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1.0 Indledning 

Interessen for bæredygtighed og ESG er steget enormt. Fokus i den finansielle branche har aldrig 

været større i forhold til at kunne tilbyde kunderne investeringsløsninger som er bæredygtige og 

som fokuserer deres investeringsstrategi i forhold til ESG. Dette i et marked hvor flere og flere 

private investorer også vælger at placere deres formue for at forvalte den bedst muligt grundet det 

lave rentemiljø, som i dag har gjort at mange privatkunder skal betale negativ rente på deres 

kontante indestående.  

En analyse fra Nordea1 viser at investor kan opnå et merafkast på aktiesats på bæredygtighed og 

ved aktivt ejerskab. Her har man i analysen fra Nordea gennemgået litteratur inden for 

bæredygtige investeringer med en såkaldt ESG-strategi. 

PBU som er en pensionskasse2 har efter ønske fra sine medlemmer valgt at ekskludere 144 sorte 

selskaber. Selskaber der ikke lever op til PBU’es klima standarder inden for olie- og gasområdet 

og som ikke ønsker at omstille sig. Bestyrelsen i PBU har senest valgt at investere 500 mio. i 

grønne obligationer, hvor indtægterne fra salget skal gå til grønne formål. De har også fastlagt et 

mål om at investeringerne senest i 2050 skal være CO2-neutrale oplyses der fra pensionskassen.     

Det vidner om et kæmpe fokus på den grønne omstilling både fra de private investorer, men også 

fra pensionskasserne og bankerne. Selv regeringen har for nyligt taget en aktiv beslutning omkring 

klimaet og målet er at Danmark vil være fossilfri i 2050. De har derfor besluttet at der ikke vil blive 

givet flere nye tilladelser til at lede efter ny olie og gas i Nordsøen og at det fra 2050 skal være helt 

slut med fossile aktiviteter3. 

Men er det det rigtige at ekskludere disse virksomheder og sætte den på den sorte liste? Kan det 

ikke have betydning for afkastet? 

Tidligere overvismand Michael Svarer, samt professor Peter Løchte Jørgensen4 mener at det reelt 

kan hæmme eget afkast uden reelt at påvirke noget. De nævner at der næsten er gået sport i hvor 

 
1 Artikel fra FinansWatch af Thomas Bo Christen offentliggjort d. 30.11.20 - ‘’Nordea-analyse viser merkast 
ved aktiesats på bæredygtighed og aktivt ejerskab’’ 
2 Artikel fra FinansWatch af Michael Trier Duelund offentliggjort d. 17.09.20 - ‘’Pensionskasse ekskluderer 
144 sorte selskaber efter opråb fra medlemmerne’’ 
3 Artikel fra Økonomisk ugebrev af Joachim Kattrup offentliggjort d. 04.12.20 - ‘’Danmark stopper for mere 
olie i Nordsøen’’ 
4 Artikel fra FinansWatch af Frederik Jensen offentliggjort d. 23.10.20 - ‘’Tidligere overvismand og professor 
går i flæsket på eksklusionslister’’ 
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mange virksomheder man kan ekskludere fra sin portefølje, men det kan altså ende med at koste 

på afkastet. ”Pensionskasserne primære ansvar og formål er at levere de bedst mulige 

investeringsafkast og pensionsydelser til deres medlemmer. Det sikre valg er derfor at fokusere 

sine ESG-ressourcer på det aktive ejerskab frem for investeringsmæssig betænkelig og 

sandsynligvis nytteløse eksklusioner.”  

 

ESG er et komplekst område, specielt for den private investor. Overordnet er der fra forskellige 

offentlige og private instanser, lavet forskellige love, direktiver og anbefalinger, som skal hjælpe 

såvel investor, virksomhederne og investeringsforeningerne i forhold til det bæredygtige univers. 

Noget vi vil sætte lidt ord på senere i rapporten.  

I forhold til rapportering af ESG i virksomhed, så er der ikke en specifik guideline de skal anvende 

og der mange om buddet. Der findes mere end 30 internationale standarder og begrebsrammer, 

samt ratingbureauer5.En stor del af rapporteringen er frivillig, man må derfor formode at 

virksomhederne gør det ret forskelligt. Noget som kan udfordre investoren på gennemsigtigheden 

af de investeringsforeninger som tilbyder en investeringsfond en bæredygtiginvesteringsstrategi. 

For hvordan agerer de virksomheder de investerer i? Og har den en enkelte investeringsforening i 

sin egen afdeling som rater virksomhederne eller samarbejder de med en ekstern ratingbureau?  

1.1 Motivation for valg af emne 

Den største motivation er fundet tidligt i ungdommen. Der har siden vi startede i skole været fokus 

på klimaet, og ikke mindst hvilken rolle man som privatperson selv kan spille.  

Gennem skolegangen og livet har vi begge gentagne gange stiftet bekendtskab med det 

klimavenlige, samt hvad det vil sige at være Co2 neutral eller bestræbe sig herefter.  

De seneste år er fokus steget enormt. Der er i stigende grad dokumentarer, artikler og generelt 

nyheder som informerer og øger fokus på bæredygtighed. 

Da vi begge er uddannet som finansøkonom, finder vi især det finansielle aspekt interessant.  

 

 
5 Artikel fra Finans/invest af Lektor, Caroline A. Pontoppidan(CBS) & Revisor, Nicklas Kofoed 
Haarman(Revisor) - Udgivet april 2020 -’’ESG i den eksterne rapportering: Et komplekst landskab af 
standarder og ratingbureauer.’’ 
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Vi har begge gået vores gang i Nordea fra starten af karrieren, til uddannet privatrådgiver, og har 

her stiftet bekendtskab med produkterne som udbydes gennem. I takt med at erfaring dannes, og 

der stiftes bekendtskab med de forskellige investeringsforeninger ses det, at ikke kun Nordea, men 

også andre pengeinstitutter udbyder produkter med særligt fokus på det bæredygtige. 

 

Vi har efterfølgende på HD 2. del studiet uddybet hvad det vil sige at investerer. Her har vi bl.a. 

stiftet bekendtskab med flere typer af analyser og tilhørende nøgletal. Faget, Finansielle 

virksomheders produkter (herunder Frie Midler) har vi haft fokus på investeringsforeninger og hvad 

de består af, og hvordan de fungerer. Det er specielt gennem funktionen og hvad 

investeringsforeninger består af, vi finder vores motivation. Det skyldes at det sjældent er 

beskrevet præcist i hvilken grad, en investering er bæredygtig. I beskrivelserne af de forskellige 

investeringsforeninger ses oftest en kort forklaring på, at en investeringsforening forsøger sig på at 

holde sig ajourført med virksomhederne de investerer i, samt at disse ikke gør forretninger som 

kunne være ildeset. Denne type af arbejde kunne være børnearbejde, klima tunge gøremål 

(udledning af gasser som kunne være skadelige for miljøet) eller våben. 

I beskrivelserne mangler der dog, jævnfør vores synspunkt, en beskrivelse af I hvilken grad den 

specifikke forening er bæredygtig. Ser vi på andre områder såsom økologi når man handler, er der 

helt specifikt nedsat en beskrivelse af, at hvis et produkt er produceret med 20% økologi, kan en 

virksomhed fremfører det som værende et økologisk produkt. Hvis dette kan videreføres til 

investeringer, samt investeringsforeninger, vil den almene forbruger kunne foretage et aktivt valg 

for så vidt angår ønske om klimapåvirkning gennem sine investeringer. Det kan i så fald diskuteres 

videre i hvilken grad det bør være bæredygtigt før en virksomhed kan fremføre en 

investeringsforening som værende bæredygtig. 
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1.2 Problemformulering 

- Hvordan kan investeringer i bæredygtige fonde, forsvares i et moderne 

investeringsmarkedet? 

 

Underspørgsmål: 

- Hvordan defineres bæredygtige investeringsfonde? 

- Igennem en performanceanalyse, vil vi undersøge om bæredygtige 

investeringsfonde skaber et merafkast i forhold til benchmark? 

- Hvordan kan bæredygtige investeringsfonde sikre deres berettigelse i fremtiden? 

1.3 Afgrænsning 

Vores rapport vil udelukkende tage udgangspunkt i investeringsfonde som enten er kategoriseret 

som, Europe Large-Cap blend Equity eller Global Large Cap Blend Equity. Dette da datasættet er 

hentet fra Morningstar direct og kategoriseret af Morningstar. Vi har sorteret ud i det originale 

datasæt og fjernet de investeringsfonde som har figureret flere gange. Vi har samtidig valgt at 

fjerne de investeringsfonde hvor der manglede info på mere end 2 måneders Sustainability rating. 

De resterende har vi udfyldt det manglende data, med scoren som enten var før eller efter hvor 

scoren manglede. Ligeledes har vi sorteret de investeringsfonde som manglede data på afkast, og 

hvor der manglede 2 felter eller mere. Dette for at få en så valid analyse som overhoved muligt 

uden for mange antagelser. Vi har både passive og aktive investeringsforeninger med i vores data 

og kigger ikke på forskellen mellem passivt og aktivt forvaltede investeringsfonde.  

En eventuel valutarisiko på de underliggende værdipapirer er ikke behandlet, da alle data er i DKK. 

Vi har valgt ikke at inddrage det skattemæssige perspektiv, samt udbyttepolitik med i vores 

beregninger. Vi beskriver i rapporten kort omkostningsstrukturen for en investeringsforening, men 

rapportens beregninger og analyse er foretaget på det rene afkast uden regulering af ÅOP for den 

enkelte investeringsfond. Vi har valgt at holde vores data op imod 3 benchmark. Vi har valgt et 

fælles benchmark for alle investeringsfondene som er MSCI World ESG Leaders NGSINU Index. 

Herefter har vi valgt MSCI Europe NDDUE15 Index til de europæiske investeringsfonde og MSCI 

World NDDUWI Index til de globale investeringsfonde.  
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Vi anvender betegnelsen bæredygtige investeringsfonde, da det stadigvæk er et relativt nyt 

område og der stadigvæk benyttes mange formuleringer som ESG, ansvarlige investeringer, 

bæredygtige investeringer etc. 

1.4 Metoder 

Vi har valgt at opbygge vores afsluttende projekt efter nedenstående overskrifter og emner: 

 

Indledning 

- Indledning 

- Motivation for vores valg af emne 

- Problemformulering med understøttende spørgsmål 

- Afgrænsning  

- Metode afsnit. 

 

Redegørende viden 

- Investeringsforeninger 

- Aktiv og passiv forvaltning 

- Den efficiente markedshypotese 

- ESG 

 

Teori 

- Performancemål  

- Regressionsanalyse begreber 

- Data 
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Analyse 

- Performanceanalyse 

- Regressionsanalyse 

- Gennemgang af udvalgte fonde 

- Diskussion 

- Konklusion 

2.0 Indledende viden 

Formålet med afsnittet er at beskrive den indledende viden som ligger til baggrund for vores 

problemformulering og underliggende problemstillinger. Vi vil i afsnittet skabe indblik og undren for 

ESG-investering, med særligt fokus på bæredygtighed. Afsnittet vil også inddrage teori omkring 

måling af risiko for investeringsforeningerne, i form at Beta-værdierne, valg af benchmarks og den 

efficiente markedshypotese. 

2.1 Investeringsforening - definition 

Overordnet er en investeringsforening en gruppe af investeringsfonde. Der findes utallige 

investeringsforeninger i Danmark og i udlandet. Som eksempel kan Nordea Invest nævnes som 

investeringsforening i Danmark. De står for at administrere de investeringsfonde som de har i 

deres portefølje og sikre at fondene bliver drevet professionel får at følge deres 

investeringsstrategi og afkastmål. Man kan som privat investor sikre at man får stor risikospredning 

ved at investere, samtidig med at man har mulighed for at sikre sig at investering passer ens 

ønsker og behov. Fonden(e) man investerer i har en klar investeringsstrategi og afkastmål, samt 

detaljeret information omkring investeringsprofil og historisk afkastdata. Det er ikke gratis at 

investere via en investeringsfond og prisen oplyses som årlige omkostninger og kan variere fra 

fond til fond. For at gøre det overskuelig er alle disse informationer samlet i central 

investorinformation.  
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Der er mulighed for både at investere frie midler og sin pensionsopsparing i investeringsfonde. 

Man kan dele typerne af investeringsfonde ind mange forskellige kategorier. Se nedenstående 

figur 16: 

 

Figuren illustrerer at der er et væld af forskellige kategorier og mange mulighed som investor for at 

investere overordnet eller meget specifikt. Her ses at der tages udgangspunkt i en aktiv fond. Der  

tilbydes også investeringsfonde som ikke er aktiv styret, men det som man kalder passiv forvaltet. 

En nærmer afklaring kommer vi ind på senere i rapporten.   

 

Selve strukturen af en investeringsforening kan illustreres ved nedenstående figur 27. 

 
6 Figur fra undervisningsmateriale. Frie midler. Power Point lektion 5, slide 18 - Udarbejdet af underviser 
Mads Jensen 
7 Figur fra undervisningsmateriale. Frie midler. Power Point lektion 4, slide 3 - Udarbejdet af underviser Mads 
Jensen 
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Investorer: 

Selve investeringsforeningen ejes af investorerne, som også vælger bestyrelsen til at varetage 

deres interesser i foreningen. Man indtræder som investor ved at tegne investeringsbeviser 

igennem en distributør eller direkte i foreningen. En distributør kan f.eks. være en bank. Ønsker 

man som investor at udtræde igen, så indløser man sine investeringsbeviser, dette kan igen ske 

via distributøren. Man betaler tegnings - og indløsningsgebyr, samt kurtage ved handel. Udover 

omkostningerne ved handel, så fragår de øvrige omkostninger i afkastet på investeringen. 

 

Distributør: 

Som investor kan man gå til distributøren og få rådgivning. Distributørerne kan for nogle forveksles 

med bankerne og det skyldes nok at der en del banker som har deres egen investeringsforening. I 

Danmark kender vi f.eks. Nordea Invest, som er en del af Nordea bank. Typisk er det de større 

banker som har deres egen investeringsforening, hvor de mindre banker har en fast 

samarbejdspartner, som er en selvstændig investeringsforening. Det kunne f.eks. være 

Bankinvest. Dette gør også at de agerer som ”market maker” for investeringsforeningen og stiller 

køb - og salgspriser på børsen. Helt specifikt så stiller Nordea Bank priser på investeringsfondene 

hos investeringsforeningen, Nordea Invest.  Udover at yde rådgivning behandler de tegnings - og 
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indløsningsordrer. Her opkræver de typisk kurtage og evt. depotgebyr hvis investeringsbeviserne 

opbevares i et depot hos den enkelte distributør. Rådgivningen udløser en formidlingsprovision 

som de modtager fra investeringsforeningen.   

