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Abstract 

The purpose of this paper is to evaluate and examine the historical development in returns, risk 

and correlations of certain style factors. The goal of the performance analysis is to shed light on 

the actual development of factors, but also to assess whether the arguments for factor investing 

can be supported. In order to do so, I will compare the original Fama French factors HML, SMB, 

RMW, CMA and Momentum to MSCI Factor Indexes; Value, Quality, Growth, Low Vol., 

Momentum and ESG.  

 

Based on the performance analysis, the geopolitical environment and the macroeconomic 

development, I will also attempt to forecast which factor I believe will perform the best in the near 

future.  

 

Based on the performance analyses, I can conclude that the Fama French factors has experienced 

a steep decline in performance since the introduction of them – none of them has outperformed 

the market since 2003. The MSCI Indexes, however, has not experienced this decline due to the 

construction of these compared to the Fama French factors.  

Overall, the arguments behind factor investing, if constructed in the same manner as Fama 

French, cannot be supported since they do not deliver excess returns and the low correlations 

appear to be more synthetic rather than real.  

 

With the recent changes in economic activity, the political shift in America, and the conclusions of 

the performance analysis, I believe that the Value-factor will be the highest performer on a short 

term. The ESG-factor, however, seems to be in for the long run, and I expect this to be a factor in 

high demand for the next many years. The Quality-factor has been the most robust and best 

performer since the creation of it, and I believe it will continue to deliver decent results however, 

for the foreseeable future, I believe Value and ESG will outperform it.  
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Indledning 
Hvad er faktorinvestering? 
 

Faktorinvestering handler om at diversificere sin portefølje, ikke på aktivklasse, men på 

faktorbasis. Capital Asset Pricing Model (CAPM) byggede fundamentet omkring faktorinvestering i 

1964, hvor modellen forklarer prissætningen af aktiver ved brug af en enkelt faktor (beta), der 

beskriver hvordan aktivet bevæger sig i forhold til markedet. CAPM er senere blevet kritiseret, 

eller vurderet mangelfuld, på baggrund af netop det faktum, at modellen udelukkende fokuserer 

på en enkelt faktor. Investorer og akademikerer indså, at en enkelt faktor ikke er nok til at 

definere udviklingen af samtlige aktiver i et bredt marked. Det inspirerede til udviklingen af Fama 

French 3-faktor modellen i 1992 – 1993. Modellen byggede videre på CAPM konceptet ved at 

tilføje size risk og value risk faktorer til markedsrisiko faktoren, beta, i CAPM-modellen. Ved at 

tilføje disse to faktorer bliver det muligt for modellen at tilpasse sig til det at outperforme 

markedet, hvilket gjorde det til en mere oplagt model at anvende til at evaluere manager 

performance.1  

Modellen er igennem tiden blevet udviklet yderligere og tilrettelagt til brug og benyttelse af flere 

forskellige faktorer. I 2014 byggede Fama og French videre på 3-faktor modellen ved at 

inkorporere profitability og investment.2 Årsagen til udbygningen var, at blandt andet Novy Marx 

(2012)3, Titman, Wei og Xie (2004)4 og andre mente, at 3-faktor modellen ikke var tilstrækkelig i 

forbindelse med estimering af forventede afkast, eftersom den missede en del af variationen i de 

gennemsnitlige afkast i relation til profitability og investment (RMW & CMA).  

