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Abstract  

This paper challenges the efficient market hypothesis, by testing to which degree it is possible 

to outperform the S&P500 index based on historic firm specific characteristics. An article by 

Marc Reinganum (1988) ‘The Anatomy of a Stock Market Winner’ analyzes the common 

characteristics of extreme stock market winners on the American stock market in 1970-1983. 

His article is the foundation for the methods used in this paper. Building on Reinganums 

methods, this paper analyzes which firm specific characteristics characterize an extreme stock 

winner, while simultaneously differentiate between extreme stock winners and extreme stock 

losers. 

  23 firm characteristics are tested, based on 117 extreme winners and 113 extreme losers in 

the period 2002-2018, in order to evaluate which metrics has the best ability to predict future 

extreme winners. To justify the claim that historic firm specific metrics can signal future 

development in stock prices, economic and empirical evidence is researched and showcased. 

Six firm characteristics are found to have an ability to differentiate extreme stock winners and 

extreme stock losers. These characteristics are used to form three investment strategies, which 

are then tested, in order to examine the strategies’ ability to generate buy signals, and their 

ability to outperform the S&P500 index. All three strategies manage to obtain a 2-year average 

excess return between 7%-26%. 

  Furthermore, this paper puts Reinganums trading strategies to the test, in order to test whether 

his strategies performs well out-of-sample in the period 2007-2016. His adjusted 9-screen 

strategy does not have success during this period. His 4-screen strategy, albeit not as impressive 

as during his initial period, outperforms the S&P500 index with a 2-year average excess return 

of 14,97%. 

  In this paper, the importance of incorporating an industry perspective to an analysis based on 

firm characteristics is also highlighted. Firm characteristics can vary a lot across industries, 

which can impact tendencies found and conclusions drawn. 

  Lastly, this paper discusses certain issues of quantitative analysis, such as survivorship bias, 

data snooping, subjectivity in methods and how to overcome them. Although this paper to some 

degree is subject to biases such as survivorship bias and data snooping, it is concluded to be 

unlikely that these biases are the only reason for the success of the strategies examined. It is 

however not recommended to implement the strategies until out-of-sample tests has been 

conducted. 
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1. Introduktion 

1.1 Motivation 

Kvantitative analyser baseret på finansielle tal har skabt meget røre og har historisk været 

grobund for mange banebrydende finansielle analyser og resultater. Markowitz (1952) 

opstillede moderne porteføljeteori på baggrund af kvantitative analyser, hvilket han senere 

vandt nobelprisen for. Sidenhen har mange akademikere forsøgt at gøre ham kunsten efter, 

hvor det specielt har været i fokus at finde en sammenhæng mellem historiske 

virksomhedsspecifikke tal og virksomhedens fremtidige udvikling i aktiekurs. Hensigten har 

været at udfordre den generelle konsensus om efficiente markeder, der har gjort sig gældende, 

siden Eugene Fama (1970) præsenterede tesen i sin afhandling (Nobelprize, 2020). 

  

Meget forskning på området har fundet tendenser til en kobling mellem historisk data og 

fremtidig aktieudvikling og har givet et afgørende argument for, at kapitalmarkeder potentielt 

ikke er efficiente i samme grad, som Famas (1970) hypotese antyder. Påstanden om, at investor 

kan slå markedet på baggrund af offentligt tilgængelig information, har fanget forfatterne af 

denne afhandling. Specielt Marc Reinganums artikel fra 1988: ‘The Anatomy of a Stock 

Market Winner’ har vækket interesse, hvor han ved hjælp af kvantitativ analyse forsøger at 

finde fælles karakteristika for ekstreme aktievindere. På baggrund af denne information laver 

han to strategier, der viser sig at klare sig bedre end S&P 500 i perioden 1970-1983. 

Reinganums simple tilgang og imponerende resultater vakte forfatternes nysgerrighed. De 

finansielle aktiemarkeder har ændret sig markant siden 1988, hvilket gav incitament til at 

undersøge, om de imponerende resultater stadig gør sig gældende på det moderne aktiemarked. 

Dertil var det interessant at undersøge, hvorvidt det er muligt, med udgangspunkt i hans 

metoders simple tilgang, at videreudvikle strategierne. Det var en motivationsfaktor at udfordre 

ideen om at kunne slå markedet med en simpel tilgang til kvantitativ analyse, som står i kontrast 

til statistiske test, som ofte benyttes i kvantitative analyser.  

  Forfatterne af denne afhandling er ikke bekendte med tidligere forskning, som videreudvikler 

Reinganums strategier og testmetoder med udgangspunkt i den simple og letforståelige tilgang. 

Ligeledes er forfatterne ikke bekendte med tidligere litteratur, som forsøger at belyse de 

problematikker, der kan være i forbindelse med at bruge hans simple kvantitative analyser til 

at bygge en succesfuld strategi.  
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1.2 Marc Reinganums artikel (1988) - The Anatomy of a Stock Market 

Winner 

Der vil igennem hele afhandlingen refereres til Reinganums artikel, og det vurderes derfor at 

være afgørende for læserens forståelse af indeværende afhandling at blive introduceret til 

Reinganums resultater og metode. Dette afsnit forsøger at skabe tilstrækkelig grobund for 

resten af afhandlingen. Læseren opfordres til selv at læse Reinganums artikel for at opnå det 

bedst mulige output af indeværende afhandling. 

  Reinganums artikel tager udgangspunkt i ekstreme aktievindere og definerer dem som aktier, 

der er steget mere end 100% over et kalenderår. Han postulerer, at ekstreme aktievindere har 

fælles karakteristika, inden de oplever den markante stigning i aktiekursen, hvilket kan 

udnyttes af en investor til at opnå købssignaler og dermed slå markedet. Reinganum tester sin 

hypotese ved at opstille de karakteristika, han tester på, i tabeller, der viser percentil-

fordelingen for alle 222 udvalgte ekstreme aktievindere i hans definerede analyseperiode i 

årene 1970-1983. Som eksempel vises nedenfor hans test på P/B for hans 222 udvalgte aktier: 

 
Tabel 1: Reinganums percentiltabel (Kilde: Reinganum (1988)) 

Som det fremgår, viser han fordelingen af P/B i percentiler for de 222 aktier. 164 af de 222 

aktier (73,9%) havde på tidspunktet, inden de blev en ekstrem aktievinder, en P/B på under 1, 

hvilket han bruger som sit første købskriterie. Reinganum tester på et bredt udvalg af 

forskellige virksomhedsspecifikke tal og finder frem til 9 niveauer, som er gode at bruge som 

købskriterier for at identificere ekstreme vinderaktier, inden aktien oplever den markante 

stigning i aktiekursen. Disse 9 købskriterier kan ses i tabellen nedenfor. 

 
Tabel 2: Reinganums købskriterier (Kilde: Reinganum (1988) og egen tilvirkning) 
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Reinganums købskriterier bliver altså defineret på baggrund af virksomhedsspecifikke 

karakteristika. Det vil også gøre sig gældende i indeværende afhandling, hvor der testes på et 

bredt udvalg af virksomhedspecifikke karakteristiska. I den resterende del af afhandlingen vil 

"metrics" blive brugt som en bred betegnelse for disse karakteristika. Metrics dækker dermed 

over virksomheders tal på resultatopgørelsen og balancen samt målbare karakteristika såsom 

total shares, price per share og volumen. 

  Reinganum benytter de 9 købskriterier til at opstille to strategier. Den ene inddrager alle 9 

købskriterier (9-screen strategi), og den anden inkorporerer de 4, som individuelt finder de mest 

profitable aktier (4-screen strategi). Med udgangspunkt i 9-screen strategien bliver en aktie 

købt, hvis den på et givent tidspunkt lever op til alle ni kriterier på samme tid. Hans 9-screen 

strategi genererer 453 individuelle købssignaler og opnår et imponerende gennemsnitligt 2-

årigt excess return på 50,65%. Til sammenligning genererer hans 4-screen strategi 10.543 

købssignaler og opnår et gennemsnitligt 2-årigt excess return på 37,14%. Disse resultater er 

yderst imponerende, og Reinganum finder ikke, at afkastet kan forklares ved en øget 

systematisk risiko målt som beta.  

1.3 Problemformulering 
Der har gennem årtier været fokus på kvantitative metoder til udvælgelse af vindere og tabere 

på aktiemarkedet. Med udgangspunkt i Reinganums artikel fra 1988 vil afhandlingens 

forfattere forsøge at genbesøge hans metoder og undersøge, om det er muligt at videreudvikle 

dem. Dette leder til afhandlingens overordnede spørgsmål: 

  

Hvordan kan investor succesfuldt lave en strategi, der outperformer markedet gennem 

analyse af ekstreme vinder- og taberaktier? 

  

Dette søges belyst ved løbende at undersøge og besvare følgende underspørgsmål: 

  

For at skabe et teoretisk fundament stilles nedenstående to underspørgsmål: 

•   Hvilken teoretisk litteratur taler henholdsvis for og imod, at markederne er efficiente i 

den klassiske forstand? 

•   Hvordan kan udvalgte metrics være medvirkende til at forklare prisudviklingen i 

aktiepriser? 

Reinganums (1988) strategier og metoder undersøges empirisk med udgangspunkt i 

nedenstående underspørgsmål: 
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•   Hvilke resultater opnår Reinganums investeringsstrategier i perioden 2007–2016 for 

amerikanske aktier? 

•   Med udgangspunkt i Reinganums testmetoder, i hvilken grad er det muligt at forbedre 

hans strategi? 

Resultaterne af analysen diskuteres med udgangspunkt i følgende to underspørgsmål:  

•   Hvorvidt er det muligt at slå markedet kontinuerligt med en strategi, der bygger på en 

analyse af ekstreme aktier? 

•   Bør investorer være forsigtig med at anvende resultater baseret på analyser udført i 

indeværende afhandling samt Reinganums artikel? 

 

Underspørgsmålene har til formål at danne grundlag for besvarelsen af det overordnede 

spørgsmål og ligeledes sørge for en rød tråd gennem afhandlingen.  

 

Det har været afgørende i indeværende afhandling at opnå robuste empiriske resultater for at 

kunne danne grobund for troværdige konklusioner. Der har således været fokus på en grundig 

databehandling og metode for at opnå retvisende resultater, hvor statistiske bias undgås så vidt 

det er muligt.   

1.4 Kildekritik 
I forlængelse af ovenstående er det relevant at nævne Bloomberg, som er kilden til det 

empiriske datasæt i indeværende afhandling. Det er afgørende, at den anvendte data, som 

danner grobund for det meste af afhandlingens analyse, er så korrekt som muligt. Bloomberg 

anses for at være en pålidelig datakilde. Bloomberg er en internationalt anerkendt database, 

som bliver brugt verden over af alverdens uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Valget af 

Bloomberg som datakilde blev foretaget på baggrund af en udførlig sammenligning af ulemper 

og fordele mellem Bloomberg og Thomson Reuters Datastream, som er den anden oplagte 

database, Copenhagen Business School (CBS) tilbyder. Dette vil blive uddybet i afsnittet om 

databearbejdning.   

  

Afhandlingens scope med at undersøge, hvordan aktievindere kan udvælges på aktiemarkedet, 

er et emne, som rammer bredt i forhold til tidligere litteratur. Emnet dækker over litteratur, der 

forsøger at forklare, hvorvidt det er muligt at slå markedet eller ej. Ligeledes dækker emnet 

over tidligere litteratur, der undersøger, hvorvidt forskellige historiske metrics kan bruges til at 

forklare fremtidige aktieafkast. Metrics dækker som nævnt tidligere over virksomheders 
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regnskabstal og andre virksomheds specifikke karakteristika. Der inddrages derfor et 

omfattende udvalg af relevant akademisk litteratur og videnskabelige studier i afhandlingen for 

at give indsigt i de berørte finansielle emner og teorier. Det har været afgørende at inddrage 

litteratur med et højt fagligt niveau og en høj grad af pålidelighed. Den anvendte litteratur er 

derfor, så vidt det har været muligt, fra velansete tidsskrifter med udgivelser af internationalt 

anerkendte og hyppigt citerede forskere, hvorfor kilderne anses som stærkt pålidelige. 

 

Afhandlingen baseres på sekundær data, da den baseres på data udarbejdet af andre 

personer/institutioner end afhandlingens forfattere. Den sekundære data består først og 

fremmest af datasættet fra Bloomberg, som anses for at have en høj reliabilitet og validitet. 

Validitet henviser til, om kilden anses for at være god til at besvare problemformuleringen, 

mens reliabilitet henviser til kvaliteten af kilden. Dataen fra Bloomberg har i høj grad været 

fundamentet for afhandlingen og været grobund for at kunne besvare problemformuleringen, 

hvorfor validiteten anses for at være høj. Som nævnt tidligere anses kvaliteten af dataen fra 

Bloomberg for at være høj og deraf reliabiliteten. Dertil består den sekundære data af det brede 

udvalg af tidlige akademiske artikler og studier, som beskrevet ovenfor. Det er vigtigt at 

pointere, at den sekundære data er udarbejdet med en anden hensigt end afhandlingens, hvilket 

problematiserer brugen af deres resultater som belæg for resultater i indestående afhandling. 

Kildernes validitet kan derfor diskuteres, mens deres reliabilitet anses for værende høj, da de 

primært er udgivet af internationalt anerkendte og hyppigt citerede forskere (Andersen, 2013, 

s. 84-87 & s. 136-140).  

1.5 Metode  
Empirien, der anvendes i afhandlingen, stammer jf. ovenstående afsnit om kildekritik fra 

Bloomberg, dvs. én database. Det har derfor ikke været nødvendigt at tage højde for forskelle 

i data i forhold til opgørelser, definitioner af regnskabstal, forskellige beregningsmetoder osv. 

Sammen med de korrektioner og overvejelser, der vil blive gennemgået i dataafsnittet, anses 

dataen for højst pålidelig og retvisende. 

  Afhandlingen tager som nævnt udgangspunkt i Reinganums testmetoder og strategier, som 

anvendes på empirien. Herudover anvendes teori fra de ovennævnte velansete akademiske 

artikler og studier til at underbygge og forklare resultater fra analysen, hvorfor der i 

afhandlingen gøres brug af den deduktive metode. Den overordnede problemstilling besvares 

således ved at anvende allerede defineret teori på et isoleret særtilfælde, som i dette tilfælde er 

afhandlingens empiriske datasæt fra Bloomberg. Der gøres ligeledes brug af den induktive 
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metode, da en ny testmetode udvikles, og tre strategier bestemmes på baggrund af den 

empiriske data. Her tages udgangspunkt i dataene, hvor der forsøges at finde sammenhænge 

og på baggrund af dette udvikle strategier, som har til formål at slå markedet i form af excess 

return. Excess return defineres i denne afhandling som værende forskellen i det procentvise 

afkast mellem den undersøgte portefølje/strategi og afkastet på S&P500. Eksempelvis vil en 

strategi have et excess return på 5%, hvis den opnår et årligt afkast på 15%, og S&P500 opnår 

et afkast på 10% over samme periode. 

 

Der eksisterer et utal af metrics, der kan testes på, hvorfor det kan virke uoverskueligt, hvilke 

der bør analyseres, og hvilke der bør sorteres fra. Det blev derfor vurderet at være essentielt at 

beskrive metoden, der er brugt til at udvælge metrics. Til undren for afhandlingens to forfattere 

redegør mange akademiske artikler på området ikke for deres valg af metrics og fravalg af 

andre metrics. Dette kan tyde på, at der er blevet testet på et utal af metrics og kun de mest 

interessante inddraget i artiklerne. Dette kan underbygge data snooping, som er en statistisk 

bias, der dækker over den øgede sandsynlighed for tilfældigt at finde sammenhænge i ens 

datasæt, når et utal af muligheder testes. Data snooping er højst relevant for indeværende 

afhandling og vil løbende blive berørt. En metode til initialt at fastlægge et datasæt af metrics 

var essentielt, da der er begrænset dataadgang på Bloombergs terminaler, og da dataene kræver 

en del bearbejdning, inden analysearbejdet kan påbegyndes. Det var derfor ikke muligt at 

supplere med nye metrics, når først det initiale datasæt var hentet ned og gjort klar til analyse. 

Det betød, at en metric som f.eks. debt, der ikke blev inddraget i det initiale datasæt, ikke kunne 

inddrages senere hen på trods af, at det kunne have været interessant. På den anden side kan 

der argumenteres for, at indhentning af yderligere data kan tendere til data snooping, da det på 

et tidspunkt uundgåeligt ville føre interessante, men potentielt tilfældige resultater med sig. Det 

var altså afgørende, at det initiale datasæt var nøje gennemtænkt, hvorfor der blev udvalgt fire 

kilder til valget af metrics – og dermed ligeledes fravalget af andre metrics. I alt blev 23 metrics 

initialt inddraget i afhandlingen.  

  Den første kilde er metrics, som Reinganum inddrager i sin strategi. Disse er naturligvis 

nødvendige for at kunne teste hans strategi. Det indebærer: Total Return Index/Last Price, Total 

Shares Outstanding (Total Shares), Net Income, Price/Book value of Equity (P/B), Pretax 

Income og Relative Strength Index (RSI). 

  Den næste kilde er akademiske artikler, der specifikt undersøger kendetegn for ekstreme 

vindere og tabere. Beneish et al. (2001) tester ekstreme taber- og vinderaktier på et bredt udvalg 

af metrics. Analysen adskiller sig fra denne afhandling, da der bruges multivariate probit 
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regression, men det forventes, at sandsynligheden for at få interessante testresultater stiger ved 

at inddrage metrics, som Beneish et al. finder resultater på. Det indebærer: Analyst 

Recommendations (Analyst), Revenue og Capital Expenditures (Capx). 

  Som den tredje kilde blev et stort udsnit af akademiske artikler screenet for at få et overblik 

over, hvilke metrics der er meget eksisterende litteratur på og dermed kan være interessante at 

have med for at bekræfte/afkræfte eksisterende konklusioner. Det indebærer: Price/Earnings 

(P/E), Beta, Volumen, Market Capitalization (Market Cap), det Frie Cash Flow (FCF), Invested 

Capital, Receivables, Earnings Before Interest Taxes and Amortization (EBITDA), Enterprise 

Value (EV), Research & Development (R&D) og Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

  Den sidste kilde er metrics, som afhandlingens forfattere var overrasket over ikke at finde 

meget eksisterende litteratur på, og som intuitivt kunne være gode til at forklare 

prisudviklingen på en aktie og evt., om den bliver en ekstrem performer. Det indebærer: Return 

on Invested Capital (ROIC) og Economic Value Added (EVA). 

En samlet liste over Bloombergs forklaringer af hver metric kan ses i bilag 1. 

 

Afslutningsvis anses det for essentielt at belyse metoden, der anvendes til at vurdere, hvorvidt 

metrics har en evne til at forklare fremtidig aktiekurs. I afhandlingen benyttes såkaldte 

decilanalyser. Decilanalyser inddeler aktier i 10 deciler, alt efter hvor højt niveau hver akties 

metric ligger på i forhold til de resterende aktiers metrics.  

  Beneish et al. (2001) tester som nævnt ovenfor også metrics for at finde tendenser til at blive 

en ekstrem vinder. De finder, at ekstreme vindere og ekstreme tabere er ens på mange metrics. 

Ud fra denne observation kan det virke problematisk at teste på ekstreme vinderaktier, uden at 

sætte resultaterne i perspektiv til ekstreme taberaktier for at sikre sig, at metrics, man finder 

resultater på, ikke også giver købssignaler på ekstreme tabere. Denne fremgangsmåde benyttes 

i afhandlingen. Et datasæt på 230 ekstreme aktier blev defineret i afhandlingen, fordelt på 117 

ekstreme vindere og 113 ekstreme tabere. De 230 aktier og deres tilhørende metrics er 

grundstenen i denne afhandlings analyse og dem, som decilanalysen vil tage udgangspunkt i. 

Det blev vurderet, at hvis mere end 60% af ekstreme vindere fremgik i de øverste fem deciler 

(top 50%) eller de nederste fem deciler (bund 50%), så var der tendens til sammenhæng mellem 

den pågældende metric og dens evne til at forklare, om en aktie blev en ekstrem vinder. Kun 

metrics, der lever op til kriteriet om 60% i 5 deciler, samt de metrics, Reinganum tester på, vil 

blive inkluderet og arbejdet med i afhandlingen. Det postuleres ikke, at resultater, der ikke 

opfylder kriteriet, ikke er interessante, men de ekskluderes for at udnytte den begrænsede plads 

bedst muligt. Alle resultater vil være at finde i bilag 2. En uddybning af fremgangsmåden og 
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hvilke tanker der ligger bag udvælgelsen af de 230 ekstreme aktier, vil være at finde i analysen. 

Yderligere vil en diskussion af implikationerne ved at benytte denne simple metode være at 

finde i anden del af diskussionsafsnittet. 

1.6 Afgrænsninger og antagelser  

Grundet afhandlingens tids- og pladsrestriktioner har det været afgørende at afgrænse sig fra 

visse områder. På trods af at nogle af disse områder kan virke interessante for læseren at få 

uddybet og inkluderet i afhandlingen, er de ekskluderet, da udgangspunktet har været at 

minimere unødig kompleksitet, optimere værdien i afhandlingen og have afhandlingens scope 

for øje. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i det amerikanske aktiemarked og inkluderer kun aktier 

noteret på amerikanske børser. Dette betyder også, at den primære regnskabspraksis for 

selskaberne er US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Regnskabspraksis som 

IFRS (international Financial Reporting Standards) vil altså ikke have et fokus i denne 

afhandling. Som en approksimation for en markedsportefølje vil markedsindekset S&P500 

benyttes igennem afhandlingen. Det er ligeledes det indeks, Reinganum (1988) benytter. 

Petersen et al. (2017) udpensler vigtigheden af, at virksomheder har ens regnskabspraksis og 

klassificerer regnskabsposter ens, når de sammenlignes. Gør det sig ikke gældende, kan det 

skabe støj og forstyrre konklusioner, når virksomheders regnskabstal sammenlignes. Petersen 

et al. anbefaler, at regnskaber gennemgås for at sikre sig mod sådan støj. Denne detaljegrad 

vurderes at være uden for denne afhandlings scope, da årsregnskaber for over tusind selskaber 

henover en 17-årig periode ville skulle analyseres. Dertil benyttes metoderne i afhandlingen 

som et redskab til at screene aktier, hvilket implicit betyder, at man ikke har til hensigt at 

gennemgå regnskaber, inden en strategi implementeres, men handler på baggrund af de 

regnskabstal, der er til rådighed. Det antages, at eftersom alle virksomheder i datasættet er 

børsnoterede amerikanske aktier, vil regnskabspraksis være tilnærmelsesvis den samme, og 

dermed vil resultaterne i indeværende afhandling ikke skyldes forskelle heri.  

 

Google Scholar blev anvendt som det primære søgeværktøj til at finde tidligere akademiske 

artikler og studier og blev suppleret med CBS´s søgeværktøj Libsearch. En metodisk 

fremgangsmåde blev anvendt til at identificere relevante artikler om afhandlingens metrics, 

specielt i forhold til afhandlingens afsnit om, hvorvidt metrics tidligere har vist evner til at 
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kunne bruges som værktøj til at forudsige udvikling i aktiepriser. Her blev relevante søgeord 

brugt til at identificere et udvalg af interessante artikler, hvorefter artiklernes litteraturlister 

blev brugt til at søge videre. At kortlægge den samlede litteratur på området er en omfattende 

proces, hvor det kan virke umuligt at vurdere, hvorvidt alt relevant litteratur er afsøgt. Da denne 

afhandling ikke dækker alt relevant litteratur om emnet, kan det ikke udelukkes, at litteratur 

der ikke er inddraget i denne afhandling ville have kunnet påvirke konklusionerne.  

Analysen bygger på en analyse af 23 metrics. Der findes et utal af virksomhedsspecifikke 

metrics, som kan testes på, men denne afhandling afgrænses til disse 23 metrics. Det er ikke 

hensigten med denne afhandling at finde de 23 absolut bedste metrics til analysebrug, men i 

stedet at analysere disse 23 metrics evne til at forklare fremtidig udvikling i aktiekursen.  

Ved udarbejdelsen af forskellige strategier i denne afhandling vil det ikke blive vurderet 

hvilken porteføljestruktur, der er mest optimal. Porteføljerne vil i stedet bygge på en antagelse 

om en ligevægtet fordeling af aktier. 

Denne afhandling tager udgangspunkt i Reinganums (1988) artikel. Hvor hans artikel ikke 

angiver fyldestgørende information, har det været nødvendigt at foretage nogle antagelser for 

at gennemføre testen af hans strategier. Det gør sig gældende for Reinganums 8. købskriterie, 

som bygger på O’Neils datagraph. Da denne ikke har været til at finde information på, antages 

det, at den ikke længere findes. Købskriteriet ekskluderes derfor fra testen af strategien. 

Ligeledes informerer Reinganum ikke om, hvorvidt han tester på daglig, månedlig eller 

kvartalsvis data. Det antages i denne afhandling, at han tester på månedlige data, og det vil 

være udgangspunktet for datasættet.  

Ligesom det gør sig gældende for mange andre akademiske artikler og afhandlinger, vil der i 

denne afhandling ikke blive brugt ressourcer på at beregne, hvilken indflydelse 

transaktionsomkostninger og skat vil have på strategierne.  

Survivorship bias har afgørende betydning for analyser som dem, der er at finde i denne 

afhandling. Survivorship bias forekommer, når analyser ikke inkluderer virksomheder i deres 

datasæt, som er blevet afnoteret eller er gået konkurs i analyseperioden. Denne afhandling 

afgrænser sig fra selskaber, der ikke er noteret på den amerikanske børs d. 31/12 2018. En 

dybere forklaring er at finde i dataafsnittet senere i denne afhandling. Forfatterne er klar over, 

at survivorship bias kan underminere resultaterne i denne afhandling, og begrebet er derfor 

italesat og diskuteret igennem afhandlingen. 
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Der eksisterer et utal af metoder til at måle risiko forbundet med investering i aktier. I 

afhandlingen vil fokus, i stil med Reinganum (1988), være på den systematiske risiko betegnet 

som beta. Hertil undersøges risikopræmier og Treynor ratio. Der afgrænses fra andre 

konventionelle risikomål som standardafvigelse, Sharpe ratio & Value at Risk (VaR). Det 

vurderes, at den systematiske risiko, er mest relevant, da mange af strategierne i afhandlingen 

holder et højt antal af aktier og derfor antages det, at strategierne bortdiversificerer den 

usystematiske risiko.  

Det står forfatterne klart, at ovenstående afgrænsninger og antagelser kan have afgørende 

indflydelse på konklusionerne i denne afhandling, men konklusionerne vurderes dog at være 

skabt på et fundament af solide resultater. 

1.7 Afhandlingens opbygning  

Dette afsnit har til hensigt at give et klart indblik i afhandlingens opbygning og struktur. 

Afhandlingen er bygget op omkring 7 kapitler: 

  

I kapitel 1 afdækkes motivationen bag udarbejdelsen af afhandlingen og afhandlingens 

problemformulering. Dertil afdækkes kildekritik, afgrænsninger og antagelser samt metoden 

brugt til at udarbejde afhandlingen.   

  

I kapitel 2 præsenteres afhandlingens data, og hvordan den er blevet hentet. Samtidig bliver der 

lagt vægt på de overvejelser, der blev gjort omkring valget mellem Bloomberg og Thomson 

Reuters Datastream som database, tidsperiode for analysen, markeder, screeninger og 

korrektioner i datasættet samt survivorship bias. 

  

I kapitel 3 gennemgås relevant tidligere akademisk litteratur og videnskabelige studier, som 

danner grobund for den resterende afhandling. Afsnittet er delt op i to dele. Den første del 

afdækker relevant litteratur omkring efficiente markeder, tilhængere og modstandere af teorien 

om efficiente markeder samt strategier, som har vist sig at kunne slå markedet. Anden del 

redegør for værdiansættelsesmodeller samt for, hvorvidt udvalgte metrics besidder en 

forudsigende evne i forhold til aktiers prisudvikling baseret på tidligere udførte studier.   
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I kapitel 4 præsenteres og analyseres afhandlingens resultater. Analysen er delt op i to dele. I 

del 1 bliver Reinganums to strategier indledningsvist testet på afhandlingens datasæt. Dernæst 

defineres et datasæt af ekstreme vinder og taberaktier, som bruges i den resterende del af del 1 

til at teste metrics og undersøge, hvilken betydning virksomheders industri har på resultaterne. 

I del 2 bruges resultaterne fra del 1 til at udvikle tre strategier, som testes på afhandlingens 

datasæt, og resultaterne analyseres. 

  

I kapitel 5 diskuteres afhandlingens resultater. Der bliver lagt vægt på, hvad der kan forklare 

strategiernes performance, hvorvidt statistiske bias påvirker resultaterne, og hvad investor bør 

være opmærksom på, inden strategier implementeres i markedet. 

  

I kapitel 6 opsummeres afhandlingens hovedpunkter, og problemstillingen besvares. I 

forlængelse heraf kommer kapitel 7, hvor der lægges op til fremtidige undersøgelser på 

baggrund af de interessante spørgsmål, som opstår gennem afhandlingen. 

Nedenstående figur viser for overblikkets skyld afhandlingens struktur og opbygning. 

 
Figur 1: Afhandlingens struktur og opbygning (Kilde: Egen tilvirkning) 
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2. Data 

Som det tidligere er nævnt, afhænger indeværende afhandling i høj grad af de benyttede 

finansielle data. Dataene danner fundamentet for de efterfølgende analyser, diskussioner og 

konklusioner, som bliver udarbejdet igennem afhandlingen. Det vurderes derfor for afgørende 

at bruge tid på at forklare de overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med udvælgelse af 

datasættet, og hvordan det er blevet sikret, at de finansielle data er så retvisende som muligt. 

Korrekte tests kan lede til utroværdige resultater, hvis datasættet er behæftet med fejl. Her kan 

henvises til det kendte ordsprog – garbage in, garbage out. 

  Der vil indledningsvist blive redegjort for valget af datakilde og databehandlingsplatform. 

Dernæst vil overvejelser omkring datasættet med henblik på analyseperiode, virksomheder og 

metrics blive diskuteret. Dette suppleres med de screeninger og korrektioner, som er blevet 

foretaget for at undgå at have fejlbehæftede data. Slutteligt vil begrebet survivorship bias blive 

forklaret, og hvordan dette fænomen kan påvirke de opnåede konklusioner.  

2.1 Valg af datakilde og databehandlingsplatform  

Som studerende på CBS eksisterer der mange muligheder for at hente historiske finansielle 

data. Der findes et stort udvalg af platforme, som på mange områder minder om hinanden, men 

alle har deres fordele og ulemper. De to mest anvendte og anerkendte databaser til indsamling 

af historiske finansielle data er Thomson Reuters Datastream og Bloomberg. Ingen af 

afhandlingens forfattere havde før udarbejdelsen af dette projekt stor erfaring med de to 

databaser, hvorfor en grundigere analyse af fordele og ulemper ved de to platforme blev 

foretaget. 

  Til at behandle den hentede data findes der ligeledes mange oplagte platforme. Afhandlingens 

forfattere har gennem tidligere arbejde med Excel opnået et dybdegående kendskab til 

programmet. Excel er en oplagt databehandlingsplatform til store datasæt, hvor mange 

processer kan strømlines, optimeres og automatiseres gennem programmets allerede 

indbyggede funktioner samt programmeringssproget VBA. Statistiske programmer som R, 

SAS og JMP blev også overvejet, men grundet manglende erfaring i de programmer, og at der 

i denne afhandling ikke bliver foretaget tungere statistiske test, som Excel ikke kan håndtere, 

faldt valget på Excel. 

  Det var derfor afgørende for valget af platform til indhentning af historiske finansielle data, 

at der var et godt sammenspil med Excel. En gennemgang af Bloomberg og Datastream og de 
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to databasers fordele/ulemper vil blive foretaget nedenfor og ender ud i, at Bloomberg bliver 

valgt som database.  

  

Bloomberg 

Bloomberg er en relativ ung platform sammenlignet med Thomson Reuters Datastream. 

Platformen blev grundlagt i 1993 og har siden udviklet sig til en af de mest anerkendte services 

inden for indhentning af finansielle data. Databasen dækker i dag finansielle informationer om 

alverdens økonomier, markeder, selskaber osv. 

  

Bloomberg, fordele 

Tre store fordele ved Bloombergs terminal blev identificeret gennem arbejdet med databasen.    

For det første har CBS syv Bloombergterminaler til rådighed. På disse terminaler har Excel en 

indbygget Bloomberg add-in, som gør det muligt at få adgang til Bloombergs databaser 

gennem Excel. Det er en meget intuitiv proces og nemt at hente dataene. Samtidig er der stor 

fleksibilitet i forhold til, hvordan den efterspurgte data kan opstilles i Excel, hvilket 

simplificerer senere analysearbejde. 

  For det andet har Bloomberg data på et meget bredt udvalg af metrics. Som tidligere beskrevet 

blev 23 metrics udvalgt til den videre analyse. Bloombergs database har alle disse metrics 

tilgængelige, hvilket er en stor fordel ved Bloomberg. 

For det tredje har Bloomberg et nemt og brugervenligt screeningsværktøj til at udvælge aktier. 

Identificering af store indeks og anvendelse af filtre simplificerede udvælgelsen af aktier, som 

skulle indgå i datasættet. 

  

Bloomberg, ulemper 

Det blev erfaret gennem brug af Bloombergs terminal, at der med denne afhandling for øje 

findes tre ulemper ved databasen. For det første har CBS købt en ordning hos Bloomberg, der 

giver adgang til en bestemt mængde data hver måned. Når denne mængde er opbrugt, kan der 

ikke trækkes data fra Bloombergs terminaler før måneden efter.  

  For det andet har Bloomberg som nævnt et screeningsværktøj, hvor man kan anvende 

forskellige filtre til at identificere præcis de aktier, man er interesseret i. Der er dog ikke et 

filter, som kan identificere alle de virksomheder, som er gået konkurs eller af anden grund 

blevet taget af børsen, hvilket besværliggør processen med at undgå survivorship bias. 
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For det tredje opstår der dubletter, når der downloades data på bestemte tidsintervaller som 

månedlig og daglig data. Når sådanne tidsintervaller vælges, er det nødvendigt manuelt at slette 

dubletter for hele datasættet. 

  

Thomson Reuters Datastream 

Thomson Reuters blev grundlagt i 1847 og begyndte i løbet af 1960'erne at levere finansielle 

data, som senere udviklede sig til databasen Datastream. Platformen indeholder ligesom 

Bloomberg en masse finansielle data for alverdens lande, økonomier og virksomheder. I dag 

inkluderer platformen finansielle data på mere end 50.000 aktier fordelt på 64 markeder og 

mere end 25 år. 

  

Datastream, fordele 

Ved brug af Thomson Reuters Datastream blev to fordele identificeret. For det første har 

Thomson Reuters sammenlignet med Bloomberg den helt klare fordel, at der ikke eksisterer 

nogen form for databegrænsning. Det er muligt at hente uanede mængder af data hele året rundt 

uden at være nervøs for, at databasen løber tør for dataadgang. For det andet er Datastream 

meget intuitivt at arbejde med og har ligesom Bloomberg en indbygget Excel add-in. Det var 

nemt at skabe sig overblik, pålægge filtre til at identificere de ønskede aktier og få skabt sit 

datasæt. 

  

Datastream, ulemper   

Det blev erfaret gennem arbejdet med Datastream, at der som udgangspunkt eksisterer fire store 

ulemper ved platformen.  

  For det første har Datastream ikke den samme fleksibilitet som Bloomberg i forhold til, 

hvordan den efterspurgte data visualiseres i Excel. Dette besværliggør efterfølgende 

analysearbejde. For det andet har Datastream ikke data på alle 23 udvalgte metrics. F.eks. har 

platformen ikke data på investeret kapital, RSI, R&D, WACC og Analyst recommendation.     

  For det tredje har Datastream ligesom Bloomberg ikke et velfungerende filter til at identificere 

virksomheder, der af årsager som konkurs, afnotering eller sammenlægning med en anden 

virksomhed ikke længere var at finde på børsen. Platformen har et ”delisted filter”, men filteret 

identificerer virksomhederne frem til en specifik dato uden mulighed for at pålægge et interval, 

hvorfor det ikke er relevant for denne afhandling, da denne afhandlings datasæt strækker sig 

over en begrænset periode på 18 år. 
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  For det fjerde skal der foretages en masse screeninger og korrektioner af dataene fra 

Datastream for at undgå et fejlbehæftet datasæt. Ince og Porter (2006) og Schmidt et al. (2011) 

belyser de screeninger og korrektioner, som er nødvendige. Det dækker blandt andet over, at 

Datastream både medtager A og B aktier, medtager forkerte aktivklasser (depotbeviser og 

exchange traded funds), medtager dubletter og medtager aktier med huller i datasættet. Dataene 

bør derfor gennemløbes manuelt for at identificere fejlene og få aktierne fjernet fra datasættet. 