      

Administrationsselskabet: 

Administrerer den daglige drift af investeringsforeningen og ejes enten af en bank eller 

investeringsforeningen. De sørger for at overholde de juridiske aspekter der er i at drive en 

investeringsforening og typisk står de også får markedsføringsmæssige opgaver. De sørger altså 

for at de involverede parter overholder deres forpligtelser.  

 

Bestyrelse: 

Investorerne står for at vælge bestyrelsen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har det 

overordnet ansvar for investeringsforeningen daglige drift. Deres opgave består i at beslutte 

hvilken retning investeringsforeningen skal bevæge sig i, så de følger den kortsigtet/langsigtet plan 

omkring investeringspolitik og retningslinjer. De står for at godkende regnskabet. Yderligere er det 

dem som bestemmer om der skal udloddes udbytte, ændringer af eksisterende fonde, såvel som 

at oprette nye, valg af administrationsselskab, kapitalforvalter, depotbanker og til sidst distributører.  

 

Investeringsforeningen: 

Som tidligere nævnt ejes investeringsforeningen af investorerne og består typisk af flere fonde end 

kun en enkelt og hvor de har forskellige investeringsmål. De giver de tidligere nævnte kategorier 

en god ide omkring.  

Ledes af bestyrelsen som netop er valgt af investorerne. Skal der ske større ændringer i 

vedtægterne kræver det at det sker på den ordinære generalforsamling eller en ekstraordinær 

generalforsamling.    

 

Depotbank: 

Der sker dagligt handler i de forskellige fonde som tilbydes at investeringsforeningen. Disse 

værdipapirer opbevares hos depotbanken. Foruden at opbevare værdipapirerne, kontrollerer de at 

kapitalforvalteren overholder gældende lovgivning og følger investeringsforeningens 

investeringspolitik.  
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Kapitalforvalteren: 

Investeringsforeningens formue forvaltes af kapitalforvalteren som er ansat til at følge den 

udarbejdet investeringspolitik. I nogle investeringsforeninger har de fuldmagt til at foretage 

investeringerne alene, i andre investeringsforeninger skal investeringsforslaget gå igennem 

bestyrelsen, som typisk har uddelegeret opgaven til administrationsselskabet.  

Kapitalforvalteren aflønnes typisk med et forvaltningshonorar som er en procentdel af aktivmassen, 

i andre tilfælde afhænger den af kapitalforvalterens performance som et såkaldt ”performance fee”. 

 

Brokere: 

De handler der foretages af kapitalforvaltere har en modpart, disse kaldes brokere. De hjælper 

med det praktiske i forhold til at formidle handlen med værdipapirer. De levere og materiale til 

kapitalforvalteren i form af analyser og handelsforslag. Brokerne betales gennem kurtagen som 

betales af investeringsforeningen.     

 

Indre værdi: 

Et investeringsbevis værdi benævnes som, Indre værdi eller i udlandet Net Asset value. Det er den 

nøjagtige regnskabsmæssige værdi af investeringsbeviset. Overordnet beregnes den ved at tage 

en investeringsfonds værdipapirer og kontante midler, fratrække de påløbne omkostninger og så 

dele med antal investeringsbeviser.  

 

Emissionskurs og indløsningskurs:  

Ved emissionskursen er der tillagt et tillæg til den indre værdi. Det er når den private investor skal 

købe sig ind i den enkelte investeringsfond. Emissionstillægget er der for at sikre at der er dækning 

til omkostningerne ved at der kommer nye investorer med og de eksisterende investorer ikke bliver 

pålagt en ekstra omkostning som følge af nye handelsomkostninger til kurtage, udstedelse af nye 

investeringsbeviser og administration heraf.  

Man taler om at en investeringsfond kan være i emission. Det sker hvis der på et tidspunkt i 

markedet er flere købere end sælgere af investeringsbeviser i den enkelte investeringsfond. Her vil 

den faktiske afregningskurs nærmere sig emissionskursen.  
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Omvendt så hedder det indløsningskurs når den private investor ønsker at forlade den enkelte 

investeringsfond og sælge sine investeringsbeviser. Indløsningskursen er så et fradrag i forhold til 

den indre værdi. Dette i forhold til at holde de investorer som forbliver skadesløse. 

Omkostningerne pålægges derfor investorerne som sælger deres investeringsbeviser og ses som 

et fradrag i prisen. Vi kan derimod også støde på et marked, hvor der er flere sælgere end købere 

af investeringsbeviserne i den enkelte investeringsfond. Her ville investeringsfonden skulle ud og 

sælge værdipapirer og man siger at investeringsfonden er i indløsning.  

Det forklarer meget godt den ide der er omkring at de eksisterende og blivende investorer ikke skal 

belastes af de nye investorer som træder ind i den enkelte investeringsfond eller eksisterende som 

ønsker at udtræde fra den enkelte investeringsfond. Til gengæld har de mulighed for at få en bedre 

kurs, hvis de sælger på det tidspunkt hvor størstedelen af investorerne køber op til en højere kurs, 

omvendt kan de også risikere at få en dårligere kurs for at dække investeringsforeningens 

omkostninger. Her vil nye investorer også have mulighed for at komme ind til en lavere kurs, hvis 

størstedelen sælger.   

 

ÅOP vs TER   

I forbindelse med investeringsfonde kan der nævnes 2 omkostningsbegreber. Den første og den 

som vi kender til fra de danske investeringsfonde er, årlige omkostninger i procent (ÅOP). Det er 

nøgletal som gør det nemt for den enkelte investor at sammenligne investeringsfonde på tværs af 

de forskellige investeringsforeninger. ÅOP er dog baseret på nogle standarder. F.eks. at 

tidshorisonten er 7 år. Det betyder for investor at ÅOP er lavere eller højere alt efter hvilken 

perioden man vælger at beholde investeringen i den enkelte investeringsfond. ÅOP tager 

udgangspunkt i maksimalsatserne på emissionstillægget og indløsningsfradraget. Dette ved vi kan 

se anderledes ud alt efter hvordan udbuddet og efterspørgslen er i den enkelte investeringsfond. 

ÅOP dækker foruden det maksimale emmissionstillæg og indløsningsfradrag, 

investeringsforeningens årlige administrationsomkostninger (Forvaltningshonorar, 

beholdningsprovision, depotomkostninger og øvrige administrationsomkostninger.), 

handelsomkostninger i foreningen (kurtage). 

International bruger man, Total Expense ratio (TER), til opgørelsen af omkostninger på den enkelte 

investeringsfond. Den medregner ikke handelsomkostninger eller de omkostninger der er ved ind- 

og udtrædelse, modsat ÅOP. Der er derfor hellere ikke en standard omkring tidshorisonten på den 
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enkelte investering. TER er altså derfor noget lavere en ÅOP og gør en sammenligning mellem 

udenlandske og danske investeringsforening meget svær. 

 

Regulering af investeringsforeninger - MiFID 2 

Man er som investor i en investeringsforening beskyttet af en række regler. Det skyldes at 

investeringsforeningen og kapitalforvalteren er underlagt en omfattende lovgivning. Dette sikrer 

den private investors rettigheder og gør investeringsfonde til en ‘’sikker’’ måde at investere sine 

penge på som investor. Det gælder ikke kun investeringsfondene som er selve produkterne hos 

investeringsforeningerne, men også markedsføringen og selve salget af investeringsfondene. 

Det reguleres under MIFID 28 direktivet og sikrer et ensartet regelsæt i EU. I Danmark er det 

finanstilsynet som fører tilsynet på de danske investeringsforeninger. Typisk har hvert land et 

nationalt tilsyn.   

 

Benchmark  

Investeringsfonde benytter et benchmark til sammenligning af performance i forhold til 

investeringsstrategi og målsætning. Formålet med at bruge benchmark har to overordnet formål: 

Risikostyring og opfølgning på performance. Nøgletallene fra performanceanalysen, Sharpe-, 

Treynor- og Jensens nøgletallene kan sammenlignes på tværs af investeringsfonde og derfor også 

markedsindekset som kan være udtrykt ved et relevant benchmark. Det kan dog i praksis være 

svært at fastsætte et optimalt benchmark. Det skyldes at der også er andre forhold andet end kun 

risikoen som betegner en enkelt fond og derfor også det enkelte benchmark.  

Benchmark er kendetegnet ved at det gengiver et konkret investeringsunivers. Det kunne f.eks. 

være det globale aktieindeks eller et helt konkret indeks som f.eks. C25 indekset. 

Investeringsfonde med benchmark, styrer risikoen med udgangspunkt i benchmark. De 

investeringsfonde som ikke har et benchmark styrer risikoen som den absolutte risiko i stedet for.    

Bestyrelsen for den enkelte investeringsfond er dog ikke forpligtet til at fastsætte et benchmark.  

Investeringsfondsbranchen (IFB) anbefaler følgende principper når den enkelte investeringsfond 

ønsker at vælge et benchmark9: 

 
8 https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/MiFIDogMiFIR/Generelt-
MiFID-MiFIR/Hvad-er-formaalet-med-MiFID-II-MiFIR  
9 https://finansdanmark.dk/media/18148/brancheanbefaling-om-valg-og-brug-af-benchmark-160622-e.pdf 
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- Et benchmark skal vælges på forhånd, med præcis angivelse af hvornår det træder i 

kraft. IFB anbefaler, at benchmark i nystartede fonde træder i kraft umiddelbart efter 

tegningsperiodens afslutning. Ved ændring af benchmark i en eksisterende 

investeringsfond, skal det oplyses, når ændringen træder i kraft.  

- Et benchmark skal være repræsentativt. IFB anbefaler, at et benchmark skal afspejle det 

investeringsunivers og/eller risikoprofil som bestyrelsen har valgt. 

- Et benchmark skal være investerbart. Der må ikke være begrænsninger i 

investeringsmulighederne i de underliggende aktiver, som indgår i benchmark. Desuden 

bør det være muligt at investere i benchmarkets aktiver uden unødigt høje omkostninger for 

investorerne. 

- Et benchmark skal være konstrueret på en disciplineret og objektiv måde. Den 

bagvedliggende metode skal være anerkendt og veldokumenteret. Det skal være 

gennemskueligt, hvordan ændringer i markedet påvirker sammensætningen og vægtningen 

af det indeks, der er valgt som benchmark. For at undgå interessekonflikter anbefales det 

at vælge et benchmark fra en uafhængig tredjepart, hvis det ikke medfører 

uforholdsmæssigt høje meromkostninger i forhold til egenudviklede benchmark. Hvis 

porteføljeforvalteren anvender et internt beregnet benchmark, skal metoden være offentligt 

tilgængelig og veldokumenteret. Historikken på benchmark bør være lettilgængelig.   

 

 Der er i forlængelse af valget af benchmark også lavet en anbefaling fra IFB på brugen af 

benchmarket. Der gælder følgende principper10: 

- Hvis der er valgt et benchmark, skal dette på tilfredsstillende vis leve op til denne 

brancheanbefaling.  

- For nogle investeringsfonde kan det være vanskeligt at finde et benchmark, som opfylder 

alle ovenstående formål og kriterier. Hvis bestyrelsen vælger at have et benchmark, som 

på nogle punkter ikke lever op til ovenstående anbefalinger, anbefales det at redegøre for 

valget af benchmark i prospektet. 

 
 
10 https://finansdanmark.dk/media/18148/brancheanbefaling-om-valg-og-brug-af-benchmark-160622-e.pdf 
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- Hvis der ikke er valgt et benchmark, anbefales det at beskrive i tegningsprospektet, hvorfor 

det ikke er relevant at vælge et benchmark. 

- For investeringsfonde uden benchmark bør markedsføringsmateriale eller andre 

kundevendte publikationer ikke give indtryk af, at fonden har et benchmark.    

 

MSCI 

MSCI11 er en uafhængig leverandør, der har udarbejdet forskellige benchmark som man som 

investeringsforening kan vælge at benytte sig af, mod betaling selvfølgelig. De tilbyder samtidig 

andre services, hvor de har udarbejdet research data, analyse værktøjer, rapporter, m.m.  

2.2 Aktiv forvaltning 

Aktiv forvaltning er et udtryk for den investeringsform der anvendes når en investor, investerer sine 

penge i en investeringsforening. Aktiv forvaltning foregår i en investeringsforening ved at en 

kapitalforvalter anvender strategi, viden og analyser til at foretage køb og salg af værdipapirer, 

med en forventning om at de kan udkonkurrere / gøre det bedre end benchmark.  

 

Deres formål er som før nævnt, at de ved hjælp af diverse analyser opnår et højere afkast efter 

omkostninger, end det tilsvarende benchmark. De investerer ud fra nogle forudbestemte 

investeringsstrategier, som beskrives i de Centrale Investorinformationer som kan findes og læses 

på investeringsforeningerne/udbyders hjemmesider. 

 

De forskellige fonde som aktivt styres har den fordel/ulempe, at de styres af kapitalforvaltere som 

er uddannet til at spotte gode investeringer, før resten af markedet gør det. Afkastet for de enkelte 

fonde er således baseret på, at fondens kapitalforvaltere kan identificere og analysere de helt 

rigtige aktiver før alle andre. Forvalterne har derfor oftest et unikt indblik i mange forskellige typer 

af brancher. De skal konstant holde sig opdateret på f.eks. udviklingen i forskellige lande og deres 

politikker, selskaber og specifikke branchers udvikling, værende både i positiv og negativ forstand. 

 
11 https://www.msci.com/who-we-are/about-us 
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Det er for forvalterne ligeligt vigtigt at kunne spotte nye trends som kunne give et stor potentielt 

“upside”, som at kunne spotte de negativt udviklende “downsides” der kan være / komme. 

 

Den helt essentielle del af denne type af investering er derfor at kapitalforvalteren og tilhørende 

teams (og ikke mindst investorerne selv) har en fast og solid tro på, at de kan slå markedet. Hele 

den baggrund vil altså betyde, at de kan forkaste den efficiente markedshypotese, og begive sig ud 

i investeringer som de mener klarer sig bedre, end resten af markedets forventninger.  