 

Som ovenfor nævnt, går faktorinvestering ud på at skifte fokus fra dollar allocations til risk 

allocations. Ved at skifte fokus til risk allocations vil det opleves, at det hurtigt kan gennemskues, 

 
1 Fama, E. & French, K., (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial 
Economics, 33, 3-56 
2 Fama, E. and French, K. (September 2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper, Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2287202 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2287202     
3 Novy-Marx, R. (2012). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. 
4 Titman, S., Xie, F., &amp; Wei, J. (2004). Capital Investments and Stock Returns. The Journal of Financial and 
Quantitative Analysis: Cambridge University Press, 39(No. 4). 
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hvilke aktiver der er de risikodominerende i porteføljen. Derudover analyseres porteføljen nu ikke 

udelukkende på aktivklasser, men på dynamiske investeringsstile og risikofaktorer.5  

 

Faktorinvestering i sig selv kan være et uoverskueligt område, hvis det skal gøres efter bogen. Én 

ting er, hvordan de forskellige faktorer skal defineres, en anden er, at style factors generelt er 

konstrueret på baggrund af en long-short strategi. Se eksempelvis momentum, hvilken kan være 

besværlig for den normale investor at replikere. Det skyldes blandt andet, at momentum 

strategien typisk går ud på at købe vindere og sælge tabere. Det betyder, at der gås langt i 

vindende aktier og short i tabende aktier. Det er ikke alle investorer, der har mulighed for eller 

villighed til at benytte sådan en strategi og derudover kan transaktionsomkostningerne hurtigt 

stige til vejrs, da en portefølje baseret på trends kan have en meget høj turnover. Det, at der kan 

være høj turnover i sig selv, betyder, at investorer skal være meget tæt på markedet og konstant 

sørge for, at porteføljen er balanceret og optimeret i forhold til hvilke aktier, der for den 

pågældende periode kan defineres som vindere og tabere. Fama French faktorerne er generelt 

konstrueret igennem en long-short strategi - dette for at opnå en lav eller negativ korrelation mod 

de andre faktorer samt markedet, men også for at isolere selve faktor-præmien.  

 

Flere kapitalforvaltere har forsøgt at gøre faktorinvestering lettere for den enkelte investor ved at 

lave faktorindeks. MSCI, hvis data senere vil blive benyttet til udarbejdelse af analysen, har 

konstrueret flere forskellige faktorindeks, der alle er opbygget på baggrund af regler og kriterier 

for den pågældende faktor. Disse indeks afviger fra den originale long-short strategi benyttet af 

Fama French, hvilket under alle omstændigheder kan lede til spørgsmålet om, hvorvidt de er ”pure 

factor portfolios”. På samme tid, på grund af det mere simple setup, gør selve indeks løsningerne 

det nemmere og billigere for investorer at få en konkret faktoreksponering. Derved kan de også 

nemmere benyttes af de mindre erfarne investorer til at kopiere en ellers velkendt type af ”style 

investing”. 

 

 
5 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
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Hvorfor faktorinvestering?  
 

Faktorinvestering er blevet adopteret af store institutionelle investorer, og det er løbende blevet 

mere tilgængeligt for den almindelige investor. Det helt store argument bag investering i style 

factors er, at man kan opnå en markant større diversifikation, end hvis man udelukkende 

fokuserede på aktivklasse diversifikation, samt et højere risikojusteret afkast. Det påstås sågar, at 

man ved faktordiversifikation kan opnå en korrelation på 0, hvis ikke negativ (Ilmanen & Kizer). På 

baggrund af korrelationen, kan en veldiversificeret portefølje, der er baseret på faktorer, opnå en 

volatilitet/standardafvigelse, på næsten halvdelen af en portefølje, der diversificeres på baggrund 

af aktivallokering. Ifølge Ilmanen & Kizer (2012), er det ligeledes muligt at opnå en dobbelt så høj 

Sharpe ratio, eftersom korrelationerne og standardafvigelsen minimeres, samtidig med, at 

afkastet er højere på faktorerne.  

 

Når diversifikationen er bedre, korrelationen lavere og Sharpe ratio højere, hvad betyder det så i 

praksis? Ifølge Ilmanen & Kizer, giver det en faktorbaseret portefølje markant lavere drawdowns 

og bedre hedging under finansielle kriser. Baseret på deres data, var maksimum peak-to-through i 

februar 2009 lig -36% for en aktivklasse diversificeret portefølje, hvor det kun var lig -17% for en 

faktor diversificeret portefølje. De bedre resultater skyldes primært den lavere volatilitet tilknyttet 

faktorporteføljen.6 Grundet at nogle af faktorerne eftersigende performer under økonomisk 

tilbagegang, menes de ligeledes at fungere som et hedge imod det, der per CLI-indekset 

kategoriseres som økonomisk sammentrækning. 

