resultater med “ikke vinderne” i stedet for industristandarder 

for at se, om de udledte karakteristika stadig gælder. 

Dog kan Reinganums undersøgelsesmetode stadig være valid, idet han tester sin teori op imod 2.057 

amerikanske selskaber, hvor disses afkast outperformede S&P 500-indekset (Reinganum, Selecting Superior 

Securities, 1988). 

 

Længden på de tre år, som projektet ser på, kan være for kort til at opfange mønstre i nøgletallene på længere 

sigt. For eksempel. argumenterede Koller et al. for, at ROIC ikke blev afspejlet i aktiekursen, hvis man så over 

en treårig periode, da forventningerne spiller en større rolle. Her mente Koller et al., at en 10-årig periode 

ville være mere gunstig (Afsnit 3.2), da det gør det muligt at vurdere, om mønstre, karakteristika og deres 

sammenhæng med afkastet er vedvarende over en længere periode. Det bliver således tydeligere at se, om 

et mønster er en kortvarig succes, eller om det reelt set er selskabets kontinuerlige præstation. For 

industrials-populationen viste ROIC at være negativt korreleret med afkastet, men hvis dataperioden havde 

været længere, kunne korrelationen måske være positiv. Det skyldes, at selskaberne skal opretholde en høj 

ROIC over længere tid for at være reflekteret i aktiekursen. En længere periode kunne derfor også have 

betydning for koefficienternes fortegn i regressionsmodellerne.  
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Størrelsen på populationen kan endvidere have påvirket analysens resultater, specielt for 

industripopulationerne, hvilket var henholdsvis 83, 57, 53 og 43 selskaber. I dataafsnittet blev der beskrevet 

en række justeringer, som var foretaget af data (Afsnit 4.2). Hvis selskaberne med forskudt regnskabsår, eller 

de selskaber, som ikke efterkom minimumskravet for antal perioder, altså under 13 perioder, ikke var udtaget 

fra populationen, kunne industripopulationerne have været større og dermed være mere repræsentative for 

de karakteristika, der udledtes. I Bloomberg var datakriteriet ét kalenderår, hvorfor selskaber, der havde 

fordoblet aktiekursen inden for et kalenderår, ikke kom med i dataudtrækket. Hvis disse selskaber blev 

inkluderet, ville datamængden øges, og risikoen for at være påvirket af “representative” bias, som Pompian 

(2012) definerer i afsnit 3.4.1.1, kunne således mindskes. Selvom Pompian (2012) refererer til dette bias i 

relation til investorers begrænsede kognitive evner, kan det også anvendes på mængden af selskaber i 

populationerne. Det skyldes, at der kan være taget beslutninger på baggrund af et for lille datasæt, og 

dermed kan man have ladet en lille gruppe repræsentere en hel population eller industri. Valget af 

populationernes størrelse blev dog understøttet af både Reinganum, hvor den samlede population er 140 

selskaber større end hans, samt andre studier, der også har haft små stikprøver (Afsnit 4.2.4). Alt andet lige 

kunne en større mængde af selskaber påvirke resultaterne, idet der kunne inddrages flere datapunkter, som 

kunne gøre mønstrene tydeligere.  

 

Kapitel 7 - Konklusion 

Målet med specialet har været at besvare problemformuleringen:  

Hvilke fælles karakteristika har vinderne på det amerikanske aktiemarked, der som minimum har fordoblet 

deres aktiekurs over ét kalenderår, hvis man ser dem som en samlet population og på industriniveau, og kan 

disse karakteristika samt finansielle nøgletal forklare selskabernes fordobling i aktiekursen? 

 

Afhandlingen undersøgte fællestræk for 362 amerikanske aktieselskaber over en periode fra 2010 til 2018, 

hvis aktiekurs er fordoblet på ét kalenderår, ved at se på en bred vifte af variabler. I løbet af processen blev 

vinderne opdelt i fem populationer, idet der var en formodning om, at selskaberne var forskellige og 

afhængige af industrien, de befandt sig i; én samlet population bestående af alle 362 selskaber og de fire 

største industrier bestemt ud fra antallet af vindende selskaber, der var i hver industri. De fire populationer 

inkluderede consumer discretionary på 57 selskaber, healthcare på 83, industrials på 53 og information 

technology med 43 selskaber. Opdelingen i industrierne muliggør adskillelsen af unikke karakteristika mellem 

den samlede population og industrierne. 
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Til at udlede karakteristika blandt vinderne blev 37 variabler udvalgt og opstillet i tabeller, som skulle 

anvendes til analysebrug. Disse bestod af regnskabs- og balanceposter, finansielle nøgletal samt børsdata. 