 

Som en del af aktiv forvaltning, ønsker forvalterne at fastsætte de forskellige “asset classes” og 

deres langsigtede vægte. For at gøre dette tager man udgangspunkt i strategien “aktiv allokering”, 

som netop har til formål at gøre dette. Samtidig vil brugen her at medfører muligheden for at man 

udnytter det i en såkaldt “taktisk aktivallokering”, som tillader forvaltere at afvige ovennævnte hvis 

det viser sig at være fornuftigt, og dermed kan de time markedet. Hvis ikke kapitalforvalter, og 

tilhørende teams, er bedre til at time markederne, eller udnytte aktivallokering og samtidigt taktisk 

aktivallokering, kan de i så fald ikke efterleve tanken om at være bedre end markedet. I et sådan 

tilfælde, vil man kunne se at en eventuel gevinst bliver ødelagt af de ekstra omkostninger der er 

ved aktiv forvaltning, og dermed er risikoen at det i sidste ende ikke kan betale sig. 

2.3 Passiv forvaltning 

Passiv forvaltning er det modsatte, af aktiv forvaltning. Passiv forvaltning baseres på, at 

kapitalforvalteren forsøger at matche fonden til et sammenligneligt benchmark. Det er ikke altid 

muligt at lave et 1:1 match da benchmark opdateres løbende. Blandt andet i forbindelse med 

aktieemissioner, udskiftninger af indeks og eventuelle markedsændringer. Derfor kan det ikke 

være 100% det modsatte af en aktivt forvaltet portefølje, da det vil kræve en vis andel af 

involvering i placering og administration. Tanken bag selve strategien er om noget det modsatte af 

aktiv forvaltning. Man anser markedet for fuldkommen efficient, hvorfor det er nyttesløst at placere 

midler på anden vis, end 1:1 med et benchmark. Ved et fuldkommen efficient marked forstås, at de 

investeringer som foretages, indeholder alle former for tilgængelig viden og information. Dertil 

kommer, at der i denne tankegang ikke eksistere arbitrage i form af over eller undervurderede 

aktiver på markedet, og man derfor ser investeringer foretages med fuldkommen rationale i 
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beslutningerne. Afkastet for passive foreninger vil være lig med afkastet for benchmarks før 

omkostninger. 

 

Mange fagfolk og investorer er i stor grad uenige om, hvilken af de to typer af investering der er 

den “bedste” og mest lukrative. Dette er der skrevet utroligt mange sider om, og det vil forventeligt 

altid være et omdiskuteret emne.  

Vores formål med denne opgave er ikke at konkluderer, hvilken af de to der måtte være bedst. 

Men da vores opgave tager udgangspunkt i aktivt forvaltede ESG-fonde, anser vi det som 

nødvendigt at kortlægge forskellene i de to strategier.  

2.4 Den efficiente markedshypotese 

Den efficiente markedshypotese danner grundlaget i passiv forvaltning. Teorien berettiger i det 

korte om, at det over tid vil være umuligt at få et højere afkast ved “aktiv forvaltning”, i forhold til 

markedsafkastet. Det betyder med andre ord, at da markederne er efficiente, er det derfor ikke 

muligt at udnytte såkaldte uligheder og arbitrage. Det gør sig altså især gældende for hypotesen, 

at alle informationer altid er tilgængelige for alle, på samme tid, i samme niveau. Derved forkastes 

de aktive investorer / kapitalforvalters “tros retning” om at der kan skabes et højere afkast, ved  

udnyttelse af lige præcis deres informationer, analyser og ekspertise. Teorien blev defineret af 

Eugene Fama i 197012. Der blev dengang fremlagt tre mulige hypoteser om niveau af efficiens:  

 

1. Den svage  

2. Den Semi-stærke 

3. Den stærke 

 

Som det står i punkterne, så varierer det i hvor høj grad man ser efficiens, og altså i hvor høj en 

grad der er ligeligt tilgængelig information på markedet. 

 

 
12 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, s. 32, midtfor. 
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Ved den svage form for efficiens, forkaster man begrebet teknisk analyse. Man mener i denne 

form, at al den information og data som er tilgængelig for investorerne på markedet, allerede er 

indregnet i selve aktiekursen. Det vil sige, at hvis én forvalter har mulighed for at udregne diverse 

analyser til værdiansættelse af en aktie, så kan alle andre i ligelig grad gøre det, og har muligvis 

allerede gjort det. 

 

For den semi-stærke efficiens ses der en smule udvikling i tilgængelige data. Hvor den svage blot 

tager udgangspunkt i den tilgængelig handelsinformation, så tager den semi-stærke yderligere 

information med. Den berettiger at der i lige stor grad også er indregnet al tilgængelig offentlig 

information i aktiekursen. Det kunne f.eks. betyde virksomhedernes produkter, regnskaber og 

tilhørende forventninger for fremtiden.  

 

Den stærke form for efficiens inkluderer yderligere information, i forhold til de to førnævnte.  

Den stærke form medfører at al information der eksisterer omkring virksomheden, er ligeligt 

tilgængeligt for alle investorer. Det er altså i denne form selv insider viden der bliver tilgængelig. 

Man kan i denne form se selve bagtanken med hypotesen, da lige præcis den stærke efficiens 

beretter at adgangen til information er total, og at alle arbejder ud fra samme standpunkt / adgang, 

uden mulighed for udnyttelse af information. 

 

Hvert scenarie er bygget på, at informationen som måtte være tilgængelig, altid er tilgængelig i 

ligeligt niveau. Her menes at tid og adgang er ens for alle, samt at alle informationer er gratis og frit 

tilgængeligt. Dertil antages det at alle investorer foretager investeringer rationelt. 

2.5 ESG 

Fokus på ESG (Enviromental, Social og Governance) som tilgang til investeringsfonds 

investeringsstrategi er mere aktuelt end nogensinde. Det skyldes at der i dag er en markant øget 

fokus på udviklingen af den globale bæredygtighed og ansvarlighed. En udvikling som har været 

undervejs længe og som kun er blevet forstærket af FN’s verdensmål13 som blev vedtaget på et 

FN topmøde i New York den 25 september 2015 og som trådte i kraft fra d. 01 januar 2016. Det 

 
13 https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene  
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skal sikre en bæredygtig udvikling for vores planet og mennesker frem til 2030. Verdensmålene 

består af 17 konkrete mål og 169 delmål. Noget der i den grad har skubbet til interessen og 

forventningerne til at ens investeringer tager del i den bæredygtige udvikling. Her kan man nævne, 

bæredygtig energi, klima indsats, ansvarligt forbrug og produktion, bæredygtighed byer og 

lokalsamfund, anstændige jobs og økonomisk vækst, som nogle af de overordnet mål og som er 

meget dækkende for ESG.    

Men hvordan kan den enkelte investor gennemskue om en virksomhed bidrager til udviklingen via 

bæredygtige initiativer? Man kender i forvejen CSR14 (Corporate Social Responsibility) begrebet, 

som omhandler virksomhedens samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og 

økonomiske forhold. ESG fortsætter i samme retning, men har et større fokus på governance 

delen, som dækker virksomhedens bestyrelse og direktion. 

ESG består som sagt af 3 overordnet emner, Enviromental, Social og Governance og har tilknyttet 

forskellige faktorer til hvert emne, som er uddybet af PRI15: 

 

Environmental issues:  

- Sustainable land use   

- Plastics 

- Water 

- Fracking  

- Methane 

- Biodiversity  

 

Social issues: 

- Human rights and labour standards 

- Employee relations 

- Conflicts zones 

 

 

 
14 https://www.danskerhverv.dk/radgivning/csr/  
15 https://www.unpri.org/sustainability-issues/environmental-social-and-governance-issues  
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Governance issues: 

- Tax  avoidance 

- Executive pay 

- Corruption  

- Director nominations 

- Cyber security  

 

Det er en kompleks verden for virksomhederne at agere i, og hvordan sikrer de sig at de 

rapporterer rigtigt i forhold til ESG-rapporteringen, som på en måde gøres frivilligt, da der findes 

mere end 30 internationale standarder og begrebsrammer16. Der stilles standarder hvor der er krav 

til rapportering, men der også en del som består af frivillig rapportering hvor der også er standarder 

for hvordan dette håndteres. Dette er forskellig fra Danmark, EU og resten af verden. Der vedtaget 

love, samt direktiver der kontrollerer de krav som stilles til rapportering og hvor der på den frivillige 

rapportering i stedet er branche anbefalinger, da de som sagt ikke er et krav. Kigger vi på kravene i 

Danmark, så har det siden 2009 været lovpligtigt at udarbejde ESG rapportering. Dette jf. 

årsregnskabsloven for store virksomheder, herunder regnskabsklasse C stor eller D vedtaget 

erhvervsministeriet i 2008. Efterfølgende har EU offentliggjort et EU-direktiv, 

taksonomiforordningen, omkring offentliggørelsen af ikke finansielle oplysninger og oplysninger om 

mangfoldighed. Dette direktiv kom i 2014. Udfordringen er dog at hverken årsregnskabsloven eller 

EU-direktivet 2014/95/EU giver en vejledning til virksomhederne i forhold til hvordan de skal 

benytte begrebsrammerne i udarbejdelsen af deres ESG-rapportering. EU-direktiver henviser dog 

til diverse frivillige internationale initiativer som der findes inden for ESG rapportering.              

 

Det konstateres af World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) at der er store 

udfordringer med at sammenligne ESG nøgletal, da der findes over 1000 forskellige17. Dette gør at 

det er svært for en investor at sammenligne, hvordan virksomhederne præsterer på disse ESG-

parametre, hvilket også giver udfordringer for investeringsforeningerne, da det også er forskelligt 

 
16 Artikel fra Finans/Invest - ESG i den eksterne rapportering: Et Komplekst landskab af standarder og 
ratingbureauer af forfattere, Caroline a. Pontoppidan & Nicklas Kofoed Haarman 
17 Artikel fra Finans/Invest - ESG i den eksterne rapportering: Et Komplekst landskab af standarder og 
ratingbureauer af forfattere, Caroline a. Pontoppidan & Nicklas Kofoed Haarman 
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fra investeringsforening, hvordan de benytter ESG nøgletallene i forhold til deres 

investeringsstrategi i de investeringsfonde som de tilbyder. Man kan som investor blive ramt af et 

informationsoverload, hvor det svært at navigere og forholde sig til betydningen af ESG, fordi 

udgangspunktet er forskelligt og der findes et utal af standarder og ratings. ESG kan i sidste ende 

miste lidt af sin betydning.          

FN har dog foruden verdens målene også stået for et internationalt netværk af institutionelle 

investorer der arbejder sammen under: Principles for Responsible investment(PRI)18. De har sat 6 

principper for ansvarlige investeringer. Det er som følgende19: 

 

- We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making processes 

- We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies and 

practices 

- We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest. 

- We will promote acceptance and implementation of the Principles within the investment 

industry 

- We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles 

- We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles.  

 

Udviklingen fortsætter i den rigtige retning og for nyligt er der vedtaget en ny EU-forordning, 

disclosureforordningen, som trådte i kraft d. 10.03.202120 Den skal sikre større gennemsigtighed 

og mere information om hvordan investeringsforeninger indarbejder bæredygtighed i deres 

investeringsfonde. Det skal altså sikre større gennemsigtighed for investorerne. Et tiltag som 

kommer ‘’greenwashing’’ til livs og man undgår at der er mulighed for at misinformere og benytte 

en vildledende markedsføring af grønne og klimavenlige investeringsfonde. Der er oplysningskrav 

om at investeringsprodukterne klassificeres i forhold til deres tilgang til bæredygtighed. Dette i 

forhold til i hvilken grad investeringsproduktet er bæredygtigt. Disse oplysninger vil blive opdateret i  

det enkelte investeringsfonds prospekt.  

 
18 https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment  
19 https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment   
20 https://www.finanstilsynet.dk/Tilsyn/Information-om-udvalgte-
tilsynsomraader/Baeredygtig_finansiering/Disclosureforordningen  



Frederik H. Skøtt & Sondre K. Haakonsen     Hovedopgave HD 2. del FR. 

24 
 

 

Morningsstar sustainability rating21  

Der findes mange ESG-ratingbureauer. Nogle af dem man kan nævne, er MSCI ESG Research, 

Sustainanalytics og betegnes som nogle af de største. Som tidligere nævnt findes der mere end 30 

ESG ratingbureauer internationalt så udbuddet er ret stort. Vores data er hentet via Morningstar 

direct og derfor har vi også valgt at benytte deres sustainability rating af investeringsfondene. 

Morningstar Sustainability Rating er et ESG-nøgletal som måler, finansielle, materiale, 

miljømæssige, sociale og regeringsmæssige ESG-risici. ESG-dataene er leveres fra Sustainalytic 

som er en virksomhed under Morningstar og førende markedsleverandør af ESG-analyser. 

Ratingen baseres historisk ved hjælp af Morningstar beholdningsdatabase og sker på 

investeringsfonde og indekser globalt. Morningstar opdateret værktøjet i 2019 og består af 3 trin: 

 

Trin 1: 

ESG Risk Rating måler i hvilken grad en virksomheds økonomiske værdi er eksponeret grundet 

ESG-risici. Risikoen skal være væsentligt og påvirke virksomhedens økonomiske værdi, som har 

betydning for risiko og afkastprofilen på investeringen i virksomheden. Risikoen som betragtes, vil 

variere afhængig af branche og virksomheder.  

ESG Risk Ratingen vurderer yderligere den såkaldte ikke-administrerede risiko for en virksomhed. 

Her har man justeret virksomhedens tiltag og kontrol af de ikke-administrerede risici. Denne bliver 

vurderet på en skala som går fra 0-100. Jo tættere scoren er på 0, jo bedre er ratingen for 

virksomheden. Det indikerer graden af ikke-administrerede ESG-risiko og 0 indikerer ingen ikke-

administrerede risiko. Omvendt er 100 så den højeste risiko rating. Sustainalytics har analyseret 

mere end 10.000 virksomheder globalt og givet dem en ESG Risk Rating.   