 

En anden tilgang til faktorinvestering og hvorfor det bør benyttes, er Ang og Kjaer (2011) der 

beskriver, hvordan style factors skal ses som værende næringsstoffer til aktivklasserne, ligesom 

næringsstoffer er til mad. Det er ikke maden i sig selv, der leverer nødvendighederne, det er 

næringsstofferne. Derfor vurderer de, at faktorerne er det, der leverer drivkraften bag aktivers 

risikopræmier. Når man diversificerer sin portefølje baseret på aktivklasser, kan faktorerne 

komme til at overlappe, hvilket giver en falsk fornemmelse af spredning. Ved at basere porteføljen 

på faktorer, opnår investor også en dybere forståelse af de primære performance drivers i 

 
6 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
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porteføljen. Derfor er det vigtigt for investor at basere sin spredning på baggrund af de 

underliggende faktorer for at opnå en optimal diversifikation (Ang & Kjaer 2011).7  

 

Problemer og udfordringer med faktorinvestering? 
 

En af de tydelige og klare udfordringer ved argumentationen der antyder, at faktorinvestering har 

været den hellige gral, er at alle argumenterne er baseret på historiske data. Der nævnes i mange 

studier, at value aktier har outperformet relativt til vækstaktier, men ved at studere udviklingen 

over de sidste mange år, ses det tydeligt, at vækstaktier har outperformet value aktier i denne 

periode (i hvert fald på MSCI-indeks). Det understreger blot, at historiske afkast ikke er garanti for 

fremtidige afkast.  

 

Faktorinvestering har tidligere været en form for niche blandt investorer. Med tiden har flere 

taget denne form for style investing til sig, hvilket sammen med teknologisk udvikling, har gjort at 

der er større adgang til faktorerne, hvilket resulterer i risk premiums, der er lavere end 

forventningerne. Artiklen Alice’s Adventures in Factor Land antyder ligeledes, at drawdowns kan 

blive værre end forventet, samt korrelationerne er højere end Ilmanen og Kizer argumenterede i 

deres artikel.8  

 

Givet at de lave korrelationer er et af de største argumenter for faktorinvestor, er det en stor 

udfordring, hvis disse er højere end forventet. Hvis de forskellige faktorer begynder at bevæge sig 

mere ensartet end først antaget, vil det have en katastrofal effekt på den påståede 

diversifikationseffekt. Ilmanen og Kizer antager, at faktorerne ikke bevæger sig ens, samt at 

faktorerne vil opføre sig ”normalt” under finansielt stress. Normalvis kan det ikke antages, at 

faktorer eller aktivklasser opfører sig normalt under sådanne vilkår, hvorfor det generelt kan siges, 

at hvis muligheden for at faktorer kan blive mere korreleret under finansielt stress ignoreres, så 

 
7 Ang, A., and K. Kjaer. "Investing for the Long Run." Working paper, 2011. Retrived from: 
https://www8.gsb.columbia.edu/sites/financialstudies/files/files/investinglongrun.pdf  
8 Arnott, R., Harvey, C., Kalesnik, V. and Linnainmaa, J., 2019. Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That 
Plague Factor Investing. 
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ignoreres det ligeledes, at faktorer måske ikke giver den ønskede diversifikationsgevinst som først 

antaget.  