En mere detaljeret gennemgang af pointerne i de to artikler udelades, da valget om database 

faldt på Bloomberg i stedet.  

  

Valg af database 

Som det er allerede er blevet nævnt, faldt det endelige valg på Bloomberg. Det skete på 

baggrund af en afvejning af fordele og ulemper ved de to databaser. Ingen af databaserne har 

mulighed for at undgå survivorship bias. Bloomberg har mere fleksibilitet i forhold til Excel 

og har alle de efterspurgte metrics. Bloomberg har begrænset med data, men dataene til denne 

afhandling blev erhvervet tidligt den 1. februar, hvorfor det ikke medførte synderlige 

problemer. Desuden stod det hurtigt klart, at datasæt fra begge platforme ville have brug for 

betydelige korrektioner og screeninger for at undgå fejlbehæftede data. De valg, korrektioner 

og screeninger, der blev foretaget vedrørende datasættet fra Bloomberg, vil blive gennemgået 

nedenfor.   

2.2 Datasæt fra Bloomberg 

Tidsperiode 

Reinganums (1988) 4-screen strategi er tidligere blevet testet af Yu (2009) i perioden 1970-

2006. Det virkede derfor naturligt at hente data, så det var muligt at teste Reinganums strategier 

i perioden 2007-2018. Fem års ekstra data blev tilføjet før perioden, så det var muligt at teste 

for Reinganums kriterie to i hans 9-screen strategi. Kriterie to kræver, at aktien skal have en 

positiv fem-årig vækstrate i den kvartalsvise profit. Den endelige periode blev derfor: 

31/12/2001 – 31/12/2018. 

  

Aktier og marked 

Reinganums (1988) analyser og konklusioner bygger på et datasæt med 2.279 aktier fra NYSE 

og AMEX. Fælles for de udvalgte aktier er, at de alle er noteret på det amerikanske marked. 

For at have det bedste sammenligningsgrundlag med Reinganums metoder er datasættet i 
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indeværende afhandling baseret på amerikanske aktier. Først blev Russell 3000 valgt på 

Bloomberg med et filter, der pålagde, at virksomhederne skulle være børsnoteret før 

01/01/2010. Dette sikrede, at der var tilgængelige data for virksomhederne i mindst 8 år (2010–

2018) og var dermed en tidlig screeningsproces. 1.202 aktier var noteret på Russel 3000 før 

01/01/2010. Disse aktier blev suppleret med 725 aktier fra Nasdaq Composite Index, baseret 

på samme metode som for Russel 3000, der tilsammen dannede grundlag for et præliminært 

datasæt på 1.927 aktier. 

  

Dataintervaller 

Inden dataene på de 1.927 aktier kunne hentes fra Bloombergs database til Excel, skulle 

dataintervallerne fastlægges. Den oprindelige tanke var at hente daglig data. Denne ide blev 

dog hurtigt forkastet, da daglig data på 1.927 aktier i 17 år på 23 metrics ville resultere i et 

datasæt med over 200 mio. celler i Excel. Reinganum (1988) udspecificerer ikke, om han 

analyserer daglig, månedlig eller kvartalsvis data i sin artikel. Man kan argumentere for, at man 

over en 13-årig periode med kvartalsvis data ikke får nok data at teste på, da det kun leder til 

52 observationer per aktie, hvorfor det virker mest sandsynligt, at han har testet på månedlige 

data. De 1.927 aktiers data blev derfor hentet på månedlig basis, dels for at være konsistent 

med Reinganum, dels fordi det gav mest muligt data, uden at det var ude af proportioner. 

  

Screeninger 

Bloombergs datasæt er meget fyldestgørende, men har også visse begrænsninger. Enkelte 

aktier bliver f.eks. medtaget på trods af, at fejlmeddelelsen #NA fremgår i alle cellerne, mens 

andre aktier er medtaget, men kun indeholder tomme celler. Det er derfor nødvendigt at få 

slettet de aktier, som ikke har tilstrækkeligt med data. Med 1.927 aktier og 23 forskellige 

metrics er det nødvendigt at få opstillet nogle kriterier for, hvornår en aktie skal indgå, og 

hvornår den ikke skal. En aktie skal ikke pilles ud, fordi der i et enkelt år ikke fremgår data for 

et par af de 23 metrics, da det ville betyde, at meget data ville gå unødvendigt til spilde. Det 

blev observeret, at aktier, der har data til at kunne blive testet med Reinganums strategi i 2010 

og frem, har data i de fleste af de resterende metrics. Aktier, der opfyldte mindst et af 

nedenstående kriterier, blev ekskluderet fra datasættet: 

-    Aktier, hvor der kun indgår N/A i cellerne 

-    Aktier, hvor der kun indgår tomme celler 

-    Aktier, der ikke kan leve op til Reinganums 9-screen strategi, for mindst fem år, 

navnlig: 
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o   Aktier, der ikke har net income oplyst efter d. 31/12 2010 

o   Aktier, der ikke har total shares, P/B ratio, pretax income og RSI oplyst efter 

d. 31/12 2013. 

På baggrund af ovenstående kriterier blev 684 aktier sorteret fra, så det endelige datasæt for 

afhandlingen ender på 1.243 aktier. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvor meget data 

der er tilgængeligt for aktierne i datasættet for de 17 år. 

 
Tabel 3: Oversigt over dataniveauet for de 23 metrics i analyseperioden 2002-2018 (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt det er et problem, at der først opnås 100% data i de fleste metrics 

efter 2010, og at der derfor er et mindre datagrundlag tidligt i analyseperioden. Det kan 

skævvride en analyse, at hovedparten af dataen ligger i en ende af perioden. Optimalt vil data 

selvfølgelig være 100% igennem hele analyseperioden, men det er et trade-off med antal aktier, 

der analyseres på. Hvis for mange aktier udskilles på grund af få år uden data, vil analysen 

blive baseret på et smalt datasæt. Det vurderes, at det laveste gennemsnitlige dataniveau på 

72% i 2002, som det kan ses i tabellen, er en repræsentativ mængde uden at skævvride analysen 

i høj grad. Det vil dertil fremgå tydeligt, hvor mange aktier der indgår i de forskellige tests i 

analyseafsnittet for at give et overblik for læseren.  
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Korrektioner 

Datasættet fra Bloomberg var behæftet med en enkelt betydelig fejl, som der skulle korrigeres 

for. Dette var en meget begrænset og simpel proces sammenlignet med de mange korrektioner, 

som Ince og Porter (2006) og Schmidt et al. (2011) fandt frem til for datasæt hentet fra 

Datastream. 

  Fejlen bestod af de dubletter, som bliver skabt i Excel-arket, når dataintervallerne er 

månedlige. Disse dubletter fremgår ikke systematisk i arket, og det krævede derfor en manuel 

udskillelsesproces. Alle dubletterne blev løbet igennem manuelt og slettet, så datasættet til sidst 

bestod af 1.243 aktier med 203 månedlige observationer pr. aktie i tidsintervallet 31/01/02 – 

31/12/18. 

  

Survivorship bias 

Survivorship bias beskriver den fejl, konklusioner er behæftet med, når der ikke tages højde 

for virksomheder, der enten er blevet taget af børsen, sammenlagt med andre virksomheder 

eller er gået konkurs i den anvendte analyseperiode. Ekskludering af denne form for 

virksomheder fra datasættet kan give misvisende høje afkast for strategier, da virksomheder, 

som eksempelvis er gået konkurs, ville bidrage med et fald på 100%. På trods af, at survivorship 

bias kan have betydelig påvirkning på de opnåede konklusioner, er datasættet i denne 

afhandling udsat for fænomenet. Der er fire hovedårsager til dette.  

  For det første havde hverken Bloomberg eller Datastream et filter, der nemt og hurtigt kunne 

identificere virksomheder, der gennem analyseperioden enten var blevet taget af børsen, slået 

sammen med andre virksomheder eller gået konkurs. Efter grundigere analyse på finansielle 

hjemmesider og andre databaser, som stod forfatterne til rådighed, var det ikke muligt at 

identificere en liste over de førnævnte typer af virksomheder på de amerikanske børser. Efter 

korrespondance med Bloombergs help desk, blev det gjort klart, at Bloomberg gemmer 

informationer på denne type af virksomheder, men under en unik ticker (Bloombergs ID for 

virksomheden). En mulighed var dermed at finde virksomhederne manuelt, dog uden en samlet 

oversigt over virksomheder, hvilket leder videre til årsag nummer to. 

  En manuel indsamling af virksomheder, der enten er afnoteret, slået sammen med andre 

virksomheder eller gået konkurs, er meget ressourcekrævende, men mest relevant behæftet med 

høj risiko for, at ikke alle tilfælde bliver identificeret. Det virkede derfor naturligt enten at 

afgrænse sig fra survivorship bias eller at få det fjernet 100% i stedet for et kompromis, hvor 

kun et udsnit af virksomhederne inkluderes i datasættet. Da det ikke var muligt at bekræfte 

antal afnoterede selskaber i perioden, ville afhandlingen stadig være udsat for survivorship 
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bias, hvorfor valget faldt på at gøre læseren opmærksom på problematikken, og afgrænse sig 

fra fænomenet. Dette leder til tredje hovedårsag. 

  Denne afhandling har, som beskrevet i problemformuleringen, til formål at forsøge at finde 

kendetegn for ekstremt performende aktier og finde kendetegn, der kan adskille ekstreme 

tabere fra ekstreme vindere. En aktie, som falder 100%, kan naturligvis klassificeres som en 

ekstrem taber, men er også et studie for sig selv. Akademikere har førhen skrevet artikler og 

udarbejdet modeller, der skal forudsige hvilke aktier, der har risiko for at gå konkurs. Det ligger 

udover formålet ved denne afhandling. I stedet kan der henvises til Altman et al. (1977) og 

Zmijewski (1984), der har bygget modeller til at forecaste konkurser. Yderligere kan der 

henvises til Palepu (1986), som opstiller en model med det formål at udpege virksomheder med 

stor chance for overtagelse af andre virksomheder. 

  Slutteligt, og som den fjerde hovedårsag, påpeges det, at Reinganum (1988) ikke nævner 

noget om survivorship bias, og hvorvidt der i datasættet fra William O´ Neil er taget højde for 

denne problematik. Dette indikerer, at Reinganums analyser og konklusioner er udsat for 

survivorship bias. Dette kan ikke bruges som argument for blot at se bort fra problematikken 

omkring survivorship bias, men det viser, at opnåede konklusioner, uden en eksplicit løsning 

på problemet stadig kan være brugbare til debat og blive internationalt anerkendte. 

3. Teori 

Teoriafsnittet i denne afhandling er opdelt i to dele. Den første del tager udgangspunkt i, 

hvordan den akademiske litteratur forsøger at forklare excess return i markedet, og hvorvidt 

markederne er efficiente, eller om der i stedet er tale om menneskelige fejl. Den anden del af 

afsnittet omhandler de valgte metrics, der benyttes i denne afhandling til analyse. Her 

fremlægges både økonomiske og empiriske belæg. Et økonomisk belæg defineres som, at en 

metric har direkte effekt på prisfastsættelsen af en aktie, hvorfor metoder til at værdiansætte 

aktier belyses. Et empirisk belæg defineres som, at metrics førhen har vist en evne til at kunne 

forudsige udviklingen i fremtidige aktiepriser, påvist i tidligere akademiske studier. 

3.1 Teori - Del 1 

Reinganums resultater er på mange måder imponerende. For det første formår Reinganum at 

skabe et signifikant excess return både for hans 9-screen strategi og 4-screen strategi. For det 

andet formår han at gøre det uden at tage ekstra risiko (målt på beta), som måske er det mest 
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opsigtsvækkende. Det strider mod grundlæggende teori, som the efficient market hypothesis, 

der siger, at det ikke er muligt kontinuerligt at slå markedet uden at påtage sig tilsvarende højere 

risiko, da al information er indregnet i prisen. Det interessante spørgsmål er derfor, hvordan 

det kan forklares, at Reinganum alligevel slår markedet ved at opnå et risikojusteret excess 

return. 

 

Jegadeesh og Titman (1993), De Bondt & Thaler (1985), Chopra et al. (1992) og Jegadeesh 

(1990) beviser, at aktiers historiske afkast kan bruges til at forudsige udviklingen i fremtidige 

afkast gennem det, der betegnes som momentum investing. Fama & French (1992), Lakonishok 

et al. (1994) og Davis (1994) påviser, at relative regnskabstal såsom price to book og earnings 

per share ligeledes kan bruges til at forudsige udviklingen i fremtidige afkast. Reinganum 

inddrager aspekter af de to investeringsstrategier, når han inkluderer købskriterier såsom en lav 

P/B (kendt som en value indikator) og en høj RSI (kendt som en momentum-indikator).  

 

Artiklerne om value og momentum investing har dannet grobund for meget debat historisk set 

og delt vandene blandt akademikere på området. Der hersker mange forskellige bud på, hvad 

forklaringen kan være. På den ene side eksisterer der de akademikere, som tror på, at en del af 

resultaterne kan forklares i bias, der opstår gennem arbejdet med store datasæt. Kothari et al. 

(1995), Brown & Goetzmann (1995) & Brown et al. (1995) nævner survivorship bias som en 

årsag til at strategier udviklet på historisk data opnår et excess return. Dette er som nævnt i 

afgrænsningsafsnittet1 også en bias, der kan påvirke resultaterne i denne afhandling. 

Reinganum nævner intet om survivorship bias i sin artikel, hvorfor han højst sandsynligt ikke 

har taget højde for det og dermed også har en vis grad af bias i sine resultater. Andre teoretikere 

som Black (1993) og Lo (1994) mener, at resultaterne kan forklares ved begrebet data 

snooping.  

  På den anden side findes de akademikere, som mener, at bias måske har en indflydelse på 

resultaterne, men at det er i en meget lav grad, hvorfor der stadig er stor fundamental 

forklaringsgrad i strategierne.  

  Akademikere med dette standpunkt kan ligeledes deles op i to grupper. Den ene gruppe mener, 

at forudsigelsesevnen kan relateres til relativ risiko, mens den anden gruppe mener, at det 

skyldes bias i prissætningen på markedet. Det er her vigtigt at bide mærke i, at det er en anden 

                                                                                                
1 Kapitel 1.6, side 13 
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type bias end den førnævnte. Denne bias relaterer sig ikke til behandlingen af datasæt og 

udførelse af statistiske tests, men hvordan aktører på markedet prissætter aktier.  

  Den første gruppe, der især udspringer af Fama og French (1992 & 1993), mener som nævnt, 

at forskelle i aktieafkast kan forklares med relativ risiko også kendt som risikopræmier. Det 

bygger videre på ideen om the capital asset pricing model (CAPM), som de dog generelt er 

kritiske overfor. De mener ikke, at risikopræmierne er konsistente med forudsigelserne af 

CAPM, men kan i stedet være det med multi-faktormodeller.  

  Den anden gruppe mener, at forskellene i aktieafkast kommer som en overraskelse for 

investorer, da det skyldes bias i prissætningen på markedet (Chopra et al., 1992; Lakonishok 

et al., 1994; Haugen, 1995). Eksempelvis kan nævnes over- og underreaktioner på markedet. 

Teoretikere i denne gruppe påstår at menneskelig psykologi har indflydelse på markederne, 

hvilket de samler under begrebet behavioral finance. Afvigelser i aktiepriserne skabt af biases 

i prissætningen af aktierne kan skjule sammenhængen mellem forventet afkast og risiko. Denne 

gruppe er derfor kritikere af the efficient market hypothesis.  

 

Det ovenstående afsnit giver et oprids af de teoretiske forklaringer, der eksisterer for at kunne 

forklare, hvorvidt det er muligt at forudsige udviklingen i aktiers afkast og dermed slå 

markedet, hvilket modsiger Famas (1970) anerkendte teori om, at markederne er efficiente. 

Disse teoretiske forklaringer (CAPM, faktormodeller, momentum/value investing og 

behavioral finance) vil nu blive gennemgået mere dybdegående, da det anses for essentielt for 

at få fuldt udbytte af resten af afhandlingen. Indledningsvist vil Famas teori om efficiente 

markeder blive udredt.  

3.1.1 The efficient market hypothesis  

Det kendte fænomen “random walk” på aktiemarkederne siger, at ændringer i aktiepriser bør 

være tilfældige og uforudsigelige. Fænomenet bygger på antagelserne om, at information, som 

kan bruges til at forudsige aktiepriser, allerede er reflekteret i prisen, og at investorer handler 

rationelt. Det er kun ny information, som kan påvirke kursen. Ny information må per definition 

være uforudsigelig; hvis den var forudsigelig, ville den kunne bruges til at forudsige aktiepriser 

og dermed allerede være indregnet i prisen. Derfor må aktiepriser, som ændrer sig på baggrund 

af ny uforudsigelig information, også være uforudsigelige. Dette leder til the efficient market 

hypothesis (EMH), der siger, at aktiepriser afspejler al tilgængelig information (Bodie et al., 

2013, s. 235).  
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  Det er normalt at skelne mellem tre forskellige former af EMH: den svage, den semi-stærke 

og den stærke. Den svage form hævder, at aktiens pris reflekterer al information om historisk 

afkast, prisudvikling, handelsvolumen og anden handelsgenereret information. Denne form 

indikerer dermed, at investorer ikke kan skabe overskud på baggrund af strategier for køb og 

salg, der baserer sig på historisk handelsgenereret information.  

  Den semi-stærke form bygger videre på den svage form. Den hævder, at udover al historisk 

handelsgeneret information, så reflekterer aktieprisen også al offentlig tilgængelig information. 

Dvs. at udover aktiens historiske prisudvikling, volumen osv. reflekterer aktieprisen også 

information, som ikke er genereret på baggrund af aktiehandel, såsom net income, P/E ratios, 

P/B ratios og anden virksomhedsspecifik information, som eksempelvis ansættelse af en ny 

CEO. Derudover reflekterer aktieprisen under den semi-stærke form også informationer om 

økonomien og politiske nyheder. Investorer, der baserer deres valg på baggrund af information, 

efter det er offentliggjort, bør ikke kunne skabe et over gennemsnitlig risikojusteret afkast, 

fordi aktiens pris øjeblikkeligt bør reflektere den nye information.  

  Den stærke form hævder, at aktiepriser reflekterer al privat og offentlig information. Det 

betyder altså, at ingen investorer har adgang til information, som andre investorer ikke har 

adgang til. Investorer bør derfor ikke kunne skabe et kontinuerligt over gennemsnitligt 

risikojusteret afkast (Reilly & Brown, 2012, s. 152). Fama (1970) nævner dog, at det ikke er et 

fuldstændig repræsentativt billede af virkeligheden, da eksempelvis medarbejdere i 

virksomheder har adgang til fortrolig information.  

  Alle tre former har det til fælles, at de siger, at aktiepriser skal afspejle tilgængelig 

information. Dermed ikke sagt, at aktiepriser ikke nogle gange vil vise sig at være alt for høje 

eller alt for lave i bagklogskabens lys. EMH siger kun, at på det givne tidspunkt, ved 

inddragelse af tilgængelig information, burde det ikke være muligt at kunne forudsige, om 

prisen på aktien er for høj eller lav (Bodie et al., 2013, s. 239).  

3.1.2 CAPM og faktormodeller  

CAPM er en meget anerkendt model i finansverdenen til at beskrive sammenhængen mellem 

systematisk risiko (beta) og det forventede afkast for aktier (Bodie et al., 2013, s. 193). Det 

forventede afkast for aktier er en lineær funktion af aktiens markedsbeta (en lineær regression 

af aktiens afkast mod markedets), og betaet forklarer forskelle i det forventede afkast på tværs 

af aktier (Fama & French, 1992). 
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  CAPM er meget brugt i dag på trods af, at modellen har modtaget en del kritik. Modellen 

bygger på flere antagelser, som viser sig ikke at holde i virkeligheden. Eksempelvis findes der 

ikke en markedsportefølje til at kunne estimere markedets risikopræmie. I stedet bruger mange 

investorer større indeks som en proxy, eksempelvis S&P 500 (Investopedia, 2020a). Mere 

interessant er de modstridende empiriske studier, der er kommet til, siden CAPM blev udviklet. 

Banz (1981) finder, at virksomheders markedsværdi er med til at øge forklaringsgraden i det 

forventede afkast på tværs af aktier. Gennemsnitlige afkast for aktier med lav markedsværdi er 

for store sammenlignet med aktiernes beta og vice versa. Der er altså en size effekt i markedet, 

hvor små virksomheder opnår større afkast i forhold til store virksomheder. Bhandari (1988) 

finder, at en virksomheds gearing ligeledes er med til at øge forklaringsgraden af afkast på 

tværs af aktier. Finansiel risiko burde allerede være indregnet i beta og burde derfor jf. CAPM 

ikke øge forklaringsgraden. 

  Yderligere finder Black et al. (1972) og Fama og Macbeth (1973), at CAPM holder i årene op 

til 1969, dvs. at der er en positiv lineær sammenhæng mellem betaer og aktiers forventede 

afkast. Denne sammenhæng er blevet mindre tydelig sidenhen. Reinganum (1988) formår som 

tidligere nævnt at skabe et signifikant positivt afkast uden øget beta. Det samme finder Fama 

& French (1992) frem til. 

  Fama & French (1992) påviser, at den positive lineære sammenhæng, der eksisterede frem til 

1963 mellem beta og gennemsnitlige afkast, mindskes i perioden 1963-1990 og desuden er 

svag i deres udvidede analyseperiode 1941-1990. Det strider mod den centrale antagelse i 

CAPM om, at beta er den forklarende faktor i afkast på tværs af aktier.   

  I samme studie finder Fama & French frem til, at markedsværdi og P/B har en signifikant 

forklaringsgrad af afkast på tværs af aktier noteret på de store indeks NYSE, AMEX og 

NASDAQ i perioden 1963-1990. Disse resultater leder til, at Fama & French udvikler deres 

tre-faktormodel, som i dag er den mest kendte fler-faktormodel. Modellen inkluderer følgende 

tre faktorer: 

-    Markedsfaktoren (Markedsbeta): Mer-afkastet på et bredt aktiemarked index. 

-    SMB (Small minus big): Afkastet for en portefølje bestående af aktier med lav 

markedsværdi minus afkastet på en portefølje bestående af aktier med høj 

markedsværdi. 

-    HML (High minus low): En portefølje opgjort af aktier, som har en lav P/B (høj 

book to market), minus aktier udstedt af virksomheder, som har en høj P/B (lav 

book to market). 
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Disse resultater kan være svære at forklare rent økonomisk, men Fama & French argumenterer 

for, at deres models succes kan forklares i en præmie for konkursrisiko. Rent rationelt kan size 

præmien forklares ved, at mindre virksomheder vil have større konkursrisiko under recessioner 

end større virksomheder. Den bedste faktor Fama & French bruger til at forklare size præmien, 

er forskellen i månedlige afkast for low og high grade virksomhedsobligationer, som indirekte 

fanger konkursrisikoen (Fama & French, 1992). Dertil finder de, at små virksomheder generelt 

klarer det dårligere under og efter recessioner end store virksomheder målt på profitabilitet 

(Fama & French, 1993). Hvis små virksomheder generelt performer dårligere end store 

virksomheder under recessioner, vil investorer kræve et højere afkast. Value virksomheder (lav 

P/B) vil ofte have flere materielle aktiver og dermed mindre fleksibilitet under recessioner 

sammenlignet med growth virksomheder. Derfor kræver investorerne et større afkast, som 

Fama & French betegner value præmien. Value virksomheder betegner virksomheder, der har 

en lav pris i forhold til dens fundamentale værdier, hvor growth virksomheder omvendt har en 

høj pris i forhold til fundamentale værdier, da markedet forventer en høj fremtidig vækst. 

  De to ovenstående forklaringer antager, at prissætningseffekten fanget af markedsværdien og 

P/B er rationel. Fama og French udelukker dog ikke muligheden af, at prissætningseffekten er 

irrationel, og at effekten fra P/B i stedet kan skyldes overreaktioner på markedet. Givet at den 

lave prissætning er en overreaktion, vil prisen på sigt falde tilbage til et korrekt niveau, og P/B 

vil i så fald kunne sige noget om den fremtidige prisudvikling (Fama & French, 1992). 

  Tre-faktormodellen har delt vandene i forhold til, om dens kontinuerlige evne til at slå 

markedet er et tegn på, om markederne er effektive eller ineffektive. Fortalerne for, at 

markederne er effektive, mener, at mer-afkastet kan forklares i den højere konkursrisiko, små 

virksomheder oplever under recessioner, hvilket afspejles i en højere cost of capital, dvs. 

investorers afkastkrav. Fortalerne for, at markederne er ineffektive, mener, at markedsdeltagere 

værdiansætter værdierne i virksomhederne forkert, og at disse værdier på sigt vil gå mod deres 

sande værdi. 

  Fama & French nævner, at brugbarheden af deres resultater afhænger af, om sammenhængen 

vil vare ved, og om sammenhængen kan forklares rationelt eller irrationelt. De nævner, at det 

kan være rent tilfældigt, at de har fundet sammenhængen, men at de anser det for stærkt 

usandsynligt, da den er markant gennem hele analyseperioden. 

Fama & French (2012) tester deres fler-faktormodel på flere markeder end USA og finder 

samme signifikante resultater. I 2015 udvidede de deres model til en fem-faktormodel. Den 

nye model inkluderer: 



   29  af  127  

-    Profitability: Afkastet på en portefølje af aktier udstedt af profitable virksomheder 

minus afkastet for en portefølje af aktier udstedt af uprofitable virksomheder 

-    Investment: Afkastet på en portefølje af aktier udstedt af virksomheder, der 

investerer konservativt, minus afkastet på en portefølje af aktier udstedt af 

virksomheder, der investerer aggressivt. 

3.1.4 Anomalier: Value og Momentum 

På trods af en generel konsensus om, at markeder er efficiente og følger en random walk, ses 

der dog til tider strategier med kontinuerlige overnormale afkast, som litteraturen har svært ved 

at forklare. To af de mest omdiskuterede strategier i markedet gennem tiden er value og 

momentum strategier. Value hypotesen går som nævnt på, at aktier med lav P/B klarer sig bedre 

end aktier med høj P/B. Momentum hypotesen går i stedet på, at aktier, der historisk har klaret 

sig godt, vil have et momentum i aktieprisen og dermed vil fortsætte med deres gunstige 

stigning og klare sig bedre end dem, der ikke har momentum, eller har negativt momentum i 

deres aktieafkast (Ackert & Deaves, 2011, s. 69-74). 

3.1.4.1 Value 

Rationalet bag at handle på en value strategi går langt tilbage og tilegnes oprindeligt Benjamin 

Graham og David Dodds (1934). Value investing blev for alvor populariseret af den meget 

succesfulde value investor Warren Buffet. Strategien kaldes en contrarian strategi, der går ud 

på at handle modsat markedet ved at finde aktier med høje fundamentale værdier relativt til 

deres pris. Dette forhold afspejles typisk i book-to-market, price to earnings, høj 

dividendeudbetaling og en sund gældsstruktur. Tesen går på, at aktier med disse karakteristika 

kan klassificeres som værende undervurderet af markedet. Ved at købe disse og holde dem på 

mellem til lang sigt vil aktiekursen over tid bevæge sig mod aktiens reelle værdi, og value 

investoren kan høste sit afkast. Graham anbefalede, at man primært anså sig som værende ejer 

af selskaberne, man købte, og ikke bare som traders. Buffet definerer strategien som ”Buying 

outstanding companies at a sensible price”. Fundamentale værdier som specielt book-to-

market havde langt mere relevans på Graham og Dodds tid, end de har i dag, da virksomheders 

bogførte værdier i langt mindre grad repræsenterer virksomheders indre værdi, end de gjorde 

tilbage i 1930’erne. Buffet anerkendte også dette i sit selskabs årsrapport i 2000, hvor han 

informerede om, at sådanne ratios ikke bør have indflydelse på værdiansættelsen af selskaber, 

men snarere indikere hvor virksomheden befinder sig i sin livscyklus (Berkshire Hathaway, 

2001, s. 13; Stockmarkets.com, 2019). 
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  Value investing fik for alvor opmærksomhed i den akademiske litteratur, efter Fama & French 

(1992) behandlede emnet i sammenhæng med deres hypotese om efficiente markeder. 

Sidenhen har value præmien skabt stor debat, og mange teoretikere har behandlet emnet, 

herunder specielt Lakonishok et al. (1994), Chan & Lakonishok (2004) og Asness (1997).  

Det er ikke kun i USA, at man har set eksempler på statistisk evidens for en value præmie. 

Chan et al. (1991) har fundet evidens for value præmien i Japan, og Fama & French (1998) 

tester selv på flere europæiske markeder, med samme resultat. At man finder evidens for det 

på tværs af markeder, lande og tidshorisonter taler stærkt for, at value præmien ikke er et 

resultat af data snooping. 

3.1.4.2 Momentum 

Som det nævnes i afsnittet om EMH2, taler selv den svage grad af efficiens for, at man ikke 

burde kunne forudsige udviklingen i fremtidige afkast ud fra historiske priser. Litteraturen 

omkring momentum finder dog frem til, at man godt kan handle sig frem til et højere afkast 

ved at handle på princippet om, at aktier med historisk positiv udvikling fortsat vil opleve 

positiv udvikling. Altså at der er tale om en positiv seriekorrelation (Ackert & Deaves, 2011, 

s. 71-74). 

 

Den første eksplicitte litteratur på området krediteres til De Bondt & Thaler (1985), som lavede 

to porteføljer af hhv. de 50 bedst og værst performende aktier over de foregående tre år, 

sammenlignet med markedet. Hypotesen gik på, at hvis markedet var efficient, så ville der ikke 

være synlig forskel på de to porteføljer. Over en femårig periode oplevede de dog, at der var 

stærk evidens for, at historiske tabere klarede sig bedre end historiske vindere, altså at man 

oplevede reversal i markedet. 

  Nogle år senere testede Jegadeesh & Titman (1993) samme hypotese, dog på aktier der havde 

handlet positivt og negativt over en seks måneders periode i stedet. Her fandt de, at såkaldte 

vinderaktier (historisk positiv udvikling) opnåede et gennemsnitligt månedligt merafkast på 

0,95% over de følgende seks måneder sammenlignet med taberaktierne (Jegadeesh & Titman, 

1993). 

  Grundet strategiens simple tilgang og stærke evidens er momentum blevet undersøgt i mange 

akademiske artikler, både overordnet på industrier (Moskowitz & Grindblatt, 1999), på tværs 

af aktivklasser og store tidsperioder (Geczy, 2017) samt i forbindelse med andre strategier 
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såsom value (Asness, 1997). Listen er bestemt ikke udtømmende, og selvom der er bred 

enighed om, at momentum og reversal findes i markedet, og at man trods 

transaktionsomkostninger kan opnå et positivt afkast på strategien, er der dog stor debat, om, 

hvad det skyldes, og hvorvidt det kan forklares af den såkaldte post-earnings announcement 

drift eller ej. Post-earnings announcement drift er teorien om, at aktiepriser langsomt bevæger 

sig mod sin sande værdi efter en overraskende offentliggørelse af regnskabstal (Ackert & 

Deaves, 2011, s. 67-68; Ball & Brown, 1968). Dertil er der muligheden, at det kan skyldes data 

snooping (Boudoukh et al., 1994), altså at det er tilfældigt, men det vurderes at være højst 

usandsynligt, da momentum ligesom for value er testet på mange markeder og tidsperioder 

med samme resultat.  

3.1.5 Bias (behavioral finance)  

En kritik af traditionel økonomisk teori såsom nævnte CAPM og EMH er, at de lever under 

antagelsen om, at investorer er individer med ubegrænsede evner til at indsamle, forstå og 

korrekt fortolke den information, der er til rådighed for dem. 

  Antagelserne om, at investorer har lige adgang til alt information, og at de handler rationelt 

på baggrund af denne information, er afgørende for, at den traditionelle økonomiske teori 

fungerer i praksis, og dette afgørende element er en af de primære årsager til at behavioral 

finance har vundet frem. Behavioral finance argumenterer for, at der findes anomalier i 

markedet, og at disse ikke kun er et produkt af øget risiko, men også et produkt af menneskets 

psykologi. Rettere sagt et produkt af menneskers bias og heuristik. 

  Menneskehjernen er skabt til at indsamle og se systemer i information til rådighed for os, men 

hjernen er hverken perfekt eller ubegrænset. Af denne årsag skaber den automatisk genveje, 

regler og fordrejer hukommelsen, hvilket tillader den at arbejde mere effektivt og næsten 

perfekt. Det fungerede rigtig godt for flere tusinde år siden, hvor overlevelse var succeskriteriet, 

men det er ikke optimalt på nutidens finansielle markeder (Ackert & Deaves, 2011, s. 90). 

  

Først og fremmest udfordrer behavioral finance antagelsen om, at alt information er indregnet 

i prisen, og forklarer, at den ikke er uden problemer i praksis. En simpel test foretaget af 

Lyengar & Lepper (2000) beskriver problematikken ret godt. I dette eksempel blev indkøbere 

i et supermarked tilbudt gratis smagsprøver af syltetøj. I den ene del af testen var der et lille 

udvalg af smagsprøver, og i det andet var der et stort udvalg. I dette forsøg blev der solgt mest 

syltetøj der, hvor der kun blev tilbudt få smagsprøver. Selvom man intuitivt skulle tro, at flere 
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muligheder leder til en bedre evne til at afgøre præferencer, viser det sig i dette eksempel ikke 

at være aktuelt. Behavioral finance forklarer det som information overload. Jo mere 

information, des mere kompleksitet. Hermed bliver en rationel beslutning sværere at tage, 

hvilket kan lede til inaktivitet eller fejlfortolkning (Ackert & Deaves, 2011, s. 89; Lyengar & 

Lepper, 2000). 

  En anden antagelse, behavioral finance for alvor takler, er tesen om, at investorer handler 

rationelt. Simon (1990) udfordrer tanken om homo economicus, det rationelle individ, og siger, 

at det er urealistisk at antage, at et menneske besidder evnerne til at løse de komplekse 

optimeringsproblemer, som man står overfor i de beslutningssituationer, som konventionelle 

økonomiske teorier antager. I stedet mener han, at mennesket søger at finde tilfredsstillende 

løsninger frem for optimale løsninger. Det vil sige, at man gør det bedst muligt med de 

redskaber, der er stillet til rådighed. Dette kalder Simon for bounded rationality (Simon, 1990, 

s. 15-18; Ackert & Deaves, 2011, s. 103). 

  Mange teoretikere har taget behavioral finance til sig og har sidenhen forsøgt at forklare nogle 

af de anomalier, man ser i markedet, med bias og heuristik. Eksempelvis har man, som nævnt 

tidligere, set tydelige eksempler på, at value aktier klarer sig bedre end growth aktier gennem 

tiden. Hvor Fama & French (1992 & 1993) forklarer det som en risikopræmie grundet øget 

konkursrisiko, forklarer nogle tilhængere af behavioral finance denne udvikling som 

Expectational error hypothesis. Denne hypotese siger, at markedet har en tendens til at 

overreagere på overraskende gode (dårlige) nyheder, og at forventningerne til aktier på 

baggrund af dette derfor bliver overvurderet (undervurderet) (Ackert & Deaves, 2011, s. 203-

204). Dette underbygges af Lakonishok et al. (1994), som tester afkastet på en contrarian 

strategi (køb value aktier og sælg growth aktier). De finder, at en sandsynlig grund til 

strategiens succes er, at markedet generelt har for høje forventninger til fremtidig indtjening og 

cash flow for såkaldte glamour stocks og spår deres høje nuværende niveau for langt ud i 

fremtiden uden at tage højde for sandsynligheden og realismen i denne spådom. 

  Trods det faktum, at man aldrig endegyldigt kan afkræfte teorien om, at det er grundet øget 

risiko, at value performer bedre end growth (grundet alsidigheden i begrebet risiko), finder 

Lakonishok et al. (1994) dog, at der ikke er nogen klar tendens til, at value stocks er mere 

risikable end growth stocks. Lakonishok et al. definerer risiko som strategiens beta, 

standardafvigelse og volatilitet i afkastet under recessioner.  