 

Trin 2 

Værktøjet benytter det vægtet gennemsnit af resultaterne af Sustainalytics ESG Risk Rating på 

virksomhedsniveau og beregner derefter scoren på Morningstars Portfolio Sustainability Score for 

hver investeringsfond rapporteret inden for de sidste 12 måneder. Nye investeringsfonde vægtes 

 
21 https://www.morningstar.dk/dk/news/202413/fakta-om-morningstar-sustainability-rating.aspx  
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tungere end de ældre investeringsfonde. Derfor er de historiske investeringsfonde ikke lige 

vægtede 

 

Trin 3   

Afslutningsvis tildeles investeringsfonden en Morningstar Sustainability Rating. De opdeles efter 

Morningstar egen Global Category:  

De bedste 10 %, med den laveste gennemsnitlige risiko, får 5 glober (High). Derefter får de næste 

22,5 % 4 glober (Above avarage), 35 % får 3 glober(avarage), og 22,5 % får 2 glober (Below 

avarage). Endelig får 10 % af investeringsfonde med den højeste risiko 1 globe (Low).  

 

Det er dog anderledes en den kendte Morningstar stjerne rating, da dette kan bruges til 

sammenligning globalt og derfor en noget større ”peer group” af sammenlignelige 

investeringsfonde.  

Morningstar står også for at lave en del begrænsninger i deres rating for at sikre at vurderingen af 

de enkelte fonde er fair og stabile over tid. En kategori skal derfor f.eks. have mindste 30 

investeringsfonde med historiske Portefolio Sustainability Scores. Selve scoren opdateres 1 gang 

om måneden efter modtagelse af de nyeste virksomhedsdata fra Sustainalytics.  

 

Carbon Risk Score22: 

Morningstar tilbyder endnu et værktøj som kan tilknyttes bæredygtighed. Værktøjet vurderer CO2 

risikoen i en investeringsfonds portefølje. Den kigger på hvor sårbar en virksomhed er økonomisk i 

forhold til at gå fra en økonomi som er afhængig af fossile brændstoffer til en økonomi med lavere 

CO2 aftryk. Der er et globalt fokus på CO2 udledning, så det giver rigtig god mening at inddrage 

det som et parameter for investor at vurdere denne rating af en investeringsfond og den 

konsekvens det kan have for risikoen og afkastet på deres investeringer. Dataene kommer igen fra 

Sustainalytics og risikoscoren dannes ud fra den formuevægtet CO2-risikovurdering af 

virksomhederne der en del af den enkelte investeringsfond. Morningstar Carbon Risk Score skulle 

derfor give en større indsigt end hvis man alene kigger på en virksomheds CO2 fodaftryk som ikke 

 
22 https://www.morningstar.dk/dk/news/168142/nye-muligheder-til-vurdering-af-en-portef%c3%b8ljes-co2-
risiko.aspx  
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er målbart. Hvor Carbon Risk Scoren tager højde for den økonomiske konsekvens, samt 

konsekvensen ved ikke at have klare handlinger eller strategi i forhold til CO2 som risiko. Der er 

nogle virksomheder eller brancher som er større eksponeret overfor CO2. Det er f.eks. brancher 

som Olie og gas, elværker og bilindustrien, hvorimod en branche som teknologisektoren i 

udgangspunktet har en lav eksponering mod CO2 til sammenligning. 

De investeringsfonde vi kigger på, ligger i den bedre ende af Carbon Risk Scoren, da det er fonde 

som har fokus på ESG og er ratet på Morningstar sustainability rating. Skalaen går fra en Carbon 

risk score på 0-50+23 

3.0 Teori - analyse: 

I dette afsnittet vil vi fokusere på baggrunden for performance analysen. Afsnittet baseres på 

introducerende viden til performance analysen. Vi har valgt at anvende: CAPM, Sharpe Ratio, 

Treynor Ratio, Jensen’s Alpha  

3.1 CAPM - Capital Asset Pricing-Model  

Teorien bag Capital Asset Pricing-Modellen er udviklet af de tre prisvindende økonomer: William F. 

Sharpe (1964),John Lintner (1965) og Jan Mossin(1966)24. Det er en prisfastsættelsesmodel som 

anses som en fundamental model inden for økonomi. Modellens formål er, at skabe en forklaring 

for forholdet mellem risiko og afkast på et aktiv som blandt andet, aktier.  

CAPM er opstillet under en del forudsætninger, som “[...] fra en praktisk synsvinkel synes meget 

restriktive og urealistiske”25. Dog imødekommer den vores behov, da den fungerer som et fornuftigt 

(men forsimplet) performancemål for performance i større datasæt som vores. 

Forudsætningerne som CAPM er baseret på, er som følger:  

“ 

 
23 
https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/Company/LandingPages/CarbonRisk/Carbon_
Risk_Paper.pdf?cid=EMQ_ Se side 6. figur exhibit 4.  
24 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, side 55 2. afsnit fra bunden 
25 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, s. 135 4. afsnit fra toppen. 
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1. Udgangspunktet er, at investor ønsker at maksimere sit forventede afkast for en given 

risiko eller for et givet afkastkrav at minimere sin risiko. Investor bekymrer sig således 

udelukkende om det forventede afkast og risikoen, når han foretager sine investeringer. 

2. Alle investorer har den samme investeringshorisont lig med én periode, ligesom de har 

homogene forventninger, dvs. alle er enige om sandsynlighedsfordelingen for forskellige 

scenarier og dermed enige om det forventede afkast og risikoen for hvert enkelt aktiv. 

Investorerne adskiller sig udelukkende fra hinanden ved at have forskellige grader af 

risikoaversion samt forskellige initiale formuer. 

3. Der er fuldkommen konkurrence, dvs. alle investorer er pristagere, således at ingen enkelt 

investor selvstændigt kan påvirke markedspriserne, der bestemmes af alle investorer under 

ét. 

4. De potentielle aktiver udgøres af samtlige handlebare aktiver uden begrænsninger, ligesom 

samtlige aktiver kan handles i selv den mindste regneenhed i økonomien, dvs. man kan 

købe Carlsberg-aktier helt ned til en enhed på 50 øre. 

5. Enhver investor kan ubegrænset låne eller placere en andel af sin formue til en konstant 

risikofri rente. Tilsvarende er der ubegrænsede muligheder for at sælge samtlige aktiver 

kort i markedet. 

6. Der er ingen transaktionsomkostninger - hverken direkte eller i form af spreads mellem 

købs- og salgspriser, ligesom investorerne heller ikke betaler skat. 

”26 

 

CAPM er baseret på formlen27:  

𝐸(𝑅𝑖)  =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 ∗  (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑟𝑓) 

E(ri) = Det forventede afkast for aktiv i 

rf = Den risikofrie rente -> Oftest antages en statsobligation af en periode på f.eks. 10 år. 

𝛽 = Beta -> Måleenhed for antal enheder af systematisk risiko for aktiv i 

E(RM) = Det forventede afkast på markedsporteføljen -> Her anvendes et benchmark 

 
26 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, s. 135 afsnittet i bunden & s. 136 øverste halvdel af siden. 
27 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, s. 138, formel (5.9) 
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I vores opgave har vi valgt at anse markedsporteføljen fra flere synsvinkler.  

Da vi har til formål at belyse ESG baseret investeringer, særligt med fokus på bæredygtighed i 

form af deres “sustainability score” mål hos Morningstar, er vores benchmarks tilpasset herefter. 

Vi fokuserer på at benchmark er tilpasset først og fremmest det index som 

investeringsforeningerne er fundet i, men også et tilsvarende bæredygtigt benchmark. Benchmarks 

beta for vores opgave er antaget til at være 1, da beta altid anslås til 1 for markedsporteføljen. Lige 

så vil vores antagelse baseres på, at benchmark er 100% veldiversificeret (som 

markedsportefølje), og dermed udelukkende indeholder systematisk risiko.  

3.2Risikofri rente: 

Til vores performance analyse har vi brug for at bestemme den risikofrie rente. Teoretisk er den 

risikofrie rente givet ved en investering med nul risiko. Den eksisterer ikke i den praktiske verden, 

da man ikke kan finde en investering der er 100 % sikker. Typisk bruger man renten på en 

statsobligation eller interbankrenten som den risikofrie rent. Til denne rapport har vi valgt at benytte 

CIBOR renten som den risikofrie rente. 

3.3 Sharpe ratio:  

Sharpe Ratio er et performancemål som blev udviklet af nobelprisvinder William F. Sharpe tilbage i 

1966. Sharpe Ratio, også kaldet “Reward to Variability Ratio” er en beskrivelse af, eller krav til, den 

risikopræmie en investor skal modtage. Sharpe Ratio udtrykker derfor det merafkast investor kan 

modtage, i tillæg til den risikofrie rente, pr. enhed total risiko. Derfor kan det antages at jo højere 

Sharpe Ratio, jo bedre performance. Formlen for Sharpe Ratio er som følger:  

 

𝑆𝑝 =  
𝑅𝑝 −  𝑅𝑓

𝜎𝑝
 

 

Rp = Realiseret afkast for porteføljen 

Rf = Den risikofrie rente  

 𝜎p = Standardafvigelse -> Den totale mængde af risiko på porteføljen 
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Sigma fra formlen er udtryk for standardafvigelsen. Standardafvigelsen i formlen udtrykker 

volatilitet, og er derfor et udtryk for udsving som investor kan opleve. Nøgletallet for Sharpe Ratio 

er velanset og bruges ofte når en investor skal træffe valg af kommende investeringer. Nøgletallet 

kan især bruges i vurdering af investeringer, da den kan anvendes til at rangerer de forskellige 

muligheder man som investor anskuer forud for at foretage investeringer. Det er nemlig attraktivt 

hvis investor har et udvalg af investeringer, hvor begge investeringer har den samme Sharpe 

Ratio, men den ene med en lavere risiko. Dermed vælges investeringen med lavest risiko, men 

samme performance. Nøgletallet udtrykker dermed også forvalterens evne til at diversificere 

porteføljen. 

 

Når der kigges på fordele, bør der lige så overvejes ulemper. Nøgletallet Sharpe Ratio anses som 

tidligere nævnt utroligt brugbart, men bør ikke anvendes alene. Nøgletallet anvender blandt andet 

den risikofrie rente. Hvis man befinder sig i et marked med lavere afkast end hvad den risikofrie 

rente lyder på, kan risikopræmien være negativ for investor. 

Da nøgletallet gør brug af standardafvigelsen når der anskues mængde af total risiko, skal man 

også være opmærksom på, at standardafvigelsen forudsætter, at afkast og volatilitet er 

normalfordelt. Dette er dog sjældent virkeligheden, når det kommer til aktieinvesteringer og 

normalfordelingen heraf.  

3.4 Treynor Ratio:   

Treynor Ratio er som Sharpe Ratio et performancemål. De to ligner hinanden en del, men der er 

forskel. Treynor Ratio, også kendt som “Reward to Volatility Ratio”, blev udviklet i 1966 af Jack L. 

Treynor.  

Hvor vi i Sharpe Ratio kigger på en ligning baseret på det realiseret afkast for en portefølje, den 

risikofrie rente og standardafvigelsen, ser vi i Treynor Ratioen en ligning hvor standardafvigelsen 

udskiftes med porteføljens Beta. Nøgletallet berettiger om en porteføljes merafkast, uden at 

fortælle noget om en forvalters evne til at diversificere sig. 

Formlen for Treynor Ratio er som følger: 
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𝑇𝑝 =  
𝑅𝑝 −  𝑅𝑓

𝛽𝑝
 

 

Rp = Realiseret afkast for porteføljen 

Rf = Den risikofrie rente  

𝛽p = Mængden af systematisk risiko for porteføljen, p. 

 

Treynor Ratio måler en hypotetisk risikopræmie, baseret på at beta er 1 for porteføljen. Det gælder 

for Treynor Ratio, som det gør for Sharpe Ratio, at jo større man kan få jo bedre er det. Treynor 

Ratio tager udgangspunkt i Beta, og fortæller noget omkring volatilitet, men også samvariationen, 

hvor Sharpe tager udgangspunkt i Standardafvigelsen. 

 

Treynor Ratio har altså mange af de samme fordele og ulemper som ses ved Sharpe Ratio. 

Investor vil med nøgletallet kunne rangere investeringer, og tager således udgangspunkt i afkast 

målet og risikoen for porteføljen. Har vi at den totale risiko er lig den systematiske risiko, og altså 

en 100% veldiversificeret portefølje, vil man se at både Treynor -og Sharpe Ratio har samme 

rangering af porteføljer. Altså er de to nøgletal gode til supplering af hinanden, da man ikke bør 

bruge det ene frem for det andet. 

3.5 Jensen’s Alpha: 

Jensen’s Alpha er udviklet af Michael C. Jensen, og blev første gang introduceret i 1969. 

Michael C. Jensen udviklede nøgletallet, som har til formål at vise i hvor høj en grad en porteføljes 

performance over -eller underperformer. Forholdet er sat op mod SML, og altså dermed det 

forventede afkast for CAPM. Formlen for Jensen’s Alpha er som følger: 

 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛′𝑠 𝛼 = 𝑅𝑖 − 𝑅𝑓 − 𝛽𝑖 ∗ (𝐸(𝑅𝑀) − 𝑅𝑓) 

 

Ri = Realiseret afkast for aktivet i 

Rf = Den risikofrie rente  

𝛽i =Beta for aktivet i 
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E(RM) = Afkastet på markedsporteføljen 

 

Jensen’s Alpha er endnu et afkastmål for investorer, til brug for vurdering af investeringer, som ved 

Treynor -og Sharpe Ratio. Nøgletallet måles i såkaldt “ex-post” form, og er et relativt nemt nøgletal 

at forstå. Som før nævnt er nøgletallet et mål for om der er over -eller underperformet, og giver 

udslag ved at man beregner et enten positivt eller negativt tal. Hvis tallet er positivt, så er der 

opnået højere afkast end den betaling som er modtaget for at påtage sig den aftalte systematiske 

risiko ved investeringen.  

Fordelen ved nøgletallet er, at det beregnes i procent, og derfor er mere intuitivt og lettere 

forståeligt end de to forrige ratio nøgletal. Derfor kan du som investor let forstå performance for din 

portefølje, ved blot at udregne Jensen’s Alpha. Markedet tages med som del af beregningen, og 

laver dermed en fin sammenligning af portefølje performance kontra benchmark. Det er dog også 

dét som er en af udfordringerne ved nøgletallet. 

Da det medtager benchmark, kan modellen jf. “Rolls Kritik”28 være svært at finde det helt rigtige 

benchmark til. Dertil skal nævnes at en anden forudsætning for nøgletallet er, at beta altså er 

konstant. I virkeligheden vil beta ændres i forbindelse med køb og salg af aktiver i porteføljen, 

hvorfor risikoen i porteføljen altid ændres og dermed vil du sjældent opleve en konstant Beta. 