Variablerne blev udvalgt på baggrund af et teoretisk samt empirisk fundament, idet tidligere litteratur og 

fagfolk har anvendt disse til at evaluere selskaber. 

 

Analysen af vinderne blev opdelt i to afsnit. Den første del søger inspiration fra Reinganums artikel “The 

Anatomy of a stock market winner” i forhold til den fremgangsmåde, karakteristika blev udvalgt på. 

Karakteristikaene for de fem populationer blev således udledt gennem en analyse af de 37 variabler, hvor de 

variabler, der havde unikke mønstre, adskilte sig fra de andre populationer og industristandarder blev 

karakteriseret som karakteristika.  

 

Klarlæggelsen af karakteristikaene for vinderne på det amerikanske marked både for den samlede population 

og industrierne hver især resulterede i en række forskellige karakteristika. Det var fælles for de 362 vindere, 

at de havde mere end 20 mio. udestående aktier, og at tallet var stigende i årene op til fordoblingen. Den 

samlede population og healthcare-industrien var ligeledes karakteriseret ved at have en lav indtjening per 

aktie. Yderligere blev vinderne i den samlede population og consumer discretionary generelt handlet til en 

højere markedsværdi end deres bogførte værdi. Fælles for alle industripopulationerne var debt to equity 

ratio, da vinderne enten var mere eller mindre gearede end resten af markedet. Analysen kom endvidere 

frem til, at consumer discretionary og industrials-populationen var ringere end det gennemsnitlige selskab 

til at konvertere investering i aktiverne til profit. Information technology og industrials kunne begge beskrives 

ved ROE, da vinderne var generelt bedre til at forrente ejernes egenkapital end deres respektive industrier i 

gennemsnit. Slutteligt var information technology-vinderne bedre til at konvertere investeret kapital til profit 

end det gennemsnitlige selskab i industrien. Karakteristikaene kan summeres således for hver population: 

Samlede population 
• Antal udestående aktier  Over 20 mio. udestående aktier 
• EPS   Under 0,64 
• Book to market ratio  Under 1 

Healthcare 
• EPS   På 0 og derunder 
• Debt to equity ratio  Over 0,25 

Consumer discretionary 
• Book to market ratio  Under 1 
• ROA   Under 12 % 
• Debt to equity ratio  Under 2,62 

Information technology 
• ROE   Over -15 % 
• ROIC   Over -37 % dog mere hen imod positiv 
• Debt to equity ratio  Over 0,69 
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Industrials 
• ROA   Under 10 % 
• ROE   Over -10 % 
• Debt to equity ratio  På 1 

 

Endvidere havde healthcare nogle identificerende fællestræk, som dog ikke udgjorde en karakteristika. 

Fællestrækkene beskrev industriens vindere med generelt lave regnskabspost-niveauer sammenlignet med 

de andre vindere. Da populationerne er generelt beskrevet ved forskellige karakteristika, understøtter det 

formodningen om, at industrierne er forskellige. Det er derfor vanskeligt at finde fælles karakteristika, som 

beskriver alle vinderne sammen under et sæt af generelle fælles karakteristika. 

 

Den anden del af analysen tog de fundne karakteristika fra første del af analysen samt de øvrige finansielle 

nøgletal og foretog en simpel regressionsanalyse for at teste, om de havde en signifikant betydning for 

fordoblingen i selskabernes aktiekurs. De signifikante variabler havde alle en negativ korrelation med 

afkastet, hvorfor aktiekursen påvirkes negativt, når én af værdierne øges. Yderligere havde ingen af 

modellerne en stor forklaringsgrad, hvorfor det formodes, at der var andre faktorer, der beskrev variationen 

i aktiekursen. Efterfølgende blev de signifikante variabler inkluderet i en multipel regression for hver 

population, hvor målet var at opnå en bedre forklarende model. 

 

Regressionsanalysen viste, at en multipel regressionsmodel bestående af book to market ratio og earnings 

per share som beskrivende variabler, var den bedste model til at forklare variationen i afkastet for den 

samlede population. Modellen havde en middel forklaringsgrad, hvilket understøtter anvendelsen af 

modellen for den samlede population. For consumer discretionary var en middel forklarende multipel 

regressionsmodel bestående af EPS og book to market ratio ligeledes den bedste til at forklare industriens 

afkast. For healthcare var det ikke muligt at foretage en multipel regression, idet EPS var den eneste 

signifikante variabel, hvorfor en simpel regressionsmodel blev vurderet at være den bedste for denne 

population. Selvom modellen bestod af én variabel, havde modellen en middel forklaringskraft, hvilket er 

acceptabelt i forhold nogle af de andres industriers svage simple modeller. Variationen i industrials-

populationens afkast kunne bedst beskrives ved to simple regressioner af henholdsvis ROIC og ROA, hvor 

begge modeller havde en middel forklaringsgrad. For information technology-industrien var det ikke muligt 

at finde en passende model, da der ikke var nogen signifikante variabler.   