  Behavioral finance forsøger også at forklare momentum anomalien. Daniel et al. (1998) 

forklarer momentum primært som overconfidence, dvs. at investorer får for meget tillid til 

aktier, der har oplevet historisk positiv udvikling i aktieprisen. Grinblatt & Han (2005) prøver 
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at forklare momentum med det psykologiske begreb the disposition effect. Tankegangen går 

på, at nogle investorer er mindre rationelle end andre og mere udsat overfor deres egen 

risikovillighed (aversion) og dermed har en tendens til at sælge vindere for hurtigt (holde tabere 

for længe). På denne måde vil nogle investorer ikke reagere korrekt på store nyheder, og man 

vil i stedet se en langsom udvikling frem mod den korrekte værdi. 

  Denne psykologiske effekt blev oprindeligt opdaget af Shefrin & Statman (1985), som fandt, 

at folk foragter at tabe, mere end de nyder at vinde. Altså at de er langt mere risiko averse 

omkring tab, end de er risikovillige omkring gevinst. 

3.2 Teori - Del 2 

Den anden del af teoriafsnittet har til formål at give en bredere forståelse for de valgte metrics 

og den eksisterende litteratur på området og dermed danne grobund for en videre analyse, hvor 

Reinganums strategi testes og videreudvikles. Først vil værdiansættelsesmodeller blive 

beskrevet med henblik på at definere, hvad der styrer prisen i værdiansættelse af aktier. Dette 

vil fungere som et økonomisk belæg for, hvorfor nogle metrics har indflydelse på 

prisdannelsen. Efterfølgende vil eksisterende litteratur introduceres for at klargøre, hvilke 

metrics, der er fundet resultater på før, med hensyn til at have en forudsigende effekt på 

prisdannelsen. Dette vil fungere som et empirisk belæg for de udvalgte metrics. Til sidst vil der 

blive gjort et forsøg på at kortlægge den akademiske litteratur om inkorporeringen af industri i 

kvantitative analyser af fremtidig aktiekurs. 

  Som beskrevet i metodeafsnittet3 og i dataafsnittet4 blev der indledningsvist hentet data på 23 

forskellige metrics for 1.243 aktier. Grundet denne afhandlings begrænsede omfang har det 

været nødvendigt simultant med, at analysen blev udarbejdet, at skære uinteressante metrics 

fra i teoriafsnittet for at kunne gå mere i dybden med de interessante metrics. Uinteressante 

metrics dækker over de metrics, der ikke blev fundet interessante resultater for i 

analysearbejdet. Reinganums metrics er blevet beholdt, selv hvis de ikke viser interessante 

resultater, da dette bruges til at bekræfte/afkræfte hans oprindelige strategi. Ud af de 23 metrics 

er 13 blevet skilt fra og vil ikke blive berørt i denne afhandling. De 13 metrics, der er blevet 

skilt fra, er fremhævet i nedenstående tabel 4 med sort farve. Ligeledes er de 10 metrics, der 

bruges i afhandlingens analyse, fremhævet med grøn.  
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Tabel 4: Oversigt over de metrics, der fremhæves i afhandlingen (markeret med grøn,) og de metrics, som er 

testet på, men ikke fremhæves (markeret med sort) (Kilde: Egen tilvirkning). 

De 10 metrics, som vil blive brugt gennem afhandlingen, er forklaret nedenfor i tabel 5. Det er 

Bloombergs definitioner af de pågældende metrics. Definitioner af alle 23 metrics, som initialt 

blev inddraget i afhandlingen, kan ses i bilag 1.  

 
Tabel 5: Definitioner af de 10 fremhævede metrics i afhandlingen (Kilde: Bloomberg og egen tilvirkning) 
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3.2.1 Værdiansættelsesmodeller  

I praksis benytter man typisk tre forskellige overordnede værdiansættelsesmetoder: Present 

value metoder, relative metoder og asset based metoder. Flere undersøgelser viser, at present 

value og relative metoder er de mest benyttede, hvor asset based metoder kun benyttes i mindre 

grad (Petersen et al., 2017, s. 297-299). 

3.2.1.1 Present value metoder 

Present value metoder bygger på tanken om, at investorer investerer penge med henblik på at 

opnå et afkast, der overstiger omkostningerne forbundet med den investerede kapital. 

Omkostningerne betegnes som cost of capital og repræsenterer risikoen i investeringen og 

tidsværdien af penge. Afkastet af en investering er de penge, der betales tilbage til investorerne, 

enten løbende eller ved slutningen på investeringens levetid, og angives som virksomhedens 

overskud. Ved at tilbagediskontere disse fremtidige betalinger til deres nutidsværdi beregnes 

den samlede nutidsværdi af investeringen. De fremtidige overskud forecastes på baggrund af 

subjektive vurderinger, der i høj grad afhænger af virksomhedernes konkurrencesituation, 

hvorfor dybdegående analyser af virksomhedernes industri ofte foretages.  

  De tre mest kendte present value metoder er Discounted cashflow (DCF) modellen, Economic 

value added (EVA) modellen og Dividend discount modellen (DDM). Alle tre metoder er 

teoretisk tilsvarende, hvilket vil sige, at de giver samme resultat, hvis samme forudsætninger 

benyttes.   

  De fleste present value metoder antager uendelig levetid, når de benyttes til at værdiansætte 

virksomheder. Det giver både fordele og ulemper. En klar fordel er simplificeringen af 

beregningen. Present value metoderne tillader at antage en stabil vækst, efter der er opnået 

steady state. Steady state beskriver perioden efter investors umiddelbare forecast periode, hvor 

det antages, at cash flows vil vokse med en fast vækstrate. Efter dette bliver alle fremtidige 

udbetalinger til investorerne en uendelig annuitet og gør beregningen til en uendelig 

annuitetsberegning. 

  En ulempe ved denne metode er, at en stor del af virksomhedens værdi kommer fra denne 

såkaldte terminalperiode (perioden efter steady state) og typisk repræsenterer mellem 60-80% 

af virksomhedens samlede værdi. Det gør værdiansættelsen meget udsat over for analytikerens 

antagelser om cost of capital, vækstforudsætninger og beløbet i terminalåret (Petersen et al., 

2017, s. 300-317). 
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  På trods af at alle tre modeller beregner kapitalomkostninger ud fra beta og CAPM, er der en 

generel forskel på, hvilken cost of capital der benyttes. DDM benytter cost of equity, som 

beregnes ud fra den risikofrie rente tillagt markedspræmien, hvorimod de andre to (DCF & 

EVA) benytter Weighted average cost of capital (WACC). WACC beregnes som et 

kapitalstruktur vægtet gennemsnit mellem cost of equity og cost of debt.  

  DDM benytter udbytteudbetalinger til at beregne en virksomheds værdi. Disse 

tilbagediskonteres med cost of equity, da udbetalingen sker, efter virksomhedens andre 

kreditorer har fået udbetalt deres andel. De primære værdidrivere i denne model er årets 

resultat, payout ratio, vækstforudsætningerne og cost of equity. 

  DCF-modellen benytter i stedet free cash flow to the firm (FCF) og tilbagediskonterer dette 

med virksomhedens WACC. FCF defineres som driftsresultatet efter skat fratrukket 

ændringerne i arbejdskapital og anlægskapital. DCF-modellen lever under den forudsætning, 

at alt cash flow enten reinvesteres til niveauet af WACC eller udbetales som dividende. 

Alternativt vil den give et biased resultat. Den store forskel på denne metode og DDM er, at 

DCF beregner virksomhedens samlede markedsværdi, hvor DDM kun beregner 

markedsværdien af egenkapitalen. De primære værdidrivere i denne model er FCF, 

vækstforudsætningerne og WACC. 

  EVA-modellen beregner virksomhedens værdi med udgangspunkt i den investerede kapital. 

Her tillægges så det årlige afkast på den investerede kapital fratrukket de gennemsnitlige 

kapitalomkostninger. Altså beregnes EVA som investeret kapital ganget årets return on 

invested capital (ROIC) fratrukket WACC. Alle fremtidige beløb tilbagediskonteres derefter 

med WACC og lægges til den investerede kapital, hvilket samlet giver virksomhedens 

nutidsværdi. De primære værdidrivere i denne model er ROIC, investeret kapital, 

vækstforudsætningerne og WACC (Petersen et al., 2017, s. 309-314). For at en virksomhed 

opnår positiv EVA, er det altså afgørende, at de har en højere ROIC end WACC.  

3.2.1.2 Den relative metode (multipel analyse) 

En anden meget benyttet metode til at værdiansætte virksomheder er den relative metode. Her 

benyttes multipler fra sammenlignelige virksomheder til at give en proxy for værdien af den 

virksomhed, man ønsker at finde værdien på. Ideen bygger på, at identiske virksomheder bør 

sælges for den samme pris. Eksempler på ofte benyttede multipler i praksis er EV/EBITDA, 

P/E og P/B. Multipler benyttes ofte, da det er en simpel og som udgangspunkt nem metode at 

benytte, men den bygger på nogle ret afgørende forudsætninger, som har en tendens til at blive 

negligeret i praksis (Petersen et al., 2017, s. 317-327). 
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  Antagelsen om, at multipler kan benyttes til at beregne værdien af en virksomhed på baggrund 

af sammenlignelige virksomheder, kræver, at de virksomheder også er oprigtigt 

sammenlignelige, ellers vil man opleve bias i beregningen. Det betyder, at virksomheder skal 

være sammenlignelige i deres profitabilitet, fremtidige udsigter, regnskabspraksis og 

kapitalomkostninger. Afviger to ellers identiske virksomheder for eksempel i deres 

afskrivningsrate, vil niveauerne for de multipler de handles til være forskellige. Specielt 

normalisering af regnskabsposter og regnskabspraksis kan være tidskrævende for en analytiker, 

og kan derfor have en tendens til at blive negligeret. Da identiske virksomheder praktisk talt er 

umulige at finde i praksis, vil en multipel analyse altid være biased. Det bliver derfor 

analytikerens opgave at minimere denne bias så meget som muligt (Petersen et al., 2017, s. 

325-327). 

3.2.1.3 Asset based metode 

Den sidste velkendte værdiansættelsesmetode er den aktivbaserede tilgang. Her kigger 

analytikeren på virksomhedens aktiver og vurderer værdien af disse individuelt for så 

efterfølgende at vurdere den samlede værdi af virksomheden. Denne metode er fundamental 

forskellig fra de to andre, da den vurderer virksomheder som om, de er ved at skulle lukkes 

ned, og aktiverne sælges fra. Denne metode kan være god til at definere den minimale værdi 

af en virksomhed (Petersen et al., 2017, s. 328-329). 

3.2.2 Økonomisk og empirisk belæg 

Dette afsnit har til hensigt at belyse, hvorvidt de 10 metrics indgår i prissætningen af aktier og 

dermed besidder et økonomisk belæg som tidligere defineret. Det kan virke arbitræt at forsøge 

at forudsige udviklingen i aktiepriser på baggrund af metrics, der ikke har nogen indflydelse 

på fastsættelsen af aktieprisen. Dertil vil det blive undersøgt, om de 10 metrics har et empirisk 

belæg, dvs. om de ud fra tidligere akademiske artikler og studier har kunnet bruges til at 

forudsige udviklingen i aktiepriser. Det gøres ved for hver metric først at fremlægge 

interessante tidligere artikler og studiers resultater og dernæst komme med teoretiske 

forklaringer, såfremt de er frembragt. Det har ikke været muligt at finde resultater for alle 10 

metrics, da der i sagens natur ikke er fundet nogen sammenhæng mellem dem alle og fremtidige 

aktiepriser.  
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3.2.2.1 ROIC 

ROIC er en metric, der ud fra et økonomisk belæg har indflydelse på aktieprisen, da ROIC er 

en bærende faktor i EVA-modellen. ROIC beregnes som: 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = 𝑂𝐺 ∗ 𝐴𝑜𝐻 = +,-./
0123453635	  89:;59<

, 

Hvor OG refererer til virksomhedens overskudsgrad, AoH refererer til aktivernes 

omsætningshastighed, NOPAT refererer til det operative afkast efter skat, og investeret kapital 

refererer til virksomhedens totale sum af egenkapital, fremmedkapital, skyldig skat og udskudt 

skat. Aktiekursen, som det kunne ses i afsnittet om værdiansættelse5, afspejler de penge, 

investoren får udbetalt i fremtiden, tilbagediskonteret til i dag. Eftersom ROIC afspejler det 

operationelle afkast, virksomheden får på den investerede kapital, bør ROIC også være en 

forklarende faktor for aktiekursen. At ROIC i sig selv har indflydelse på aktiekursen giver 

intuitiv god mening, men under antagelsen om et efficient marked burde historisk ROIC ikke 

have nogen forklarende faktor på fremtidig aktiekurs. 

  

Brown & Rowe (2007) undersøger, hvordan produktivitet, hvilket de betegner som et synonym 

for ROIC, har indflydelse på fremtidig aktiepris. Deres tests foretages på de tusind største 

selskaber i USA i perioden 1970-2005. Ifølge dem burde virksomheder med høj produktivitet 

også have en høj P/B ratio, da disse virksomheder tjener relativt flere penge på deres bogførte 

aktiver/investeret kapital. Man bør derfor forvente, givet teorien om value præmien, at 

virksomheder med høj produktivitet bør give et lavere afkast end dem med lav produktivitet, 

da det må antages, at investorer skal kompenseres for øget konkursrisiko. Brown & Rowe 

finder dog, at det ikke er tilfældet i praksis, og at produktivitet (altså høj ROIC) har en positiv 

forklarende faktor på fremtidige afkast. De konkluderer, at forklaringen er, at markedet generelt 

er dårlige til at indregne høj produktivitet i aktieprisen, hvilket kan give anledning til anomalier 

i prissætningen på markedet. 

  

Hou, Xue & Zhang (2015) forsøger også at inkludere aspekter af ROIC i den forstand, at de 

udvider Fama & French’s tre-faktormodel til også at inkludere investeringer og profitabilitet. 

De finder, at deres nye model, der inkluderer profitabilitet og investeringer, er bedre til at 

forklare markeds anomalier end Fama og French´s (1992 & 1993) oprindelige tre-faktormodel. 

De tester i perioden 1972-2012 på det amerikanske aktiemarked. Fama & French (2015) 
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anerkender, at deres tre-faktormodel ikke i høj nok grad forklarer anomalier og foreslår derfor 

selv at inkludere profitabilitet og evne til at opnå afkast på deres investeringer. De finder 

ligeledes, at en sådan model fungerer bedre end deres oprindelige tre-faktormodel til at forklare 

anomalier i markedet. Deres regression giver ved inkludering af disse to ekstra faktorer en 

højere forklaringsgrad.  

 

Teoretiske forklaringer 

Der kan i tidligere litteratur ikke findes mange forklaringer på, hvorfor den historiske ROIC 

skulle have en evne til at forudsige udviklingen i aktiepriser. Petersen et al. (2017) understøtter 

dog Brown & Rowes forklaring om, at ROIC kan være svær at forstå for investorer og dermed 

skabe anomalier i prissætningen af aktier ud fra niveauet af ROIC. Petersen et al. (2017) 

kommer med eksempler på, hvordan investorer kan være tilbøjelige til at tage beslutninger på 

et fejlagtigt grundlag, hvilket de definerer som noice. For eksempel kan ledelsens misbrug af 

regnskabsfleksibilitet, indregningen af ikke tilbagevendende regnskabsposter eller forskelle i 

regnskabspraksis over tid skabe såkaldt larm for investorer og analytikere i forståelsen af 

ROIC. Ændringer i risikoprofilen kan ligeledes skabe et forkert grundlag for investorerne, 

eksempelvis i tilfælde hvor virksomheder køber (sælger) dele af virksomheden. Her vil der ske 

en ændring i virksomhedens samlede risikoprofil og dermed i kapitalomkostningerne, der 

benyttes til at beregne residualafkastet i EVA-modellen. Petersen et al. (2017) forklarer, 

hvordan benyttelsen af fejlagtig information i finansielle ratios kan skabe fejlprissætninger og 

fejlagtige konklusioner i markedet (Petersen et al., 2017, s. 102-103). 

3.2.2.2 FCF 

Som det kunne ses under afsnittet om værdiansættelsesmodeller6, så er FCF et vigtigt finansielt 

tal for investorer. Værdiansættelsesmodellen DCF benytter forecastet cash flow til at beregne 

aktiekursen. FCF giver god økonomisk mening i forhold til prissætning af aktier grundet dens 

indvirkning på de modeller, der beregner værdien af virksomheder. Ligesom med ROIC så bør 

alt historisk information om FCF dog allerede være indregnet i prisen, efter markedet får 

adgang til det. Under antagelsen om at markederne er efficiente, bør historisk FCF altså ikke 

kunne sige noget om fremtidig udvikling i aktiepriser. 
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Hackel et al. (2000) finder en positiv sammenhæng mellem cash flow og fremtidig aktiepris. 

Deres tests foretages på perioden 1979-1996 på det amerikanske aktiemarked. De tester, 

hvorvidt en portefølje sammensat af selskaber med høj cash flow og lav price to cash ratio 

skaber højere afkast end markedet generelt. De finder en positiv statistisk signifikant 

sammenhæng mellem cash flow og fremtidige aktieafkast, hvilket strider imod generelle 

antagelser om markedsefficiens. De tester både i forskellige markedssituationer og på tværs af 

lande med samme resultat. 

 

Becker & Ochman (2003) forsøger også at udfordre EMH ved at teste på mange forskellige 

fundamentale værdier, i håb om at kunne sige noget om ekstreme performere. Deres analyse 

foregår på det europæiske aktiemarked i perioden 1994-2001. De finder bl.a., at det seneste års 

cash flow har en god evne til at skelne ekstreme vindere fra ekstreme tabere på aktiemarkedet. 
 

Teoretiske forklaringer 

Hackel et al. (2000) kommer med en potentiel forklaring på den FCF-anomali, de finder. De 

påviser, at en stor del af de selskaber med højest FCF og laveste pris/cash flow ratios afgav 

regnskab med en negativ net income overraskelse i forhold til markedets forventning op til 

porteføljesammensætningsdagen. Det var på trods af stadig at have positive cash flows. 

Investorer reagerer derfor for stærkt på negative overraskelser i net income når virksomheden 

stadig leverer stærke cash flows. 

3.2.2.3 P/B 

P/B indgår ikke i present value værdiansættelse metoder, men er en hyppigt brugt multiple i 

multiple værdiansættelse. Som nævnt i afsnittet om Fama & Frenchs faktormodeller7 betegnes 

virksomheder med en lav P/B som value virksomheder, mens en høj P/B beskriver growth 

virksomheder. Det højere afkast, som historisk set opnås ved at investere i value virksomheder, 

kaldes value præmien. Foruden Fama & French er der mange andre akademikere, som har 

beskæftiget sig med at påvise value præmien. Value præmien er tidligere beskrevet i 

teoriafsnittet om faktormodeller8. Dette kan suppleres med Athanassakos (2011), som tester 

value præmien på AMEX, Nasdaq og NYSE i perioden 1985-2006 ved brug af P/E, som 

ligesom P/B bruges til at vurdere en virksomheds fundamentale værdier i forhold til dens pris. 

De finder frem til, at der er en stærk value præmie i perioden, som gælder både i bull og bear 
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markeder. Desuden er valuepræmien ikke drevet af få outliers, da størstedelen af value 

virksomhederne i deres datasæt leverer positivt afkast. Samtidig er value præmien konsistent 

på tværs af de fleste industrier. 

  

Teoretiske forklaringer 

Som nævnt forklarer Fama & French (1992 & 1993) value præmien gennem en øget 

konkursrisiko for value virksomheder under recessioner, hvilket investorer kræver et højere 

afkast for i kompensation. Denne forklaring bekræfter Elgammel & Mcmillan (2014) i deres 

studie af amerikanske aktier i perioden 1927-2011. I studiet finder de frem til, at der er en 

positiv sammenhæng mellem konkursrisiko og value præmien for både store og mindre 

virksomheder. Virksomhedernes gearing har også en positiv sammenhæng med value præmien. 

Dette understøtter forklaringen om, at det er øget risiko, som er kilden til value præmien. Value 

virksomhederne vurderes som tidligere nævnt til at have en større konkursrisiko end growth 

virksomheder. Dette får investorer til at kræve et højere afkast, når gearingen i virksomheden 

stiger, hvilket er konsistent med den positive sammenhæng mellem gearing og valuepræmien. 

 

Omvendt finder Lakonishok et al. (1994), som det kunne ses i afsnittet om behavioral finance9, 

at investorer generelt har for optimistiske forventninger til virksomheder med historisk god 

performance og for pessimistiske forventninger til virksomheder med historisk dårlig 

performance, hvorfor man ser en fejlprissætning af disse virksomheders aktier.  

Nogle studier finder evidens for øget risiko som driver for value præmien, mens andre finder 

evidens for fejlprissætning. Det kan være svært definitivt at konkludere, hvordan valuepræmien 

skal forklares, men der er dog bred enighed om, at den gør sig gældende. 

3.2.2.4 RSI 

RSI indgår ikke i værdiansættelsesmodeller og vurderes derfor ikke til at besidde et økonomisk 

belæg. RSI er en meget anvendt teknisk indikator, som investorer bruger som redskab til at 

handle på de finansielle markeder. RSI beskriver styrken/momentum i en aktie ved at tage 

ratioen af højere lukkekurser overfor lavere lukkekurser. Med højere og lavere menes, om 

lukkekursen er højere eller lavere end den forrige lukkekurs. En aktie, der på det seneste har 

oplevet stigninger i aktieprisen, vil have en højere RSI end en aktie, der har oplevet fald. RSI 

er en teknisk oscillator, dvs. en værdi der ligger og svinger mellem værdierne 0 og 100. Det er 
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bredt anvendt, at når den rammer 70, er aktier dyre og bør sælges, mens aktier er billige under 

30 (Investopedia, 2020b). RSI bygger ligesom andre tekniske indikatorer på, at det er muligt 

at slå markedet ved at analysere den historiske prisudvikling, hvilket strider mod den svage 

form af EMH. Hvis det var muligt at forudsige udviklingen i aktieprisen ved hjælp af RSI, 

burde markedskræfterne allerede have forsøgt at kapitalisere gevinsten og dermed eliminere 

den mulige profit. På trods af dette bruger mange investorer stadig RSI som værktøj. RSI var 

oprindeligt tiltænkt som en mean-reversion indikator, dvs. at den kan indikere, hvornår en aktie 

er for højt (lavt) prissat i forhold til dens fundamentale værdi og derfor vil bevæge sig ned (op) 

mod den sande værdi. 

 

Taran-Morosan (2011) tester to RSI-strategier på aktier noteret på S&P 500 i perioden 2004-

2010. Den ene strategi er den klassiske RSI, hvor han shorter aktier, hvis RSI falder til under 

70. Han lukker positionen, hvis RSI falder til 50 eller rammer RSI 70 igen. Han køber aktier, 

hvis RSI stiger over 30, og sælger dem igen, hvis RSI rammer 50 eller rammer 30 igen. 

Metoden giver et totalt tab på 2,83%. I den anden strategi inkorporerer han volumen i RSI-

formlen, da hans hypotese er, at det er vigtigt at have volumen til at signalere styrken i trenden. 

Med samme metode opnås et tab på 3,77%. Han når dermed frem til konklusionen, at RSI både 

i sin klassiske form, og når der tages højde for volumen, ikke fungerer til at forudsige mean-

reversion, men i stedet en fortsættelse af trenden, specielt på kort sigt. Dette kan henledes til 

Schwager (1996), som skriver, at investorer ikke nødvendigvis bør sælge aktier, der er 

overkøbt, og købe aktier, der er oversolgt. Det vil fungere godt i markeder med sidelæns trend, 

men være katastrofalt i markeder, der trender henholdsvis op og ned. 

 

Teoretiske forklaringer 

Der er fundet empirisk evidens for, at RSI fungerer bedst som momentum indikator. Det bør 

dog nævnes, at RSI i høj grad alligevel bruges som mean-reversion indikator i praksis, da RSI 

redskabets performance afhænger meget af tidsperioden, der testes på, og den gældende 

markedskonjunktur. Her kan henvises til afsnittet om momentum strategier10, hvor De Bondt 

& Thaler (1985) finder, at aktier, som historisk er oversolgte, klarer det bedre end aktier, der 

er overkøbte over en femårig periode, dvs. at der sker mean-reversion. Modsat finder Jegadeesh 

& Titman (1993), at aktier, der historisk har klaret det godt, klarer det bedre end aktier, der 

historisk har klaret det dårligt over en seksmåneders periode, dvs. en momentum effekt på kort 
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sigt. Der eksisterer mange mulige forklaringer på momentum effekten, hvor det tidligere er 

fremhævet, at det kan skyldes data snooping, the post earnings announcement drift eller 

psykologiske faktorer beskrevet af behavioral finance som overconfidence, hvor investorer får 

for meget tillid til aktier, der har oplevet historisk positiv udvikling i aktieprisen. 

3.2.2.5 Net income/Pretax income 

Net income/Pretax income har en indflydelse for prissætningen af aktier. Net income i 

sammenhold med virksomheders udbyttepolitik afgør, hvor meget udbytte en investor kan 

forvente og er derfor afgørende i dividende værdiansættelsesmodellen. Ligeledes er net income 

afgørende i multiple værdiansættelser, da P/E er en hyppigt anvendt multiple til at værdiansætte 

egenkapitalen i en virksomhed. Ydermere har den rapporterede net income en indflydelse på 

virksomheders cash flow og er dermed også en faktor i present value værdiansættelsesmodeller.  

Der er ikke fundet tidligere akademisk litteratur og studier, som tester specifikt på pretax 

income, hvorfor der her kun inkluderes resultater for net income. Det antages, at hvad der gør 

sig gældende for net income, også må gøre sig gældende for pretax income, på trods af 

potentielle forskelle i virksomheders effektive skatterater. Ifølge den semi-stærke form af EMH 

bør allerede offentliggjorte informationer om net income være indregnet i aktieprisen. 

Alligevel eksisterer der en del litteratur, som undersøger, hvordan net income kan bruges til at 

forklare fremtidige aktieafkast. 

 

Chan et al. (1996) finder, at hvis markedet er overrasket over en god eller dårlig net income 

offentliggørelse, så fortsætter markedet med at reagere i samme stil i de efterfølgende to 

kvartaler, hvorved aktieprisen trender henholdsvis op eller ned. Dette beskriver de som post-

earnings announcement drift (earnings momentum), som underbygger resultater tidligere 

fundet af Ball & Brown (1968). 

 

Bernard & Thomas (1990) undersøger ligeledes post-earnings announcement drift effekten for 

amerikanske virksomheder i perioden 1974-1986. De er i stand til med signifikant præcision at 

forudsige udviklingen i aktieprisen i op til tre dage på baggrund af fremtidige 

regnskabsoffentliggørelser. Deres estimater baseres på nuværende net income og tidsserier af 

historiske net income og sammenholdes med markedets generelle forventninger til fremtidige 

net income. De stiller det meget relevante spørgsmål, at hvis de formår måneder inden 

offentliggørelsen af regnskaber at forudsige, hvordan aktieprisen vil bevæge sig i de tre dage 
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efter regnskabsaflæggelsen, hvorfor er det så ikke allerede indregnet i prisen? Dette finder de 

ikke nogen forklaring på i deres studie. 

 

Sloan (1996) tester på net income og dens evne til at forklare fremtidig aktiekurs. Han tester 

på det amerikanske aktiemarked i perioden 1962-1991. Han finder, at virksomheder, der 

rapporterer store accruals i deres regnskab i forhold til deres cash flow, har en tendens til ikke 

at kunne holde samme niveau af net income i fremtiden, og at aktieprisen ikke reflekterede 

denne tendens. Sloan kalder det for The accruals effect. Accruals dækker over forskellen i den 

regnskabsbaserede net income og virksomhedens cash flow. Accruals er forbundet med en høj 

grad af regnskabsfleksibilitet fra ledelsens side, som eksempelvis valg af metode til at opgøre 

værdien af varelageret og valg af afskrivningspolitik.  

  

Teoretiske forklaringer 

Chan et al. (1996) forklarer deres resultater om post earnings announcement drift (earnings 

momemtum) ved to aspekter på markedet. For det første tenderer investorer til at underreagere 

på nye informationer, hvorfor det tager tid, før aktieprisen inkorporerer de nye positive 

(dårlige) informationer. For det andet forstærkes denne effekt af, at analytikere er langsomme 

til at opdatere deres forecasts på baggrund af den nye information, hvorved markedet er 

tilsvarende langsomt til at reagere på den nye information. 

 

Sloan (1996) finder, at aktier med et højt niveau af accruals sammenholdt med cash flow opnår 

et lavere fremtidigt aktieafkast sammenlignet med virksomheder, der har et lavere niveau af 

accruals sammenlignet med cash flow. Dette beskriver han som sagt med begrebet the accruals 

effect. Når accruals er unormalt højt i forhold til virksomheders cash flow indikerer det, at 

ledelsen har manipuleret net income til at se kunstig høj ud (Petersen et al., 2017, s. 90-91; 

Sloan, 1996). Denne sammenhæng misforstår investorer, som fikserer på de flotte 

regnskabsbaserede tal. Denne fiksering skaber høje forventninger til fremtidigt resultat, som så 

har en tendens til ikke at materialisere sig (Sloan, 1996). Dette er som udgangspunkt i strid 

med EMH, men at aktiepriserne ikke afspejler al tilgængelig offentlig information skal ifølge 

Sloan ikke nødvendigvis forklares ved, at investorerne er irrationelle, eller at der er 

overnormale profitmuligheder i markedet. Omkostningerne associeret ved at indsamle 

informationer og implementere strategien er en betydelig faktor. Samtidig bygger strategien på 

aggressive indkøb af aktier, som kan flytte prisen og dermed eliminere det overnormale afkast. 
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Sloan ender derfor med at konkludere, at strategien mere signalerer normale afkast for 

investeringsstrategier, som baserer sig på fundamentale informationer.  

3.2.2.6 Total return index/Last price  

En akties nominelle pris har ikke nogen indflydelse på prissætningen af aktier, da den er 

resultatet af værdiansættelser. En akties pris har stor indflydelse på, hvorvidt en investor ønsker 

at købe eller sælge den pågældende aktie, men prisen kan sjældent stå alene. Hvad enten den 

sammenholdes med en tidligere pris eller et regnskabstal, har prisen ofte behov for et 

referencepunkt for at skabe værdi for investoren. Derudover siger aktieprisen ikke meget om 

virksomhedens samlede værdi eller størrelse uden at sammenholdes med antallet af aktier. Af 

denne årsag kan det virke irrationelt, at en akties nominelle pris alene skulle være en prædiktor 

for fremtidig aktiepris. 

  Der har været mange bud på relevansen i at benytte historiske priser til at forklare fremtidige 

priser. Som tidligere beskrevet er momentum en sådan strategi, der fokuserer på historiske 

priser og udviklingen i dem. Teknisk analyse er ofte benyttet i praksis og bygger primært på 

historiske priser. Hypotesen i teknisk analyse er, at historien har en tendens til at gentage sig 

selv. Derfor bør man ud fra historiske prisudviklinger få en god indikator for, hvordan prisen 

bevæger sig i fremtiden (Murphy, 1999). Begge disse strategier bygger dog på at analysere 

prisudvikling og ikke i samme grad analysere den nominelle pris på tværs af aktier. 

 

Haugen & Baker (1996) tester bl.a. på prisniveau og undersøger, hvorvidt aktieprisen har 

indflydelse på, om en aktie klarer sig godt i den efterfølgende periode. Haugen & Baker tester 

på det amerikanske Russell-3000 index i perioden 1979-1993, hvor de udfører en multipel 

regressionsanalyse med henblik på at kunne forudsige fremtidigt aktieafkast. Regressionen 

udføres på mange faktorer inddelt i kategorierne: risiko, likviditet, prisniveau, vækstpotentiale 

og prishistorik. Ud fra deres model inddeler de alle aktier i ti deciler ud fra deres forventede 

afkast baseret på tilgængelig information for hvert år. De finder, at aktier i de højere deciler 

(med højere forventet afkast) opnår et højere realiseret afkast. Efterfølgende testes der på, 

hvilke fælles karakteristika aktier i den øverste decil har. Her finder de, at aktier i den øverste 

decil bl.a. har en højere pris per aktie end dem i nederste decil. Altså at der er en tendens til, at 

aktier med høj pris per aktie vil have højere return efter et år end en aktie med lav pris per aktie. 
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Teoretiske forklaringer 

Der er ikke nogen eksplicitte forklaringer på den sammenhæng, Haugen & Baker (1996) finder 

i deres artikel. Behavioral finance er det tætteste på en forklaring på, hvorfor den nominelle 

aktiekurs skulle have indflydelse på fremtidig aktiekurs.  

 

Hirshleifer (2001) argumenterer for, at bias og heuristik kan have stor indflydelse på 

prisniveauet, og hvordan en investor prissætter. Han nævner også eksempler på, hvordan 

irrationelle faktorer som vejret har vist at have indflydelse på aktiekursudvikling for at 

underbygge argumentet om, at investorer ikke er rationelle. Hans tese er, at antagelsen om 

homo economicus og den rationelle forbruger ikke holder stik i virkeligheden, og at vi i stedet 

er bounded rational11. 

 

Thomas & Morwitz (2005) finder resultater, der underbygger denne tankegang. For eksempel 

finder de, at folk generelt vurderer forskellen mellem $4.00 og $2.99 som større end forskellen 

mellem $4.01 og $3.00. Thomas & Morwitz konkluderer, at vurdering af priser er meget 

regelbaseret og ankret i tidligere møde med priser på samme slags handelsvare. 

Disse forklaringer signalerer, at der kan forekomme irrationalitet på aktiemarkedet, men 

antyder samtidig, at der ikke er meget hold i Haugen & Bakers resultater, eftersom der ikke er 

fundet direkte forklaringer på sammenhængen, og der ikke er fundet lignende resultater. 

3.2.2.7 Volumen 

Volumen er en handelsgenereret faktor, som afhænger af aktiviteten på markedet, og som 

simultant ændrer sig med aktieprisen. Den har ingen indflydelse på værdiansættelsesmodeller 

og vurderes derfor ikke at besidde et økonomisk belæg. Niveauet af volumen kan virke 

irrationel at bruge som en forklarende faktor i prisudviklingen på aktier. Alligevel findes der 

masser af historisk empiri, som finder sammenhænge mellem volumen og aktiepriser samt 

opstiller teoretiske forklaringer. Der findes to velkendte ordsprog fra Wall Street: (1) Volumen 

er større under bull markeder end bear markeder, (2) Det kræver volumen at få markederne til 

at bevæge sig (Karpoff, 1987). 

 

Karpoff (1987) undersøger tidligere studier for sammenhængen mellem volumen og 

prisændringer i aktier. Af de inddragede akademiske studier finder 13 ud af 14 studier en positiv 
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sammenhæng mellem volumen og absolutte ændringer i aktiepriser. Dvs. at når volumen stiger, 

så stiger volatiliteten i aktiepriser. 

 

Ying (1966) undersøger sammenhængen mellem prisen på S&P 500 og volumen på NYSE. 

Han finder frem til, at en lav volumen som regel giver anledning til et fald i prisen, og en høj 

volumen giver anledning til stigninger i prisen. Yderligere giver en stor stigning i volumen som 

regel anledning til store fald eller store stigninger i aktieprisen.  

 

Epps & Epps (1976) konkluderer i deres artikel, at pris og volumen bestemmes i fællesskab. 

Selv hvis det var muligt at forudsige fremtidig volumen på baggrund af den historiske volumen, 

ville det ikke være et brugbart værktøj til at forudsige den forventede værdi af ændringer i 

aktiekurser, men i stedet kunne det bruges til at forudsige den fremtidige volatilitet. 

 

Smirlock et al. (1988) finder, at der er en stærk sammenhæng mellem absolutte prisændringer 

i aktiepriser og volumen lige op til og efter regnskabsaflæggelse. Regnskabsaflæggelse kan 

skubbe til ligevægten i markedet, hvis investorer bliver overraskede over de nye informationer, 

hvorved volumen stiger, da det kræver handler at flytte prisen til en ny ligevægt. 

  

Teoretiske forklaringer 

Der er fundet evidens for, at volumen og aktiekurs er indbyrdes afhængige. Volumen har en 

umiddelbar effekt på aktiekursen, givet generel teori om prisfastsætning, omhandlende udbud 

og efterspørgsel. Det konkluderes dog, at effekten sker simultant, og ikke lagget. Der er ikke 

fundet nogen direkte sammenhæng i den akademiske litteratur mellem historisk volumen og 

fremtidig udvikling i aktiekursen. 

3.2.2.8 Total shares 

Antallet af aktier, en virksomhed har udestående, bør ikke have nogen direkte indflydelse på 

den samlede prisfastsætning af en virksomhed. Det afgør, hvor meget en investor skal betale 

per aktie, men ikke virksomhedens samlede værdi, hvorfor det nominelle antal ikke bør have 

nogen forklarende effekt på udviklingen i aktiekurs.  