3.6 Beta 

Beta beskriver en grad af systematisk risiko som ses i et aktiv. Det er med til at fastslå den grad af 

risiko som altså ses hos aktivet. Det kan tolkes ud fra Beta, i hvilken grad det målte aktiv afviger / 

varierer i forhold til markedet. Målet for Beta kan beskrives ved, at hvis aktivet 100% følger 

markedet og dets udsving, vil der observeres en beta på 1. Hvis beta er mindre end 1, er aktiveret 

mindre volatilt end markedet, og svinger derfor forventeligt mindre. Modsat gælder i tilfælde af at 

Beta er over 1. Formlen for Beta er som følger:  

 

 

 
28 Christensen, Michael, Aktie investering - Teori og praktisk anvendelse, 5. udgave af Jurist- og 
økonomforbundets forlag. 5. udgave 1. oplag, s. 161, linje 5 fra toppen. 
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𝛽𝑖 =  
𝜎𝑖, 𝑀

𝜎
 

𝜎 = Standardafvigelsen på markedet  

𝜎𝑖, 𝑀 =Kovariansen mellem aktivet (i) og markedet (M) 

3.7 Regressionsanalyse 

Regressionsanalyse er et rigtig godt værktøj til at analysere sammenhængen mellem 2 eller flere 

variable. Det giver derfor rigtig god mening at bruge den til at analysere økonomiske data for at 

finde ud af om der er en sammenhæng29.  

Multipel regression kan ved at forklare sammenhængen mellem de forklarende x-variable og den 

afhængige y-variabler og antages ved følgende formel: 

 

𝑦 = ꞵ𝑜  +  ꞵ1𝑥1 + ꞵ2𝑥2 +. . . . +ꞵ𝑘𝑥𝑘 +  Ɛ  

 

Vi vil benytte regressionsanalysen til at validere vores performance analyses resultater statistisk.  

4.0 Datasæt  

I afsnittet “datasæt” vil vi gennemgå og redegøre for valget af data, som ligger til baggrund for 

analysen. Da ESG baseret investeringsforeninger er relativt nye, vil vi i afsnittet her primært 

opstille kriterierne for valget af investeringsforeninger, samt valg af benchmarks og risikofri rente. 

Vi vil samtidig gennemgå typer af bias, som i forbindelse med udviklingen for 

investeringsforeninger, og specielt nyere af slagsen, kan opstå. Alle tabeller og figurer anvendt, i 

analysen er af egen tilvirkning. 

 
29 Artikel i Finans/Invest 3/97 af Lektor, cand.scient.oecon. Carsten Tanggaard, Institut for Finansiering, 
Handelskolen i Århus - ‘’Hvad praktikere bør vide...Regressionsanlayse.  
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4.1 Valg af datasæt 

Vores opgave er som tidligere beskrevet baseret på ESG ratede investeringsfonde. Da vi har 

oplevet udfordringer med adgang til en del data, har vi forespurgt vores datasæt hos vejleder, 

Mads Jensen, som har bistået os i indhentning af informationerne. 

For indhentning af informationerne til brug for vores opgave, har der været behov for adgang til 

Morningstar Direct, hvilket ikke har været muligt da CBS i perioden for opgaveskrivningen har 

været lukket for adgang med baggrund i COVID-19 pandemien. 

 

Kriterierne i datasættet er baseret på følgende: 

- Investeringsfonde med målbare data fra perioden: 01.08.2018 - 27.02.2021 

- Investeringsfonde med afkastrapportering på månedlig basis i perioden 

- Afkastet for investeringsfonde er opgivet i DKK  

- Afkastet må ikke være trukket i anden valuta end DKK, ej heller hedget til DKK  

- Investeringsfonde med målbar “Sustainability Rating” fra Morningstar direct 

- Fondene skal have en målbar Carbon Risk Score 

 

Det var vigtigt for os at ovenstående kriterier blev mødt, så vi kunne foretage performance og 

regressionsanalyse. Med baggrund i ovenstående har vi medtaget flere typer af benchmarks. Da 

vores datasæt har en kort tidsperiode, var det ligeledes vigtigt at have en større mængde af data at 

behandle. Dette skyldes, at validiteten af foreningerne, deres performance samt den generelle 

udvikling af ESG-investeringer generelt har være kort og lav. Området er relativt nyt, men utroligt 

populært. Derfor er kvantiteten af data vigtigt i måling af udviklingen for disse typer af 

investeringer. 

5.0 Analyse 

I afsnittet gennemgår vi de udvalgte investeringsfonde, med formålet at analysere deres 

performance med baggrund i nøgletal fra CAPM. Vi har valgt CAPM som analysemodel, da den 

giver et relativt simpelt og samtidigt let sammenligneligt udfald. Til analysen har vi medtaget flere 

benchmarks, og vil starte med en bred analyse. Som nævnt i afsnit 4.1, har vi valgt at anvende en 

kvantitativ andel af foreninger, da historikken på området ikke tillader analyse over en længere 
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periode. Fra stor mængde af kvantitative data, vil vi bringe det ned på et udvalg af 36 

investeringsfonde, fordelt på de 12 bedste, de 12 midterste, og de 12 værste performende på 

afkast.  

Til at supplere vores performanceanalyse, har vi valgt at lave en regressionsanalyse. Analysen er 

opdelt i 4 hovedpunkter. Først foretager vi regressioner af alle European Large-Cap Blend Equity -

og Global Large-Cap Blend Equity fonde. Efterfølgende udarbejdes 2 regressionsanalyser fordelt 

på de 36 udvalgte investeringsforeninger. 

Slutteligt vil tage et nærmere kig på top og bund af investeringsfondene for at belyse forskellene 

blandt få udvalgte bedste og værst performende fonde. Dette er for at se nærmere på hvad der 

adskiller top og bund i strategi m.m.  

5.1 Performance analyse 

5.1.1 De udvalgte fonde og performance 

 

Til angivelse af fondenes afkast performance, har vi valgt at foretage en farveinddeling i 

fremgangsmåden, for anskuelsen af vores data, for lettere at kunne sammenligne mod 

benchmarks. Hertil har vi opstillet en performance farveinddeling jf.  

Figur 1 

 

Figur 2 

 

Figur 3 
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5.1.1.1 MSCI Europe & MSCI ESG Leaders 

Vi har i nedenstående graf fremhævet afkastet over hele perioden for at synliggøre udviklingen, og 

den visuelle tendens over 30 måneder. 

Figur 4 

 

Data brugt i grafen er de 12 bedst performende, midterst performende og værst performende 

fonde fra datasættet under fanen “Europe - Performance”. 

 

I nedenstående tabel vises vores 36 udvalgte fonde for European Large-Cap Blend Equity opdelt 

efter performance for afkast mål på det årlige geometriske gennemsnit. For sammenligning har vi 

opstillet investeringsfondenes Sustainability Rating og Carbon Risk Score. 
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Tabel 1

 

Formålet med tabellen er at fremhæve performance for fondene ud fra en farvekoordineret 

inddeling.  Starter vi med “Best performance” fondene, kan det ses at 41,66% Af de bedste 12 

fonde har formået at overperforme begge deres benchmarks. Hertil kan fremhæves den absolutte 

bedst performende fond fra European Largecap vi har, Industria A EUR, som overperformer det 

primære Benchmark MSCI Europe med en forskel på 7,23%, og MSCI ESG Leaders med en 

forskel i performance på 1,25%.  
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Ser vi i den anden ende af skalaen, kan vi fremhæve de absolutte dårligste “Worst Performance” 

fonde fra datasættet, Caixa Bolsa Gastión Europa Estánd FI.  

Vi kan udlede at hele 100% af de dårligste fonde endda har tabt penge i form af negativt udfald. 

Her kan vi fremhæve den absolut værst performende fond som har en forskel i afkast på -9,83% 

mellem benchmark MSCI Europe og en forskel på hele -15,81% mellem benchmark MSCI ESG 

Leaders.  Således ses der en stor forskel mellem resultatet på de to absolutte yderpunkter. De skal 

dog ses i perspektiv til den samlede performance for alle fondene som tidligere beskrevet. 

Der er i vores data samlet 36 fremhævede foreninger, en fin “overperformance” til det primære 

benchmark MSCI Europe. 13 ud af de 36 fonde har overperformet det primære benchmark, og 24 

ud af de 36 fonde har skabt positivt afkast over perioden. 

5.1.1.2 MSCI World & MSCI ESG Leaders 

Som set i tidligere afsnit har vi her fremhævet 36 fonde og deres performance fra vores datasæt. 

Vi har i nedenstående graf fremhævet afkast over hele perioden for at synliggøre tendensen i 

performance. 

 

Figur 5 

 

Data brugt i grafen er de 12 bedst performende, midterst performende og værst performende 

fonde fra datasættet. 
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I nedenstående tabel vises vores 36 udvalgte fonde for Global Large-Cap Blend Equity opdelt efter 

performance for afkast mål, på det årlige geometriske gennemsnit. For sammenligning har vi 

opstillet investeringsfondenes Sustainability Rating og Carbon Risk Score. 

 

Tabel 2 

 

Starter vi med “Best performance” fondene fra figuren, ser vi i datasættet for MSCI World, at 12 ud 

af de 36 fremhævede fonde har formået at overperforme deres 2 benchmarks. Det bør her 
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noteres, at de 12 “Best Performance” fonde der er medtaget, alle har skabt et afkast som med 

relativ stor forskel outperformer benchmarks. Vi kan især fremhæve den absolut bedste 

fond,DPAM INVEST B Eqs NewGems Sust A Dis, som har en forskel i procentvis afkast på 9,83% 

til MSCI World, og en forskel i procentvis afkast på hele 9,37% til MSCI ESG Leaders.  

Fremhæver vi tillige den fond med “Worst Performance” fra figuren, CSIF (CH) III Eq Wrl exCH 

ESG B Pn ZB, ses en utrolig forskel i procentvis afkast fra sine 2 benchmarks på -65,11% til MSCI 

World, og -65,57% til MSCI ESG Leaders. Ved blot at efterse afkast for datasættet og de 

fremhævede fonde, kan det dog ses at denne ene fond har performet ekstraordinært dårligt, selv 

for andelen af “Worst Performance” fonde vi har medtaget.  

5.1.2. Sharpe Ratio 

I afsnittet om Sharpe Ratio, har vi tidligere beskrevet, at dette nøgletal er med til at bestemme det 

mérafkast investor opnår pr. enhed total risiko. Nøgletallet har vi medbragt, for at differentiere 

mellem det brede udvalg af investeringsforeninger. Vi har, som i afsnit 5.1.1 taget udgangspunkt i 

et udvalg af 36 investeringsfonde, fordelt mellem vores observationer af afkast for hhv. European 

Large-Cap Equity og Global Large-Cap Equity. For sammenligning har vi medtaget beregningerne 

af standardafvigelserne for selv samme fonde, for at opsætte forskellen mellem risiko og volatilitet. 

Således introduceres beregningerne for nedenstående tabel, som viser beregningerne for 

European Large-Cap Equity observationerne: 
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Tabel 3 

 

Som vi kan se ud fra resultaterne, har alle fondene haft en relativ stor standardafvigelse, men 

ingen har formået at slå benchmark jf. i “Reward-to-variability”. Resultatet berettiger således, at det 

ikke er med baggrund i en god forvalter, men måske mere held. Havde vi set Sharpe Ratio’s over 

1, ville vi kunne se at de pr. enhed totalrisiko havde formået at skabe et mérafkast, hvilket i så fald 

kunne berettige den relativt store mængde af risiko der ses. Kigger vi f.eks. på de fremhævede tal 

for Caixabank Bolsa Gestión Europa Estánd FI, ser vi at der er taget en høj risiko, og af den høje 

risiko således også har skabt et negativt resultat. 
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Herunder vises resultaterne for vores udvalgte Global Large-Cap Equity fonde. 

Tabel 4 

 

Observerer vi standardafvigelsen for de udvalgte fonde, kan vi se en lignende tendens som ved 

European Large-cap Blend Equity. Vi kan i observationssættet se den dårligst performende 

investeringsfond CSIF (CH) III Eq Wrl exCH ESG B Pn ZB med en ualmindelig høj 

standardafvigelse, og en negativ Sharpe Ratio. Det afspejler således også afkast for 

investeringsfonden som tillige har været negativt. 

Modsat European Large-cap Blend Equity, kan vi dog blandt de 6 bedst performende fonde se, at 

3 af dem har en sharpe Ratio over 1. Det skyldes helt konkret, at investeringsfondene har et 
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risikojusteret afkast som er højere end standardafvigelsen. Med andre ord, så vil investor her se et 

mérafkast på sin investering, set i forhold til den øgede risiko der er taget. 

5.1.3. Treynor Ratio 

Vi har opstillet Treynor Ratio og Beta værdien for performance målene i opgaven. Som beskrevet i 

tidligere afsnit om Treynor Ratio, så er dette også et risikojusteret nøgletal. Det bruges tillige til 

forklaring af Investeringsfondenes performance, ved Betaværdierne. Vi har foretaget 

beregningerne af kovarianserne baseret på afkast for investeringsfondene, samt tilsvarende 

benchmarks.  

Samtidig har vi udregnet Kovariansen mellem vores investeringsfonde, og variansen for ESG 

benchmark. Hertil har vi udregnet Beta Værdierne baseret på førnævnte, og suppleret med 

Treynor Ratio.  

Vi har i figurerne medtaget benchmarks, altså har vi udregnet Treynor Ratio for hvert benchmark, 

med udgangspunkt i, at benchmarks har en Betaværdi på 1.  

For at overskueliggøre performance for nøgletallet, har vi farvet investeringsfondene som 

overperformer det tilhørende benchmark, grønne. 
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Tabel 5 

 

Figuren ovenfor viser resultaterne af beregningerne for European Large-Cap Blend Equity 

fondene. 

Som vi kan udlede fra beregningerne, så har 14 ud af 36 af investeringsfondene præsteret en 

bedre Treynor Ratio end Benchmarket MSCI Europe. Af de 14, har 6 af fondene en Betaværdi 

over 1. Ud fra dette kan det siges, at 6 af fondene som har overperformet benchmark altså er mere 

usikre målt ved systematisk risiko, da de svinger mere end det tilsvarende benchmark. 