 

Ilmanen og Kizer lægger i deres artikel (The Death of…) stor vægt på, at markeder til dels ikke er 

efficiente, og at den premium, man kan opnå igennem faktorinvestering, kommer igennem 

arbitrage muligheder.9 Såfremt at markederne er efficiente, bør disse arbitrage muligheder alt 

andet lige forsvinde i stort set samme øjeblik, som de opstår. Dette beskrives blandt andet i Alice’s 

Adventures in Factor Land, hvor det argumenteres, at i forbindelse med at investorer opsøger 

arbitrage, forsvinder netop muligheden for dette grundet en overflod af investorer.  

Når investorer flokkes om faktorerne, og arbitrage mulighederne forsvinder igennem udvanding, 

vil afkastet dermed forringes og forventeligt få transaktionsomkostninger til at stige. Ifølge deres 

analyse, er der ikke én faktor, der har leveret merafkast siden 2003.10 I analysesektionen vil jeg 

forsøge at vurdere, hvorvidt denne påstand kan understøttes.  

 

Ifølge Lioui & Tarelli, varierer faktorernes alpha og beta markant over årene, hvilket betyder at 

alpha i flere perioder har været negative. Med så stor variation i faktorernes alpha og beta, vil 

investor reelt set skulle time deres investeringer for at opleve et merafkast i forhold til 

markedet.11 Såfremt investeringer i faktorer skal times, må det alt andet lige betyde, at 

størstedelen af faktorinvestorer enten taber penge eller opnår minimale afkast. Da det generelt er 

utroligt svært, hvis ikke tæt på umuligt, for den almindelige investor, at time markedet.  

Problemformulering 
 
Begrebet style investing, eller faktorinvestering, har siden introduktionen af begrebet udviklet sig 

til at blive ekstremt populært blandt både institutionelle og private investorer. 

Hovedargumenterne bag faktorinvestering er, at investorer med fokus på faktorer kan opnå et 

merafkast og en bedre diversifikation end ved blot at fokusere på klassisk aktivallokering.  

 
9 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
10 Arnott, R., Harvey, C., Kalesnik, V. and Linnainmaa, J., 2019. Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That 
Plague Factor Investing. 
11 Lioui, A. and Tarelli, A., Factor Investing for the Long Run (February 4, 2020). Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=3531946 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3531946 
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Med udgangspunkt i hovedargumenterne bag faktorinvestering, søger jeg at vurdere, hvordan 

afkast, risiko og korrelationerne mellem faktorerne har udviklet sig igennem historien, og om 

argumenterne for faktorinvestering kan understøttes.  

 

På baggrund af udviklingen imellem faktorerne søger jeg derefter at vurdere, om denne udvikling 

kan antyde, at vi ser imod et nyt skifte i forhold til hvilken faktor, der potentielt vil performe bedst 

i den kommende periode.  

 

I analysen vil der ikke blive indregnet transaktionsomkostninger og skat. Der vil heller ikke blive 

taget forbehold for investors mulighed, villighed eller evne til at benytte sig af style factors og 

long-short strategier.  

Til perspektivering, vil der dog blive henvist til og vurderet på, hvilke konsekvenser indregningen af 

nævnte elementer kunne have af effekt på konklusionen. 

 

Afhandlingen vil endvidere ikke forsøge at validere eller rekonstruere faktorerne. Hvordan 

faktorerne er konstruerede, vil jeg udelukkende redegøre for, så der kan tages forbehold for netop 

denne konstruktion i forbindelse med forklaring af data og nøgletal. Der søges ikke at vurdere 

hvorvidt konstruktionen er korrekt eller plausibel, men alene hvilken konsekvens selve 

konstruktionen har for konklusionen. 

Metode: 
 

Jeg vil i denne afhandling, ved hjælp af porteføljeteori, lave en performance analyse af fem Fama 

French faktorer: HML, RMW, CMA, Momentum og SMB, samt Mkt-rf. Dernæst vil jeg udarbejde 

selvsamme performance analyse af 6 MSCI-faktorer: Value, Quality, Low Vol., Momentum, Growth 

og ESG, samt MSCI-World som moderindeks.  