 

Pontiff & Woodgate (2003) finder en statistisk sammenhæng mellem den reelle ændring i total 

shares og den fremtidige udvikling i aktiekursen i årene 1970-2003. Med den reelle ændring 

forstås den ændring, der sker i antallet af aktier, som ikke er forårsaget af aktiesplit eller aktie 
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dividende. I stedet er der tale om ændringen, der sker i forbindelse med optionsprogrammer, 

aktietilbagekøb og nyudstedelser. Pontiff og Woodgate udfordrer dog selv analysen og siger, 

at de ikke kan udelukke data snooping, da de ikke finder lignende resultater for tests på aktier 

før 1970. 

  

Teoretiske forklaringer 

Pontiff & Woodgate (2003) kommer ikke med nogen forklaring på, hvorfor den effekt, de 

finder, ikke allerede skulle være inkluderet i den nuværende aktiepris. Det kan suppleres, at der 

ikke er fundet litteratur, der underbygger deres resultater, eller litteratur, som forsøger at 

forklare en sammenhæng mellem total shares og fremtidig aktiekursudvikling.  

3.2.2.9 Industri  

I forlængelse af afdækningen af økonomisk og empirisk belæg for de 10 metrics, der bruges i 

den videre afhandling, er det relevant at belyse, hvilken indflydelse industri har på 

prisfastsætningen af aktier. Asness et al. (2000) undersøger, hvorvidt et industriaspekt kan 

bruges til at forbedre allerede anerkendte metrics som momentum, P/B og markedsværdi i deres 

evne til at forklare/forudsige prisudviklingen for amerikanske aktier noteret på NYSE, AMEX 

& Nasdaq i perioden 1963-1998. De opgør de udvalgte metrics i industriværdier. De kalder 

inddelingen for within-industry, som repræsenterer virksomheders metrics fratrukket 

industriens gennemsnit for den pågældende metric. Et af deres mest interessante og signifikante 

resultater er det forbedrede risikojusterede afkast for value aktier, når porteføljerne dannes ud 

fra within-industry værdier sammenholdt med porteføljer dannet fra et bredt 

markedsperspektiv. Porteføljer, der køber aktier med lav within-industry P/B og shorter aktier 

med høj within-industri P/B, opnår samme afkast som porteføljer dannet på traditionel vis/bredt 

markedsperspektiv. Til gengæld er variansen for within-industry porteføljerne lavere, da 

metoden giver en mere bred fordeling af aktier på tværs af industrier i porteføljerne. Deres 

resultater er konsistente for hele deres analyseperiode.  

 

Hou & Robinson (2006) undersøger, om koncentrationen af virksomheder i industrier har en 

forklarende faktor mht. forskellen i afkast på tværs af aktier i forskellige industrier. Deres 

datasæt består af aktier fra NYSE, AMEX og Nasdaq i perioden 1963–2001. De finder, at 

virksomheder i stærkt konkurrenceprægede industrier opnår et årligt aktieafkast, som er 

omkring 4% højere end virksomheder i industrier domineret af få store virksomheder. Deres 
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resultater er stærkt signifikante gennem hele perioden. Mere interessant er det, at deres 

resultater er fundet, efter de har taget højde for momentum, value præmien og size præmien. 

  

Teoretiske forklaringer 

Industri er påvist at være en afgørende faktor i prisfastsættelsen af aktier. Der er stor forskel 

på, hvad der driver kursen for virksomheder i forskellige industrier. Eksempelvis kan det 

nævnes, at ROIC beregnes ved at gange omsætningshastigheden med overskudsgraden. I nogle 

industrier drives ROIC af en høj overskudsgrad, mens den drives af høj omsætningshastighed 

i andre industrier (Petersen et al., 2017, s. 155-159). Det er derfor fejlagtigt som investor at 

antage, en virksomhed er mere værd end en anden, fordi den har en højere overskudsgrad. Dette 

kan være en naturlig konsekvens af, hvilken industri virksomhederne opererer i. 

  Som forklaring på hvorfor det er essentielt at tage højde for industri i forsøget på at forudsige 

udviklingen i aktieafkast, kommer Asness et al. (2000) med to forklaringer. For det første kan 

der være forskelle i regnskabspraksis på tværs af industrier. Ved at holde virksomheders 

performance op mod andre virksomheder inden for samme industri undgås sandsynligheden 

for fejlbehæftede konklusioner grundet forskelle i regnskabspraksis. For det andet er det 

muligt, at virksomheders risiko er en funktion af dens position i industrien mere end dens 

relative position til alle virksomheder i økonomien. 

 

Hou & Robinson (2010) opstiller forklaringer på, hvorfor koncentrationen af virksomheder i 

industrier påvirker aktiekursen. Virksomheder tager beslutninger, som påvirker deres cash 

flows og virksomhedens WACC, som jf. DCF-modellen12 påvirker aktiekursen. Disse 

beslutninger afhænger af ligevægten i industriens produktion, som reflekterer de strategiske 

beslutninger, virksomheder tager. I stærkt konkurrenceprægede industrier er chancen for 

innovation større. Innovation er forbundet med risiko, hvorfor virksomheder i industrier med 

højt niveau af konkurrence bør give et højere afkast. Forfatterne nævner også begrebet entry 

barriers, som dækker over hvor svært det er at trænge ind på markedet for nye virksomheder. 

Industrier med lave entry barriers har en højere grad af konkursrisiko, som også kan være en 

forklarende faktor i det høje afkastkrav for industrier med høj konkurrence. Alt andet lige vil 

to ellers identiske virksomheder i forskellige konkurrencesituationer handles til en forskellig 

pris og dermed et forskelligt forventet afkast, hvor den virksomhed med højest konkurrence og 

dermed størst risiko vil have den laveste aktiekurs og det højeste afkastkrav. 

                                                                                                
12 Kapitel 3.2.1.1, side 36 
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3.2.3 Delkonklusion 
De vigtigste pointer fra del 2 af teoriafsnittet er for overblikkets skyld opsummeret i 

nedenstående tabel 6. 

 
Tabel 6: Opsummering af de vigtigste pointer fra teori del 2 (Kilde: Egen tilvirkning) 

Jf. kildekritikafsnittet13 er de tidligere akademiske artikler og studier udarbejdet med en anden 

tilgang og et andet formål end afhandlingens, hvorfor resultaterne ikke nødvendigvis er direkte 

overførbare til afhandlingen. Resultaterne er dog stadig interessante og relevante for 

afhandlingens resultater, da de kan være med til at underbygge, at det er muligt at slå markedet, 

og at der for udvalgte metrics tidligere er fundet tegn på anomalier i markedet.  

4. Analyse 

Indledningsvis i analyseafsnittet vil Reinganums (1988) 9-screen strategi og hans 4-screen 

strategi blive implementeret på denne afhandlings datasæt, med henblik på at teste succesen af 

strategierne i perioden 2002-2018. Herefter forsøges det at forbedre hans strategier. Dette vil 

blive udført i to steps. I step 1 af analysen vil der indledningsvis blive identificeret 230 ekstreme 

aktier bestående af 117 ekstreme vinderaktier og 113 ekstreme taberaktier, der samlet danner 

datasættet og grobund for den videre analyse. Efter identificeringen af de 230 aktier forsøges 

                                                                                                
13 Kapitel 1.4, side 9 
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det at identificere metrics, der kan benyttes til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme 

taberaktier. Alle 23 metrics i denne afhandling testes i en decilanalyse, men kun de metrics 

anvendt af Reinganum og metrics med interessante resultater fremhæves. Yderligere vil det i 

step 1 blive analyseret, hvilken påvirkning det har på resultaterne, at der testes på tværs af 

industrier. Efterfølgende vil step 2 af analysen blive gennemført, hvor resultaterne fundet i step 

1 benyttes til at bestemme købskriterier, der har til hensigt at købe ekstreme vindere og 

udelukke ekstreme tabere. Dernæst testes styrken ved at kombinere de fundne købskriterier, og 

tre strategier sammensættes. Afslutningsvis implementeres de tre strategier, og resultaterne vil 

blive analyseret.  

4.1 Test af Reinganums strategier  

Dette afsnit har til hensigt at undersøge, hvilke resultater Reinganums (1988) to 

investeringsstrategier opnår på afhandlingens datasæt bestående af 1243 amerikanske aktier i 

perioden 2002-2018. Reinganum opstiller 9 kriterier i sin artikel, som bruges i hans 9-screen 

strategi og 4-screen strategi. Som tidligere nævnt14 lyder hans 9 kriterier: Kriterie 1: P/B skal 

være mindre end 1. Kriterie 2: Den femårige vækst i kvartalsvise net income skal være positiv. 

Kriterie 3: Ændring i kvartalsvise net income skal være accelererende sammenlignet med 

ændringen i forrige kvartals net income. Kriterie 4: Pretax margin skal være positiv. Kriterie 

5: Total shares skal være lavere end 20 millioner. Kriterie 6: RSI skal være 70 eller over. 

Kriterie 7: RSI skal være større end i forrige kvartal. Kriterie 8: O´Neils datagraph skal være 

70 eller over. Kriterie 9: Aktiekursen skal være inden for 15 procent af de seneste to års 

maksimale aktiekurs. 

  Så vidt forfatterne er bekendt udbydes O´Neils datagraph ikke længere, hvorfor det ikke er 

muligt at teste på Reinganums kriterie 8. Kriterie 8 ekskluderes derfor fra denne analyse og 

erstattes af Reinganums kriterie 9, der siger, at aktiekursen skal handle inden for 15 procent af 

de seneste to års maksimale aktiekurs. Det vil i denne afhandling blive betegnet som kriterie 8, 

og der vil ikke være et kriterie 9. 

  Reinganums to strategier vil nu blive testet. Testmetoden er så identisk med Reinganums som 

muligt. Når et købssignal findes, ventes et kvartal, før aktien købes. Dette skal sikre, at den 

finansielle data er offentliggjort (Reinganum, 1988; Basu, 1983). Dette kritiseres dog af Fama 

& French (1992), som anbefaler at vente endnu længere. Selvom virksomheder er påkrævet af 

security and exchange comission (SEC) at aflægge kvartalsregnskaber inden for 90 dage, så 

                                                                                                
14 Kapitel 1.2, side 6, tabel 2 
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finder de, at gennemsnitligt lever 19,4% af virksomhederne ikke op til kravet, hvorfor de er 

fortalere for at vente to kvartaler, før aktien købes. For at have det bedste 

sammenligningsgrundlag vælges det at være konsistent med Reinganums metode og kun vente 

et kvartal, før aktien købes. Herefter holdes aktien i to år, hvorefter den sælges. Først når en 

aktie er solgt, tages der højde for nye købssignaler på samme aktie. Dette virker til at stride 

mod Reinganums testmetode, da det på baggrund af hans artikel kan tolkes som, at han 

beregner afkast på alle købssignaler individuelt. Dette kan virke lidt pudsigt, specielt hvis man 

har til hensigt at implementere strategien i virkeligheden. Eksempelvis opnås i denne 

afhandling op til 15 købssignaler i streg på samme aktie for 4-screen strategien. Det betyder, at 

den samme aktie skal købes 15 måneder i streg. Dette er dyrt i forhold til 

transaktionsomkostninger og kræver en betydelig initial startkapital, hvorfor der i denne 

afhandling først tages højde for nye købssignaler på samme aktie, når aktien ikke allerede haves 

i porteføljen. 

  Datasættet løber i perioden 2002-2018, men testperioden vil være indskrænket til perioden 

2007-2016 af to årsager. For det første medtages ikke købssignaler, der ikke kan holdes i to år, 

fordi det er for tæt på datasættets udløb. Dvs. at købssignaler efter 2016 ikke medtages. For det 

andet kræver Reinganums kriterie 2, at der måles på fem års net income, før et evt. købssignal 

findes. Derfor er det hypotetisk først muligt at få et købssignal i 2007, hvorfor testperioden 

strækker sig over perioden primo 2007 til ultimo 2016, dvs. en tiårig periode. 

  Resultaterne af Reinganums 8-screen strategi for de 1243 amerikanske aktier i perioden 2007-

2016 kan ses i tabel 7 nedenfor. Til venstre i tabellen fremgår det gennemsnitlige excess return 

for de respektive 8 kvartaler efter købet. Resten af tabellen viser fordelingen af excess return. 

Eksempelvis vil 50% af aktierne have tabt 13,70% eller mere i kvartal 8 efter købet.  

 
Tabel 7: Test af Reinganums 8-screen strategi. Afkast opgjort som excess returns (Kilde: egen tilvirkning) 

Som det fremgår af tabel 7, giver implementeringen af Reinganums 8-screen strategi et tab ved 

salg (buy+8) på 9,69% excess return. Hans 8-screen strategi lever i dag ikke op til de 

imponerende resultater, han selv fik i form af et excess return på 50,65% (bilag 4). Den 

gennemsnitlige beta for aktierne på købsdagen er 0,75. Beta er beregnet som en 
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regressionsanalyse mellem aktiens historiske kurs og S&P på baggrund af ugentlige 

datapunkter (bilag 1). I følge CAPM bør en portefølje af aktier, der får et excess return tæt på 

0%, have en beta på 1, da det er den systematiske risiko forbundet med at holde 

markedsporteføljen. Det giver dermed mening jf. CAPM, at Reinganums 8-screen strategi er 

forbundet med en lavere systematisk risiko sammenlignet med en investering i markedet, da 

strategien opnår et negativt excess return.  

 

Yderligere en ting er interessant at nævne i forbindelse med resultaterne i tabel 7. Strategien 

foretager 64 køb fordelt på 49 forskellige aktier. Strategien foretager altså i dag et markant 

lavere antal køb, end da Reinganum testede strategien. Resultaterne baseres dermed på et meget 

lavt antal af aktier, hvilket ikke giver samme statistiske grundlag for resultaterne, som 

Reinganum oplevede. Det kan altså ikke udelukkes alene på denne baggrund, at hans strategi 

ikke virker. Nedenstående tabel 8 viser, hvor stor en del af aktierne, der opfylder hvert kriterie 

i hver periode og gennemsnitligt over hele perioden. 

 
Tabel 8: Den procentvise andel af aktierne der lever op til de 8 kriterier i perioden 2007-2016. 4-screen  

strategiens kriterier er markeret med grøn (Kilde: Egen tilvirkning). 

Det fremgår tydeligt, at specielt kriterie 1, 5 og 6 er de bærende årsager til det lave antal af 

købssignaler. Kriterie 1 (P/B på under 1) giver kun købssignaler på 17,3% af aktierne gennem 

perioden. Kriterie 5 (total shares skal være under 20 millioner) giver i gennemsnit kun 

købssignaler på 24,8% af aktierne gennem perioden. Desuden er kriterie 5 meget stabilt 

gennem perioden på 21-27%, da mængden af aktier for en virksomhed sjældent ændrer sig 

markant. Dvs. at 3/4 af aktierne konsekvent skilles fra, da antallet af total shares er for højt. 

Kriterie 6 (RSI på over 70) giver gennemsnitligt kun købssignal på 24,2% af aktierne. Specielt 

under finanskrisen er den lav med 5,6% i 2008, dvs. at nærmest alle aktier skilles fra.  

 

I tabel 8 er kriterie 1, 3, 5 og 7 markeret med grøn, da de udgør kriterierne i Reinganums 4-

screen strategi. Resultaterne for hans 4-screen strategi præsenteres i tabel 9 nedenfor. 



   54  af  127  

 
Tabel 9: Test af Reinganums 4-screen strategi. Afkast opgjort som excess returns (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Ved test af Reinganums 4-screen strategi bliver der fundet købssignal på 235 aktier, og 464 

køb bliver foretaget i alt. Hans strategi giver et resultat på 14,97% i excess return ved salg 

(buy+8). Det højere afkast bør ifølge CAPM reflekteres i et højere beta, dvs. en højere 

systematisk risiko. Det gennemsnitlige beta for 4-screen strategien ligger på 1,33 på købsdagen, 

hvorfor beta, på trods af at være højere end 1, ikke kan forklare det høje excess return. Forholdet 

mellem beta og excess return vil berøres igennem analysen, men vil først eksemplificeres og 

tydeliggøres i diskussionsafsnittet. Det høje afkast uden tilsvarende højere risiko er som 

udgangspunkt et positivt resultat, men to iagttagelser er interessante og udfordrer de positive 

resultater i tabel 9. For det første er resultatet på 14,97% markant lavere end det, Reinganum 

selv fik på 37,14% (bilag 4). Mere interessant er fordelingen af afkastene. Det fremgår, at 50% 

af aktierne er tabsgivende med 7,48% eller mere. Dette står i skarp kontrast til Reinganums 

resultater, hvor 50% af aktierne gav et positivt afkast på 22,3% eller højere. Hans metode giver 

altså en overvægt af tabsgivende aktier i dag sammenlignet med perioden, hvor han selv testede 

strategien. Reinganums strategi formår dog stadig at levere et positivt excess return, da 

overvægten af tabsgivende aktier bliver opvejet af de ekstremt positivt performende aktier i 

kvartil 95 og op. Mere interessant er det, at hans strategi i dag finder mange ekstreme tabere. 

Således fremgår det af tabel 9, at de 10% mest tabende aktier ender med at give et tab på 

74,37% eller mere. Reinganums egen test viser, at de 10% mest tabende af hans købssignaler 

giver et tab på 33,1% eller mere (bilag 4), hvilket altså står i skarp kontrast til det negative 

excess return på 74,37% i dag. Det er altså afgørende at være klar over, at strategien også har 

tilbøjelighed til at finde ekstreme tabere. 

 

Det er ligeledes afgørende for investorer, som overvejer at implementere hans strategi, om 

strategien kontinuerligt leverer resultater, eller om den eksempelvis er bedst i højkonjunktur 

eller lavkonjunktur, for at sikre sig, at strategien ikke benyttes i konjunkturer, hvor den ikke 
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fungerer optimalt. Denne test er blevet foretaget på de købssignaler, der blev fundet i perioden 

2007-2016 og vises nedenfor i figur 2. 

 
Figur 2: Grafisk illustration af købssignaler og S&P prisudvikling samt det gennemsnitlige excess return for 

vinderaktier, taberaktier og samlet for 4-screen strategien (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Figur 2 viser flere interessante aspekter. For det første finder Reinganums 4-screen strategi 

købssignaler relativt jævnt fordelt i alle årene. De to år, som adskiller sig fra de andre på antallet 

af køb, er 2007 og 2009. I 2007 findes en overvægt af tabende aktier, da aktierne købt i 2007 

holdes i årene henover den finansielle krise, som illustreres af faldet i S&P kurven. Reinganums 

4-screen strategi virker derfor ikke som optimal at bruge i slutningen af en højkonjunktur. I 

2009 opnås markant flere købssignaler end i de resterende år. Dette er interessant, da det 

intuitivt virker som et oplagt tidspunkt at købe aktier, da den finansielle krise bunder ud i 2009, 

jf. S&P kurven. Forklaringen på det høje antal af købssignaler skal findes i de gunstige forhold, 

en bund i et længerevarende bearmarked giver til 3 ud af 4 af hans kriterier i strategien. 

Faldende priser på aktier får P/B til at falde til under 1, som er kravet i kriterie 1. Et 

længerevarende bearmarked, som er ved at slutte, sætter pres på virksomhedernes earnings, 

som derfor ikke skal stige meget for at have en positiv vækst i forhold til kvartalet før og 

dermed opfylde kriterie 3. Investorer søger ofte mod mere sikre investeringer såsom guld, 

statsobligationer og sikre valutaer under bearmarkeder, hvilket får aktier til at være oversolgte 

med meget lav RSI. Når investorerne forventer, at økonomien i nærmeste fremtid vil vise tegn 

på bedring, søger de tilbage til aktier, som får RSI til at stige sammenlignet med forrige kvartal, 

hvilket opfylder kriterie 7. Derfor ses det også, jf. tabel 8, at de tre kriterier har det højeste antal 

af købssignaler i 2009. Det sidste kriterie i Reinganums 4-screen strategi er kriterie 5, der siger, 

at antallet af aktier skal være under 20 millioner. I afhandlingens datasæt påvirkes total shares 

ikke synderligt af konjunkturudsving. 
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En anden interessant iagttagelse er, at hans strategi formår at levere overskud i 7 ud af 10 år jf. 

skemaet til højre i figur 2. Dette understreger, at hans strategi stadig kan levere resultater i dag. 

Slutteligt skal det nævnes, at hans strategi i 7 ud af 10 år finder flere tabsgivende aktier end 

vindende aktier. Det er naturligvis ikke optimalt, men tydeliggør også, at hans strategi giver 

overskud, fordi få aktier leverer meget store afkast. Det tyder på, at Reinganums 4-screen 

strategi den dag i dag opnår en vis succes i at finde ekstreme vindere. 

4.1.1 Delkonklusion 

Implementering af Reinganums 8-screen strategi i perioden 2007-2016 giver et negativt excess 

return på 9,69%, hvilket insinuerer, at strategien ikke er aktuel længere, da den finder for få 

købssignaler og gennemsnitligt ender med et negativt excess return. Hans 4-screen strategi 

giver et positivt resultat på 14,97% i samme periode. 4-screen strategien tyder på at virke bedst 

i højkonjunkturer, dvs. markeder som trender opad, og er ligeledes god til at finde ekstreme 

vindere, hvilket opvejer, at over 50 % af aktierne medfører tab til strategien.  

  Reinganums 4-screen strategi giver et positivt afkast, men det er markant lavere sammenholdt 

med hans egen test. 4-screen strategiens excess return kan ikke forklares gennem en tilsvarende 

højere systematisk risiko. Mere interessant er det, at over 50% af aktierne er tabsgivende, og at 

10% af aktierne taber over 74,37% sammenholdt med at have investeret i S&P500. 

Reinganums strategi får altså købssignaler på en del ekstremt dårligt performende aktier, som 

kan være en årsag til det lave samlede excess return på 14,97% sammenholdt med hans eget 

resultat på 37,14%. 

4.2 Step 1 af analysen 

Step 1 af analysen har til hensigt at identificere metrics, som har en forklaringsgrad i at adskille 

ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. For at kunne udføre analysen identificeres først 

230 aktier ud af datasættet på 1243 aktier, der i perioden 2002-2018 har oplevet store fald eller 

store stigninger i aktieprisen inden for et kalenderår. Dernæst udføres decilanalyser på de 230 

aktiers 23 metrics for at forsøge at identificere metrics, der er ideelle til at skille ekstreme 

vinderaktier fra ekstreme taberaktier. Simultant med gennemgangen af resultaterne af 

decilanalysen vil der blive trukket på viden fra teoriafsnittet for at afdække, om der er 

økonomisk og empirisk belæg for, at den pågældende metric har en indflydelse på 

prissætningen af aktien og en forudsigende evne på fremtidige aktieafkast. 
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4.2.1 Ekstreme vinderaktier og taberaktier 

Det blev konkluderet i forrige afsnit, at Reinganums (1988) 4-screen strategi ikke kun isolerer 

ekstreme vindere, men også giver købssignaler på mindre volatile aktier og ekstreme tabere. 4-

screen strategien gav på trods af de mange ekstreme tabere stadig et positivt excess return, men 

dette blev stærkt minimeret af de mange ekstreme negative købssignaler. Det kan formentlig 

ikke undgås med det høje antal af aktier og købssignaler, at nogle af aktierne vil ende med et 

stort tab. Det er dog interessant at undersøge, om det er muligt at forbedre Reinganums 

resultater ved at fokusere på at få skilt så mange af de ekstreme tabere fra som muligt. Denne 

tanke underbygges af Beneish et al. (2001) resultater, som det kunne ses i metodeafsnittet15. 

De finder belæg for, at ekstreme vinderaktier og taberaktier deler mange af de samme 

karakteristika. De finder, at markedsbaserede variable, såsom en ung alder, en mindre størrelse 

og en større volatilitet, er gode til at udvælge ekstreme performere, hvorimod 

regnskabsmæssige metrics er gode til at adskille vindere fra tabere, under antagelsen af at begge 

er ekstremer. Resultaterne af deres analyse underbygger de problemer fundet ved at teste 

Reinganums strategi i dag. En analyse af metrics, om hvorvidt de kan adskille vindere og 

tabere, vil derfor blive gennemført. 

  

Udvælgelse af ekstreme vinder- og taberaktier 

Før ekstreme vinder- og taberaktier kan analyseres, skal aktierne defineres og findes i 

datasættet. Det blev valgt at benytte total return index fra Bloomberg som metric til at beregne 

afkast. Det var ligeledes total return index der blev brugt til at beregne afkast for Reinganums 

strategier. Total return index tager højde for udbyttebetaling, som geninvesteres i aktien, og 

tager højde for aktiesplit. På denne måde bliver analysen ikke biased af, at nogle virksomheder 

vælger at benytte disse metoder i løbet af tidsperioden. 

  Til at definere vindere bliver der taget udgangspunkt i Reinganums definition, hvor hans 

vindere blev udvalgt ved, at de skulle have doblet i værdi over et kalenderår. Det blev dog 

hurtigt klart, at dette kriterie gav alt for mange ekstreme vindere. Ved at benytte dette kriterie 

blev der fundet 9.880 forskellige tilfælde, hvor en aktie havde et excess return på mere end 

100% inden for et kalenderår.  

  Reinganum nævner, at O’Neil har brugt flere kriterier til at udvælge sine vinderaktier, da 

Reinganum ligeledes får et stort antal af aktier (4.049 tilfælde), der er steget mere end 100% i 

løbet af et kalenderår i perioden 1970-83. Alle kriterierne er ikke oplyst for hverken læseren 
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eller Reinganum selv, hvorfor der i denne afhandling opstilles kriterier, der anses for at give et 

repræsentativt billede af en ekstrem vinder og en ekstrem taber. Der bliver i denne analyse 

opstillet tre kriterier for henholdsvis vindere og tabere. 

 

Det første kriterie er et kriterie, Reinganum selv antager, O’Neil har benyttet. Kriteriet er, at 

aktier, der handles til en pris under $10, ikke medtages i analysen. Reinganum er ikke den 

eneste, der gør sig tanker om at udelukke aktier, der handles til en for lav værdi. Både Beneish 

et al. (2001) og Fodor et al. (2013) benytter samme metode i deres analyse af ekstreme aktier. 

Begge benytter $5 som minimumsniveauet, før aktier inkluderes i analysen. Den primære årsag 

til at udelukke aktier med lav nominel kurs er for at sikre, at der er nok likviditetsmuligheder 

for investoren. For at være konsistent med Reinganum benyttes ligeledes $10 som første 

kriterie i denne afhandling. Dette kriterie opstilles for både vindere og tabere. 

 

Det andet kriterie er et minimum (maksimum) for, hvor positivt (negativt) et excess return en 

aktie skal have for at blive betragtet som en ekstrem vinder (taber). Hvor O’Neil virker til at 

kræve, at aktierne skal have doblet, sættes her lidt strengere krav til aktierne. Da der er så 

mange tilfælde med en stigning over 100%, anses det ikke som værende ekskluderende nok til 

at definere en ekstremt performende aktie. Som det kan ses af tabel 9 i afsnittet, hvor 

Reinganums 4-screen strategi testes16, lå de 5% mest ekstreme vindere over 177% i excess 

return, og de 5% mest ekstreme tabere lå under 94% i negativt excess return. Af denne årsag 

blev det besluttet, at kriterie 2 kræver et minimum excess return på 180% for vinderaktier og 

et maksimum excess return på -90% for taberaktier. Beneish et al. (2001) benytter også et 

procentuelt kriterie for ekstreme vindere og tabere på 2%. Deres datasæt er større end i denne 

afhandling, hvorfor 5% giver et mere repræsentativt grundlag at teste på. Efter de to første 

kriterier er implementeret, giver det i alt 141 vinderaktier og 127 taberaktier. 

 

Det tredje kriterie kræver at både vinder- og taberaktier skal have data i tre år op til det år de 

bliver en ekstrem aktie. Som nævnt i dataafsnittet17 giver Bloomberg N/A for data, som 

databasen ikke har til rådighed. Har en ekstrem aktie N/A i størstedelen af sine metrics i den 

treårige periode op til året, den bliver ekstrem, skilles den ud af datasættet. De tre kriterier er 

opsummeret i nedenstående tabel.  
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Tabel 10: Kriterier for definitionen af ekstreme vinder- og taberaktier (Kilde: Egen tilvirkning) 

Efter dette kriterie endes der op med i alt 230 ekstreme aktier, fordelt på 117 vinderaktier og 

113 taberaktier. Det gennemsnitlige excess return for vinderaktierne er 280,3% og -100,9% for 

taberne. Et gennemsnitligt excess return på -100,9% kan virke intuitivt fejlagtigt, men det skal 

forklares i, at det er excess return, altså forskellen i S&P500s afkast og aktiens afkast, og ikke 

aktiens eget afkast alene. 

  Det vurderes, at et dataudpluk på over 100 for både vindere og tabere giver et stærkt grundlag 

for den følgende analyse. Dertil vurderes det, at den jævne fordeling mellem vinder- og 

taberaktier ligeledes giver et fornuftigt grundlag for den følgende analyse. 

  

Tidsperiode 

Reinganum indvier ikke læseren i, på hvilket tidspunkt de ekstreme vindere bliver ekstreme, 

ud over at det sker inden for perioden 1970-1983. Tidspunktet for at blive en ekstrem vinder 

eller taber kan dog være ret afgørende og potentielt markedsbestemt. For at sikre sig at ens 

analyse ikke bliver koncentreret i en periode med ekstreme markedsudsving, bør en analyse af 

tidsperioden udføres. Nedenstående graf viser udviklingen i S&P500 sammenholdt med de 230 

ekstreme vindere og tabere. Det kan ses, at der er en forholdsvis jævn fordeling over 

analyseperioden. Der findes af gode grunde ikke nogen ekstreme aktier i årene før 2005, da det 

som beskrevet var krævet, at aktierne havde tre års historisk data til analysebrug, inden de 

oplever den ekstreme stigning. 2007 er det år med størst udsving. Ved første øjekast kan det 

intuitivt virke mærkværdigt, at der ikke er nogen ekstreme tabere at finde op til den finansielle 

krise i 2008. Der er dog en vis logik i det, da ekstreme aktier defineres ud fra excess return, og 

det derfor ikke er muligt at nå et negativt excess return på 90%, når markedet falder med mere 

end 10%. Det kan diskuteres, hvorvidt det giver en svaghed i analysen. Det vurderes dog ikke 

at give for meget støj, da det kun er i 2007, der findes meget få ekstreme aktier. 
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Graf 1: Grafisk illustration af ekstreme aktier og S&P prisudvikling (Kilde: Egen tilvirkning) 

4.2.2 Test af metrics 

De 230 identificerede ekstreme aktier vil nu blive testet for afhandlingens 23 metrics med 

henblik på at måle deres evne til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. 

Først belyses resultater for Reinganums fem metrics, hvorefter interessante resultater for de 

resterende metrics fremhæves. Løbende vil økonomisk og empirisk belæg inddrages.  

4.2.2.1 Reinganums metrics 

Som nævnt har del 1 af analysen til formål at undersøge, hvilke metrics der kan bruges til 

potentielt at skille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. Hypotesen lyder, at hvis det 

er muligt at få skilt en stor del af de ekstreme taberaktier fra og kun få købssignaler på mindre 

volatile aktier samt ekstreme vinderaktier, vil det øge det samlede afkast sammenlignet med 

Reinganums strategi. Reinganums strategi har fokus på at finde ligheder mellem ekstreme 

vinderaktier uden at tage højde for, om ekstreme taberaktier på nogle områder minder om 

ekstreme vinderaktier og dermed fejlagtigt også vil blive en del af porteføljen. Som nævnt 

finder tidligere akademisk litteratur belæg for, at ekstreme vinder- og taberaktier deler samme 

karakteristika på udvalgte metrics (Beneish et al., 2001; Becker & Ochman, 2003).  

 

Analysemetoden bliver ikke baseret på tunge statistiske modeller, men bliver en inspiration og 

videreudvikling af Reinganums metode. Reinganum finder fælles karakteristika for ekstreme 

vinderaktier ved at sammenligne niveauer i forskellige metrics mellem de udvalgte ekstreme 

vinderaktier. En lignende metode bruges i denne afhandling, men for at kunne finde forskelle 
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mellem vinderaktier og taberaktier bliver der i denne analyse gjort brug af decilanalyser, som 

vil blive beskrevet ved gennemgangen af analysen af P/B i næste afsnit. 

  I forlængelse af den uoverskuelige proces med at udvælge metrics til at teste på, som beskrevet 

i metodeafsnittet18, virkede det ligeledes uoverskueligt at skulle vælge mellem de utallige 

måder at teste på de forskellige metrics. Der kan eksempelvis testes på udvikling/vækst, den 

nominelle værdi, kombinationer med andre metrics osv. For at skabe struktur i testmetoden og 

en transparent løsning, hvor læseren er oplyst om, hvad der er blevet testet på, blev det besluttet 

at teste alle metrics i datasættet på 3 års vækst, 2 års vækst, 1 års vækst og niveauet på dagen, 

hvorpå aktien begyndte sin stigning/fald for at blive henholdsvis en ekstrem vinder- eller 

taberaktie. Denne dag vil igennem analysen blive betegnet ”dag nul”. Dette er forsøgt illustreret 

i nedenstående figur 3. 

 
Figur 3: Illustration af tidshorisonten for test af metrics (Kilde: Egen tilvirkning) 

Indledningsvist vil Reinganums egne metrics blive testet, hvorefter nye metrics vil blive 

inddraget. Udover at alle metrics som nævnt vil blive testet på 3 års vækst, 2 års vækst, 1 års 

vækst og dag nul, vil Reinganums metrics blive testet på de specifikke sammenhænge, 

Reinganum finder frem til, så vidt det er muligt. Der testes på alle metrics, og resultater for de 

metrics, der ikke fremhæves i afhandlingen, vil være at finde i bilag 2.  

4.2.2.1.1 P/B  

Reinganums første kriterie går på, at aktier skal have en P/B på under 1. Han nævner, at en P/B 

value på under 1 betyder, at værdien af virksomheden er lavere end den bogførte værdi og 

indikerer, at aktien er undervurderet. Ud af Reinganums 222 vinderaktier havde 164 aktier en 

P/B på under 1 på købsdagen, hvilket svarer til 73,8%. En P/B på under 1 var derfor god til at 

definere en ekstrem vinder på daværende tidspunkt, men spørgsmålet er, om det stadig gør sig 
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gældende i dag og om, hvorvidt det også kendetegner ekstreme tabere. Derfor testes der på P/B 

værdier på dag nul. 

 

Tabel 11 nedenfor angiver decilanalysen, som er foretaget på de ekstreme vinderaktiers og 

taberaktiers P/B værdier på dag nul. Kolonnen til venstre angiver 10 deciler, hvor de 10% af 

aktierne med højest P/B placeres i decil 1, de næste 10% i decil 2 osv. Anden kolonne fra 

venstre angiver den gennemsnitlige P/B værdi for hver af de 10 deciler. Dernæst angives 

fordelingen af ekstreme vinderaktier og ekstreme taberaktier i de 10 deciler samt totalen. De to 

sidste kolonner angiver den procentvise andel af henholdsvis vinderaktier og taberaktier i 

decilerne. Eksempelvis kan det ud fra tabellen noteres, at decil 1 udgøres af 23 aktier, som har 

en gennemsnitlig P/B på 85,54, og 47,8% af de 23 aktier er ekstreme vinderaktier. Til højre i 

tabellen ses en oversigt over det totale antal af aktier i analysen, antal vinderaktier, antal 

taberaktier samt fordelingen af vinderaktier og taberaktier i de øverste fem deciler (top 50%) 

og i de nederste fem deciler (bund 50%). 