 

For performance målt ved Treynor Ratio, har vi tilsvarende måling ud fra ESG benchmarket. Her 

ses dog kun 3 investeringsfonde med en værdi højere end Benchmarket, og alle med en 
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Betaværdi over 1. Dermed har de overperformet deres benchmark, men alle på bekostning i mere 

systematisk risiko.  

Tabel 6 

 

Figuren ovenfor viser resultaterne af beregningerne for Global Large-Cap Blend Equity fondene. 

I henhold til tilsvarende målinger fra European Large-Cap Blend Equity, så ses her at kun 14 ud af 

36 observerede investeringsfonde har overperformet benchmark for MSCI World. 

Af de 14, har 8 af fondene en Betaværdi over 1. Ud fra dette kan det siges, at 8 af fondene som 

har overperformet benchmark altså er mere usikre målt ved systematisk risiko, da de svinger mere 

end det tilsvarende benchmark. 
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For performance målt ved Treynor Ratio, har vi tilsvarende måling ud fra ESG benchmarket. Her 

ses tilsvarende 14 investeringsfonde at have overperformet deres benchmark. Ud fra ESG 

benchmarks og ESG beregningerne for Beta og Treynor Ratio, har 8 af selv samme 

investeringsfonde en Betaværdi over 1. Altså 8 af fondene overperformer mod mere systematisk 

risiko end benchmark. 

5.1.4. Jensen’s Alpha 

Jensen’s Alpha udtrykker om fonden har over -eller underperformet i forhold til benchmark. Som 

beskrevet i teoriafsnittet er det altså et relativt nemt nøgletal at analyserer ud fra. Vi har som ved 

tidligere analyseret nøgletal opdelt efter performance mod hhv. MSCI Europe og MSCI ESG 

Leaders. 
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Nedenstående tabel viser Jensen’s Alpha for European Large-Cap Blend Equity fondene. 

Tabel 7 

 

Som vi ser i figuren, afspejler resultatet af det risikojusteret nøgletal, at 14 ud af 36 observationer 

som ved Treynor Ratio beregningerne har overperformet. For dette nøgletal ser vi dog blot at de 

14 observationer formår at skabe et højere afkast end tilsvarende benchmark. 

Af fondene har kun 1 investeringsfond overperformet Jensen’s Alpha for ESG benchmarket. 
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Nedenstående tabel viser Jensen’s Alpha for Global Large-Cap Blend Equity fondene. 

Tabel 8 

 

Som vi ser i figuren for Global, afspejler resultatet af det risikojusteret nøgletal som i tallene for 

Europe. 14 ud af 36 observationer som ved Treynor Ratio beregningerne har overperformet. For 

dette nøgletal ser vi dog blot at de 14 observationer formår at skabe et højere afkast end 

tilsvarende benchmark. for Jensen’s Alpha målt på ESG Benchmark, overperformer 11 af 36 

fonde. Et væsentligt bedre resultat end tilsvarende for European Large-Cap Blend Equity fondene. 
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5.1.5. Sustainability & Carbon Risk som performance 

Vi har i opgaven valgt at have ESG investeringsfonde i fokus. Derfor har vi sammensat 

investeringsforeningerne med deres Sustainability Rating, og Carbon Risk Score som 

målepunkter. For os er det ikke blot interessant at analysere performance,det er i lige så høj grad 

vigtigt at se på hvordan bæredygtighedsaspektet for investeringsforeningen udvikler sig, og hvad 

foreningerne gør for at skabe et afkast.  

 

I afsnit 5.1.1.1 Ser vi tabellen som ikke blot angiver afkast. Der er to kolonner yderligere, som viser 

foreningernes ratings og performance for bæredygtighed.  

Da vi har opdelt foreningerne i 36 observationer, hvoraf 12 er de bedst performende, 12 af dem er 

medium performere og 12 er de dårligst performende. 

Af observationssættene kan vi se, at der er en relativ fin tendens mellem performance og 

bæredygtighed.  

 

For European Large-Cap Blend Equity, ses at 5 af de bedst performende investeringsfonde 

præsterer en gennemsnitlig “Above Average” rating. Der er 2 “Above Average”  ratede 

investeringsfonde under de 12 middel performende, og ingen under de dårligst performende. 

Tendensen er gennemgående, og gælder således også for Investeringsforeningerne Carbon Risk 

Score, dog med enkelte “afstikkere”. 

 

For Global Large-Cap Blend Equity, ses der også en relativ klar tendens mellem performance, 

Sustainability Rating og Carbon Risk Score. Vi har for dette observationssæt en fordeling med flere 

afstikkere. Af sættet ses to observationer af “High”, og 3 observation med “Above Average” rating 

for Sustainability Rating, på de 12 bedst performende fonde. Vi har dog kun 1 “High” score af de 

middel performende fonde, og så ser vi at den absolut værst performende investeringsfond, har en 

“Above Average” Sustainability Rating. Antallet af “lave” Sustainability Ratings er dog størst for de 

dårligst performende, og antallet af “gode” Sustainability Ratings ses også at være højest for de 

bedst performende Investeringsfonde.  
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For Global ser vi at blot 2 investeringsfonde har en god Carbon Risk Score. Fordelingen mellem 

god performance = god Carbon Risk Score og dårlig performance = Dårlig Carbon Risk Score, ses 

dog fortsat med en relativ klar tendens for observationssættet.  

 

Værd at bemærke for disse scores er dog, at vi rent faktisk ser en fond under Global Large-Caps 

Blend Equity, som har et flot afkast set i forhold til begge sine benchmarks, og tillige performer 

med en “High” Sustainability score og en god Carbon Risk Score! 

5.1.6 Delkonklusion 

Afkast: Ser vi isoleret på det rene afkast for vores 36 udvalgte investeringsfonde for hhv. Europe 

og Global, så har Global  til en vis grad overperformet deres “konkurrent”. 

Middelværdien for det geometriske årlige afkast for Europe lød sig på 3,52%, og hele 6,34% for 

Global. Her skal samtidig ses at Global har en investeringsfond, som i særdeleshed har 

underperformet med negativt afkast på -54,52%, hvilket er med til at trække i den dårlige retning. 

Havde vi set et mere “almindeligt” dårligt afkast, som måske afveg med 1% fra de andre 

observationer, havde de i endnu større grad overperformet i forhold til Europe. 

Gennemgår vi afkast for fondene opsat mod benchmark, og dermed det mest relevante for 

rapporten kan vi udlede, at langt størstedelen af vores observationer formår at skabe et 

acceptabelt afkast for Europe. Vi har en klar farveinddeling, som har hjulpet til synliggørelsen af 

afkast performance. 

For de udvalgte Global investeringsfonde, ser vi et mere karikeret udfald. Der er en klar opdeling af 

gode, mellem og dårligt performende investeringsfonde. Der er færre negative afkast, dog med 

den klart dårligst performende investeringsfond. 

 

Sharpe Ratio: Vi kan ud fra Sharpe Ratio konkludere, at de medtaget investeringsfonde desværre 

sjældent efterlever det forventede højere afkast pr. enhed yderligere totalrisiko målt ved 

standardafvigelsen. Performance for det risikojusteret nøgletal møder relativt fint den ellers ret 

klare tendens omkring performance og bæredygtighed. Desværre ser vi alene 3 investeringsfonde 

for Global observationerne, som imødekommer mérafkastkravet. 

 



Frederik H. Skøtt & Sondre K. Haakonsen     Hovedopgave HD 2. del FR. 

50 
 

Treynor Ratio: Vi kan udlede samme delkonklusion for Treynor Ratio, som for Sharpe Ratio. Vi har 

dog igen foretaget farveinddeling som ved de reelle afkast mål, og kan her se at Langt de fleste 

fonde for begge observationssæt formår at overperforme det direkte benchmark, men har lidt 

sværere ved ESG Benchmarket. 

Jensen’s Alpha: For dette nøgletal bekræftes den hidtil sete tendens for tidligere beregnet nøgletal. 

Vi har en relativ klar tendens, som ses gennemgående for afkast i forhold til benchmarks. 

 

Sustainability & Carbon Risk: For dette mål, kommer i særdeleshed det interessante for vores 

rapport. For ren performance, udtrykker de tidligere nøgletal en generel tendens, som er ret så 

gennemgående i performance analysen. Men for denne måling, kommer det til udtryk for hvor 

bæredygtige Investeringsfondene i virkeligheden er. 

Europe investeringsfondene viser en ret klar tendens mellem performance og bæredygtighed. for 

disse investeringsfonde springer især “Impact ES Actions Europe I” som bedst performende og 

“Caixabank Bolsa Gestión Europa Estánd FI” som værst performende.  

“Impact ES Actions Europe I” leverer et fint afkast, men har ikke det absolut højeste afkast. til 

gengæld leverer denne investeringsfond en flot Sustainability Rating som gennemsnitligt er “Above 

Average”, og en Barbon Risk Score som er i middel segmentet for Investeringsfondene i dette 

observationssæt. Altså en godt performende og bæredygtig investeringsforening. 

Modsat for “Caixabank Bolsa Gestión Europa Estánd FI” ser vi negativt afkast, “low” Sustainability 

Rating, og den næst dårligste Carbon Risk Score. 

 

Global investeringsfondene viser et særdeles interessant udfald.  

Starter vi i bedst performance delen har vi investeringsfonden “DD Equity A EUR Acc” som har 

leveret et afkast bedre end det direkte benchmark, og sekundært ESG benchmark. Tillige er den 

rated “High” i Sustainability Score, og har den klart bedste Carbon Risk Score for de udvalgte 

investeringsfonde (Både Europe og Global). Her har vi altså en investeringsfond som påviser at 

bæredigtig investering bestemt kan give et godt afkast, samtidigt med at det er bæredygtigt. 

Fonden har en Sharpe Ratio over 1, som påviser et mérafkast pr. enhed total risiko. Tillige kan vi 

fremhæve fondens Treynor Ratio som overgår begge benchmarks, endda med en Betaværdi 

under 1 for begge benchmarks målinger. Slutteligt en Jensen’s Alpha som blot bekræfter 
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førnævnte. Altså en “Top performer” på alle parametre, og generelt den “overall” bedste 

investeringsfond set på alle parametre.  

Kigger vi i bunden af Global investeringsfondene, ser vi “CSIF (CH) III Eq Wrl exCH ESG B Pn ZB” 

som udskiller sig blandt alle andre investeringsfonde. Denne investeringsfond har det klart værste 

afkast, som især visualiseres under punkt 5.1.1.2 med grafen for de 36 Global 

investeringsforeninger. En enkelt måned med særdeles dårligt afkast har gjort udfaldet for denne 

investeringsfond. Netop den måned som vi ser dette utroligt dårlige afkast, er måneden hvor blandt 

andre Danmark rammes af COVID-19 Pandemien, og lukker ned. Der kunne muligvis ses en 

sammenhæng / vis form for forklaring i dette aspekt. Dog bliver fonden særdeles spændende når 

man kigger på bæredygtighedsperformance. Fonden har den 7. bedste Sustainability score for 

Global investeringsfonds sættet, og er relativt godt performende for Carbon Risk Score.  

Den modbeviser altså tilnærmelsesvis direkte det, som “DD Equity A EUR Acc” beviser. 

Antager vi at afkastet for “CSIF (CH) III Eq Wrl exCH ESG B Pn ZB” er forkert eller har en vis form 

for fejlmargin, kunne vi relativt fint udlede, at performance og bæredygtighed kunne have en 

sammenhæng. 

5.2 Regressionsanalyse 

Vores regressionsanalyse er foretaget, med formålet at be -eller afkræfte resultaterne fra vores 

performanceanalyse. Formålet med en regressionsanalyse er at undersøge en statistisk 

signifikans mellem et udgangspunkt (eller resultat), og flere forklarende variable. 

Man stiller forud for analysen en nul-hypotese, som man igennem analysen søger svar for. Hvis 

tallene fra analysen er inde for “rammerne” accepteres nulhypotesen, og man kan således udlede 

en statistisk sammenhæng. Hvis ikke tallene er inde for “rammerne” forkastes nul-hypotesen, og 

man vil derfor kunne forkaste at der er statistisk sammenhæng. 

 

Fremgangsmåden for vores regressionsanalyse har været, at starte med at lave regressioner for 

hele vores sorteret datasættet opdelt i European Large-Cap Blend Equity fonde og Global Large-

Cap Blend Equity  fonde.  
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Ved de første regressioner søger vi at finde en statistisk sammenhænge mellem afkastet for hele 

observationssættet (altså efter sortering som tidligere brugt ved performanceanalysen) og 

tilhørende benchmarks, Sustainability Score  og Carbon Risk Score.  

Vores Y-værdi er således månedlig afkast målt i procent, og X-værdierne er Benchmarks, 

månedlige afkast målt i procent Sustainability Score og Carbon Risk Score. 

Efterfølgende har vi foretaget regressioner for vores udvalgte fonde op mod samme x-værdier.  

Alle regressioner er præsenteret direkte i opgaven. Til at supplerer alle regressioner er der 

udarbejdet tilhørende residualplot for alle forklarende x-variable i regressionerne, samt 

linjetilpasningsplot.  

For Linjetilpasningsplot har vi valgt at indsætte forklarende tendenslinje for at se tendens i 

udvikling af det “forudsagte afkast”. 

Graferne er til for visuelt at præsentere resultaterne, de kommenteres derfor ikke. Vi vil henvise til 

bilag hvor de alle er placeret. Vi har indsat henvisende noter til hvilken figurer der er gældende ud 

fra hvilke regressioner. 

 

Det skal nævnes, at forud for udarbejdelse af regressionerne og tilhørende grafer, har vi korrigeret 

alle afkast for både investeringsfondene og benchmarks for risiko ved at fratrække den risikofri 

rente (CIBOR 3) på månedlig basis. 

 

Vores Nul-hypotese for denne regressionsanalyse er: 

- Fondene formår at lave et større afkast end benchmark 

5.2.1. Forklaring af måleenheder i resultaterne 

Til forklaring af resultaterne opstilles her de målepunkter vi har valgt at anskue i 

regressionsanalyserne. De vil være baggrunden for, om tidligere omtalte “nul-hypotese” kan 

forkastes eller accepteres. 