 

Til sidst blev resultaterne fra regressionsanalysen diskuteret. Først blev koefficienternes negative fortegn 

diskuteret, i forhold til hvorvidt makroøkonomiske begivenheder eller irrationelle investorer kan have 

betydning med inddragelse af efficient markedsteori og behavioral finance. De signifikante modeller 
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understøtter ikke efficient markedsteori, idet der er variabler, som kan være med til at forklare variationen i 

selskabernes aktieafkast, hvilket indikerer, at aktiekurserne ikke følger en random walk. Endvidere var der 

indikation på, at irrationelle investorer havde en påvirkning på aktiekursen, hvorfor det taler for, at markedet 

er inefficient på kort sigt. Dog var der indikation på, at markedet er efficient på længere sigt, da to tredjedele 

af fordoblingerne sker på to år, henholdsvis 2010 og 2012, hvilket kan skyldes makroøkonomiske faktorer og 

derfor kan betyde, at tendensen er mere tilfældig. Det blev endvidere diskuteret, at populationsdesignet, 

analysemetoden og tidsperioden kan have betydning for resultaterne.  

Det kan konkluderes, at vinderne på det amerikanske aktiemarked kan beskrives ud fra nogle få unikke 

variabler, både når man ser på vinderne samlet og på industriniveau. Desuden blev der fundet en 

regressionsmodel for hver population, der kunne forklare variationen i deres afkast med undtagelse af 

information technology-industrien.  

 

Specialet kan anvendes til at vide, hvordan nutidens vinderne fra 2010-2018 i USA ser ud. Hvis historien 

gentager sig, som Reinganum selv forudsætter, kan resultaterne være med til at finde fremtidige vindere. 

Efficient markedsteori argumenterer for, at aktiekurserne følger en random walk, hvorfor det er usandsynligt, 

at historien gentager sig, idet fremtiden ikke længere vil være tilfældig, men forudsigelig. Modellerne kan 

derfor allerede være forældet ifølge efficient markedsteori. 

 

7.1 Perspektivering 

Igennem specialeforløbet blev der affødt nye interessante områder som kan være relevante at udbygge 

specialet med. Disse vil blive præsenteret kort i dette afsnit.  

 

7.1.1 Investeringsstrategi 

En klassisk udvidelse af projektet kunne være at inddrage et investeringsaspekt, hvor fokusset er at komme 

frem til guideline og indsigt i hvilken strategisk sammensætning af disse variabler, der kan føre til en 

succesfuld investeringsstrategi der blandt andet slår markedet. Reinganum byggede sin undersøgelse på 

antagelsen om, at hvis historien gentager sig så ville vindernes karakteristika udgøre et fundament og basis 

for en succesfuld investeringsstrategi. 

 

7.1.2 Kontrolgruppe 

Det kunne også være interessant at undersøge, som næste step i studiet af vinderne på aktiemarkedet, om 

de fundne karakteristika nu også kan spotte nye potentielle vinder på aktiemarkedet. Dette ville understøtte 

resultaterne fra analysen yderligere, idet der testes på en gruppe, hvorpå karakteristikaene ikke er udledt 
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fra. Derved sikres det, at modellerne og karakteristikaene ikke tilfældige eller bestemt ud fra den tid vinderne 

befinder sig i.  

 

Endvidere, blev der i diskussionen snakket om, betydningen makrofaktorer og irrationelle investorer har på 

aktiekursen, hvorfor det kunne være relevante, at inddrage en kontrolgruppe til at teste om koefficienterne 

skifter fortegn ved brug af en anden periode. Skiftet kunne indikere, at begivenheder kan have en tilfældig 

og usystematisk indvirkning på aktiekurserne, samtidig med at investorernes adfærd kan ændre sig 

afhængige af, hvilken tid de befinder sig i. 

 

7.1.3 Nyt marked  

Det kunne være interessant at undersøge om de samme karakteristika er gældende for et andet marked og 

industrierne deri eller om vinderne ville blive beskrevet forskelligt igennem andre karakteristika. Det vil 

betyde, ved anvendelse af afhandlingens fremgangsmåde, at der skal indhentes data og specifikationer på 

vinderne fra det nye marked over den samme periode. De samme forudsætninger og betingelser, som 

afhandlingen bygger på, skal være til stede i undersøgelsen for at resultaterne kan være sammenlignelige. 
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