 
Tabel 11: Test af P/B på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som det fremgår af tabel 11, er det kun decil 9 og 10, som har en gennemsnitlig P/B på under 

1. Dvs. at langt størstedelen af de ekstreme vindere har en P/B på over 1, som står i stærk 

kontrast til Reinganums resultater, hvor 73,8% havde en P/B på under 1. Mere interessant er 

det, at antallet af ekstreme vinderaktier og taberaktier samlet for decil 9 og 10 er identisk på 

23. Et kriterie, der siger, at P/B skal være under 1, ville dermed finde købssignaler på både 

ekstreme vinderaktier og taberaktier og kan være en medvirkende årsag til, at Reinganum i dag 

får købssignal på en del ekstreme taberaktier. Vinderaktierne er relativt ligeligt fordelt i de 10 

deciler med 48,7% i de fem øverste deciler og 51,3% i de fem nederste deciler. Der ses dermed 

ingen sammenhæng mellem P/B og hvorvidt en aktie bliver en ekstrem vinder eller taber. Kun 

23 ud af 117 vinderaktier lever op til Reinganums kriterie om en P/B under 1. 
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  Det fremgår af tabel 11, at der ikke er noget system i fordelingen af ekstreme vinder- og 

taberaktier i de 10 deciler. P/B virker derfor ikke som en god metric til at basere et købskriterie 

på, da det ikke virker til at være muligt at skille ekstreme tabere fra ekstreme vindere for 

niveauet af P/B. Det samme gør sig gældende for væksten i P/B (bilag 2). Det interessante er, 

hvornår der kan siges at være en sammenhæng i fordelingen. De samme overvejelser må 

Reinganum have gjort sig i sin tid, da han skrev sin artikel. For hvor mange vinderaktier skal 

eksempelvis have en P/B på under 1, før det kunne være interessant at bruge som et 

købskriterie. Reinganum mente, at der var sammenhæng for P/B, fordi 73,8% af hans ekstreme 

vinderaktier havde en P/B på under 1. Det bygger dermed på en subjektiv vurdering, da det 

ikke baseres på signifikansniveau, som det kan i statistiske modeller såsom 

regressionsanalyser. I denne afhandling blev der som nævnt testet på alle oprindelige 23 metrics 

på 3 års vækst, 2 års vækst, 1 års vækst og dag nul værdier samt Reinganums specifikke 

sammenhænge. På baggrund af alle disse test blev det klart, at der begyndte at være tydelige 

mønstre i fordelingen, når 60% af vinderne blev samlet i de øverste 5 deciler eller nederste 5 

deciler. De 60% blev derfor skillelinjen for, om den pågældende metric blev taget med i 

afhandlingen og er dermed også baseret på en subjektiv vurdering frem for statistisk belæg. 

4.2.2.1.2 Net income 

Reinganum baserer kriterie 2 og 3 på net income. Kriterie 2 siger, at den femårige vækst i 

kvartalsvise net income skal være positiv. Han finder, at 85% af hans ekstreme vindere oplever 

en positiv femårig vækst i net income i perioden op til købsdagen. Modsat for P/B kommer han 

ikke med nogen forklaring på, hvorfor dette bør have en positiv indflydelse på den fremtidige 

aktiekurs. Da mange af de ekstreme vindere og tabere ikke havde data på fem års net income, 

kunne en analyse af fem års net income vækst ikke udføres med en stor nok datamængde. 

Derfor fungerer den treårige vækst som en approksimation for Reinganums femårige vækst. Jf. 

teoriafsnittet19 finder Chan et al. (1996) en tendens til, at aktier i perioden efter en positiv 

earnings announcement oplever en stigende aktiepris i op til to kvartaler. Dette beskriver de 

som earnings momentum. Det forklarer de ved, at markedet tenderer til at underreagere på nye 

informationer, og at analytikere er langsomme til at opdatere deres forecasts, som forstærker 

underreaktionen. Dette kan dog ikke forklare, hvorfor den positive vækst i net income over en 

treårig periode ikke allerede skulle være indregnet i prisen, da det som sagt er op til to kvartaler, 

markedet bruger på at indregne de nye informationer.  
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Tabel 12: Test af net income på tre års vækst (Kilde: Egen tilvirkning) 

Det er derfor ikke overraskende på baggrund af det empiriske belæg, at tabel 12 indikerer, at 

der ikke er nogen sammenhæng mellem den treårige vækst i net income og om aktien bliver en 

vinder. Således er vindere og tabere blandet i de 10 deciler uden nogen tendenser. Der er en 

minimal overvægt af vinderaktier, der har en positiv vækst sammenlignet med taberaktier 

(53,8% vinderaktier i top 50%), men det er ikke tydeligt nok til at kunne bruges som 

købskriterie.   

 

Reinganums kriterie 3 lyder, at ændringen i kvartalsvis net income skal være accelererende i 

forhold til seneste kvartals ændring. Reinganum kommer ikke med nogen logisk forklaring på, 

hvorfor dette ikke allerede skulle være indregnet i prisen. Dette kan modsat kriterie 2 forklares 

ved Chan et al.’s (1996) resultater.  Når net income accelererer, oplever virksomheden en form 

for momentum, hvor aktiekursen over tid vil stige, da det tager tid for markedet at inkorporere 

den nye information til fulde. 

 
Tabel 13: Test på om net income er accelererende (Kilde: Egen tilvirkning) 

I afhandlingens datasæt af ekstreme vindere og tabere findes dog ikke evidens på nogen 

sammenhæng. Tabel 13 indikerer, at der ikke er nogen sammenhæng mellem accelererende net 

income, og om aktien bliver en ekstrem vinder eller taber, da både vindere og tabere er 

nogenlunde ligeligt fordelt mellem accelererende net income og ikke accelererende. 

  På baggrund af gennemgangen af kriterie 2 og 3 og det faktum, at der ikke blev fundet nogen 

sammenhænge for de resterende test på net income (bilag 2), vurderes det, at net income ikke 

virker til at være en god metric til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. 
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4.2.2.1.3 Pretax margin 

Det fjerde kriterie, Reinganum (1988) finder resultater på og inkluderer i sin strategi, er, at 

ekstreme vindere har en positiv pretax margin på købsdagen. Af de 222 vinderaktier finder han, 

at 216 havde en positiv pretax margin.  

  I decilanalysen nedenfor i tabel 14, kan det ses, at 64,5% af vinderne ligger i top 50% og kun 

35,5% af vinderne i bund 50%. Dertil kan det ses at top og bund 50% skiller lige omkring en 

positiv og negativ margin. Denne tendens understøtter Reinganums analyse om, at vinderaktier 

har en tendens til at have en positiv pretax margin, og viser samtidig en tendens til, at pretax 

margin har en evne til at adskille vindere fra tabere. Det er dog overraskende, at der ikke er 

nogen klar tendens i decil 1, hvor der ses en ligelig fordelingen af vindere og tabere. De 

resterende deciler vurderes dog at vise en tendens. 

 
Tabel 14: Test af pretax margin på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

I bilag 2 kan det ligeledes ses, at udviklingen i pretax margin på 3, 2 og 1 år fordeler hhv. 

59,8%, 61% og 58,5% af vindere i top 50%. Dette understøtter endnu en gang Reinganums 

(1988) resultater om, at pretax margin har en forklarende effekt. 

  Reinganum (1988) kommer ikke umiddelbart med nogen bud på, hvilke årsager der kan være 

til, at en positiv pretax margin har en forklarende effekt på fremtidig udvikling i aktiekursen. 

Pretax margin har en indflydelse på prissætningen af aktier, da pretax income som nævnt i 

teoriafsnittet20 har en indflydelse på multiple værdiansættelse og present value metoder, 

hvorfor pretax margin har et økonomisk belæg for at have indflydelse på prissætningen. 

Tidligere empiri viser, at der før er fundet anomalier på net income og dermed tilnærmelsesvis  

pretax income i form af, at investorer er langsomme om at indregne nye informationer og 

fejltolker net income, da investorer ikke tager højde for niveauet af accruals. Det underbygger 

resultaterne i tabel 14, om at der kan eksistere anomalier i markedet i forhold til pretax income.  
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4.2.2.1.4 Total shares 

Reinganum (1988) finder, at næsten 90% af ekstreme vinderaktier i hans analyse har færre end 

20 millioner total shares og benytter dette som et kriterie for et købssignal. Reinganum kommer 

ikke selv med nogen forklaring på, hvorfor antallet af aktier i sig selv skulle have en forklarende 

effekt på aktiekursen samt den fremtidig udvikling i aktiekursen.  

  I tabel 15 viser decilanalysen, at total shares virker til at have en forklarende effekt på, 

hvorvidt en aktie bliver en ekstrem vinder eller taber, da det ses ud fra tabel 15, at 64,1% af 

vinderne er i top 50%. Herudover skiller decil 5 og 6 ved 20 millioner total shares, som er det 

antal, Reinganum finder som købskriterie. Decilanalysen finder altså en tendens til det 

modsatte af Reinganum, hvilket er noget overraskende og interessant. Eftersom kriteriet på 

under 20 millioner total shares her viser en tendens til at finde flere ekstreme tabere end 

ekstreme vindere, og da de fleste vindere ligger over dette niveau, taler det for at korrigere 

Reinganums femte kriterie. 

 
Tabel 15: Test af total shares på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

I forhold til økonomisk belæg har det nominelle niveau af aktier ikke nogen indflydelse på 

prissætningen af virksomheder. Ligeledes blev der ikke i tidligere litteratur fundet en 

sammenhæng mellem total shares og udvikling i den fremtidige aktiepris, udover Reinganums 

egen undersøgelse. Der blev altså heller ikke fundet et empirisk belæg. Det er derfor noget 

overraskende, at der findes en klar tendens i tabel 15. 

  I bilag 2 kan det dertil ses, at der ikke bliver fundet nogen nævneværdig sammenhæng mellem 

væksten i total shares i tre år op til dag nul, og hvorvidt aktierne bliver ekstreme tabere eller 

vindere.  
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4.2.2.1.5 RSI 

Det sjette og syvende kriterie i Reinganums (1988) strategi bygger på den tekniske indikator 

RSI. Som nævnt i det teoretiske afsnit om RSI21 angiver det styrken i aktieprisen relativt til 

historisk pris og er et begreb, der ofte benyttes sammen med momentum og mean reversion 

teorier. 

  Reinganums kriterie seks lyder på, at aktierne skal have en RSI på over 70 på købsdagen. Han 

finder, at 212 af de 222 vinderaktier har en RSI over 70 på købstidspunktet. Han kommer ikke 

med noget argument for, hvorfor RSI har indflydelse på aktiekursen samt skulle kunne 

forudsige udviklingen i den fremtidige aktiekurs. Jf. teoriafsnittet22 blev RSI oprindeligt 

udviklet som et mean reversion redskab, men senere litteratur påviser, at RSI ligeledes kan 

være et stærkt redskab til at påvise momentum alt afhængigt af markedskonjunkturen. 

Reinganum bruger RSI som et momentum redskab, da han køber aktier med en RSI over 70 og 

dermed tror på, at stigningen i aktieprisen fortsætter.  

  I decilanalysen i tabel 16 ses det, at der ikke findes nogen tydelig tendens til, at vinderaktier 

generelt har højere RSI end taberaktier på dag nul. Analysen viser snarere, at kun få 

vinderaktier har en RSI over 70, og decil 1 viser, at flere ekstreme tabere end vindere har en 

RSI over 70. Kun 5 af de 117 vindere i datasættet lever op til Reinganums krav om en RSI over 

70. Dette indikerer, at datasættet i denne afhandling ikke understøtter Reinganums brug af RSI 

som momentum indikator. Yderligere kan det ses af bilag 2, at udviklingen i RSI heller ikke 

har nogen nævneværdig betydning for fordelingen mellem ekstreme vindere og tabere.  

 
Tabel 16: Test af RSI på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

Reinganums kriterie 7 siger, at en RSI der er højere sammenlignet med forrige kvartal, er god 

til at beskrive ekstreme vindere. Han finder, at RSI er stigende fra kvartalet før købstidspunktet 

                                                                                                
21 Kapitel 3.2.2.4, side 41 
22 Kapitel 3.2.2.4, side 42  
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til købstidspunktet for 170 af de 222 vindere. Denne sammenhæng kan heller ikke bekræftes i 

denne analyse, som det kan ses af tabel 17. Snarere tværtimod ses en tendens til det modsatte, 

hvor 58% af aktierne med en negativ udvikling i RSI op til dag nul bliver ekstreme vinderaktier.  

 
Tabel 17: Test af om udviklingen i RSI er positiv i kvartalet op til dag nul (Kilde: Egen tilvirkning). 

4.2.2.1.6 Maksimum pris 

Det sidste kriterie i Reinganums (1988) strategi bygger på, at aktiekursen på købstidspunktet 

skal ligge inden for et interval på 15% fra de sidste to års højeste pris. Han udfører testen for 

at vurdere, hvorvidt vinderne ville fanges af en contrarian strategi. Contrarian strategien 

nævnes i afsnittet om value investing23 og baseres på, at investorer køber virksomheder, der er 

faldet for meget i forhold til deres fundamentale værdi. Han finder ikke, at strategien ville have 

succes med at opfange de ekstreme vindere, da mere end 80% af dem handles inden for 15% 

af deres seneste to års højeste pris. 

  Det kan ses af tabel 18, at der er en næsten perfekt ligelig fordeling mellem vindere og tabere 

i de to kategorier. Dertil kan det ses, at kun 31 ud af 117 af vinderne handles inden for 15% af 

de sidste to års højeste kurs. Dette strider mod Reinganums (1988) fund og sår tvivl om effekten 

af hans kriterie.  

 
Tabel 18: Test af om aktien handles inden for sidste to års maksimale pris (Kilde: Egen tilvirkning). 

4.2.2.1.7 Delkonklusion 

Decilanalyserne viser, at Reinganums (1988) metrics generelt ikke er særlig effektive til at 

adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier i afhandlingens datasæt. Kun pretax 

margin og total shares viste sig at have over 60% af vinderne i den øverste eller nederste halvdel 

af decilerne, og vurderes dermed til at have en evne til at adskille vindere og tabere. Pretax 

margin vurderes at have et økonomisk belæg, og der er tidligere fundet anomalier i markedet 

på pretax income. Modsat besidder total shares ikke et økonomisk belæg, og der er ikke 

                                                                                                
23 Kapitel 3.1.4.1, side 29 
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tidligere empiri ud over Reinganums, som finder anomalier, hvorfor det var overraskende at 

finde resultater på total shares.  

  At Reinganums metrics ikke viser sig specielt effektive til at adskille ekstreme vinderaktier 

fra taberaktier kan være en medvirkende årsag til, at Reinganum finder mange ekstreme tabere 

med sine to strategier. Det findes dertil, at mange af Reinganums kriterier ikke ser ud til at gøre 

sig gældende længere. Mest nævneværdigt er Reingnums kriterie 1 (P/B under 1), kriterie 6 

(RSI over 70) samt kriterie 8 (aktien handles inden for 15% af de seneste to års maksimale 

kurs). Kun 23 ud af 117 vindere har en P/B på under 1, kun 5 ud af 117 vindere har en RSI 

over 70, og kun 31 af 117 vindere handles inden for 15% af deres sidste to års maksimale kurs.  

4.2.2.2 Nye metrics 

I dette afsnit vil metrics, der kan bruges til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere, og 

som Reinganum ikke anvender, bliver analyseret. Det drejer sig om fire metrics, der viser 

tendens til at kunne adskille ekstreme vindere og tabere. De fire metrics er: Total return index 

(last price), ROIC, FCF og volumen. De vil nu blive analyseret hver for sig, og det vil blive 

vurderet, hvorvidt resultaterne giver mening i forhold til et økonomisk og empirisk belæg. 

4.2.2.2.1 Total return index 

Total return index er prisen på aktien, hvor udbytte og aktiesplit er indregnet. Jf. den svage 

markedsefficiens burde det historiske total return index ikke kunne bruges til at forudsige den 

fremtidige udvikling i aktieprisen. Det er derfor højst overraskende, at der er en tydelig tendens 

til, at aktier med en lav total return index (lav aktiepris) i højere grad tenderer til at blive en 

ekstrem vinder end aktier med et høj total return index (høj aktiepris). Dette fremgår af 

resultaterne i tabel 19 nedenfor. 

 
Tabel 19: Total return index på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som det fremgår af tabellen, er der en klar overvægt af vinderaktier i de fem nederste deciler, 

mens taberaktierne dominerer de øvre deciler. 72,6% af vinderaktierne befinder sig i de 
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nederste fem deciler. Dette er som sagt yderst overraskende og kan jf. teoriafsnittet om total 

return index24 ikke forklares med et økonomisk belæg. Trods Haugen & Bakers (1996) 

resultater25 om sammenhæng mellem nominel aktiekurs og fremtidig udvikling vurderes dette 

ikke at være et stærkt empirisk belæg, da de finder en omvendt tendens i sammenhængen 

sammenlignet med resultaterne i tabel 19. Hertil findes ingen tydelige forklaringer på 

sammenhængen andet end irrationalitet.  

4.2.2.2.2 ROIC 

Ligesom for de andre metrics blev ROIC testet på tre års vækst, to års vækst, et års vækst og 

niveauet på dag nul. En interessant sammenhæng på dag nul blev fundet, som det fremgår af 

tabel 20 nedenfor. 

 
Tabel 20: Test af ROIC på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

I decilanalysen kan det ses, at aktier med en høj ROIC har større tendens til at blive en ekstrem 

vinder i det efterfølgende år end aktier med en lav ROIC. Eksempelvis kan det ses, at de tre 

øverste deciler udgøres af 70-80% vinderaktier, mens de nederste tre deciler udgøres af 23,8-

50% vinderaktier. Samtidig ender 61,4% af vinderaktierne i de øverste fem deciler. Det virker 

altså til, at aktier med en høj ROIC på dag nul, har en øget sandsynlighed for at blive en ekstrem 

vinderaktie året efter.  

  Brown & Rowe (2007) finder resultater26, der indikerer, at historisk ROIC har en forklarende 

effekt på fremtidig aktiekurs. En mulig forklaring på, at ROIC har en forklaringsgrad i den 

fremtidige aktiepris, kan ifølge Brown & Rowe (2007) være, at investorer historisk set har 

været dårlige til at indregne en høj produktivitet (høj ROIC) i aktieprisen. Det understøttes af 

Petersen et al. (2017), som finder, at ROIC er en regnskabspost med stor mulighed for 

                                                                                                
24 Kapitel 3.2.2.6, side 45 
25 Kapitel 3.2.2.6, side 45 
26 Kapitel 3.2.2.1, side 38 
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regnskabsfleksibilitet. Som nævnt i teoriafsnittet27 kan ledelsens misbrug af 

regnskabsfleksibilitet, indregningen af ikke tilbagevendende regnskabsposter eller forskelle i 

regnskabspraksis over tid skabe såkaldt larm for investorer og analytikere i forståelsen af 

ROIC. ROIC indgår som en væsentlig del af EVA-modellen, hvilket underbygger, at ROIC har 

afgørende betydning for prisfastsættelsen af en aktie. Der er altså både et økonomisk og til en 

vis grad empirisk belæg for resultaterne på ROIC. 

4.2.2.2.3 FCF 

Ved test på FCF blev der fundet en sammenhæng i den 1-årige vækst, som det fremgår af tabel 

21. 

 
Tabel 21: Test på FCF 1-årige vækst (Kilde: Egen tilvirkning) 

I decil 1 (decilet med den højeste gennemsnitlige vækst) er der en lige fordeling mellem vindere 

og tabere, dog noteres det, at for de fem øverste deciler, der alle har en positiv gennemsnitlig 

vækst i FCF, er der en overvægt af ekstreme vinderaktier. Dette tyder på, at aktier, der oplever 

en positiv 1-årig vækst i FCF, har en større tendens til at blive en ekstrem vinder året efter 

sammenlignet med aktier, der har en negativ 1-årig vækst i FCF. FCF er en afgørende faktor i 

værdiansættelsen af aktier, da den er udgangspunktet for DCF-modellen som tidligere 

beskrevet i teoriafsnittet28. Hackel et al. (2000) finder29, at virksomheder med et højt cash flow 

har en tendens til at klare sig bedre end virksomheder med lavt cash flow. De forklarer det ved, 

at investorer vægter net income højere end cash flow og dermed har en tendens til at 

undervurdere cash flow, når earnings overrasker negativt. Dette forklarer ikke tendensen fundet 

i tabel 21 om, at aktier med en høj 1-årig vækst slår aktier med en lav vækst, men underbygger, 

at regnskabsposten FCF kan være forbundet med anomalier i markedet.  

                                                                                                
27 Kapitel 3.2.2.1, side 39  
28 Kapitel 3.2.1.1, side 36 
29 Kapitel 3.2.2.2, side 40  
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4.2.2.2.4 Volumen 

Volumen har historisk fået meget opmærksomhed på aktiemarkedet, da den giver et signal om 

styrken i bevægelserne i aktiekursen. Er volumen høj, er der mange, som er interesseret i enten 

at sælge eller købe. Ved test på volumen blev en interessant sammenhæng fundet på dag nul, 

hvor 61,5% af vinderaktierne lå i de øverste fem deciler. Volumen kan svinge meget fra dag til 

dag, hvorfor en analyse af det seneste års gennemsnit også blev foretaget for at få indblik i, om 

volumen generelt har været høj for vinderaktierne sammenlignet med taberaktierne i året op til 

de store stigninger/fald i aktieprisen. Resultaterne kan ses nedenfor i tabel 22. 

 
Tabel 22: Test på volumens 1 års gennemsnit op til dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

Som det fremgår af tabel 22, har vinderaktier en tendens til at have en større gennemsnitlig 

volumen end taberaktierne i året op til den store stigning/fald i aktieprisen. Decil 1 udgøres af 

82,6% vinderaktier, mens 62,4% af vinderaktierne befinder sig i top 50%. Sammenhængen 

mellem et højt 1-årigt gennemsnit på volumen, og hvorvidt en aktie bliver en ekstrem vinder 

eller ekstrem taber, overrasker forfatterne. Det skyldes, at der hverken findes økonomisk eller 

empirisk belæg for, at historisk volumen skulle have en effekt på fremtidigt aktieafkast jf. 

teoriafsnittet30. 

  Det kan potentielt forklares ved, at volumen, jf. Bloomberg, beskriver antallet af aktier handlet 

på dagen. Der må derfor forventes at være en sammenhæng mellem en høj volumen og en lav 

aktiepris, da investorer for samme beløb vil kunne købe flere aktier til en lav pris sammenlignet 

med aktier til en høj pris, hvilket får volumen til at stige. Det kan derfor potentielt forklare, at 

vinderaktier tenderer til at have en høj gennemsnitlig volumen i året op til dag nul, da der som 

tidligere vist er en tydelig sammenhæng mellem at ekstreme vinderaktier tenderer til at handles 

til en lavere aktiepris.  

                                                                                                
30 Kapitel 3.2.2.7, side 46 
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4.2.2.2.5 Delkonklusion 

I decilanalysen af metrics, som Reinganum ikke tester på, findes i alt fire metrics, der vurderes 

at kunne benyttes til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. Disse er lav 

nominel total return indeks, høj ROIC, høj 1-årig vækst i FCF frem mod dag nul og en høj 

volumen gennemsnitligt i året op til dag nul. Mest overraskende er den stærke tendens i total 

return indeks og en høj gennemsnitlig volumen i året op til dag nul, da der jf. teoriafsnittet31 

ikke er økonomisk eller empirisk belæg for, at de to metrics har en effekt på fremtidigt 

aktieafkast. Alle fire metrics vil blive benyttet i step 2 af analysen, da alle har over 60% af 

vinderne i enten de øverste eller nederste fem deciler og derfor vurderes at have en evne til at 

adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier.  

4.2.3 Industrianalyse  

Dette afsnit har til hensigt at belyse de problemstillinger, der opstår ved at finde sammenhænge 

mellem metrics og ekstreme vinderaktier/taberaktier på tværs af industrier. Det er relevant, da 

det i høj grad kan påvirke de resultater, som Reinganum finder med sine testmetoder samt 

resultaterne i denne afhandling. Der er fundamental forskel på virksomheder på tværs af 

industrier, hvilket afspejles i deres regnskaber. Nogle virksomheder er meget tunge på 

balancen, dvs. at de har en stor mængde investeret kapital. Her kan eksempelvis nævnes 

produktionsselskaber, som binder en stor mængde kapital i deres fabrikker og maskiner. 

Modsat er andre virksomheder mindre tunge på balancen, som eksempelvis IT-selskaber, hvor 

deres største aktiv udgøres af medarbejdere, hvilket ikke noteres på balancen. Dette påvirker i 

høj grad selskabernes regnskaber, hvor nogle virksomheder grundet deres industri har markant 

højere marginer sammenlignet med virksomheder i andre industrier. Ligeledes er der stor 

forskel på konkurrencesituationen fra industri til industri, hvilket også påvirker marginerne i 

resultatopgørelsen. Disse industrispecifikke karakteristika kan forstyrre det samlede billede, 

når der forsøges at finde fælles overordnede sammenhænge på tværs af industrier. For at kunne 

udarbejde analysen er det nødvendigt at få de 230 identificerede ekstreme vinder- og taberaktier 

inddelt i industrier. Bloombergs industri kategorier inddelte de 230 aktier i 72 forskellige 

industrier. Disse 72 industrier blev herefter samlet under 11 overkategorier, som det fremgår 

af bilag 5. Nedenstående tabel 23 viser fordelingen af de ekstreme vinderaktier og taberaktier 

i de 11 overordnede industrier. 

                                                                                                
31 Kapitel 3.2.2.6, side 45, og kapitel 3.2.2.7, side 46  
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Tabel 23: Fordelingen af ekstreme vinderaktier og taberaktier (Kilde: Egen tilvirkning) 

Det fremgår af tabel 23, at mange af de ekstreme vinderaktier og taberaktier er koncentreret i 

få industrier. Biotech udgør 22,2% af de ekstreme vinderaktier samt 25,7% af de ekstreme 

taberaktier. Samtidig ender 64% af det samlede antal biotech-aktier (86) med at blive en 

ekstrem aktie. En anden industri, der skiller sig ud, er IT & media. Industrien udgør en betydelig 

andel af de ekstreme vinder- og taberaktier. 21,37% af de ekstreme vindere er virksomheder 

fra IT & media samt 17,7% af de ekstreme tabere. Ligeledes er retail and consumer en industri 

med store udsving i aktiepriser. Af tabel 23 fremgår det, at 12,8% af de ekstreme vindere 

udgøres af virksomheder fra retail and consumer, mens 10,6% af taberne kommer fra 

industrien. Den sidste interessante industri er healthcare, hvor 31,4% af aktierne i industrien 

ender med at blive ekstreme aktier. De fire ovennævnte industrier udgør tilsammen 65% af de 

ekstreme vinderaktier og 64,6% af de ekstreme taberaktier og vil være fokus for den resterende 

del af industrianalysen, da de fire industrier danner grobund for en analyse med et bredt 

datasæt. Det er ikke overraskende, at de fire industrier udgør over halvdelen af de ekstreme 

aktier, da de fire industrier historisk har været forbundet med en høj volatilitet (Investopedia, 

2020c). 

 

Inden analysen bliver udført, bliver tre hypoteser opstillet, som vil blive undersøgt nærmere og 

forsøgt bekræftet/afkræftet. 

•   Hypotese 1: Det er problematisk at bruge de samme købskriterier på en stor mængde 

aktier fra en bred vifte af forskellige industrier. 

•   Hypotese 2: Strategier bør målrettes til specifikke industrier for bedre at kunne udskille 

ekstreme vindere fra ekstreme tabere. 

•   Hypotese 3: Metrics, der tidligere er blevet skilt fra, fordi der ikke blev fundet 

sammenhænge mellem den pågældende metric og øget sandsynlighed for at blive en 
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ekstrem vinder frem for en ekstrem taber, kunne have givet interessante resultater på 

industriniveau. 

 

For at kunne undersøge de tre ovenstående hypoteser er en analyse af de 23 metrics blevet 

udført på industriniveau, dvs. at virksomheder inden for hver industri sammenlignes med 

virksomheder inden for selvsamme industri og ikke på tværs af industrier. Testene er blevet 

foretaget på 3 års vækst, 2 års vækst, 1 års vækst og dag nul, ligesom det var tilfældet for 

decilanalyserne. Fokus er som tidligere nævnt de fire industrier: IT & media, retail and 

consumer, biotech og healthcare. De mest interessante resultater vil nu blive belyst.   

  

Tabel 24 viser en analyse af pretax margin på dag nul, som tidligere i analysen har vist sig at 

have en effekt på adskillelsen af ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Tabellen viser den 

gennemsnitlige pretax margin for vinderne, taberne og totale ekstreme aktier for de fire 

udvalgte industrier. Da gennemsnitsberegninger påvirkes af outliers, er medianen ligeledes 

oplyst i tabellen. 

 
Tabel 24: Analyse af pretax margin på dag nul på industriniveau (Kilde: Egen tilvirkning) 

Det er interessant, at biotech skiller sig markant ud fra de tre andre industrier på niveauet for 

pretax margin. Den gennemsnitlige pretax margin er kraftigt negativ både for ekstreme vindere 

og ekstreme tabere. Gennemsnitsberegningen er dog påvirket af outliers, hvorfor det er mere 

relevant at kigge på medianen for vindere og tabere. Medianen indikerer, at størstedelen af 

biotech-aktier, både ekstreme vindere og ekstreme tabere, har en negativ pretax margin. Dette 

står i skarp kontrast til de tre andre industrier, som har en positiv median for vinderne samt en 

lettere negativ for taberne. Dette indikerer, at det kan være problematisk at finde købssignaler 

på tværs af industrier, da der kan være stor forskel fra industri til industri inden for de 23 

udvalgte metrics. Dette underbygger hypotese 1, der siger, at det kan være problematisk at 

bruge Reinganums metoder samt metoderne anvendt i denne afhandling, hvor købssignaler 

findes på baggrund af analyser på tværs af industrier. Eksempelvis viste decilanalysen på pretax 

margin, at en overvægt af de ekstreme vinderaktier sammenlignet med ekstreme taberaktier har 

en positiv pretax margin. Et oplagt købskriterie ville derfor være i stil med Reinganums, der 

siger, at aktien skal have en positiv pretax margin. Dette vil imidlertid lede til, at størstedelen 

af biotech-aktierne ikke vil blive et købssignal, da både vinderaktierne og taberaktierne i 
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biotech-industrien har en negativ pretax margin. Samtidig slører det høje antal af ekstreme 

biotech-vinderaktier i de lave deciler sammenhængen mellem en høj pretax margin og den 

øgede sandsynlighed for at blive en vinderaktie.  

  Dette underbygger ligeledes hypotese 2, der siger, at strategier bør målrettes til specifikke 

industrier for bedre at kunne skille ekstreme tabere fra ekstreme vindere. Medianen for biotech-

aktierne er negativ for både vindere og tabere, men med en forskel på 201% (317%-116%). I 

stedet for at et købskriterie baseres på, at pretax margin skal være positiv, hvilket ville skille 

størstedelen af biotech aktierne fra, indikerer resultaterne her, at en pretax margin ned til minus 

100% ville være et mere oplagt købskriterie for biotech-aktier i forhold til at skille ekstreme 

vinder aktier fra ekstreme taberaktier. 

 

Samme tendenser fremgår for ROIC, hvor det i decilanalysen blev fundet, at ekstreme 

vinderaktier tenderer til at have en højere ROIC end ekstreme taberaktier. Som det fremgår af 

tabel 25, har både vinderaktierne og taberaktierne i biotech-industrien en negativ median. De 

tre andre industrier har en positiv median for vinderaktierne og en lavere median for 

taberaktierne. Dette indikerer, at biotech industrien tilslører sammenhængen mellem ROIC, og 

hvorvidt en aktie bliver en ekstrem vinder eller ekstrem taber i decilanalysen, da niveauet for 

ROIC i biotech-industrien er markant forskelligt fra niveauet i de tre andre industrier.  

 
Tabel 25: Analyse af ROIC på dag nul på industri niveau (Kilde: Egen tilvirkning) 

En anden interessant metric er den treårige vækst i net income. Tabel 26 viser, at der er stor 

forskel blandt de fire industrier. Healthcare har en positiv median og gennemsnit for vinderne, 

mens gennemsnittet og medianen for taberne er negativ. Rent intuitivt, på trods af at tilhængere 

af EMH ville påstå, det allerede skulle være afspejlet i priserne, giver det mening, at aktier, 

som oplever en positiv vækst i net income, har større sandsynlighed for at blive en vinderaktie, 

mens aktier, der oplever et fald på bundlinjen, har større sandsynlighed for at blive en 

taberaktie. Den samme udvikling i den treårige vækst ses dog ikke for de tre andre industrier. 

IT & media aktier oplever en positiv treårig vækst i net income, både for vinderaktierne og 

taberaktierne, dog er niveauet i den treårige vækst for taberaktierne noget lavere. Biotech er 

counterintuitiv, da vinderaktierne oplever et større fald i den treårige vækst end taberaktierne, 

både målt som gennemsnit og median. 



   77  af  127  

 
Tabel 26: Den treårige vækst i net income på industriniveau (Kilde: Egen tilvirkning) 

Tallene fra tabel 26 indikerer, at selvom der i decilanalysen ikke blev fundet nogen 

sammenhæng mellem den treårige vækst i net income og en øget sandsynlighed for at blive en 

vinder-/taberaktie, ville det være muligt at finde det på industriniveau. Test på tværs af 

industrier slører sammenhængene i decilanalysen, da forskellene i net income fra industri til 

industri uundgåeligt vil ende med at placere vinder- og taberaktier bredt fordelt i alle deciler. 

Dette indikerer, at der er hold i hypotese 3, som siger, at metrics, der ikke blev fundet 

sammenhænge for i decilanalysen, hvor der testes på tværs af industrier, kunne have givet 

resultater, når der testes på industriniveau. 

 

Slutteligt skal det pointeres, at der eksisterer metrics, som er konsistente på tværs af industrier. 

Som eksempel kan total return index nævnes. Det fremgår af tabel 27, at medianen for alle fire 

industrier er markant lavere for vinderaktierne end taberaktierne. Dette underbygger den stærke 

sammenhæng, som blev fundet i decilanalysen, hvor vinderaktier havde en tendens til at have 

en lavere aktiepris (korrigeret for udbytte og aktiesplit) end taberaktierne.  

 
Tabel 27: Total return index på dag nul på industri niveau (Kilde: Egen tilvirkning) 

Ligeledes blev der fundet en stærk sammenhæng på total shares i decilanalysen, hvor det blev 

indikeret, at sandsynligheden for at blive en ekstrem vinder frem for taber stiger med højere 

niveauer af total shares. Derfor er det ikke overraskende, at samme sammenhæng findes på 

tværs af industrier, som det fremgår af nedenstående tabel, hvor antallet af total shares er højere 

for vinderne i alle fire industrier sammenlignet med taberne.  

 
Tabel 28 - Total shares på dag nul på industriniveau (Kilde: Egen tilvirkning) 

Analysen af de ovenstående metrics på industriniveau viser, at industri er et vigtigt aspekt at 

have med i sine overvejelser, når der forsøges at finde sammenhænge mellem metrics og 

aktieafkast. Det skal nævnes, at selvom de fire industrier med flest vinder-/taberaktier blev 
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udvalgt, baseres ovenstående analyse på et relativt smalt datasæt, hvorfor konklusioner bør 

drages påpasseligt. Tallene indikerer dog, at der kan være hold i de tre hypoteser, og at 

investorer bør overveje at analysere aktier på industriniveau. En anden mulighed er at finde 

industrier, som skiller sig markant ud fra de andre, og isolere/ekskludere disse industrier fra 

analysen, når der forsøges at findes sammenhænge mellem metrics og aktieafkast. Biotech er 

et godt eksempel, da biotech på pretax margin, ROIC og den treårige vækst i net income skiller 

sig markant ud fra de tre andre industrier og derfor uundgåeligt vil tilsløre sammenhænge 

mellem den pågældende metric og aktieafkast.  

  Der eksisterer meget akademisk litteratur, som forsøger at påvise sammenhænge mellem 

aktieafkast og metrics uden at tage højde for industri. Eksempelvis kan nævnes Beneish et al. 

(2001), som tidligere er blevet fremhævet i afhandlingen. Beneish et al. finder belæg for, at 

mange ekstreme vinderaktier og taberaktier deler mange af de samme karakteristika på 

udvalgte metrics på tværs af industrier. Et relevant spørgsmål, som opstår på baggrund af 

ovenstående analyse, er, om de samme metrics ville være mere/mindre signifikante på 

industriniveau eller ved udelukkelse af specifikke industrier fra analysen, og om andre metrics 

ville ende med at have en forklaringsgrad, når der testes på industriniveau. Ovenstående 

analyse taler for, at der er en vis sandsynlighed for dette.  

  Andre akademiske studier tager højde for industri til en vis grad. Her kan eksempelvis nævnes 

Fama & French (1992 & 1993), der ekskluderer finansielle virksomheder fra deres 

regressionsanalyse, hvilket de begrunder med, at finansielle virksomheder naturligt har en høj 

gearing, som ikke er ensbetydende med en øget konkursrisiko, som det er for virksomheder 

med høj gearing i andre industrier. Det kunne dermed tilsløre de sammenhænge, de forsøger at 

finde mellem en lav P/B og en øget konkursrisiko. 