 

Justeret R-kvadreret = Determinationskoefficienten = Forklaringsgraden 

- Justeret R-kvadreret = 100 -> fuld forklaringsgrad 

- Justeret R-kvadreret = 0 -> Absolut ingen forklaringsgrad 
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T stat = T-test = Ud fra princip om normalfordeling i et konfidensniveau på 95% af en tosidet test, 

kan nulhypotesen forkastes, ved en “T stat” mellem 2 og -2 

 

P-værdi = Hvis P-værdien er mindre end signifikansniveauet, kan vores nul-hypotese forkastes. 

- P>0,05 = Nulhypotesen forkastes  

- P<0,05= Nulhypotesen accepteres 

 

Signifikans F = Er med til at udtrykke hvorvidt der er et signifikansniveau blandt variable med taget 

i testen. Således ønskes Signifikans F niveauet at være lav som muligt og gå mod “0”. 

5.2.2 European Large-Cap Blend Equity fonde 

For regressionerne er MSCI Europe repræsenteret som Benchmark 2 og MSCI World ESG 

Leaders som benchmark 1 

 

Vores regressionsanalyse starter for resultaterne i European Large-Cap Blend Equity fondene. 

 

Vi henviser til figur 1, 2 og 3 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad.  
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T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres, bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres, bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 

 

 

Vi henviser til figur 4 og 5 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt 

Efter vi har ekskluderet Sustainability for regressionen, kan vi nu se at der er en statistisk 

forklaring, dertil ses en overperformance på 0,062% ud fra Skæring. Nul-hypotesen accepteres. 
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Vi henviser til figur 6, 7 og 8 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad.  

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 

 

 

Vi henviser til figur 9 og 10 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. 



Frederik H. Skøtt & Sondre K. Haakonsen     Hovedopgave HD 2. del FR. 

56 
 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt 

Efter vi har ekskluderet Sustainability for regressionen, kan vi nu se at der er en statistisk forklaring 

for benchmark 2, som vi så det for benchmark 1. Vi ser igen en positiv skæring på 0,064%, og 

dermed overperformance. Nul-hypotesen accepteres. 

5.2.3 De udvalgte European Large-Cap Blend Equity fonde 

For regressionerne er MSCI Europe repræsenteret som Benchmark 1 og MSCI World ESG 

Leaders som benchmark 2 

 

 

Vi henviser til figur 11, 12 og 13 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. Men vi 

ser lavere forklaringsgrad, da vi nu kigger de udvalgte fonde som udgør færre observationer. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 
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Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 

 

 

Vi henviser til figur 14 og 15 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. Men vi 

ser lavere forklaringsgrad, da vi nu kigger de udvalgte fonde som udgør færre observationer. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt 

Efter vi har ekskluderet Sustainability for regressionen, kan vi nu se at der er en acceptabel 

forklaringsgrad for benchmark 1.Vi ser igen en positiv skæring, nu på 1,14%, og dermed 

overperformance. Nul-hypotesen accepteres. 
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Vi henviser til figur 16, 17 og 18 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. Men vi 

ser lavere forklaringsgrad, da vi nu kigger de udvalgte fonde som udgør færre observationer.  

Sammenhænge ses større for regressionerne med Benchmark 2, end ved benchmark 1. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 
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Vi henviser til figur 19 og 20 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt 

Efter vi har ekskluderet Sustainability for regressionen, kan vi nu se at der er en statistisk 

sammenhænge for “regression 2 - benchmark 2”. Vi ser igen en positiv skæring, nu på 0,85%, og 

dermed overperformance. Nul-hypotesen accepteres. 
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5.2.4 Global Large-Cap Blend Equity fonde 

For regressionerne er MSCI World ESG Leaders repræsenteret som Benchmark 1 og MSCI World 

benchmark 2. 

 

Vi henviser til figur 21, 22 og 23 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad.  

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 
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Vi henviser til figur 24 og 25 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad.  

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. Vi ser  en positiv skæring, nu på 0,30%, og 

dermed overperformance. Nul-hypotesen accepteres. 
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Vi henviser til figur 26, 27 og 28 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad.  

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres med bortset fra Sustainability 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability, så forkastes denne. Vi 

foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer Sustainability. 

 

 

Vi henviser til figur 29 og 30 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en acceptabel forklaringsgrad. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er 0, og derfor acceptabelt. Vi ser igen en positiv skæring, nu på 0,17%, 

og dermed overperformance. Nul-hypotesen accepteres. 
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5.2.5 De udvalgte Global Large-Cap Blend Equity fonde 

For regressionerne er MSCI ESG Leaders repræsenteret som Benchmark 1 og MSCI World som 

benchmark 2 

 

 

Vi henviser til figur 31, 22 og 33 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en relativt lav forklaringsgrad.  

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres for Benchmark 1, men vi ser at 

nøgletallet for både Sustainability og Carbon Risk er ude for vores krav, og dermed kan forkastes 

P-Værdi: Resultatet for benchmark 1 accepteres, men som ved t-stat ses igen utilstrækkelige 

resultater for hhv. Sustainability og Carbon Risk. 

Signifikans F: Resultatet er ikke 0 men utroligt tæt på og accepteres. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability og Carbon, så kan disse 

forkastes. Vi foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer 

Sustainability, og efterser data på ny. Formålet med at ekskluderer 1 ad gangen er, at finde den 

eller de mest forklarende variabel. 
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Vi henviser til figur 34 og 35 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en relativt lav forklaringsgrad. 

Der er en utroligt lav stigning i forklaringsgraden som ses ved Justeret R-kvadreret, set i forhold til 

første regression ud fra Benchmark 1. 

T-stat: Resultatet for benchmark 1 er igen acceptabelt. Vi ser fortsat at Carbon Risk ikke efterlever 

vores krav. Der er dog sket en forbedring i forhold til første regression, ved ekskludering af 

Sustainability. 

P-Værdi: Resultaterne for hhv. benchmark 1 og Carbon risk accepteres.  

Signifikans F: Resultatet er ikke 0 men utroligt tæt på og accepteres 

Med baggrund i resultaterne for t-stat for Carbon Risk, så forkastes den. Vi foretager endnu en 

regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer nu Carbon Risk og efterser data på ny.  
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Vi henviser til figur 36 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater fortsat en relativt lav forklaringsgrad. 

T-stat: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

P-Værdi: Resultaterne for de forklarende x-variable accepteres 

Signifikans F: Resultatet er ikke 0, men accepteres da den er utroligt tæt på. 

Regressionen accepteres nu efter ekskludering af 2 ud af 3 potentielle forklarende x-variable. Vi 

ser nu en negativ skæring, nu på -0,17%, og dermed underperformance. Nul-hypotesen forkastes, 

da der nu ikke længere overperformes. 
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Vi henviser til figur 37, 38 og 39 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater en relativt lav forklaringsgrad.  

T-stat: Resultatet for benchmark 2 accepteres. Tallene for både Sustainability og Carbon Risk 

efterlever ikke kravene og kan dermed forkastes. 

P-Værdi: Resultatet for benchmark 1 accepteres, men som ved t-stat ses igen utilstrækkelige 

resultater for hhv. Sustainability og Carbon Risk. 

Signifikans F: Resultatet er ikke 0 men utroligt tæt på og accepteres. 

Med baggrund i resultaterne for t-stat og P-værdi for Sustainability og Carbon, så kan disse 

forkastes. Vi foretager endnu en regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer 

Sustainability, og efterser data på ny. Formålet med at ekskluderer 1 ad gangen er, at finde den 

eller de mest forklarende variabel. 
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Vi henviser til figur 40 og 41 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser fortsat en relativt lav forklaringsgrad, ud fra ovenstående resultat. 

Der er en utroligt lav stigning i forklaringsgraden som ses ved Justeret R-kvadreret, set i forhold til 

første regression ud fra Benchmark 2. 

T-stat: Resultatet for benchmark 2 er igen acceptabelt. Vi ser fortsat at Carbon Risk ikke efterlever 

vores krav. Der er dog sket en forbedring i forhold til første regression, ved ekskludering af 

Sustainability. 

P-Værdi: Resultatet for benchmark 2 kan accepteres, dog forkastes Carbon Risk. 

Signifikans F: Resultatet er ikke decideret 0, men utroligt tæt på og accepteres 

Med baggrund i resultaterne for t-stat for Carbon Risk, så forkastes den. Vi foretager endnu en 

regression med samme udgangspunkt, men ekskluderer nu Carbon Risk og efterser data på ny.  
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Vi henviser til figur 42 under bilag 9.2 for grafisk visualisering 

Justeret R-kvadreret: Vi ser ud fra ovenstående resultater fortsat en relativt lav forklaringsgrad. 

T-stat: Resultatet for det forklarende x-variabel accepteres 

P-Værdi: Resultatet for det forklarende x-variabel accepteres 

Signifikans F: Resultatet er ikke 0 men utroligt tæt på og accepteres. 

Regressionen accepteres nu efter eklskludering af 2 ud af 3 potentielle forklarende x-variable.  

Som vi så ved benchmark 1, er skæring nu negativ, her med -0,11%. Dermed forkastes nul-

hypotesen, da vi ikke længere ser overperformance. 

5.2.6 Delkonklusion - Regressionsanalyse 

Vores nul-hypotese var: Fondene formår at lave et større afkast end benchmark. 

For 3 ud af 4 af vores regressioner passer de, og nul-hypoteserne accepteres derfor. Men “De 

Udvalgte Global Large-cap Blend Equity” forkastes, da vi hverken for benchmark 1 eller 2 kan se 

en overperformance. 

 

Vi har opstillet 4 overordnet regressioner, med samlet set 18 regressioner fordelt på vores samlede 

datasæt (efter sortering), samt udvalgte performere fordelt mellem de bedst performende, medium 

performende og dårligst performende. 



Frederik H. Skøtt & Sondre K. Haakonsen     Hovedopgave HD 2. del FR. 

69 
 

Regressionerne har i sig selv været relativt forklarende ud fra Justeret R-kvadreret. Vi kan dog se 

ud fra vores “Udvalgte Global” regressions sæt, at forklaringsgraden er faldet en del, og 

tendensere til om vi i det hele taget kan se en forklaringsgrad i et acceptabelt niveau. 

Koefficienterne for punkterne “skæring” har for hele European Large-cap blend equity, og Global 

Large-cap Blend Equity alle været positive, hvilket fortæller os at fondene outperformer deres 

tilsvarende benchmarks. Dette værende både MSCI Europe, MSCI World ESG Leaders og MSCI 

World. 

For vores udvalgte “Global Large-cap Blend Equity” investeringsfonde ses dog en negativ skæring 

ved 3. regression, efter vi har eklskluderet både Sustainability og Carbon Risk. Forud for 

eklskluderingerne ser vi at skæringen har været positiv, hvilket betyder at afkastet altså først 

outperformes af benchmark, efter vi fjerner alle andre faktorer, og dermed kigger på den “rene” 

sammenlignelige regression mellem vores Y (Afkast) og X (benchmark) variable. 

5.3 Gennemgang af enkelte fonde “Udstikkerne”  

European Large-Cap Blend Equity fonde: 

Vi starter med at kigge på investeringsfondene fra kategorien, European Large-Cap Blend Equity30. 

Her har vi valgt at kigge nærmere på den investeringsfond som har præsteret et højt afkast, men 

som samtidig også scorer bedst på Sustainability og Carbon Risk Score i perioden. Dette er 

fonden, Impact ES Actions Europe I. Til sammenligning vil vi kigge nærmere på den 

investeringsfond som har præsteret det dårligste afkast, Caixabank Bolsa Gestión Europa Estánd 

FI. Dette i forhold til at se de overordnet forskelle som størrelse, kapitalforvalter, sektor og region 

fordeling.  

Impact ES Actions Europe I, er en fransk investeringsfond og har eksisteret siden 04.06.2013. 

Størrelsen på fonden er på 1.85 mia GBP pr. 31.03.2021. Den er ratet til 5 glober af Morningstar 

på deres Sustainability rating og er også noteret som bæredygtig jf. deres prospekt. Der er ansat to 

kapitalforvaltere. Xavier Combet d. 05.06.2013 og Fabian Leonhardt d. 29.03.2017. Den er primært 

 
30 https://www.morningstar.fr/fr/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QCMF & 
https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=FR0011439082:EUR 
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investeret i de europæiske regioner, som også er den overordnet kategori, men har en lille andel af 

værdipapirer i Amerika og Asien, men vi taler om mindre end 2,0 %. Størstedelen af 

værdipapirerne er aktier og så er der en mindre del på ca. 1,5 % som står kontant. Aktierne er 

investeret i forskellige sektorer og hvor fordelingen på de 4 største sektorer over 10 % er, 20,95 % 

i industri, 16,12 % i sundhed, 14,62 % i finansielle services og 11,55 % i teknologi.  

 Caixabank Bolsa Gestión Europa Estánd FI31, er en spansk investeringsfond og har eksisteret 

siden 30.01.2006. Størrelsen på fonden er 48.59 millioner GBP pr. 31.03.2021. Den er ratet til 2 

glober af Morningstar på deres Sustainability rating. Den er ikke bæredygtig i forhold dens 

prospekt. Der er ansat en kapitalforvalter, Arturo Ballester d. 01.01.2018. Den er primært investeret 

i de europæiske regioner, dog med en lille andel på ca. 3,2 % i USA og Sydamerika. Størstedelen 

er investeret i aktier og så er der en lille andel på ca. 2,0 % som står kontant. Aktierne er investeret 

i forskellige sektorer og hvor fordelingen på de 4 største sektorer over 10 % er, 20,02 % i 

finansielle services, 12,77 % i industri, 12,73 % i sundhed og 11,03 % forbrugsvarer. 

Det der springer i øjnene som de store forskelle hvis vi kigger på disse to fonde, er at det ser ud til 

at jo højere Sustainability Rating har en positiv effekt på performance. Samtidig er der en ret stor 

forskel i fondens størrelse, som er enorm, hvilket kan fortolkes til at den første fond rækker ud til en 

noget større investor segment. De har noget mere erfaren kapitalforvalter siddende på den franske 

fond, selvom fonden ikke har eksisteret lige så længe som den spanske fond, dette kan også være 

en god indikation for at den har gjort det bedre i den periode hvor vores observationer er fra. De 

rammer meget de samme sektorer i deres fordeling, men har en sektor til forskel, samtidig med 

den sektor de har investeret vurderet at investere mest i er forskellig. 

 

 

 
31 https://markets.ft.com/data/funds/tearsheet/summary?s=ES0138068038:EUR 

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=FOGBR05KU9 
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Global Large-Cap Blend Equity fonde: 

Vi har også her valgt at kigge på en af de fonde som ligger i toppen og den fond som ligger 

bunden. 

DD Equity A EUR Acc32 er en af fondene som har givet et godt afkast, sammenholdt med en god 

Sustainability score og Carbon Risk score. Det er en hollandsk fond og blev stiftet d. 31.03.2013. 

Størrelsen på fonden er 195.920 mio EUR. Pr. 29.04.21. Den er ratet til 5 glober af Morningstar på 

deres Sustainability rating. Den er bæredygtig jf. deres prospekt. Der er ansat to kapitalforvaltere, 

Remco Vinck d. 31.03.2013 og Ward Kastrup d. 31.03.2013. De har været med siden fonden blev 

stiftet. Den er primært investeret i USA, hvor næsten 50 % er investeret. Derefter er størst vægtet 

regioner fordelt næsten ligeligt på Asien og Europa, med henholdsvis 18,63 % og 14,95 %. Det 

hele er næsten investeret i aktier med undtagelse af en mindre andel på 0,62 % som står kontant. 

Aktierne er investeret i forskellige sektorer og de 5 største sektorer som hver udgør mere end 10 % 

er, Teknologi, 30,04 %, Sundhed, 15,04 %, forbrugsvarer, 14,76 %, finansielle tjenester, 13,38 % 

og kommunikationstjenester 11,16 %. 

CSIF (CH) III Eq Wrl exCH ESG B Pn ZB33 er den fond som har givet det laveste afkast, men 

faktisk scorer højt på Sustainability Scoren og Carbon Risk scoren. Det er en schweizisk fond som 

er stiftet d. 06.12.2017. Størrelsen på fonden er 2.913.660 mio CHF pr. 04.29.2021. Den er ratet til 

4 glober af Morningstar på deres Sustainability rating. Den er bæredygtig jf. deres prospekt. der er 

ikke oplyst informationer på kapitalforvalteren. Den er primært investeret i USA som udgør 65,53 % 

af regionsfordelingen. Derefter er de regioner der vægter størst, Europa med 10,75 %, Japan med 

8,59 %, Storbritanien med 4,48 % og Canada med 4,05 %. Det hele er næsten investeret i aktier, 

med en mindre andel på 0,09% i kontanter og en mindre andel på 0,06% i andet. Aktierne er 

investeret i forskellige sektorer og her er de 5 største sektorer over 10 % som følgende, Teknologi, 

19,76 %, Finansielle tjenester 16,65 %, forbrugsvarer, 11,38 %, Sundhed, 11,38%, Industri 

10,85%. 

 
32 https://www.morningstar.nl/nl/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q2B4 
33 https://www.morningstar.ch/ch/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000ZTG8   
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 Begge fonde har en høj score på Morningstar Sustainability rating.  Det der umiddelbart taler for at 

den ene har klaret det bedre end den anden er kapitalforvalteren, hvor fonden som har præsteret 

det bedste afkast har haft de samme 2 siden stiftelsen af fonden. Hvorimod den anden er relativt 

nystiftet til sammenligning, samtidig med at der ikke oplyses en kapitalforvalter. Der også relativ 

stor forskel i hvilken regioner de har valgt at investere i. Her ses at den schweiziske fond har op 

mod 15% større andel i det amerikanske marked og dog 10% mindre teknologi sektoren. Her er 

det svært at se nogen sammenhæng mellem de gode ratings på Sustainability og Carbon Risk 

score i forhold til deres afkast, der er alligevel en forskel på ca. 71 % for perioden34  

6.0 Diskussion 

Gennem processen for at skrive rapporten, har vi gjort os en del overvejelser til forbedringer, nye 

synsvinkler og andre ting man med fordel kunne undersøge dybere. 

Rapporten er udarbejdet under forudsætningerne opstillet i vores afgrænsning, som med fordel 

kunne inkluderes i opgaven, for derved at belyse emnet yderligere. Vi har vurderet at det grundet 

opgavens størrelse, var mere relevant at fokusere på de medtagne dele, frem for de i 

afgrænsningen nævnte aspekter. 

 

En alternativ tilgang til rapporten kunne være at tage udgangspunkt i anden analyse model. Vi har 

gjort brug af CAPM i opgaven, men APT-modellen kunne give et andet synspunkt som tillige kunne 

forklare performance for investeringsfondene. CAPM er en en-faktor model, hvor APT er en flere 

faktor model, som kunne give et mere detaljeret billede af samme problemstilling.  

For regressionen gælder at perioden vi har for vores data, spænder over 30 måneder. I et optimalt 

set-up ville det være mere relevant at se på data over en længere periode, for at se en større eller 

mere klar tendens og forklaringsgrad.  Det kunne være interessant at genoptage samme 

problemformulering og underspørgsmål 7,5 år ude i fremtiden, med 10 års samlet data. 

Årsagen her er, at vi på det tidspunkt tillige har Sustainability Rating og Carbon Risk Score for 

samme periode. 

 

 

 
34 Se bilag 9.1. Figur 7. 
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Det kunne være interessant at foretage samme rapport over flere typer af markeder, og opstille 

mod forskellige benchmarks. Vores rapport har taget udgangspunkt i European Large-Cap Blend 

Equity fonde, og Global Large-Cap Blend Equity fonde. Man kunne opstille performance mod 

fonde baseret i Asien, Nordamerika, Sydamerika og lign. for at vurdere performance på globalt 

plan, og samtidigt efterse om der er en højere forklaringsgrad andre steder. 

Det kunne være interessant at gå endnu mere i dybden med fortolkningen af ESG og 

bæredygtighed og f.eks. gå med en tilgang, hvor man udvælger de 5 største investeringsforeninger 

i Danmark og interviewer kapitalforvalteren fra hver investeringsforening for at gå i dybden med 

hvordan de benytter ESG til at ekskludere eller inkludere virksomheder i en investeringsfond. 

Hvordan benytter de og tolker på data leveret fra et eksternt ratingbureau. Det kan også være de 

selv har en afdeling som leverer analyserne. Kan man som en større investeringsforening påvirke 

virksomheder til at træffe de rette valg og er det noget investeringsforeningerne aktivt gør? Det 

kunne også være interessant at undersøge de forskellige investeringsforeninger eksklusionslister 

for at undersøge om der er en sammenhæng mellem deres tilgang til at ekskludere virksomheder 

eller er stor forskel i de ekskluderet virksomheder.  

En anden vinkel kunne også være at kigge nærmere på de forskellige ratingbureauer og deres 

tilgang til at rate/score de forskellige virksomheder. Kan man overhovedet gøre det mere 

gennemsigtigt for investor i forhold til hvilken metode der er blevet brugt til at rapportere 

virksomhederne. Skal der sættes flere krav til virksomhederne som rapporterer informationerne 

videre. Det er i hvert fald nogle interessante vinkler og gå i dybden med.         

 

Et helt andet aspekt som kunne være interessant at belyse kunne være ’’behavioural finance’’ 

delen i investering. Som beskrevet i vores indledning, er vores kendskab til bæredygtighed 

“gammel”, og vores interesse lige så. Men hvordan ser det ud for andre mennesker? Hvordan er 

tilgangen til bæredygtighed andre steder i verden? Kunne man ledes til at tro, at bæredygtige 

investeringer, i virkeligheden er en trend som kun ses i den grad som vi ser den, her i Europa? 

Eller er der tale om en global tilgang til bæredygtighed, som alle forsøger at gøre bedre end andre, 

og derved skaber et nyt og større marked end hidtil set? Alene belysningen af bæredygtighed, og 

selve definitionen af bæredygtighed er et særdeles populært emne. Men hvor bæredygtige er 

investeringsfondene egentligt?  
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Et stort spørgsmål kunne også være, om folk er villige til at gå på kompromis med et potentielt 

afkast for at skabe en bedre verden i morgen, end den vi har i dag. Altså er tilgangen til 

investeringer, at det skal være så bæredygtigt som overhovedet muligt, uden tanke på afkast. Eller 

er det i virkeligheden ønsket om at opnå et højere afkast grundet tendensen i bæredygtighed? 

Med ovenstående kunne man med fordel undersøge emnet ‘Impact investment’, og undersøge 

hvordan det fungerer, og om det kunne have en målbar fordel eller måske endda ulempe? 

7.0 Konklusion 

Vores rapport har haft til formål at undersøge problemet opstillet i vores problemformulering:  

 

“Hvordan kan investeringer i bæredygtige fonde, forsvares i et moderne investeringsmarked?” 

 

Vores fremgangsmåde har derfor været at opstille en række underspørgsmål til belysning af vores 

problemformulering. Vi har foretaget performanceanalyser, regressionsanalyser samt gennemgået 

baggrunden for bæredygtige investeringsfond.  

Overordnet har udviklingen og fokus på bæredygtighed været undervejs længe. Det er stadigvæk 

ikke en helt klar måde at definere bæredygtighed helt konkret på, da man benytter forskellige 

begreber som ansvarlige investeringer, ESG og bæredygtige investeringer. PRI har dog med 

udarbejdelse af 6 principper for ansvarlige investeringer, sørget for at fokusere på at integrere ESG 

internationalt og helt specifikt på investeringsdelen som berører investeringsfondene. Det er et 

område som er under udvikling både for investeringsforeningerne som i forvejen er underlagt et 

omfattende regelsæt som vi kender som MIFID 2. Yderligere tiltag er der foretaget i EU med 

disclosureforordningen som trådte i kraft d. 10.03.2021. Definitionen af en bæredygtig 

investeringsfond er en kompleks verden, da der findes over 30 internationale standarder og 

begrebsrammer, men hvor en del af den rapportering der sker fra virksomhedens stadigvæk, er 

frivillig og derfor kan være meget forskellig. Discolsureforordningen er dog et step i den rigtige 

retning i forhold til at regulere dette og sætte endnu større krav til den enkelte investeringsfond i 

forhold til hvorfor den har betegnelsen bæredygtig og hvor investor kan læse dette i deres 

prospekt. Alene FN’s verdensmål som skal sikre bæredygtig udvikling for planeten og dens 

mennesker er sat til at sikre udvikling frem til 2030 og som den ser ud i dag er det ikke et fokus 
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som bliver mindre og derfor er der god plads til at bæredygtige investeringer kan sikre deres 

berettigelse i fremtiden. 

Vi har valgt at gå med definitionen fra Morningstar Sustainability rating som scorer en 

investeringsfond på en skala fra 1-5 glober, hvor 5 glober er den bedste rating. Bagved sår 

Sustainanalytics som er en af de førende markedsleverandører af ESG-analyser, hvilket taler for 

kvaliteten af ratingen, samt at de har analyser af mere end 10.000 virksomheder globalt. Yderligere 

har vi valgt også at inkludere fondenes, Carbon risk score, som også leveres af Sustainanalytics 

og er endnu et værktøj fra Morningstar som har fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed 

og som scorer en fond helt specifikt. 

Med disse værktøjer fra Morningstar kan man definere hvor bæredygtig en investeringsfond er og 

samtidig sammenligne investeringsfonde op imod hinanden på en sammenligneligt grundlag 

 

Resultaterne for performanceanalysen beretter om en relativ fin sammenhæng mellem 

performance for vores udvalgte investeringsfonde og tilhørende Sustainability Ratings og Carbon 

Risk Score. Vi har i analysen gennemgået de enkelte nøgletal, som alle påviser samme antagelse.  

Af performance analysen udtræder enkelte fonde på både god og dårlig vis.  

Antallet af “unikke” gode fonde er ikke stort. Vi har blot 1 som i særdeleshed fremgår som en 

særdeles god investeringsfond, der overgår sine benchmarks (MSCI World og MSCI World ESG 

Laders), er bæredygtig og samtidig fremstår med en lav Carbon Risk Score. For at besvare vores 

underspørgsmål, er konklusionen at ja, bæredygtige investeringsfonde kan skabe et mérafkast i 

forhold til benchmarks. 

For at bakke op om udtalelsen omkring mérafkast har vi foretaget regressionsanalyser. Formålet 

med disse er at påvise om der samtidigt er en signifikant statistisk forklaringsgrad mellem afkast og 

hhv. Sustainability Rating, Carbon Risk Score og de omtalte benchmarks. 

 

Af regressionsanalysen kan vi udtale, at der for 3 ud af de 4 overordnet regressioner vi har 

foretaget, kan accepteres en Nul-hypotese som lyder:  

 

“Fondene formår at lave et større afkast end benchmark.” 
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Desværre ses der ikke de ønsket høje forklaringsgrader af resultaterne. De fleste for “European” 

delen er tæt på 80%, men for Global ses den under 60% for det meste. Vi har gennem 

regressionerne forholdt os kritisk til resultaterne, og forkastet hvis ikke resultaterne har tilladt en 

forklaringsgrad samt t-stat og p-værdi i et acceptabelt niveau. Dertil har vi foretaget flere 

“gentagne” regressioner, fortsat med relativt ens forklaringsgrader.  

Vores konklusion er for denne del, at der ses en relativt forklarende sammenhæng mellem 

benchmark og fondsafkastene, men ikke nogen signifikant og entydig sammenhæng mellem 

afkast, Sustainability Rating og Carbon Risk Score. 

 

Den samlede konklusion på vores problemformulering er: 

 

Jævnfør vores rapport kan bæredygtige investeringsfonde forsvares såfremt investeringsfondene 

leverer en performance som minimum tilsvarende benchmarks. Dette i en periode som tillader en 

statistisk forklaring af en grad der tillader generel accept. Samt at de bevæger sig indenfor ESG-

kravene, som fortsat udvikles og reguleres. 
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9.0 Bilag 

9.1 Investeringsforening 

Figur 1 
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Figur 2 

 

 

9.2 Performance analyse 

Figur 1  
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Figur 3 

 

Figur 4
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Figur 5 

 

Figur 6 
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Figur 7 
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9.3 Regressionsanalyse 

Figur 1 

 

Figur 2 
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 Figur 3 

 

Figur 4 
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Figur 6 

 

Figur 7 
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Figur 8 
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Figur 10 
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Figur 12 
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Figur 14 
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Figur 16 
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Figur 18 
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Figur 20 
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Figur 26 
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Figur 28 
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Figur 30 
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Figur 32 
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Figur 34 
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Figur 38 
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Figur 40 
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Figur 42 

 

 

 