4.2.3.1 Delkonklusion 

Det kan konkluderes på baggrund af industrianalysen, at industri er et afgørende perspektiv, 

når kvantitative analyser foretages. Der er stor forskel i niveauerne for metrics på tværs af 

industrier, hvilket kan tilsløre de sammenhænge, der bliver forsøgt fundet mellem de 

pågældende metrics og fremtidige aktiepriser. Industrianalyse af pretax margin på dag nul, 

ROIC på dag nul og den treårige vækst i net income viste, at niveauerne er markant forskellige 

i de fire udvalgte industrier, hvor især biotech-industrien skilte sig ud. Det indikerer, at 

resultaterne af decilanalyserne havde set anderledes ud, hvis eksempelvis biotech-industrien 

var blevet ekskluderet fra analysen. Andre metrics viste en evne til at adskille vindere fra tabere 

på tværs af industrier. Niveauerne for total return index og total shares var konsistente og 
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forskellige for vinderaktier og taberaktier på tværs af de fire industrier, hvilket underbygger de 

stærke sammenhænge, der blev fundet i decilanalyserne, specielt hvad angår total return index. 

På trods af, at de fire udvalgte industrier udgør over halvdelen af de ekstreme aktier, bør 

konklusioner drages påpasseligt, da datasættet, der testes på, er relativt smalt.  

4.3  Step  2  af  analysen  

Step 2 af analysen har til hensigt at udvikle tre strategier til at handle aktier. Strategierne 

udvikles på baggrund af resultaterne fundet i step 1 af analysen, hvor seks metrics viste en 

særlig evne til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier. De seks metrics er: 

Pretax margin, total shares, total return index, ROIC, FCF og volumen. Indledningsvist vil det 

blive påvist, at de seks metrics’s evne til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere 

styrkes, når de kombineres. Dernæst fastlægges købskriterier for de seks metrics, og tre 

strategier bestemmes. Afslutningsvis implementeres de tre strategier, og resultaterne 

analyseres.   

4.3.1 Kombinationer 

Isoleret set virker de seks metrics’s evne til at placere 60% af vinderaktierne i enten top eller 

bund ikke overbevisende som redskab til at udvikle en strategi. Derimod kan kombinationen 

af metrics potentielt være et stærkt redskab til at identificere vindere frem for tabere. Derfor 

udføres en decilanalyse på baggrund af en kombination af alle seks metrics.  

 

Kombinationen udføres ved at give hver aktie en score fra 1 til 10 per metric ud fra dens 

decilplacering for hver metric. Der gives en score på 10, hvis en aktie ligger i decil 1, en score 

på 9, hvis den ligger i decil 2 osv. Dette gøres gældende for alle metrics bortset fra total return 

index. For total return index havde de ekstreme vindere en tendens til at ligge i de lavere deciler. 

Derfor gives omvendt en score på 10, hvis aktien ligger i decil 10, en score på 9, hvis den ligger 

i decil 9 osv. Med denne fremgangsmåde kan hver aktie maksimalt score 60 point og minimalt 

6 point. I tabel 29 ses den samlede kombination af alle seks metrics. 
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Tabel 29: Evnen til at adskille vindere fra tabere ved en kombination af alle seks metrics (Kilde: Egen 

tilvirkning) 

Det fremgår af tabel 29, at kombinationen af de seks metrics er god til at adskille vindere og 

tabere i de yderste deciler. Der vises også en generel trend, hvor næsten 70% af vinderne 

befinder sig i de fem højest scorende deciler. En høj score kan altså associeres med et større 

potentiale for at blive en ekstrem vinder. Resultaterne viser, at en kombination især er god til 

at adskille vindere og tabere i de øverste og nederste deciler. Det understreger, at evnen til at 

identificere ekstreme vinderaktier stiger ved at kombinere de seks metrics. 

 

I stil med Reinganum (1988) er forventningen i denne afhandling at udvikle en 4-screen 

strategi. Dette skaber problematikken med at skulle prioritere mellem de fundne metrics. En 

metode er at vælge de metrics med den højeste individuelle procent af vindere i top/bund 5 

deciler. Denne metode virker intuitiv, men der kan være forskel på, hvor meget de valgte 

metrics korrelerer, og dermed hvilken evne de har i kombination til at udvælge ekstreme 

vindere frem for ekstreme tabere. 

  Reinganum baserer sit valg af, hvilke metrics der indgår i hans 4-screen strategi, på hver 

enkelt metrics evne til at skabe et højt excess return. Reinganum tester hver af sine ni metrics’s 

evne til at udvælge aktier med højt excess return. Han måler median excess return på alle aktier, 

der lever op til hvert kriterie. Derefter vælger han de fire metrics med højest median excess 

return. Selvom det selvfølgelig er et stærkt argument at kunne udvælge de mest ekstreme 

vindere, så vurderes det at være mere effektivt for en potentiel strategi at finde den kombination 

af metrics, der tilsammen bedst udvælger ekstreme vindere. 

  Af denne årsag laves en decilanalyse på alle potentielle 4-screen strategier, der kan 

gennemføres på baggrund af de seks fundne metrics, for at finde den kombination af fire 

metrics med bedst evne til at adskille vindere og tabere. Med fire metrics i en kombination kan 
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hver aktie maksimalt score 40 point og minimalt score 4. Der kan i alt laves 15 unikke strategier 

på baggrund af de seks metrics, som det er beregnet nedenfor (bilag 6). 
6 ∗ 5 ∗ 4 ∗ 3
4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 1 = 15 

Alle 15 kombinationer testes med en decilanalyse. Tabel 30 angiver kombinationen med den 

bedste evne til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Den består af: Total return 

index, FCF, pretax margin og total shares.  

 
Tabel 30: Evnen til at adskille vindere fra tabere ved en kombination af total return index på dag nul, 1-årige 

vækst i FCF, pretax margin på dag nul og total shares på dag nul (Kilde: Egen tilvirkning) 

Tabel 30 viser, at aktier i de fem deciler med højest score udvælger 76,1% af vinderne og kun 

22,8% af taberne. Ud af de 92 vindere32 var kun to at finde i de nederste to deciler, hvilket må 

siges at være et yderst tilfredsstillende resultat og understreger endnu engang, at evnen til at 

adskille vindere fra tabere styrkes, når de udvalgte metrics kombineres.  

  Kombinationen må vurderes at have en yderst god evne til at adskille ekstreme vindere fra 

ekstreme tabere og viser sig overraskende nok at være bedre til at adskille vindere fra tabere 

end alle seks metrics sammen. Den opmærksomme læser vil også notere sig, at denne 

kombination ikke er en kombination af de fire individuelt bedste metrics til at forudsige en 

vinder. En sådan kombination ville have inkluderet volumen frem for FCF vækst, hvilket 

bekræfter tesen om, at korrelationen mellem de individuelle metrics har en indflydelse på deres 

fælles evne til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere. 

4.3.2 Købskriterier 

Implementeringen af Reinganums strategi viste, at hans 4-screen og 8-screen strategi køber 

mange ekstreme vindere, men ligeledes mange ekstreme tabere. Tanken bag decilanalysen var 

                                                                                                
32  Kun  92  vinderaktier  og  92  taberaktier  havde  data  på  alle  seks  metrics.      
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at forsøge at begrænse antallet af køb af ekstreme tabere ved at identificere metrics, som kan 

skille ekstreme tabere fra ekstreme vindere. Der blev fundet interessante sammenhænge på seks 

metrics: total return index, total shares, ROIC, FCF, volumen og pretax margin. For at kunne 

implementere de interessante sammenhænge i en strategi til at handle aktier er det nødvendigt 

at bestemme købskriterier for de seks metrics. Som det fremgik af forrige afsnit, er 

kombinationerne af de seks metrics gode til at identificere en høj mængde af vinderaktier over 

for taberaktier i de øverste deciler og omvendt i de nederste deciler. Købskriterierne bliver 

baseret på at ramme disse øverste deciler, for at udvælge så mange vinderaktier som muligt 

samtidig med, at købe så få tabere som muligt. Det blev vurderet, at niveauer for de seks 

metrics, hvor 85% af taberaktierne udskilles, var et ideelt niveau til at fokusere strategier på 

aktier, hvis performance ville få dem til at ligge i de øverste deciler. Dette krav gav anledning 

til følgende seks købskriterier: 

•   Kriterie 1: Aktien skal have en total return index værdi på under 16 dollars. 

•   Kriterie 2: Antallet af total shares skal være 75,5 mio. eller højere. 

•   Kriterie 3: ROIC skal være 9% eller højere. 

•   Kriterie 4: Den 1-årige vækst i FCF skal være 108% eller højere. 

•   Kriterie 5: Det 1-årige gennemsnit på volumen skal være 19 mio. eller højere. 

•   Kriterie 6: Pretax margin skal være 12,5% eller højere. 

 

De ovenstående krav kan virke forholdsvis strikse, men hypotesen er, at et lavt antal af 

købssignaler er ideelt, så længe størstedelen af købssignalerne fremkommer på aktier, som 

ender med at give et positivt excess return over den efterfølgende toårige periode. Et lavt antal 

af købssignaler vil desuden begrænse transaktionsomkostningerne forbundet med at handle 

aktierne.  

 

Tabel 31 angiver den gennemsnitlige andel af aktier, som lever op til købskriterierne i årene 

2003-2018. En 1-årig vækst på 108% i FCF er det krav, der skiller flest aktier fra. Omkring en 

femtedel af aktierne lever op til kravet i perioden, hvilket betyder, at 80% af aktierne skilles 

fra. I starten af perioden og i årene under finanskrisen lever mange af aktierne op til kravet om, 

at total return index skal være under 16. Herefter falder procentsatsen støt i den resterende 

periode, hvilket kan forklares ved, at aktiepriserne er steget under højkonjunkturen og dermed 

opnår en for høj total return index værdi til at leve op til kravet på maksimum 16 dollars. 
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Tabel 31: Det procentvise antal aktier der i gennemsnit lever op til de seks krav i årene 2003-2018 (Kilde: Egen 

tilvirkning) 

4.3.3 Strategierne 

Ud fra ovenstående to afsnit, det ene om optimale kombinationer af metrics og det andet om 

kriterier for hver metric, opstilles nu strategier til at udvælge ekstreme vindere på 

aktiemarkedet. 

  Som det fremgik af afsnittet om kombinationer33, kunne det ses, at en kombination af flere 

metrics øgede evnen til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Det kunne yderligere 

ses, at den optimale kombination af fire af de valgte metrics viste en bedre evne til at adskille 

ekstreme vindere fra ekstreme tabere i decilanalysen end en kombination af alle seks metrics. 

Igennem denne afhandling har det været vigtigt at have det økonomiske rationale i fokus, når 

der udarbejdes analyser, både i forhold til økonomisk belæg og empirisk belæg. Som det er 

læseren bekendt, har ikke alle seks identificerede metrics et økonomisk intuitivt eller empirisk 

grundlag i forhold til at have forklaring på aktiers prisudvikling, jf. teoriafsnittet34.  Der blev 

derfor opstillet en alternativ sammensætning af fire metrics, som ikke afspejlede den mest 

signifikante sammenhæng i dens adskillelsesevne, men i stedet den der på baggrund af 

økonomisk belæg og tidligere akademiske studier (empirisk belæg) gav intuitivt bedst mening 

for forfatterne. Disse fire metrics er ROIC, 1-årig FCF vækst, pretax margin og 1 årige 

gennemsnitlig volumen. ROIC, FCF og pretax marginen besidder alle et økonomisk belæg, og 

der er tidligere fundet anomalier i markedet forbundet med de tre metrics. Volumen har 

derimod ikke noget synderligt økonomisk eller empirisk belæg, men sammenholdt med total 

return index og total shares ansås den for værende en bedre metric til at forklare aktiepriser, da 

                                                                                                
33 Kapitel 4.3.1, side 80 
34 Kapitel 3.2.3, side 50, tabel 6  
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det kræver volumen at flytte aktiepriser. Denne strategi navngives 4-screen intuitiv, mens 

strategien med den bedste evne til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere navngives 

4-screen signifikant. Som det fremgår af tabel 32, har kombinationen af de fire metrics i 4-

screen intuitiv en svagere evne til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier end 

4-screen signifikant. Kombinationen af de fire metrics isolerer 67,4% af vinderne i de fem 

øverste deciler, mens de fire metrics for 4-screen signifikant isolerer 76,1%, som tidligere 

beskrevet.  

 
Tabel 32: Evnen til at adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere ved en kombination af ROIC på dag nul, 1-

årige vækst i FCF, pretax margin på dag nul og den gennemsnitlige 1-årige volumen op til dag nul (Kilde: Egen 

tilvirkning) 

Yderligere laves der en strategi med alle seks metrics, navngivet 6-screen. Af tabel 2935 

fremgik det, at alle seks metrics i kombination isolerer 69,6% af vinderne. 

 

Alle tre strategier har samme købskriterier for hver metric. Altså vil kravet om en ROIC på 

minimum 9% være det samme for alle strategier, der inkluderer ROIC, osv. Strategierne afviger 

altså ikke på kriterier, men på hvilke metrics, der inkluderes.  

  Hver strategi gennemføres med samme fremgangsmåde som Reinganums (1988) strategi. 

Hver måned opgøres, hvorvidt en aktie opfylder kriterierne, og dermed hvorvidt der er et 

købssignal på hver given strategi. Opnås et købssignal på en aktie, købes denne først et kvartal 

senere for at sikre, at alt regnskabsmæssig information er tilgængelig, og holdes derefter i to 

år. Der foretages ikke flere køb på samme aktie, hvis den pågældende aktie allerede holdes i 

porteføljen på tidspunktet for købssignalet. For at kunne sammenholde resultaterne af disse 

strategier med Reinganums strategier udføres analysen kun på perioden 2007-2016 til trods for 

at perioden 2003-2016 potentielt kan benyttes, da ingen af strategierne kræver mere end et års 

                                                                                                
35 Kapitel 4.3.1, side 80 
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historisk data. Eftersom strategierne er udviklet på baggrund af de 230 ekstreme vindere og 

tabere, udskilles disse aktier fra datasættet, der testes på, for at undgå bias. De tre strategier 

testes dermed på et datasæt bestående af 1.013 aktier.  

  I nedenstående tabel 33 er de tre strategier, hvilke metrics de baserer sig på samt kriterier 

illustreret for overblikkets skyld. 

 
Tabel 33: Oversigt over de tre strategier (Kilde: Egen tilvirkning) 

4.3.4 Implementering af strategier 

Reinganums 8-screen, Reinganums 4-screen, 4-screen intuitiv, 4-screen signifikant og 6-screen 

strategierne vil alle implementeres nedenfor i perioden 2007-2016, hvor de testede ekstreme 

aktier er udskilt fra datasættet. Den begrænsede periode vælges for bedst muligt at 

sammenholde de nye strategier med Reinganums. En analyse af hele perioden 2003-2016, for 

de tre strategier udviklet i denne afhandling, er gennemført og kan ses i bilag 7. Det kan ud fra 

bilaget udledes, at den begrænsede periode ikke ændrer synderligt ved resultaterne. 

4.3.4.1 Reinganums strategier 

Reinganums (1988) 8-screen og 4-screen strategi er tidligere i denne afhandling testet på 

perioden 2007-2016, men for at skabe et korrekt sammenligningsgrundlag med de udarbejdede 

strategier i denne afhandling, vil Reinganums strategier også testes på samme datasæt, hvor de 

ekstreme vindere og tabere, der tidligere er benyttet som analyseredskab, er udskilt. 

Resultaterne for 8-screen strategien kan ses i tabel 34 og for 4-screen strategien i tabel 35 

nedenfor. 
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Tabel 34: Test af Reinganums 8-screen strategi i perioden 2007-2016 på datasæt, hvor de 230 ekstreme aktier er 

udskilt (Kilde: Egen tilvirkning) 

 
Tabel 35: Test af Reinganums 4-screen strategi i perioden 2007-2016 på datasæt, hvor de 230 ekstreme aktier er 

udskilt (Kilde: Egen tilvirkning) 

Niveauet for ekstreme vindere og tabere, som strategierne finder, bliver mindre ekstremt, 

hvilket må forventes, når 230 ekstremer udskilles, men overraskende nok forbedres begge 

strategiers afkast på buy+8. 8-screen strategien får 60 købssignaler fordelt på 45 aktier. 8-

screen strategien er stadig negativ på 8,93%, men før udskillelsen af de ekstreme aktier gav 

strategien et tab på 9,69%. Beta for 8-screen strategien ligger på 0,77 mod 0,75, inden de 

ekstreme aktier blev skilt ud af datasættet. 4-screen strategien finder 358 købssignaler fordelt 

på 180 aktier. 4-screen strategien oplever en stigning i gennemsnitligt excess return fra 14,97% 

til 21,84%. Denne stigning modsvares ikke af en tilsvarende stigning i beta, der nu ligger på 

1,31 mod 1,33 før. 4-screen strategien finder mange ekstreme afkast, men oplever også, at over 

halvdelen af resultaterne opnår et negativt excess return. 

 

I og med at Reinganums 8-screen strategi ikke har en evne til at slå markedet, vil den ikke 

omtales yderligere i den resterende del af analysen. Derimod indikerer resultaterne i 

indeværende afhandling, at Reinganums 4-screen strategi stadig har en evne til at slå markedet. 

Hans 4-screen strategi vil derfor bruges som sammenligningsgrundlag, når de tre udviklede 

strategier i indeværende afhandling implementeres og analyseres.  

4.3.4.2 4-screen intuitiv 

Den første strategi, der testes, er 4-screen intuitiv. Strategien opnår 460 køb fordelt på 248 

aktier gennem perioden. Resultaterne fra perioden kan ses i nedenstående tabel 36. Strategien 
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giver et positivt excess return på 7%, når aktierne holdes i to år. Den gennemsnitlige beta for 

de handlede aktier er 1,04, hvorfor det ikke kan forsvares med større systematisk risiko. Et 

excess return på 7% er som udgangspunkt godt, men strategien bliver overskygget af 

Reinganums 4-screen strategi med et excess return på 21,84%. 
 

 
Tabel 36: Test af 4-screen intuitiv 2007-2016 på datasæt, hvor de 230 ekstreme aktier er udskilt (Kilde: Egen 

tilvirkning) 

Strategien slår ikke Reinganums 4-screen strategi i forhold til gennemsnitligt excess return på 

buy+8, men udviser en bedre evne til at udskille tabere. Hvor Reinganums strategi oplever, at 

over halvdelen af de købte aktier ender med negativt excess return, så formår 4-screen intuitiv 

at finde flest aktier med positivt excess return, da 50% af aktierne opnår et afkast på 3,68% 

eller mere på buy+8. Ligeledes finder 4-screen intuitiv færre ekstreme tabere. De 10% mest 

tabende aktier ligger i intervallet minus 42,3% til minus 79,7%. Dette er en forbedring 

sammenlignet med Reinganums 4-screen strategi, hvor samme interval ligger mellem minus 

56,5% og minus 100,1%. En ulempe ved 4-screen intuitiv er dens ringere evne til at finde 

ekstreme vindere. Strategien finder generelt færre ekstremer, både vindere og tabere, og 

oplever et lavere afkastniveau for sine mest fundne ekstremer sammenlignet med Reinganums.  

 

Strategien formår at finde købssignaler jævnt fordelt over perioden, som det fremgår af figur 4 

nedenfor. Specielt nævneværdigt er strategiens evne til at finde købssignaler i årene omkring 

finanskrisen (2007-2008). Der findes flest vinderaktier, og det gennemsnitlige afkast for 

vinderne overgår det gennemsnitlige tab for taberne, som det fremgår af tabellen til højre af 

figur 4. Det er vigtigt at pointere, at dette ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at strategien 

i dette tidsrum har tjent penge, da afkastene er opgjort i excess return. Dvs. at vinderaktierne 

eksempelvis isoleret set godt kan være faldet i pris, men mindre end markedet, hvorfor de ender 

med et positivt excess return. Det indikerer dog, at strategien performer bedre end markedet i 

bearmarkeder, som er interessant for investorer. Idet strategien er udviklet på baggrund af et 

datasæt bestående af ekstreme aktier, kunne en velbegrundet frygt være, at strategien ville være 

meget volatil både i faldende og stigende markeder. Det vurderes ikke at være tilfældet på 
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baggrund af figur 4, da strategiens bedre performance sammenlignet med markedet i årene 

omkring finanskrisen viser, at de store fald, som investorer oplevede under finanskrisen, ville 

være blevet mindsket ved brug af 4-screen intuitiv.  

 
Figur 4: Grafisk illustration af købssignaler og S&P prisudvikling samt det gennemsnitlige excess return for 

vindere og tabere for 4-screen intuitiv strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Strategien formår at købe aktier i alle de 11 definerede industrier, som det fremgår af 

nedenstående tabel 37. Fire industrier, IT & media, Healthcare, Transportation samt Industrials, 

opnår et højere afkast end de resterende industrier. Det er muligt, at dette er en tilfældighed. 

En anden mulighed er, at købskriterierne er gode til at identificere vinderaktier i netop disse 

fire industrier. Det ville være nødvendigt at teste out of sample, dvs. teste på et andet datasæt 

end det anvendte i afhandlingen, for at se, om samme eller nye resultater ville opnås, hvilket 

kunne indikere, hvorvidt det skyldes tilfældigheder, at de fire industrier klarer sig bedre end de 

andre.  

 
Tabel 37: Oversigt over købssignalernes fordeling på de 11 industrier og det dertilhørende gennemsnitlige 

excess return for 4-screen intuitiv strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 
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4.3.4.3 4-screen signifikant 

4-screen signifikant opnår 153 købssignaler fordelt på 112 aktier i testperioden fra 2007-2016. 

Det er færre købssignaler, end hvad både 4-screen intuitiv og Reinganums 4-screen strategi 

finder. Af tabel 31 i afsnittet om købskriterier36, der angiver den procentvise del af aktier, som 

lever op til de seks købskriterier gennem årene, fremgik det, at en total return index værdi på 

maksimum 16 skiller en stor andel af de 1.013 aktier fra efter finanskrisen. Total return index 

kriteriet indgår i 4-screen signifikant, men ikke i Reinganums 4-screen samt 4-screen intuitiv, 

hvilket kan være en medvirkende årsag til det lavere antal af købssignaler.  

  4-screen signifikant opnår et højere afkast end Reinganums 4-screen strategi og 4-screen 

intuitiv med et excess return på 23,43%. Den gennemsnitlige beta på 1,39 er højere 

sammenlignet med Reinganums 4-screen (1,31) og 4-screen intuitiv (1,04), men er ligeledes i 

et niveau, der ikke kan forklare det høje excess return. 

 
Tabel 38: Test af 4-screen signifikant 2007-2016 på datasæt, hvor de 230 ekstreme aktier er udskilt (Kilde: Egen 

tilvirkning) 
Strategien finder aktier med store tab, men de ekstreme taberes excess return er ligesom for 4-

screen intuitiv mindre negative sammenlignet med Reinganums strategi. De 10% mest tabende 

aktier ligger på et niveau mellem -40% og -75%, hvor Reinganums 4-screen strategis 10% mest 

tabsgivende aktier er mere ekstreme med et niveau mellem -56% og -100%. Dette taler for, at 

strategien har en forbedret evne sammenlignet med Reinganums til at skille ekstreme tabere 

fra. Sammenholdes strategien med 4-screen intuitiv, fremgår det, at strategien klarer det bedre 

for alle percentilerne efter to år.   

  4-screen signifikant strategien finder både vindere og tabere i alle år i analyseperioden, men 

med en klar overvægt i starten af perioden, som det fremgår af figur 5 nedenfor. Der opnås flest 

købssignaler i årene omkring finanskrisen, hvorefter antallet af købssignaler falder. Som nævnt 

tidligere kan det blandt andet forklares ved, at aktierne efter flere år med stigninger efter 

finanskrisen ikke længere levere op til kritierie 1 om en maksimum total return index værdi på 

                                                                                                
36 Kapitel 4.3.2, side 83, tabel 31 
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16. Identisk med 4-screen intuitiv er strategien god til at finde aktier, som performer bedre end 

markedet i årene omkring finanskrisen.  

 
Figur 5: Grafisk illustration af købssignaler og S&P prisudvikling samt det gennemsnitlige excess return for 

vindere og tabere for 4-screen signifikant strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 
 

Strategien finder ligesom 4-screen intuitiv købssignaler i alle de 11 definerede industrier. Mest 

interessant er det, at strategien opnår et positivt gennemsnitligt afkast efter to år for alle 

industrier på nær råstoffer. I industriafsnittet blev det påvist, at niveauerne for metrics kan 

svinge meget fra industri til industri, hvorfor det kan være problematisk at bestemme 

købskriterier, der både identificerer aktier i alle industrier og identificerer vinderaktier frem for 

taberaktier på tværs af industrier. Ligeledes blev det påvist, at bestemte metrics var i stand til 

på tværs af industrier både at identificere aktier i alle industrier og adskille vindere fra tabere. 

Total return index var lav for vinderaktierne i alle de fire udvalgte industrier i industriafsnittet 

og høj for taberne i de fire industrier. Ligeledes var antallet af total shares højt for vinderaktiene 

og lavt for taberaktierne i alle fire industrier. Netop total return index og total shares er de to 

købskriterier, der indgår i 4-screen signifikant og ikke i 4-screen intuitiv. Dette kan derfor være 

en af de forklarende årsager til, at 4-screen signifikant er markant bedre til at finde vinderaktier 

og undgå taberaktier på tværs af industrier end 4-screen intuitiv.  
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Tabel 39: Oversigt over købssignalernes fordeling på de 11 industrier og det dertilhørende gennemsnitlige 

excess return for 4-screen signifikant strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 

4.3.4.4 6-screen 

Ved at inkludere alle seks metrics i en strategi bør antallet af købssignaler falde, alt andet lige, 

grundet flere krav, hvorfor det ikke er overraskende, at 6-screen strategien kun finder 64 

købssignaler fordelt på 54 aktier. 6-screen strategiens performance fremgår af tabel 40 

nedenfor. Strategien opnår et imponerende excess return på 25,86% med en beta på 1,34, 

hvorfor det højere excess return ikke kan forklares ved en højere systematisk risiko, som det 

også var tilfældet for de to 4-screen strategier samt Reinganums 4-screen.  

 
Tabel 40: Test af 6-screen 2007-2016 på datasæt, hvor de 230 ekstreme aktier er udskilt (Kilde: Egen 

tilvirkning) 
Udover at det høje excess return er imponerende, er strategiens evne til at begrænse 

afkastniveauet for de mest ekstreme tabere ligeledes værd at bemærke. De 10% mest tabende 

aktier opnår et excess return mellem -34,4% og -57,5%. Dette er en forbedring sammenlignet 

med både de to 4-screen strategier udviklet i indeværende afhandling samt Reinganums 4-

screen strategi. Evnen til at begrænse niveauet for ekstreme tabere virker ikke til at ske på 

bekostning af et faldende niveau for de ekstreme vindere. Således opnås et afkast på mellem 

101,5% og 231% for de 10% mest vindende aktier, mens det for 4-screen intuitiv og 4-screen 

signifikant ligger på mellem henholdsvis 58% og 145,4% samt 89,7% og 248,7%. Reinganums 

4-screen strategi viser en øget evne til at udvælge ekstreme vindere sammenlignet med de tre 

strategier i indeværende afhandling, da hans strategis 10% mest vindende aktier ligger mellem 

116,2% og 478,7%.  

  Specielt interessant er den store andel af aktier, der ender med et positivt excess return for 6-

screen strategien. Ud af de 64 køb ender 43 af købene (68%) med at levere et positivt excess 

return. Dette er noget højere sammenlignet med 4-screen signifikant, der finder 94 aktier med 

et positivt excess return efter to år svarende til 61% af købene. Ligeledes er det højere end 4-

screen intuitiv, som finder et positivt excess return på 55% af købene. Alle tre strategier 

udviklet i afhandlingen opnår et positivt excess return på en højere procentvis andel af købene 
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sammenlignet med Reinganums 4-screen. Reinganums 4-screen opnår kun et positivt excess 

return på 47% af købene. 

 

Det kan ses ud fra figur 6 nedenfor, at størstedelen af købssignalerne findes i årene omkring 

finanskrisen samt lige efter. Dette er ikke overraskende, givet de lignende resultater fundet på 

de to 4-screen strategier. 6-screen strategien finder tæt på ingen købssignaler i sidste del af 

analyseperioden, hvilket igen potentielt skyldes total total return index kriteriet, som det blev 

beskrevet ovenfor for 4-screen signifikant. En interessant overvejelse er, om strategien ville 

kontinuerligt performe i hele perioden, hvis man fandt flere købssignaler i perioden 2012-2016. 

Dette kunne potentielt gennemføres ved, at total return indeks kriteriet blev hævet fra $16.  

 
Figur 6: Grafisk illustration af købssignaler og S&P prisudvikling samt det gennemsnitlige excess return for 

vindere og tabere for 6-screen strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

I stil med de to forrige strategier finder 6-screen strategien købssignaler i alle strategier dog på 

nær real estate & construction. Alle industrierne ender med et positivt excess return, som 

ligesom for 4-screen signifikant til dels kan forklares ved total return index og antallet af total 

shares evne til at finde signaler på tværs af industrier og ligeledes adskille vindere fra tabere 

på tværs af industrier.  
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Tabel 41: Oversigt over købssignalernes fordeling på de 11 industrier og det dertilhørende gennemsnitlige 

excess return for 6-screen strategien (Kilde: Egen tilvirkning) 

4.3.5 Delkonklusion 

Indledningsvist blev det i step 2 af analysen understreget, at de seks udvalgte metrics fra step 

1 i analysens evne til at adskille vindere fra tabere styrkes, når de seks metrics kombineres. Når 

alle seks metrics blev kombineret, blev 69,6% af vinderne isoleret i de fem øverste deciler. 

Kombinationen af fire af de udvalgte metrics, der isolerede flest vindere var total return index, 

FCF, pretax margin og total shares, og den kombination formåede at isolere 76,1% af vinderne 

i de fem øverste deciler. Dernæst blev købskriterierne bestemt ud fra en tese om at skille 85% 

af de ekstreme tabere fra. Disse seks metrics og dertilhørende købskriterier gav anledning til 

tre forskellige strategier. Den ene strategi inkluderede alle seks metrics og blev navngivet 6-

screen. Derudover blev der lavet to 4-screen strategier, hvor den ene blev baseret på de fire 

metrics, der efter forfatternes overbevisning har mest økonomisk og empirisk belæg i forhold 

til at forklare aktiers prisudvikling, og strategien blev navngivet 4-screen intuitiv. Den anden 

4-screen strategi blev baseret på de fire metrics, der i kombination var bedst til at udvælge 

ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Denne strategi blev navngivet 4-screen signifikant.  

  Afslutningsvis blev Reinganums strategier, samt de tre udviklede strategier, testet på et 

identisk datasæt bestående af 1.013 aktier, hvor de identificerede 230 ekstreme vinderaktier og 

taberaktier var ekskluderet for at minimere bias. Reinganums 8-screen strategi formåede ikke 

at slå markedet, men hans 4-screen strategi slog markedet med et excess return på 21,8%.  

  Alle tre strategier fastlagt i indeværende afhandling formåede at slå markedet, uden at det 

kunne forklares med en tilsvarende højere betaværdi. 4-screen signifikant strategien og 6-

screen strategien formåede desuden begge at slå Reinganums 4-screen strategi, da porteføljerne 

over en 2-årig periode gav henholdsvis 23,4% og 25,9% i excess return, mod Reinganums 

21,8%. De tre konstruerede strategier viste alle en øget evne til at finde færre tabere med et højt 

negativt excess return sammenlignet med Reinganums 4-screen strategi, men for de to 4-screen 

strategier virkede det til at være på bekostning af et lavere niveau for de ekstreme vindere.  
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5. Diskussion  

Diskussionsafsnittet har til hensigt at belyse, diskutere og sætte resultaterne fundet i analysen 

i perspektiv. Diskussion deles op i to. Den første del har til hensigt at diskutere mulige 

forklaringer på Reinganums strategiers faldende performance i afhandlingens analyseperiode 

sammenlignet med Reinganums egen analyseperiode. Dertil belyses resultaterne af de i 

indeværende afhandling tre udviklede strategier, og det diskuteres, hvad der kan være mulige 

forklaringer på strategiernes excess return. Anden del har til hensigt at belyse de statistiske 

bias, som kan påvirke resultaterne i afhandlingen. Samtidig vil relevansen af økonomisk og 

empirisk belæg og vigtigheden af, at en strategi har et industriperspektiv blive diskuteret. 

Afslutningsvis vil det blive diskuteret, hvilken betydning det har, at nogle af strategierne 

oplever udfordringer i visse dele af analyseperioden.  

5.1 Del 1 - Kontinuerlig performance og excess return 

I del 2 af analysen blev Reinganums (1988) to strategier samt de tre strategier udviklet i 

indeværende afhandling implementeret på afhandlingens datasæt i perioden 2007-2016. Af 

tabel 42 findes en oversigt over de fem strategiers excess return efter to år, det gennemsnitlige 

beta, et interval over de 10% mest tabende aktier, et interval over de 10% mest vindende aktier 

samt det totale antal købssignaler og aktier. Ligeledes er Reinganums resultater fra 1988 

inkluderet for sammenligningsgrundlag.  

 
Tabel 42: Opsummering af de fem strategiers resultater (Kilde: Egen tilvirkning) 

Reinganums 8-screen formår ikke at slå markedet i afhandlingens analyseperiode, da strategien 

opnår et negativt excess return på -8,9%. Modsat formår hans 4-screen strategi at slå markedet 

med et excess return på 21,8%. Resultaterne for Reinganums strategier står i stærk kontrast til 

de imponerende resultater, han fik, da han implementerede sine strategier i perioden 1970-

1983. Hans 8-screen strategi (på daværende tidspunkt en 9-screen strategi) fik i perioden 1970-

1983 et excess return på 50,7%. Som det fremgår af tabel 42, var niveauerne for vinderaktierne 

samtidig højere, mens niveauerne for taberaktierne var mindre negative. Hans 4-screen strategi 

gav et excess return på 37,1%, som er højere end resultatet for hans 4-screen strategi i 
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afhandlingens periode (23,4%). Strategien viste ligesom for hans 9-screen strategi også en 

bedre evne til at begrænse niveauet for de ekstreme tabere og finde aktier med højt excess 

return sammenlignet med resultaterne fundet for hans 4-screen strategi i indeværende 

afhandling.  

5.1.1 Evnen til kontinuerligt at slå markedet 

Det kan være svært at give en entydig forklaring på, at Reinganums strategier performer bedre 

i perioden 1970-1983 end i perioden i indeværende afhandling, nemlig 2007-2016. En mulig 

forklaring for 8-screen strategiens ringe performance er, at det ikke har været muligt at 

inkludere det niende kritierie, som lød, at O´Neals datagraph skal have en værdi på 70 for 

aktien. Da O´Neils datagraph ikke længere eksisterer, var det som tidligere nævnt ikke muligt 

at inkludere alle 9 kriterier i afhandlingen. Det anses dog ikke som sandsynligt, at 8-screen 

strategiens ringe performance kan forklares ved, at der mangler ét kriterie. Det kan begrundes 

ved, at 4-screen strategien, der består af fire kriterier der også indgår i 8-screen strategien, 

outperformer markedet. Den ringe performance kan dermed lige så vel skyldes, at de resterende 

fire kriterier i 8-screen strategien ikke længere virker eller at kombinationen af alle otte kriterier 

har en svag evne til at udvælge ekstreme vinderaktier. 

 

En anden mulig forklaring kan findes i, at Reinganums 8-screen strategi, så vidt det er 

forfatterne bekendt, ikke tidligere er blevet testet på out-of-sample data. Out-of-sample betyder, 

at strategien testes på et andet datasæt end det, strategien oprindeligt var udviklet på. Inden for 

kvantitative analyser betragtes resultater baseret på out-of-sample test som mere troværdige 

end resultater baseret på in-sample (europa, 2015). Det skyldes, at test baseret på in-sample 

data kan blive biased af outliers og data mining. Data mining er princippet om at undersøge og 

finde sammenhænge i store datasæt. Disse sammenhænge bliver først rigtig troværdige, når det 

er bevist, at de gælder out-of-sample, da sammenhængene ellers i høj grad kan virke som en 

tilfældighed. Dette princip kan være en forklaring på, at Reinganums 8-screen strategi 

performer dårligere på afhandlingens datasæt, end da strategien oprindeligt var udviklet. Dvs. 

at sammenhængene, Reinganum fandt i sit datasæt, var til stede, men for at få bekræftet at dette 

ikke var en tilfældighed, er det nødvendigt at teste out-of-sample. Her tænkes ikke kun på andre 

aktier i samme periode, men ligeledes på nye tidsperioder. Det er gjort i indeværende 

afhandling, og som beskrevet falder performance markant for hans 8-screen strategi. Dette 
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indikerer, at det kan være problematisk at lave en strategi, som kontinuerligt slår markedet over 

tid. Performance for 4-screen strategien falder ikke i samme grad.  

  4-screen strategien er dertil tidligere testet out-of-sample af Yu (2009), som finder, at 

strategien i årene 1970-2006 opnår et positivt årligt alpha på 1,4%. Hendes test af strategien 

udføres på en anden måde end i indeværende afhandling, da hun måler strategiens succes i form 

af evnen til at opnå et positivt alpha. Hun beregner alpha-værdien som det ekstra afkast, 

strategien leverer, når der tages højde for præmierne i Carharts 4-faktormodel, hvilket er en 

udvidelse af Fama & Frenchs 3-faktormodel, da den inkluderer momentum præmie som en 

fjerde faktor. Yu og denne afhandling finder i kombination et positivt excess return over 

perioden 1970-2016. Det minimerer sandsynligheden for, at Reinganums 4-screen strategis 

performance kan tilskrives datasnooping, da den leverer imponerende resultater i perioden 

1970-2016.  

 

4-screen intuitiv strategien opnår dog stadig et markant lavere excess return i afhandlingens 

periode sammenlignet med Reinganums periode, mens 8-screen slet ikke formår at slå 

markedet. En forklaring kan findes i, at både sammensætningen af virksomheder på 

børsmarkederne og regnskabspraksis ændrer sig over tid. Siden Reinganum udviklede sin 

strategi, er der gået lidt over 30 år. Over denne periode er der sket mange ændringer i de 

finansielle markeder. Et godt eksempel på dette er etableringen af biotech virksomheder. De 

første biotech selskaber blev stiftet i 1980´erne, og siden da er udviklingen gået stærkt 

(Healthaffairs, 2015). I 2016 var der 449 handlede biotech selskaber i USA (Statista, 2019). 

Dette understreger problemet ved at lave en strategi, der bygger på kvantitative data, og som 

skal kunne slå markedet kontinuerligt. Det er naturligvis svært at lave en strategi, som skal 

kunne finde ekstreme aktier på tværs af industrier, når nogen af industrierne ikke eksisterer, 

mens strategien udvikles. Det taler for, at det er nødvendigt løbende at opdatere strategiens 

kriterier for kontinuerligt at kunne slå markedet.  

  Dette underbygges ligeledes af, at regnskabspraksis ændrer sig over tid, hvilket påvirker de 

regnskaber, virksomheder aflægger, og dermed niveauerne for de metrics, som strategierne 

baserer sig på. I USA bruges GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) som 

regnskabspraksis. GAAP blev udviklet i løbet af 1930´erne i kølvandet på den finansielle krise 

kendt som The Great Depression. Siden da har regnskabspraksis udviklet sig kontinuerligt, 

hvilket påvirker virksomheders regnskabsaflæggelser (Zeff, 2005). Et moderne eksempel, som 

dog omhandler den anden meget anerkendte regnskabsstandard IFRS, var opdateringen til 
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IFRS16. Opdateringen krævede, at virksomheder fra primo 2019 skal opgøre operationel 

leasing på samme måde som finansiel leasing. 

  Den nye leasing-standard, der betyder, at operationel leasing skal ændres til finansiel leasing, 

vil have en positiv effekt på EBIT. Under operationel leasing klassificeres hele 

leasingomkostningen i driften (dvs. før EBIT), mens man under finansiel leasing deler 

leasingydelsen op i afskrivninger og renter. EBIT vil dermed blive større med det, der svarer 

til rentebetalingerne, da de flyttes ned under EBIT til finansielle omkostninger. Dette vil 

ligeledes have en positiv indflydelse på ROIC, da NOPAT (EBIT efter skat) vil påvirkes 

positivt. Dette påvirker hvilken type af virksomheder, som købskriterie 4 får køb på. Kriterie 4 

lyder, at ROIC skal være større end 9%, hvorfor industrier med en høj andel af operationelle 

leasingforpligtelser vil øge chancen for at leve op til kriteriet, når de operationelle 

leasingforpligtelser omklassificeres til finansielle leasingforpligtelser og dermed øger ROIC. 

Det er hovedsageligt industrier, der har fremstået “asset light”, der vil opleve en påvirkning på 

ROIC. Her kan nævnes flyselskaber (leasing af fly), detailhandlen (lejemål), 

transportvirksomheder (leasing af lastbiler, skibe og fly) og servicevirksomheder (lejemål og 

maskiner osv.) som gode eksempler (PwC, 2018). Denne ændring i IFRS 16 viser, hvordan 

ROIC kan ændre sig over tid i specifikke industrier grundet regnskabs ændringer, og 

eksemplificerer, hvordan lignende tiltag i GAAP kan have markant indflydelse på strategien. 

 

Ovenstående diskussion af mulige forklaringer på Reinganums strategiers dårligere 

performance i afhandlingens datasæt er i høj grad relevant for de tre strategier udviklet i 

indeværende afhandling. De tre strategier formår alle at slå markedet i perioden 2007-2016 

samt i den udvidede periode i 2003-2016 (bilag 7), hvilket er imponerende resultater og taler 

for, at det er muligt at slå markedet. I den udvidede periode opnår strategierne et excess return 

i niveauet 8,38%-36,18%. Det er dog nødvendigt at teste strategierne på flere perioder og 

datasæt for at sikre sig, at de også virker out-of-sample. Dertil bør strategierne ikke 

implementeres blindt i al fremtid, men tilpasses eventuelle ændringer i sammensætningen af 

industrier på markederne og i regnskabspraksis. 

5.1.2 Undersøgelse af excess return 

De fire strategier 4-screen intuitiv, 4-screen signifikant, 6-screen samt Reinganums 4-screen 

formår alle at skabe et excess return i niveauet 7% til 25,9%, jf. tabel 4237. Det er interessant 
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at undersøge, hvad der kan forklare de fire strategiers excess return. Som tidligere nævnt kan 

de høje excess returns ikke forklares ved en højere systematisk risiko udtrykt gennem beta. 

Beta-værdierne for de fire strategier ligger alle over markedsbetaet på 1, men er ikke høje nok 

til at kunne forklare det høje excess return, hvilket vil illustreres nedenfor for 4-screen 

signifikant. 

 

CAPM beskriver, jf. teoriafsnittet38, sammenhængen mellem forventet afkast og systematisk 

risiko. En betaværdi på 1 svarer til markedets systematiske risiko og angiver, at afkastet bør 

svare til afkastet på markedet. 4-screen signifikant opnår et excess return på 23,4% med en 

betaværdi på 1,39, og det testes derfor, hvorvidt det høje afkast forsvares i den højere 

systematiske risiko. Formlen for CAPM lyder: 

𝑟3 = 𝑟D + 𝛽 ∗ (𝑟H − 𝑟D), 

Hvor,  

𝑟3 = 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒	  å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒	  𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

𝑟D = 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜𝑓𝑟𝑖𝑒	  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝛽 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 

𝑟H = 𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒	  å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒	  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

 

Med udgangspunkt i resultaterne for 4-screen signifikant er den realiserede betaværdi beregnet 

til 1,39. Den risikofrie rente afspejler, hvad en investor kan forvente at få i afkast på en 

investering med en betaværdi på 0. En investering helt uden risiko, der er uafhængig af 

markedsforholdene, kan være vanskelig at finde i praksis, hvorfor renten på 10-årige 

statsobligationer bruges som approksimation for den risikofrie rente. Det er afgørende, at den 

statsobligation, som bruges, er i samme valuta som virksomhedernes cash flow (Petersen et al., 

2017, s. 346). Der gøres dermed brug af den 10-årige amerikanske statsobligation. Da aktierne 

købes fordelt over perioden 2007-2016, tages gennemsnittet af renten for 10-årige 

statsobligationer for perioden, hvilket giver 2,82% (bilag 8). Som estimat for markedspræmien, 

som er markedsafkastet fratrukket den risikofrie rente, bruges Damodarans markedspræmier 

på det amerikanske marked i perioden 2007-2016. Den gennemsnitlige markedspræmie giver 

5,38% (bilag 9). Præmien indikerer, hvad en investor forventer at få i afkast ud over den 

risikofrie rente, når der investeres i et bredt markedsindeks som S&P 500, i tidsperioden 2007-

2016. Det realiserede afkast for 4-screen signifikant, samt for 4-screen intuitiv, 6-screen og 
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Reinganums 4-screen fremgår alle af bilag 10. 4-screen signifikant opnår et gennemsnitligt 2-

årigt realiseret afkast på 50,7%. Markedspræmien er opgivet som et årligt afkast, hvorfor det 

realiserede afkast på 50,7% for 4-screen signifikant skal angives som et årligt afkast. Dette 

beregnes til:  

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒	  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒	  𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = (1 + 0,507)
_
` − 1 = 22,76% 

Med udgangspunkt i ovenstående antagelser samt estimater for den risikofrie rente og 

markedspræmien kan det beregnes jf. CAPM, at 4-screen signifikant på baggrund af det 

realiserede årlige afkast på 22,76% burde have haft en betaværdi på 3,71. En betaværdi på 3,71 

skal til for, at det realiserede afkast kan forklares alene på baggrund af systematisk risiko, ifølge 

CAPM: 

22,76% = 2,8%+ 𝛽 ∗ 5,38% 

⇔ 22,76% = 2,8%+ 3,71 ∗ 5,38% 

Det afkast, strategien burde have fået ifølge CAPM, givet den realiserede beta på 1,39, kan 

ligeledes beregnes: 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑒	  𝑓𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒	  𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = 2,8%+ 1,39 ∗ 5,38% = 10,28% 

Tabel 43 angiver det årlige afkast for de fire strategier, realiseret betaer, realiseret Treynor 

ratio, betaer ifølge CAPM (for det realiserede afkast) og det årlige forventede afkast ifølge 

CAPM, baseret på samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Treynors ratio angiver det 

forventede afkast fratrukket den risikofrie rente, der opnås per hele systematisk risikoenhed.  

 
Tabel 43: Sammenligning af realiserede afkast og betaværdier overfor forventede afkast og betaværdier ifølge 

CAPM. Dertil oplyses den realiserede Treynor ratio (Kilde: Egen tilvirkning). 

Som det fremgår af tabel 43 er alle de realiserede betaer mindre, end hvad betaerne burde være 

ifølge CAPM, hvis de årlige realiserede afkast skal forklares ved systematisk risiko. Alternativt 

burde afkastet være noget lavere ifølge CAPM. Det kan dertil ses, at 6-screen opnår den højeste 

Treynor ratio på 16,3%. 4-screen intuitiv har den laveste Treynor ratio af de fire strategier, 

hvilket ikke er overraskende, da det også er strategien, som opnår det laveste excess return. De 

høje excess returns virker altså ikke til at kunne forklares ved en højere systematisk risiko. 

Dette er ligeledes illustreret i nedenstående graf. 
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Graf 2: Grafisk illustration af de fire strategiers afkast over for deres systematiske risiko (Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Graf 2 indikerer, at strategierne investerer i aktier der er undervurderet, dvs. aktier der har et 

for højt forventet afkast sammenlignet med aktiernes systematiske risiko. SML (security 

market line) er en grafisk illustralion af CAPM. At de fire strategier ligger over SML linjen 

understreger, at strategiernes afkast ikke udelukkende kan forklares ved en systematisk risiko.  

  Dette strider mod EMH, som siger, at al information allerede bør være indregnet i priserne, 

hvorfor det ikke er muligt at slå markedet. Som nævnt i teoriafsnittet39 hersker der blandt 

akademikere forskellige forklaringer. På den ene side står de akademikere, som mener, at det 

kan forklares ved statistiske bias. Der er dem, som mener, at de positive excess returns skyldes 

survivorship bias og data snooping. Det kan ikke udelukkes, at de høje excess returns for 

strategierne udviklet i indeværende afhandling er påvirket af de to førnævnte statistiske bias. 

Dette vil blive diskuteret mere udførligt i del 2 af diskussionsafsnittet. 

  På den anden side står de akademikere, som ikke mener, at de statistiske bias påvirker 

resultaterne i høj grad, men at det skyldes fejlprissætninger på markedet. Der kan på baggrund 

af denne afhandlings analyser ikke drages nogen konklusioner om, hvorvidt strategiernes 

excess return kan forklares ved fejlprissætninger på markedet i form af over- og 

underreaktioner i markedet. 

  Slutteligt findes der de akademikere, som mener, at excess return kan forklares ved en højere 

relativ risiko også benævnt risikopræmie. Det vil nu blive undersøgt, om de høje excess returns 
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for de fire testede strategier med positivt excess return kan argumenteres for at skyldes en value 

og/eller size præmie (Fama & French, 1992 & 1993). 

 

I tabel 44 fremgår både den gennemsnitlige, medianen samt fordelingen af P/B for de fire 

strategiers aktier på købsdagen. Ligeledes er medianen og gennemsnittet af P/B for alle aktier 

i datasættet over hele tidsperioden (2007-2016) beregnet og benævnt ”markedet”. Markedet 

bruges som referencepunkt for at vurdere, om de fem strategier tenderer til at købe 

virksomheder med henholdsvis høj eller lav P/B. 

 
Tabel 44: Oversigt over de fire strategiers aktiers P/B værdi på købsdagen samt P/B niveauet på markedet 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

Det er ikke overraskende, at Reinganums 4-screen strategi køber aktier med en lav P/B, da hans 

kriterie 1 lyder, at aktien skal have en P/B på under 1. Medianen for hans 4-screen strategi 

ligger på 0,8, som er noget mindre end markedets på 2,23. Det taler for, at noget af det høje 

excess return i Reinganums 4-screen strategi kan forklares gennem en øget konkursrisiko som 

forklaret i teoriafsnittet40 (Fama & French, 1992 & 1993). 

  4-screen intuitiv og 6-screen har begge en median, som ligger over medianen på markedet. 

Dette indikerer, at de to strategiers excess return ikke kan forklares gennem en valuepræmie. 

Modsat køber 4-screen signifikant flere virksomheder med lav P/B sammenlignet med de to 

andre strategier. Medianen ligger ligeledes under niveauet i markedet, hvilket taler for, at noget 

af 4-screen signifikants excess return kan forklares ved en øget konkursrisiko, da en overvægt 

af købene foretages i virksomheder med en lavere P/B end markedet. 

  

Size præmien dækker i Fama & Frenchs model over den præmie, investorer kræver i 

kompensation for at købe virksomheder med en lav markedsværdi sammenholdt med 

virksomheder med en høj markedsværdi. Små virksomheder har en større risiko for at gå 

konkurs under recessioner sammenlignet med store virksomheder, hvorfor investorer kræver 

et højere afkast som kompensation (Fama & French, 1992 & 1993). 

Tabel 45 opgør markedsværdierne for de aktier, de fem strategier købte, samt generelt på hele 

datasættet/markedet. 
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Tabel 45: Oversigt over de fem strategiers aktiers markedsværdier på købsdagen samt markedsværdi for 

markedet opgjort i millioner dollars (Kilde: Egen tilvirkning). 

Det fremgår af tabel 45, at Reinganums strategi køber virksomheder med en lav markedsværdi. 

Medianen for Reinganums 4-screen strategi ligger på 60,7, som er markant lavere end 

medianen på markedet. Dette er ikke overraskende, da Reinganums kriterie 5 siger, at antallet 

af total shares skal være mindre end 20 millioner. Det begrænser naturligt købene af 

virksomheder med høje markedsværdier, da mange store virksomheder har et højt niveau af 

total shares. Det taler for, at noget af det høje excess return for Reinganums 4-screen strategi 

kan forklares gennem size præmien. 

  Modsat virker det ikke til, at size præmien kan være en forklarende årsag for de høje excess 

returns for de tre strategier udviklet i indeværende afhandling. 4-screen intuitiv har en median 

for markedsværdien på 10.029 millioner dollars, som er markant over markedets median.  

4-screen signifikant og 6-screen har begge en median, der ligger over medianen for markedet, 

hvilket indikerer, at det høje excess return ikke kan forklares ved en size præmie. De to 

strategier køber dog i højere grad aktier med en lav markedsværdi sammenlignet med 4-screen 

intuitiv, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at de to strategier opnår et højere excess 

return. 

  Det er afgørende at pointere, at ovenstående diskussion af Fama & Frenchs begreber value 

præmie og size præmie kun giver et indblik i, hvorvidt de to faktorer kan inddrages i 

forklaringen af det højere excess return, og ikke hvorvidt det er den komplette årsag til afkastet. 

For at få et mere definitivt resultat bør regressionsanalyser af de købte aktiers prisudvikling 

med de tre markedsfaktorer som uafhængige variable foretages. Dette ligger udenfor denne 

afhandlings scope. 

5.1.3 Delkonklusion 

Resultaterne, som Reinganum får i 1988 for sine to strategier, og resultaterne for de tre 

strategier implementeret i indeværende afhandling taler for, at det er muligt at slå markedet. 

Strategierne opnår alle et højt excess return. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er muligt 

at slå markedet kontinuerligt over tid ved brug af strategierne. For at få et bedre indblik i dette 

er det nødvendigt at teste strategierne out-of-sample. Det er gjort for Reinganums strategier, 

og resultaterne i afhandlingen viser, at hans strategier svækkes out-of-sample. En forklaring på 
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dette kan være, at sammensætningen af virksomheder på markedet og regnskabspraksis ændrer 

sig over tid, hvorfor det kan være problematisk kontinuerligt at slå markedet uden løbende at 

tilrette investeringsstrategien. Reinganums 4-screen strategi viser dog en evne til kontinuerligt 

at slå markedet, da den har opnået excess return i perioden 1970-2016. Dette taler for, at hans 

strategis performance ikke kan forklares ved data snooping.   

 

Dertil kommer spørgsmålet om, hvad der kan forklare det høje excess return for strategierne. 

Det virker ikke til at kunne forklares ved mere systematisk risiko. En mulighed er, at det skyldes 

enten overreaktioner eller underreaktioner på markedet, som de implementerede strategier har 

været gode/heldige at fange. Det kan hverken afvises eller bekræftes på baggrund af 

resultaterne i analysen. Derimod kan der argumenteres for, at value præmien og size præmien 

kan forklare noget af det høje excess return for et udvalg af strategierne. Reinganums 4-screen 

strategi investerer i virksomheder med lav P/B og lav markedsværdi, sammenholdt med det 

generelle niveau på markedet, hvorfor en øget konkursrisiko kan være en årsag til at hans 

strategi performer bedre end markedet. Yu (2009) finder dog, at Reinganums 4-screen strategi 

opnår excess return, selv når der tages højde for value, size og momentum. 4-screen signifikant 

investerer i virksomheder med en lavere P/B end markedet, som taler for at noget af det høje 

excess return kan forklares ved en øget konkursrisiko. De to andre strategier kan der ikke 

argumenteres for påtager sig en øget konkursrisiko i deres køb af aktier, ud fra et value- og 

size-perspektiv.   

5.2 Del 2 - Statistiske bias, belæg og industri  

Som beskrevet i afhandlingens motivation er Reinganums metoder til at udvikle strategier 

relativt simple for læseren. Testmetoden bygger på et letforståeligt fundament, hvor ekstreme 

vinderaktier sammenlignes ud fra forskellige metrics, og kriterier opstilles, hvor der kan findes 

tydelige tendenser i niveauet for disse metrics. Dette står i kontrast til meget af den litteratur, 

der inddrages i teoriafsnittet, hvor resultaterne i stedet fremkommer på baggrund af 

komplicerede statistiske tests. De to metoder har hver deres fordele og ulemper, som vil blive 

belyst i dette diskussionsafsnit. Reinganums resultater taler for sig selv. Reinganums (1988) 4-

screen strategi giver stadig et positivt excess return, der er så højt, at det ikke kan forsvares i 

den systematiske risiko, investor påtager sig med en beta på 1,31. Det er en kæmpe styrke for 

strategien, at den giver et stærkt resultat out-of-sample. Resultaterne er dog ikke i samme grad 

imponerende, som de var in-sample. Det samme kan ikke siges for Reinganums 8-screen, som 
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opnår et negativt excess return i perioden 2007-2016. Ikke desto mindre antyder testen af 

Reinganums strategier, at han med sin metode finder en 4-screen strategi, der virker til stadig 

at have relevans i dag. 

  

Den simple tilgang anvendt i indeværende afhandling og Reinganums metoder kommer dog 

også med visse problematikker. Disse problematikker kan relateres til den simple tilgang, men 

i høj grad også til de problematikker, der generelt opstår ved at benytte kvantitative analyser.  

  Som læseren er bekendt med, har det i denne afhandling været afgørende at forsøge at teste 

Reinganums strategi og forsøge at forbedre den. Det største fokus har været at forbedre 

Reinganums metode ved at forsøge at udskille ekstreme taberaktier simultant med udvælgelsen 

af vinderaktier. I denne proces blev det klart, at en svaghed som data snooping kan have stor 

indflydelse på resultaterne af kvantitative analyser. Potentielle forbedringer af Reinganums 

metode og kvantitative modeller generelt kan ses i følgende afsnit. Hvert punkt vil blive 

diskuteret med henblik på at give læseren bedst muligt fundament til at inkorporere disse 

muligheder i sit eget arbejde. 

  Evnen til at finde sammenhænge mellem aktiekurs og forskellige metrics er et emne, der er 

undersøgt indgående i den økonomiske og finansielle litteratur, hvilket illustreres igennem 

denne afhandling. På trods af den store opmærksomhed på området har forfatterne alligevel 

fundet fire områder, som enten skaber stor debat, eller som vurderes ikke at være inkorporeret 

nok i litteraturen. Disse områder vil blive belyst, da de er afgørende at have for øje, når 

strategier vurderes: 

-    Statistiske bias 

-    Det økonomiske og empiriske rationale bag udvalget af metrics 

-    Strategiers mangel på stillingtagen til industri-fordeling 

-    Analyse af købstidspunkter i sammenhold med markedskonjunkturerne. 

5.2.1 Statistiske bias 

I udformningen af kvantitative analyser fylder statistiske beregninger og metoder naturligvis 

meget. For at opnå et retvisende resultat og for at kunne danne sig korrekte konklusioner er der 

visse statistiske bias, man skal overkomme eller som minimum anerkende. Tre typer bias vil 

blive berørt i dette afsnit. De tre er subjektivitet i brugen af statistiske modeller, survivorship 

bias og data snooping. Alle tre kan have afgørende betydning på resultaterne og vil blive 
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diskuteret, både med henblik på deres overordnede indflydelse og med hensyn til den rolle, de 

både spiller i denne afhandling og i Reinganums (1988) strategi. 

5.2.1.1 Subjektivitet i statistiske modeller 

Ved brug af statistiske modeller bør subjektivitet minimeres, så vidt det er muligt. Kvantitative 

modeller udspringer af den positivistiske tilgang til videnskabelse, hvor teoretikeren forsøger 

at være så objektiv som mulig for bedst at afspejle virkeligheden (Holm, 2016, s. 31). 

Subjektivitet kan forårsage bias og skævvride resultater og konklusioner. I meget af den 

litteratur, som danner grobund for teoriafsnittet, gøres brug af komplekse statistiske modeller i 

undersøgelsen af muligheden for at forudsige udviklingen i aktiepriser. Specielt flere former 

for regressionsanalyse har fyldt meget i litteraturen, her kan eksempelvis nævnes Fama & 

French (1992 & 1993), Beneish et al. (2001) og Jagadeesh & Titman (1993). 

  Reinganums (1988) tilgang forsimpler statistikken, negligerer kravet om signifikans og 

opstiller egne subjektive rammer for, hvordan kriterier defineres. Denne subjektive tilgang kan 

virke arbitrær for læseren, specielt med hensyn til afgørelsen af, hvilke metrics der er relevante 

at benytte i en strategi, og hvilket niveau der opstilles for købskriterierne. Det samme gælder i 

høj grad for denne afhandling, hvis metoder udspringer fra Reinganums metoder. Det kan 

diskuteres, hvorvidt resultaterne i denne afhandling og i Reinganums artikel skaber værdi for 

den akademiske litteratur, da resultaterne ikke er fundet på baggrund af modeller, der tester for 

statistisk signifikans. Statistisk signifikans styrker resultaterne og kan give mere endegyldige 

konklusioner. Dog er der uenighed om, hvor statistisk signifikant resultater skal være, før der 

kan drages endegyldige konklusioner. Harvey et al. (2016) fremhæver, at 316 metrics, som er 

testet i tidligere akademiske studier, påvises at have statistisk signifikant sammenhæng mellem 

fremtidig aktiekurs og den pågældende metric. Sammenhængen baseres på den alment 

benyttede t-stat på over 2,0. Harvey et al. mener, at dette krav bør hæves grundet det omfattende 

potentiale for data mining, der er ved, at flere hundrede akademikere tester for forklaringer af 

afkast på tværs af aktier. De anbefaler derfor, at kravene for statistisk signifikans strammes til 

et t-stat niveau på 3,0, før man hæfter sig ved de fundne resultater.  

 

På trods af disse fund om statistisk signifikans og de høje krav, der stilles for resultater, 

vurderes det alligevel, at der skabes værdi i denne afhandling. Det vurderes ud fra, at metoderne 

viser en evne til at finde tendenser og resultater på aktiemarkedet og med en let gennemskuelig 

metode belyser disse resultater. Det postuleres ikke, at resultaterne er statistisk signifikante på 
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baggrund af de gennemførte tests, men baner vej for mere statistisk tunge undersøgelser på 

området, som enten kan be- eller afkræfte resultaterne. 

  Der kan ikke være meget tvivl om, at subjektivitet bør minimeres i så høj grad som muligt. 

Det har derfor været afgørende løbende gennem afhandlingen at informere læseren, når der er 

foretaget subjektive beslutninger. Her tænkes specielt på fastlæggelsen af niveauet for, hvornår 

en metric blev anset for værende god til at adskille ekstreme vindere fra tabere. Dette niveau 

blev fastlagt til at være, når 60% af de ekstreme vinderaktier blev isoleret i de fem øverste 

deciler, og niveauet kan ikke forklares med et statistisk belæg, men blev baseret på, hvornår 

forfatterne mente der begyndte at fremgå tydelige sammenhænge i decilinddelingen. Ligeledes 

var valget om at skille 85% af de ekstreme taberaktier fra som metode til at fastlægge 

købskriterierne baseret på en subjektiv vurdering. Den subjektive beslutning blev begrundet 

med, at en aggressiv udskillelse af ekstreme tabere gennem høje krav til købskriterierne ville 

øge kvaliteten af de aktier, som købes. Transparens har været afgørende for at inkludere læseren 

i de situationer, hvor resultaterne kan være udsat for subjektivitet og bias. Målet med at gøre 

det klart over for læseren, at sådanne subjektive beslutninger er blevet taget, er at opfordre til 

skepsis og til videre bearbejdning af de gennemførte tests.  

5.2.1.2 Survivorship bias 

Et vigtigt og meget omdiskuteret begreb i den akademiske litteratur er survivorship bias. 

Begrebet er blevet forklaret tidligere og beskriver problematikken om ikke at inkludere 

afnoterede og konkursramte virksomheder i analysen. For at undgå survivorship bias kræves 

det, at der indsamles en liste med alle de selskaber, der har været noteret på det marked, der 

undersøges i den gældende tidsperiode, men i samme periode er blevet afnoteret, fordi de enten 

er gået konkurs eller er blevet privatiseret. Denne proces kan være besværlig, tidskrævende og 

i visse tilfælde vise sig at være tæt på umulig grundet den begrænsede adgang til disse 

selskabers data, som beskrevet i dataafsnittet41 i denne afhandling. 

  Som nævnt i teoriafsnittet42 er der mange teoretikere, herunder Kothari et al. (1995) og Brown 

& Goetzmann (1995), der mener, at survivorship bias er en af de primære årsager til, at 

strategier som dem udviklet i indeværende afhandling klarer sig bedre end markedet, hvilket 

ellers kan signalere, at markederne ikke er efficiente. Ved at ekskludere virksomheder, som 

ikke længere er noteret, vil det give en skævvridning af datasættet, som tillader, at datasættet 

slår det overordnede marked. 
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  At survivorship bias har indflydelse på analyser som dem gennemført i denne afhandling kan 

være svært at argumentere imod, da en ekskludering af virksomheder, der ikke formår at 

forblive børsnoteret, alt andet lige vil have en effekt på datasættet. I forlængelse af 

dataafsnittet43 om survivorship bias vurderes der at være to argumenter, som taler for, at 

survivorship bias påvirker resultaterne i afhandlingen i lav grad på trods af fænomenets 

indflydelse på analysen. Altman (1977) og Zmijewski (1984) påviser, at stærke økonomiske 

tal, mindsker sandsynligheden for at gå konkurs. Købskriterier såsom at have en høj vækst i 

FCF, en høj pretax margin og en høj ROIC, stiller høje krav til virksomheders økonomiske 

situation. Det vil alt andet lige betyde, at survivorship bias har mindre indflydelse på 

resultaterne i denne afhandling, da konkursramte selskaber vil have en mindre sandsynlighed 

for at være blevet købt med den pågældende strategi, såfremt de havde været inkluderet i 

datasættet. 

  Det andet argument bygger på afhandlingens fokus på at adskille ekstreme vindere fra 

ekstreme tabere i analysen. Det fremgik af resultaterne i analysen, at ekstreme vindere og 

ekstreme tabere har mange fælles karakteristika, og vigtigheden i at finde metrics, der adskiller 

vindere fra tabere, blev dermed klar. Det antages, at ekstreme taberaktier er den bedste 

approksimation for virksomheder, der er gået konkurs. Et fokus på at inkorporere ekstreme 

tabere i analysen og adskille størstedelen af dem i købskriterierne bør øge evnen til at undgå 

køb af de virksomheder med størst tendens til at gå konkurs.  

  På trods af ovenstående diskussion bør det understreges, at resultaterne fundet i indeværende 

afhandling er påvirket af survivorship bias, men det vides ikke, i hvilken grad det har afgørende 

indflydelse på resultaterne. 

5.2.1.3 Data snooping 

Data snooping, den sidste statistiske bias omtalt her, er muligvis den mest afgørende blandt de 

tre nævnte biases i forhold til resultaterne i indeværende afhandling. Data snooping er en 

statistisk bias, som dækker over den øgede sandsynlighed for tilfældigt at finde sammenhænge 

i et datasæt, hvis bare der testes på nok parametre.  

  Grundessensen i denne afhandlings analyse er systematisk test af sammenhænge mellem 

fremtidig udvikling i aktiekurs og udviklingen i et bredt udvalg af metrics, hvilket også gjorde 
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sig gældende for Reinganums metode. I sagens natur vil både denne afhandling og Reinganums 

artikel altså potentielt være udsat for data snooping.  

 

Black (1993) behandler data snooping i sin artikel om estimering af forventet afkast. Han siger, 

at estimater lavet på historisk data per definition er behæftet med fejl grundet det store antal 

muligheder, der eksisterer for at mine data, altså forskellige måder at analysere data på. I 

artiklen udfordrer han Fama & Frenchs (1992) tre-faktor model ved at sige, at de afhænger for 

meget af historisk data og for lidt af teori. Black mener, at det er afgørende, at have teori, før 

der testes på data, for at sikre sig at data snooping ikke er resultatet. Denne tilgang opstiller et 

paradoks. Hvis der skal være teori, før der testes på en metric, kræver det typisk, at den metric 

der testes på, er blevet testet før. I ønsket om at finde nye sammenhænge opstår der altså et 

problem, hvis Blacks tilgang efterleves. 

 

Lo (1994) siger i sin artikel, at data snooping altid vil være til stede i bearbejdning af store 

datasæt og dermed aldrig vil kunne elimineres totalt. Det bedste redskab mod data snooping er 

ifølge ham at være klar over begrebets indflydelse. Ligesom det var tilfældet med Black 

anbefales det af Lo at støtte sig op af tidligere økonomisk teori for at begrænse niveauet af data 

snooping i sin analyse. 

  Lo’s tilgang har været udgangspunktet for denne afhandling. Det har været vigtigt at 

informere læseren om baggrunden for udvælgelsen af de pågældende metrics. Resultater med 

mangel på et fornuftigt økonomisk fundament bliver behandlet skeptisk, hvilket især gør sig 

gældende med total return index og total shares. Disse arbitrære metrics uden økonomisk eller 

særlig empirisk belæg svækker analysen og signalerer et potentiale for data snooping. Dette 

underbygges yderligere af, at Reinganum finder en omvendt tendens i total shares, og at 

Haugen & Baker (1986) finder omvendt sammenhæng i total return index, end hvad der findes 

i denne afhandling. 

  Data snooping kan som sagt ikke afskrives endegyldigt ifølge Lo, men kontinuerlige test med 

samme udfald på forskellige perioder og datasæt vil øge sandsynligheden for, at analysen ikke 

er udsat for data snooping. Det vurderes derfor for afgørende at teste videre på de fundne 

interessante metrics og strategier, før resultaterne benyttes af en investor. 
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5.2.2 Økonomisk & empirisk belæg  

Igennem afhandlingen er der refereret til teoriafsnittet med henblik på at danne belæg for 

resultaterne, som findes på test af metrics i del 1 af analysen. Disse belæg opdeles i to 

kategorier. Den første er, hvad der er blevet refereret til som økonomisk belæg. Dette er en 

understøttelse af, at den pågældende metric har en direkte indflydelse på prisdannelsen i en 

aktie. Eksempelvis hvordan FCF benyttes i DCF værdiansættelsesmodellen. Den anden type af 

belæg er det, der refereres til som empirisk belæg. Dette er referencer til tidligere studier, der 

understøtter påstanden om, at den pågældende metric besidder en evne til at forudsige fremtidig 

udvikling i aktieprisen. Eksempelvis kan der henvises til Brown & Rowe (2007), som finder44, 

at en høj ROIC signalerer et højt fremtidigt afkast sammenlignet med en lav ROIC.  

 

Et økonomisk rationale giver intuitivt god mening at inddrage, da det angiver den pågældende 

metrics indflydelse på prisfastsættelsen af aktien. Det kan virke arbitrært at bruge metrics, som 

ikke har nogen indflydelse på, hvordan aktier prisfastsættes. Eksempelvis kan nævnes total 

shares og total return index. Dertil understøtter et empirisk belæg, at den pågældende metric 

før har vist en evne til at forklare fremtidige kursudviklinger og bidrager med potentielle 

forklaringer til diskussionen. Trods det kan man være fristet til at spørge, hvorfor sådanne 

belæg er afgørende for en god strategi. Det primære argument ligger i forrige afsnit, som siger, 

at et fornuftigt belæg skaber et fundament, der minimerer sandsynligheden for data snooping. 

I afhandlingen blev i alt seks metrics fundet, som blev vurderet at have en klar evne til at 

adskille ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Af disse seks er kun tre af dem en klar 

værdidriver i forbindelse med værdiansættelsesmodeller. ROIC er et afgørende element i en 

EVA-værdiansættelsesmodel. FCF er den primære driver i en DCF-model og en høj positiv 

pretax margin viser virksomhedens evne til at opnå høj FCF, EVA og giver potentiale for at 

udbetale udbytte i en dividende værdiansættelsesmodel. De tre andre metrics havde ikke noget 

økonomisk belæg, som forklarer, hvorfor de skulle påvirke aktiepriser, og kan derfor som sagt 

virke arbitrære at bruge som redskab til at forudsige udviklingen i aktiepriser (total shares, total 

return index og volumen). På trods af at ROIC, FCF og pretax margin har et økonomisk belæg, 

burde deres historiske niveau ikke have indflydelse på fremtidig aktiepris under 

forudsætningen om, at markeder er efficiente.  
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Det giver anledning til spørgsmålet om, hvorvidt markeder er efficiente eller ej. Det blev 

afgørende at undersøge, hvorvidt de forskellige metrics havde et empirisk belæg for deres 

indflydelse på den fremtidige aktiepris, altså om der historisk var fundet anomalier i markedet 

omkring disse metrics. Dette er sværere at påvise, da meget akademisk litteratur finder 

specifikke anomalier på forskellige tidsperioder og med forskellige tests, hvilket gør det 

kompliceret at relatere resultaterne til den specifikke analyse udført i denne afhandling. Her 

henvises til afsnittet om kildekritik45, hvor det beskrives, at disse studier er udarbejdet med et 

andet fokus end i indeværende afhandling. Eksempelvis kan nævnes Chan et al. (1996), der 

finder46 den såkaldte post earnings announcement drift, som siger, at når der kommer en 

overraskelse i earnings, så vil aktiekursen langsomt søge mod sin rette kurs, i stedet for at gøre 

det øjeblikkeligt. Chan et al. finder, at post earnings announcement drift finder sted op til to 

kvartaler efter en overraskelse. Selvom dette viser, at historisk net income og dermed pretax 

margin kan have en forudsigende evne ift. aktieprisers udvikling, så viser effekten sig kun over 

to kvartaler og ikke over et år, som de ekstreme vindere og tabere testes på, hvorfor det kan 

være svært at bruge hans resultater til at underbygge resultaterne i denne afhandling. Herudover 

er det svært at argumentere for, at denne earnings drift ligefrem skulle forårsage, at aktien 

bliver en ekstrem vinder. Chan et al.´s resultater indikerer dog stadig, at den pågældende metric 

har en evne til at forudsige aktieprisens fremtidig udvikling. Det empiriske belæg bliver dermed 

en understøttelse af de resultater i afhandlingen, hvor det postuleres, at en metric besidder en 

forudsigelsesevne.  

 

Fama & French argumenterer for, at excess return skyldes øget risiko frem for at være et 

produkt af anomalier i markedet. De forklarer, at en lav P/B og en lav market cap øger risikoen 

for, at en virksomhed performer dårligt under recessioner, hvorfor investorer kræver en præmie 

for den ekstra risiko, de påtager sig. Grundet alsidigheden i begrebet risiko kan det være svært 

at påvise, hvorvidt det er investorers manglende evne til at benytte sig af den information, de 

har til rådighed, eller om det er en øget risiko, der påtages ved at handle på baggrund af disse 

metrics. Som eksempler på, at investorer ikke evner at benytte den information, de har til 

rådighed, kan blandt andet refereres til Petersen et al. (2017), som det fremgik i teoriafsnittet 

om ROIC47. De nævner, at investorer har svært ved at forstå ROIC grundet regnskabstallets 

følsomhed overfor regnskabsfleksibilitet. Hertil kunne det ses i teoriafsnittet om net income, at 
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Sloan (1996) finder48, at investorer har svært ved at forstå net income pga. en manglende 

opmærksomhed på opdelingen mellem FCF og accruals.  

  At det skulle gøre sig gældende, at strategiernes excess return skyldes anomalier i markedet, 

underbygges yderligere af fundene i tabel 44 og 4549. Her kan det ses, at hverken 4-screen 

intuitiv eller 6-screen strategien har en lavere median P/B end markedet. Det samme gør sig 

gældende for market cap. Altså bør det høje excess return ikke tilskyndes en risikopræmie for 

øget konkursrisiko i henhold til P/B og market cap. Omvendt kan det ikke udelukkes for 4-

screen signifikant, som har en lavere median P/B end markedet, men dog har en højere median 

market cap end markedet. 

  Det kan altså være svært at afgøre ud fra denne afhandling, hvorvidt der er tale om øget risiko, 

som investorerne kræver en præmie for, eller om der er tale om anomalier, som dermed 

udfordrer tesen om markedsefficiens. Et empirisk belæg bliver derfor afgørende for at kunne 

udfordre tesen om, at det ikke er muligt at slå markedet uden tilsvarende øget risiko, jf. Fama 

& French (1992 & 1993). 

 

Inddragelsen af et økonomisk belæg lægger også op til en diskussion om, hvorvidt et sådan 

belæg forbedrer en strategi eller ej. Som det kunne ses i analysen, klarer 4-screen signifikant 

strategien sig markant bedre end 4-screen intuitiv. 4-screen intuitiv (FCF, ROIC, pretax 

margin, volumen) bygger i høj grad på metrics med økonomisk belæg, hvilket primært 

tilskyndes FCF, ROIC og pretax margin. Modsat har 4-screen signifikant (total return index, 

total shares, FCF og pretax margin) i mindre grad et økonomisk belæg, da total return index og 

total shares inddrages. Resultaterne taler altså for, at et økonomisk belæg ikke har en positiv 

indflydelse på resultaterne, da 4-screen signifikant opnår markant bedre afkast end 4-screen 

intuitiv. Modsat kan brug af en strategi der baserer sig på metrics, der ikke har indflydelse på 

prissætningen af aktier virke arbitræt og øge chancen for, at det skyldes data snooping. Dette 

understøttes af, at der som tidligere nævnt findes omvendte tendenser i andre akademiske 

studier for total return index og total shares, end fundet i indeværende afhandling. Resultaterne 

i indeværende afhandling indikerer, at økonomisk belæg ikke er afgørende for at finde metrics, 

der i kombination kan bruges i en succesfuld strategi, men styrker dog argumentet om, at det 

ikke blot skyldes data snooping.  
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5.2.3 Industri 

Som det kunne ses i afsnittet om industri50, er der stor forskel i niveauet for metrics på tværs af 

industrier. Analysen viste, at det kan være problematisk at bruge de samme købskriterier på 

aktier fra en bred vifte af industrier. Hertil viste den, at strategier, så vidt det er muligt, bør 

forsøges at målrettes specifikke industrier eller udskille industrier, der skiller sig meget ud fra 

de andre industrier, for at opnå de bedst mulige resultater. Slutteligt viste det sig, at metrics, 

der tidligere ikke var blevet fundet resultater på, kunne besidde en evne til at skelne vindere og 

tabere, når der testes på industriniveau. Alle tre hypoteser blev altså understøttet af dataen, og 

viste vigtigheden i at inddrage industri i analyser, der har til hensigt at lave strategier på 

aktiemarkedet. 

 

I litteratur benyttet i denne afhandling er det sjældent set, at industri spiller en rolle i analyserne. 

Eksempelvis har hverken Reinganum (1988), Beneish et al. (2001) eller Haugen & Baker 

(1996), som alle tester på en bred mængde af metrics, inkluderet industri i deres analyse. Ud 

fra resultaterne i denne afhandling vil man være tilbøjelig til at kritisere denne mangel, da 

industri kan have stor indflydelse på resultaterne. Der eksisterer dog to problematikker i 

forbindelse med at tage højde for industri. Først og fremmest kan en analyse på baggrund af 

industri være ressourcetung at udføre og svække selve analysen. Som det kunne ses i denne 

afhandling, havde mange af industrierne meget få ekstreme aktier, hvilket svækker analyser af 

disse industrier, da resultaterne baseres på et smalt datagrundlag. Dertil kommer diskussionen 

af, hvordan industrierne bør inddeles. Som det ligeledes kunne ses af industriafsnittet51, 

inddelte Bloomberg virksomhederne i 72 forskellige industrier, hvor forfatterne af denne 

afhandling videreinddelte disse ned i 11 overkategorier. Denne inddeling er selvfølgelig mere 

præcis end at skære alle industrier over en kam, men giver anledning til spørgsmålet om, 

hvornår man stopper med at inddele industrier. Det bliver et trade-off mellem at være så 

detaljeret som muligt mod at have en så stor datamængde som muligt. I stedet kan der 

argumenteres for at følge Fama & Frenchs (1992 & 1993) eksempel og ekskludere enkelte 

industrier, som adskiller sig fra det resterende datasæt, som det gjorde sig gældende for dem 

med industrien ”finansielle virksomheder” som beskrevet i industriafsnittet52.  

  Det andet argument mod at opdele strategier i industri er, at resultaterne af strategierne i denne 

afhandling giver et positivt excess return over perioden, og at alle strategier formår at købe 
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aktier i alle 11 industrikategorier. Dette taler for, at man kan formå at skabe en succesfuld 

strategi uden at tage højde for industri. Det kan dog ikke udelukkes, at strategierne var blevet 

forbedret af at have inkorporeret et industriaspekt. Grundet fundene i analysen anbefales det at 

undersøge nærmere, hvilken effekt industri har på udvælgelsen af metrics, og om det er muligt 

at opnå mere succesfulde strategier ved at målrette dem mod specifikke industrier.  

  

En anden pointe, der udspringer af diskussionen om, hvorvidt man skal inkludere industri, er 

sammenspillet mellem industri og et økonomisk belæg. En af de helt store problematikker 

omkring økonomisk belæg var den store forskel i succes mellem 4-screen intuitiv og 4-screen 

signifikant. På baggrund af strategiernes resultater virker det umiddelbart ikke til, at økonomisk 

belæg styrker strategiers evne til at performe på aktiemarkedet. Forskellen kan muligvis 

forklares ved at inkludere industriaspektet. I industrianalysen kunne det ses, at specielt metrics 

uden økonomisk belæg, såsom total shares og total return index, havde en god evne til at 

adskille ekstreme vindere og tabere på tværs af alle industrier i modsætning til metrics med et 

stærkere økonomisk belæg, såsom ROIC og pretax margin, der var meget forskellige fra 

industri til industri. Som læseren er bekendt med, består 4-screen intuitivs købskriterier af 

følgende metrics: ROIC, FCF, pretax margin og volumen, hvor 4-screen signifikant består af: 

Total return index, total shares, FCF og pretax margin. Med denne fordeling ses det, at kun 4-

screen signifikant indkluderer total return index og total shares, som er to metrics, der fungerer 

godt på tværs af industrier, hvilket blev påvist i afsnittet om industri53. Modsat inkluderer 4-

screen intuitiv ROIC og pretax margin, som har et økonomisk belæg, men som blev påvist at 

være forskellig fra industri til industri, hvor specielt biotech aktier skilte sig ud.      

Dette understreger det dilemma, der kan være ved at udvikle en god strategi. På den ene side 

virker det mest korrekt at anvende metrics med økonomisk belæg og empirisk belæg for at 

minimere sandsynligheden for data snooping, men på den anden side blev det i analysen påvist, 

at metrics uden økonomisk belæg, såsom total return index og total shares, er gode til at adskille 

vinder- og taberaktier på tværs af industrier. Det virker derfor til at være afgørende at finde 

metrics med økonomisk belæg, der ligeledes kan bruges til at adskille vindere og tabere på 

tværs af industrier. 

  En løsning kan være at skræddersy 4-screen intuitiv til industrier, der har samme niveauer for 

metrics med økonomisk belæg. Alternativt kunne det også være fordelagtigt at følge Fama & 

Frenchs (1992 & 1993) eksempel og skille industrier ud, der markant adskiller sig på disse 
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metrics. For ROIC og pretax margin var det eksempelvis specielt biotech, der viste store 

afvigelser fra normen. Alt andet lige bør en investor være påpasselig med at benytte 

regnskabsbaserede metrics til at lave en strategi på tværs af industrier uden i det mindste at 

supplere med en industrianalyse af de pågældende metrics. 

5.2.4 Købstidspunkter og markedskonjunkturer 

I denne afhandling er det løbende blevet illustreret, hvornår købstidspunkterne for de aktier, 

der købes ved brug af strategierne, finder sted. Historisk set har aktiemarkederne været 

stigende, men med store udsving, hvilket også har været gældende for det amerikanske 

aktiemarked (bilag 11). Disse konjunkturudsving kan have stor indflydelse på, hvordan 

investorer agerer, og hvordan virksomhedernes økonomier ser ud. Det er derfor vigtigt at 

belyse, hvorvidt en strategi formår at give købssignaler på tværs af konjunkturer, eller om 

købssignaler i stedet er koncentreret om specifikke perioder. Specielt nævneværdigt er det, at 

4-screen signifikant og 6-screen strategierne finder markant flere købssignaler omkring den 

finansielle krise i 2008 og i årene lige efter sammenlignet med den sidste del af testperioden i 

årene 2012-2016. En investor bør derfor være opmærksom på det lave antal købssignaler sidst 

i analyseperioden, da der ikke er noget, der taler for, at det lave antal af købssignaler for 

strategierne ikke skulle fortsætte, hvilket svækker strategierne. 

  Der kan hermed også argumenteres for, at købskriterierne er for stramme, når markedet ikke 

befinder sig i et bearmarked. Årsagen kan specielt findes i det arbitrære kriterie total return 

indeks på maksimalt $16. Der kan argumenteres for, at det generelle prisniveau på aktier vil 

stige i et marked med længere opsving, hvorfor antallet af aktier, der opfylder dette 

købskriterie, falder udelukkende på baggrund af, at markedet generelt klarer sig godt. Dette 

underbygges af tabel 31 i afsnittet om købskriterier54. Her ses, at antallet af købssignaler på 

dette kriterie falder til det halve i perioden 2009 til 2014. Denne udvikling taler for, at man bør 

overveje at analysere ekstreme vindere og taberes niveau af metrics for forskellige delperioder 

i den samlede analyseperiode og potentielt opstille forskellige krav for købskriterier alt 

afhængigt af den markedskonjunktur økonomien befinder sig i. 

  

                                                                                                
54 Kapitel 4.3.2, side 83, tabel 31 
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6. Konklusion 
Hovedformålet med denne afhandling har været at besvare det overordnede spørgsmål:  

Hvordan kan investor succesfuldt lave en strategi, der outperformer markedet gennem 

analyse af ekstreme vinder- og taberaktier? 

Dette er besvaret ud fra grundige og dybdegående analyser af et datasæt, der efter omhyggelige 

overvejelser og korrektioner endte på 1.243 amerikanske aktier i perioden 2002-2018. 

  Indledningsvist blev det undersøgt, hvilke historiske akademiske artikler og studier, som taler 

for og imod, at markederne er efficiente. Om markederne er efficiente i den klassiske forstand, 

er et spørgsmål, som der formentlig aldrig vil komme et entydigt svar på. Det kan konkluderes, 

at der blandt akademikere er udbredt uenighed om, hvorvidt markederne er efficiente og 

dermed, om det er muligt at opnå excess return uden øget risiko. Dette blev belyst ved, at der 

på én side er akademikere, som forklarer strategier, der historisk har formået at slå markedet 

kontinuerligt, såsom value og momentum strategier, med, at det skyldes over- og 

underreaktioner på markedet. Omvendt findes de akademikere, som mener, at strategiers evne 

til at kontinuerligt at slå markedet skal forklares gennem risikopræmier. Til sidst findes de 

akademikere, der mener, at strategier, der udvikles på historisk data, leverer excess return på 

grund af statistiske bias som data snooping og survivorship bias. 

 

Gennem afhandlingen er både et økonomisk og et empirisk belæg blevet brugt med henblik på 

at forklare, hvorvidt metrics har en indflydelse på aktiers prissætning og prisudvikling. Metrics, 

der påvirker værdisætningen af aktier gennem værdiansættelsesmodeller blev vurderet at have 

et økonomisk belæg, mens metrics, der tidligere er fundet at have en forklarende evne på 

fremtidige aktieafkast, blev vurderet at have et empirisk belæg. Det konkluderes, at det er 

afgørende at forholde sig kritisk til de resultater, som findes på baggrund af kvantitative 

analyser. Sandsynligheden for data snooping er høj, når der testes på et bredt udvalg af metrics 

uden en klar teori eller hypotese for, hvorfor netop disse metrics skulle være årsag til anomalier 

i markedet. Økonomisk og empirisk belæg er redskaber til at kunne forholde sig kritisk over 

for de resultater, der findes for sammenhænge mellem metrics og fremtidige aktiepriser. Dette 

er specielt afgørende for metoder brugt i indeværende afhandling, hvor resultaterne ikke kan 

understøttes af statistisk signifikans.  

 

I analysen blev Reinganums to strategier fra 1988 testet. Performance for både hans 8-screen 

strategi og 4-screen strategi falder når de testes out-of-sample i perioden 2007-2016. Hans 8-
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screen strategi opnår et excess return på -9,69%, som står i skarp kontrast til hans strategis 

excess return på 50,65% i hans egen testperiode i årene 1970-1983. Hans 4-screen strategi 

formår at slå markedet med et excess return på 14,97%, men det er ligeledes i skarp kontrast 

til hans eget excess return på 37,14%. Reinganums 4-screen strategi, på trods af ikke at være 

lige så stærk som i hans in-sample periode, er dog stadig imponerende. I forlængelse af tidligere 

out-of-sample tests af hans 4-screen strategi kan det konkluderes, at den har formået at slå 

markedet i årene 1970-2016, hvilket svækker argumentet om, at det skyldes data snooping.  

 

Ret interessant var det, at hans strategier fandt et højt niveau af ekstreme tabere, som lagde 

grobund for en videreudvikling af hans testmetoder i afhandlingen. Der blev taget 

udgangspunkt i Reinganums letforståelige og simple tilgang, men med et fokus på at inddrage 

ekstreme tabere for at identificere metrics, der udviste en evne til at adskille ekstreme 

vinderaktier fra ekstreme taberaktier. Decilanalyser af de 23 udvalgte metrics viste, at pretax 

margin, total shares, total return index, ROIC, FCF og volumen har en evne til at adskille 

ekstreme vindere fra ekstreme tabere. Disse seks metrics’s evne til at adskille vindere fra tabere 

blev påvist at stige, når de seks metrics kombineres.  

  Købskriterier for de udvalgte metrics blev baseret på at forsøge at udskille så mange ekstreme 

tabere som muligt samtidig med at inkludere så mange ekstreme vindere som muligt. Kriteriet 

for hver metric blev derfor niveauet, hvor 85% af de ekstreme tabere udskilles. 

  På baggrund af de seks identificerede metrics og deres købskriterier blev tre strategier 

udviklet: 4-screen intuitiv, 4-screen signifikant og 6-screen. De tre strategier blev 

implementeret på afhandlingens datasæt i perioden 2007-2016 og formåede alle at levere et 

excess return i niveauet 7%-25,9%. Alle tre strategier udviste en forbedret evne sammenlignet 

med Reinganums strategier til at begrænse niveauet for tabende aktier og stadig finde ekstreme 

vindere. Dette taler for, at afhandlingens metode opnår en vis succes i at udvikle strategier, der 

køber vinderaktier og undgår tabende aktier. 

  Reinganums strategier er dog et eksempel på, at de tre strategiers imponerende performance 

ikke nødvendigvis vil være kontinuerlig over tid. De finansielle markeder og regnskabspraksis 

ændrer sig over tid, hvilket taler for, at en investor løbende bør lave korrektioner i strategien 

for kontinuerligt at slå markedet. 

  Hertil blev det vist, at ingen af strategiernes excess return kan forklares ved en højere 

systematisk risiko. På baggrund af afhandlingens resultater var det ikke muligt at påvise, om 

de øgede excess returns kunne forklares ved fejlprissætninger på markedet. Det blev derimod 

påvist, at Reinganums 4-screen strategi investerer i aktier med en lav P/B og lav markedsværdi, 
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hvilket taler for, at strategien påtager sig en øget konkursrisiko. 4-screen signifikant investerer 

i aktier med lav P/B, som taler for, at noget af det høje excess return kan forklares ved en øget 

konkursrisiko. Strategierne 4-screen intuitiv og 6-screen viste ingen tendenser til at have lavere 

P/B eller markedsværdi end markedet. Disse strategiers excess return konkluderes ikke at 

skyldes size- og valuepræmierne. 

  Ydermere er der muligheden for, at de høje excess returns skyldes statistiske bias som data 

snooping og survivorship bias. Det kan ikke afvises, at strategiernes imponerende performance 

er et resultat af data snooping. Det er nødvendigt at teste strategierne out-of-sample for at få 

nærmere afklaring. Grundet afhandlingens metode, hvor strategierne målrettet forsøger at 

udskille ekstreme taberaktier, vurderes survivorship bias ikke at påvirke resultaterne i høj grad, 

men det er muligt, at fænomenet har en påvirkning.   

 

I afhandlingen bliver det altså vist, hvordan det er muligt at udvikle strategier, som slår 

markedet i perioden 2007-2016 ved at analysere ekstreme aktier ved hjælp af en simpel og 

letforståelig tilgang inspireret af Reinganums (1988) metoder. Investor bør dog være påpasselig 

med blindt at anvende strategierne, da der ikke kan findes en entydig forklaring på strategiernes 

excess return, og da det er uvist, om hvorvidt de er i stand til kontinuerligt at slå markedet. For 

at få vished for, om strategierne har en evne til kontinuerligt at slå markedet, er det afgørende 

at teste strategierne out-of-sample for at få en indsigt i, om resultaterne skyldes data snooping. 

Dette underbygges af, at 4-screen signifikant, der består af arbitrære metrics som total return 

index og total shares, klarer sig bedre end 4-screen intuitiv, der bygger på metrics med 

økonomisk belæg. Det kan enten skyldes data snooping, eller at økonomisk belæg ikke er så 

afgørende. En anden mulighed er, at 4-screen signifikants gode performance skyldes, at netop 

total return index og total shares viste en evne til at adskille vindere fra tabere på tværs af 

industrier. Netop industri konkluderes at have en afgørende betydning for kvantitative analyser, 

da metrics kan være meget forskellige på tværs af industrier. Det indikerer, at det kan være 

afgørende at finde metrics med økonomisk belæg, men som ligeledes fungerer til at identificere 

vinderaktier på tværs af industrier. Dette lægger op til næste afsnit, hvor afhandlingens 

resultater sættes i perspektiv, og fremtidigt analysearbejde foreslås, baseret på de interessante 

spørgsmål, som er opstået gennem afhandlingen. 
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7. Perspektivering  

En vigtig diskussion i denne afhandling er, hvorvidt det reelt er muligt at skabe en strategi, der 

kontinuerligt formår at klare sig bedre end markedet. 

  Når Reinganums strategier testes på dataperioden 2007-2016, opnås klart ringere resultater, 

end han fandt in-sample. Det signalerer, at det kan være svært at lave en strategi, der fungerer 

over årtier eller sågar bare out-of-sample. Trods faldet i excess return for strategierne formår 

Reinganums 4-screen strategi stadig at skabe et højt positivt excess return. I og med hans 4-

screen strategi stadig performer out-of-sample, indikerer det, at det potentielt er muligt at skabe 

kontinuerligt positivt excess return uden tilsvarende mere systematisk risiko, hvilket udfordrer 

tankegangen om EMH.  

  Selvom det ikke definitivt kan konkluderes på baggrund af denne afhandling, hvorvidt 

markederne er efficiente, støtter resultaterne af afhandlingens tre strategier op om, at en 

investor kan slå markedet ved at skabe strategier på baggrund af simple kvantitative analyser, 

hvilket ligeledes udfordrer tankegangen om EMH.  

  Det anbefales ikke, at strategierne anvendes blindt i markedet, før de er testet out-of-sample. 

Det bør gøres for at få en bedre afklaring af, hvad der skyldes de høje excess return. Det 

vurderes, at strategierne stadig kan benyttes som et screeningsværktøj, inden yderligere test af 

strategierne gennemføres. Med et enormt antal af børsnoterede aktier på det amerikanske 

aktiemarked kan det være svært at lave en kvalificeret udskillelse. Her kan kriterierne i denne 

afhandling bruges som en indledende screeningsproces, inden andre analyser foretages.   

  

Afhandlingen bidrager yderligere til diskussionen om effektiviteten af kvantitative modeller 

ved at belyse vigtigheden i at sætte perspektiv på de tests, der udføres og de resultater, der 

findes. Det konkluderes i denne afhandling, at nogle metrics varierer meget fra industri til 

industri, og for at finde tendenser i metrics og udforme en strategi bør industri ideelt set 

inkluderes i analysen. Det gjorde sig yderligere gældende, at mange metrics ikke viste en 

forskel på, hvorvidt en aktie blev en vinder eller en taber. Det var altså afgørende at 

sammenholde ekstreme vindere med ekstreme tabere for at sikre, at strategien var effektiv til 

kun at udvælge vindere. Et økonomisk og empirisk belæg blev benyttet med henblik på at 

forholde sig kritisk til de fundne resultater i afhandlingen og ikke stole blindt på resultater fra 

kvantitative analyser. Et industri-perspektiv, et økonomisk og empirisk belæg for de resultater, 

der opnås, samt en sammenligning af ekstreme tabere og ekstreme vindere skaber grobund for 

en stærkere analyse og er vigtige aspekter, som akademikere kan inddrage i egne studier. 
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På trods af at en afhandling som denne finder frem til interessante resultater, så giver den ofte 

anledning til flere spørgsmål, end den svarer på. Dette gør sig ligeledes gældende for 

indeværende afhandling og åbner naturligt op for yderligere undersøgelser. 

 

Data snooping er et af de største kritikpunkter af kvantitative analyser. For at sikre sig mod 

data snooping bør strategier testes udførligt, både på tværs af tidsperioder og markeder. De 

imponerende resultater i afhandlingen giver anledning til at teste de tre strategier på flere 

perioder og på flere markeder. Det anbefales ikke at implementere strategierne i praksis, før 

yderligere undersøgelser gennemføres. Også survivorship bias bør forsøges at elimineres ved 

at teste på datasæt, der inkluderer både noterede og afnoterede selskaber.  

Afhandlingens resultater er baseret på fiktive handler, hvor der ikke tages højde for 

transaktionsomkostninger og skat. I praksis er transaktionsomkostninger og skat en betydelig 

omkostning for investor, hvorfor det er højst relevant at undersøge, hvilken indflydelse sådanne 

omkostninger vil have på strategiernes afkast.  

 

Virksomhedernes industrifordeling blev påvist at kunne tilsløre sammenhænge mellem en 

metric og aktiepriser i afhandlingens decilanalyser grundet de store forskelle fra industri til 

industri. Det blev også gjort klart, hvor stor en effekt industri kan have på forskelligheden af 

virksomheders metrics. Det kunne være interessant at gennemføre mere dybdegående analyser 

på dette område. Det er interessant med udgangspunkt i Reinganums og indeværende 

afhandlings simple kvantitative metoder at undersøge, om det er muligt at øge strategiers succes 

ved at målrette dem industrier, der minder om hinanden på mange fundamentale metrics. Eller 

alternativt ved at udskille industrier, der markant adskiller sig fra størstedelen af de andre 

industrier, som det gjorde sig gældende for biotech i denne afhandling.  

 

  



   120  af  127  

8. Litteraturliste  

Bøger 

Andersen, I. (2013), Den skinbarlige virkelighed - vidensproduktion i 

samfundsvidenskaberne, Samfundslitteratur, 5. Udgave.  

Benjamin, G., & Dodd, D. L. (1934), Security analysis, Mcgraw Hill Inc, New York. 

Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A. J. (2013), Essentials of investments, McGraw-Hill, Ninth 

Edition. 

Holm, A. B., (2016), Videnskab i virkeligheden, Samfundslitteratur 2011, 1. udgave. 

 

Petersen, C. V., Plenborg, T., & Kinserdal, F. (2017), Financial Statement Analysis, 

København: Pearson. 

Reilly, K. F., Brown, C. K. (2012), Investment Analysis & Portfolio Management, South 

Western, Tenth Edition 

Schwager, Jack D. (1996), Technical Analysis, Edited by Jack D. Schwager. Canada: John 

Wiley & Sons, Inc. 

 

Simon, H. A. (1990). Bounded rationality. In Utility and probability (pp. 15-18). Palgrave 

Macmillan, London. 

 

Artikler 

Altman, E. I., Haldeman, R. G., & Narayanan, P. (1977). ZETATM analysis A new model to 

identify bankruptcy risk of corporations. Journal of banking & finance, 1(1), 29-54. 

 

Asness, C. S. (1997). The interaction of value and momentum strategies. Financial Analysts 

Journal, 53(2), 29-36. 

 

Asness, C. S., Porter, R. B., & Stevens, R. L. (2000). Predicting stock returns using industry-

relative firm characteristics. Available at SSRN 213872. 

 



   121  af  127  

Athanassakos, G. (2011). The performance, pervasiveness, and determinants of value 

premium in different US exchanges: 1985-2006. Journal of Investment Management, 9(3), 

33. 

 

Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. 

Journal of accounting research, 159-178. 

 

Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. 

Journal of financial economics, 9(1), 3-18. 

 

Basu, S. (1983). Earnings’ yield and the size effect. Journal of Financial Economics, 12, 129-

156. 

 

Becker, Y. L., & Ochman, R. J. (2004). Predicting extreme performers in European equities. 

Journal of Asset Management, 4(6), 367-391. 

 

Beneish, M. D., Lee, C. M., & Tarpley, R. L. (2001). Contextual fundamental analysis 

through the prediction of extreme returns. Review of Accounting Studies, 6(2-3), 165-189. 

 

Bernard, V. L., & Thomas, J. K. (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the 

implications of current earnings for future earnings. Journal of accounting and economics, 

13(4), 305-340. 

 

Bhandari, L. C. (1988). Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical 

evidence. The journal of finance, 43(2), 507-528. 

 

Black, F. (1993). Estimating expected return. Financial analysts journal, 49(5), 36-38. 

 

Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The capital asset pricing model: Some 

empirical tests. Studies in the theory of capital markets, 81(3), 79-121. 

 

Boudoukh, J., Richardson, M. P., & Whitelaw, R. E. (1994). A tale of three schools: Insights 

on autocorrelations of short-horizon stock returns. Review of financial studies, 7(3), 539-573. 

 



   122  af  127  

Brown, D. P., & Rowe, B. (2007). The productivity premium in equity returns. Available at 

SSRN 993467. 

 

Brown, Stephen J. and William N. Goetzmann (1995). Performance persistence, Journal of 

Finance 50, 679-698. 

 

Brown, S. J., Goetzmann, W. N., & Ross, S. A. (1995). Survival. The Journal of Finance, 

50(3), 853-873. 

 

Chan, L. K., Hamao, Y., & Lakonishok, J. (1991). Fundamentals and stock returns in Japan. 

The journal of finance, 46(5), 1739-1764. 

 

Chan, L. K., Jegadeesh, N., & Lakonishok, J. (1996). Momentum strategies. The Journal of 

Finance, 51(5), 1681-1713. 

 

Chan, L. K., & Lakonishok, J. (2004). Value and growth investing: Review and update. 

Financial Analysts Journal, 60(1), 71-86. 

 

Chopra, N., Lakonishok, J., & Ritter, J. R. (1992). Measuring abnormal performance: do 

stocks overreact?. Journal of financial Economics, 31(2), 235-268. 

 

Daniel, K., Hirshleifer, D., & Subrahmanyam, A. (1998). Investor psychology and security 

market under-‐‑and overreactions. the Journal of Finance, 53(6), 1839-1885. 

 

Davis, J. L. (1994). “The Cross-Section of Realized Stock Returns: The Pre-Compustat 

Evidence.” Journal of Finance 49, 1579–1593. 

 

De Bondt, W. F., & Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of 

finance, 40(3), 793-805. 

 

Elgammal, M. M., & McMillan, D. G. (2014). Value premium and default risk. Journal of 

Asset Management, 15(1), 48-61. 

 



   123  af  127  

Epps, T. W., & Epps, M. L. (1976). The stochastic dependence of security price changes and 

transaction volumes: Implications for the mixture-of-distributions hypothesis. Econometrica: 

Journal of the Econometric Society, 305-321. 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (1992). The cross-‐‑section of expected stock returns. the Journal 

of Finance, 47(2), 427-465. 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. 

Journal of. 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The 

journal of finance, 53(6), 1975-1999. 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of financial 

economics, 116(1), 1-22. 

 

Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal 

of political economy, 81(3), 607-636. 

 

Fodor, A., Krieger, K., Mauck, N., & Stevenson, G. (2013). Predicting extreme returns and 

portfolio management implications. Journal of Financial Research, 36(4), 471-492. 

 

Geczy, C., & Samonov, M. (2017). Two centuries of multi-asset momentum (equities, bonds, 

currencies, commodities, sectors and stocks). Available at SSRN 2607730. 

 

Grinblatt, M., & Han, B. (2005). Prospect theory, mental accounting, and momentum. Journal 

of financial economics, 78(2), 311-339. 

 

Hackel, K. S., Livnat, J., & Rai, A. (2000). A free cash flow investment anomaly. Journal of 

Accounting, Auditing & Finance, 15(1), 1-24. 

 

Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). … and the cross-section of expected returns. The 

Review of Financial Studies, 29(1), 5-68. 

 



   124  af  127  

Haugen, R. A. (1995). The new finance: the case against efficient markets. Prentice Hall. 

 

Haugen, R. A., & Baker, N. L. (1996). Commonality in the determinants of expected stock 

returns. Journal of Financial Economics, 41(3), 401-439. 

 

Hirshleifer, D. (2001). Investor psychology and asset pricing. The Journal of Finance, 56(4), 

1533-1597. 

 

Hou, K., & Robinson, D. T. (2006). Industry concentration and average stock returns. The 

Journal of Finance, 61(4), 1927-1956. 

 

Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: An investment approach. The 

Review of Financial Studies, 28(3), 650-705. 

 

Ince, O. S., & Porter, R. B. (2006). Individual equity return data from Thomson Datastream: 

Handle with care!. Journal of Financial Research, 29(4), 463-479. 

 

Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. The Journal of 

finance, 45(3), 881-898. 

 

Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: 

Implications for stock market efficiency. The Journal of finance, 48(1), 65-91. 

 

Karpoff, J. M. (1987). The relation between price changes and trading volume: A survey. 

Journal of Financial and quantitative Analysis, 22(1), 109-126. 

 

Kothari, S. P., Shanken, J., & Sloan, R. G. (1995). Another look at the cross-‐‑section of 

expected stock returns. The journal of finance, 50(1), 185-224. 

 

Lakonishok, J., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1994). Contrarian investment, extrapolation, 

and risk. The journal of finance, 49(5), 1541-1578. 

 



   125  af  127  

Lo, A. (1994). Data-snooping biases in financial analysis. Blending Quantitative and 

Traditional Equity Analysis. Charlottesville, VA: Association for Investment Management 

and Research. 

 

Lyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2002). Choice and its consequences: On the costs and 

benefits of self-determination. 

 

Malkiel, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and 

empirical work. The journal of Finance, 25(2), 383-417. 

 

Markowitz, H. (1952). The utility of wealth. Journal of political Economy, 60(2), 151-158. 

 

Moskowitz, T. J., & Grinblatt, M. (1999). Do industries explain momentum?. The Journal of 

finance, 54(4), 1249-1290. 

 

Murphy, J. J. (1999). Technical analysis of the financial markets: A comprehensive guide to 

trading methods and applications. Penguin. 

 

Palepu, K. G. (1986). Predicting takeover targets: A methodological and empirical analysis. 

Journal of accounting and economics, 8(1), 3-35. 

 

Pontiff, J., & Woodgate, A. (2003). Shares outstanding and cross-sectional returns. working 

paper, Boston College. 

 

Reinganum, M. R. (1988). The anatomy of a stock market winner. Financial Analysts 

Journal, 44(2), 16-28. 

 

Schmidt, P. S., A. Schrimpf, U. v., Wagner, A. F., & Ziegler, A. (2011). On the Construction 

of Common Size, Value and Momentum Factors in International Stock Martkets: A Guide 

with Applications. Swiss Finance Institute, Research Paper Series. 

 

Shefrin, H., & Statman, M. (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers 

too long: Theory and evidence. The Journal of finance, 40(3), 777-790. 

 



   126  af  127  

Sloan, R. G. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows 

about future earnings?. Accounting review, 289-315. 

 

Smirlock, M., & Starks, L. (1988). An empirical analysis of the stock price-volume 

relationship. Journal of Banking & Finance, 12(1), 31-41. 

 

Taran-Morosan, A. (2011). The relative strength index revisited. African Journal of Business 

Management, 5(14), 5855. 

 

Thomas, M., & Morwitz, V. (2005). Penny wise and pound foolish: the left-digit effect in 

price cognition. Journal of Consumer Research, 32(1), 54-64. 

 

Ying, C. C. (1966). Stock market prices and volumes of sales. Econometrica: Journal of the 

Econometric Society, 676-685. 

 

Yu, S. (2009). Reinganum's trading strategies revisited. Managerial Finance. 

 

Zeff, A. S., (2004): Evolution of US Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 

Rice University 

 

Zmijewski, M. E. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress 

prediction models. Journal of Accounting research, 59-82. 

 

Internet  

Europa (2015), In-sample vs. out-of-sample, besøgt d. 14/4 2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:In-sample_vs._out-of-

sample_forecasts 

 

Healthaffairs (2015), The Evolution Of Biotechnology And Its Impact On Health Care, besøgt 

d. 15/4 2020, 

https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2014.1023 

 

Investopedia (2020a), Capital Asset Pricing model, besøgt d. 19/3 2020, 

https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp 



   127  af  127  

 

Investorpedia (2020b), Relative strength index, besøgt d. 22/3 2020, 

https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp 

 

Investopedia (2020c), The 8 Most Volatile Sectors, besøgt d. 1/4 2020,  

https://www.investopedia.com/financial-edge/0712/the-8-most-volatile-sectors.aspx 

 

Nobelprize (2020), Press release, besøgt d. 3/4 2020, 

https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1990/press-release/  

 

PwC (2018), IFRS 16, besøgt d. 20/4 2020,  

https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf 

 

Statista (2019), Number of biotechnology companies in the United States from 2012 to 2016, 

besøgt d. 20/4 2020, 

https://www.statista.com/statistics/197930/number-of-united-states-biotech-companies-by-

type/ 

 

Stockmarkets (2019), Value Investing Strategies, besøgt 19/3 2020, 

https://www.stockmarkets.com/investing/value-investing/ 

 

Rapporter  

Berkshire Hathaway, (2001), 2000 annual report of Berkshire & Hathaway Inc. Hentet fra: 

https://www.berkshirehathaway.com/2000ar/impnote00.html 
 

 

 

 

  