De første fire faktorer er direkte sammenlignelige, men de er defineret forskelligt, hvilket jeg vil 

beskrive i et senere afsnit. Growth er medtaget, da et af de helt store emner i de finansielle 

medier over de sidste mange år, har været forholdet mellem vækst- og value aktier, og hvorvidt vi 
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ser imod et skift fra vækst til value. Formålet med performance analysen er at kunne vurdere, 

hvilke faktorer der har performet bedst samlet set igennem tiderne, og i de forskellige perioder.  

 

For at beregne de gennemsnitlige afkast på faktorerne vil der udelukkende blive benyttet 

geometriske afkast, da aritmetiske vil give for høje værdier.  

 

Formålet med denne opgave er også at vurdere, om der har været skift i hvilken faktor, der har 

performet bedst igennem forskellige makroøkonomiske perioder, samt hvorvidt et nyt skifte kan 

være på vej. Derfor vil performance analysen tage udgangspunkt i hele perioden, 1963 til 2020 og 

opdelt i perioderne 1963 til 1980, fra 1981 til 1994, fra 1995 til 2004, fra 2005 til 2013, samt fra 

2014 til 2020. Begrundelse for valg af perioder beskrives i et senere afsnit.  

 

For at vurdere hvorfor en given faktor potentielt måtte performe bedre end de andre faktorer  

samt markedet, vil jeg tage forbehold for de makroøkonomiske vilkår såsom renteudviklingen og 

de øvrige markedstrends, der måtte være aktuelle i den givne periode.  

 

Jeg vil ligeledes beregne korrelationer mellem markedet og de enkelte faktorer, da et af de største 

argumenter for faktorinvestering er, at de forskellige faktorer er lavt, hvis ikke negativt, korreleret 

med markedet og andre faktorer. Investor vil derved eftersigende opnå større 

diversifikationseffekt end ved almindelig aktivklasse-diversifikation.  

På baggrund af data og eksterne kilder, vil jeg forsøge at vurdere, hvorvidt faktorinvestering giver 

den diversifikationsgevinst, som ofte forbindes med det.  

 

Data til udarbejdelse af analysen er fundet via Dartmouths database, der tager udgangspunkt i 

Fama French-modellerne og de tilknyttede faktorer. De data, jeg vil sammenligne med, er 

modtaget fra Nykredits Credit & Equity Research team, som er baseret på MSCI-data.  

 

Givet at data kommer fra forskellige databaser, vil der være forskellige definitioner på faktorerne, 

hvilket vil blive uddybet i et kommende afsnit. Derudover er Dartmouths data beregnet og 

fremlagt på månedsbasis som excess returns, hvor MSCIs data viser kursudvikling på daglig basis. 
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Derfor beregner jeg først daglige afkast på MSCIs data, hvorefter disse ganges op med et 

gennemsnitligt antal månedlige handelsdage på 20, så de dermed matcher de samme tidsstep 

som Fama French og dermed bliver sammenlignelige.  

Det samme vil gøre sig gældende for standardafvigelsen på MSCI-afkastene, hvor jeg vil benytte 

mig af kvadratrodsreglen, der siger, at standardafvigelsen vokser med kvadratroden til tiden. 

Dermed ganges den daglige standardafvigelse op med 4,47 for at få standardafvigelsen på 

månedsbasis.  

 

Jeg har valgt at gange MSCIs data op med et gennemsnitligt antal handelsdage pr. måned, da jeg 

ikke mener, at jeg opnår en større merværdi i forhold til, hvis samtlige syv MSCI-indeks skal 

omregnes til månedlige afkast for derefter at beregne geometriske afkast på disse. Samtidig vil de 

marginale forskelle i afkast og standardafvigelse forventeligt ikke have en effekt på konklusionen, 

da formålet med opgaven ikke er at se præcis, hvad afkastet har været for en given periode, men 

nærmere hvordan udviklingen på tværs af faktorer har set ud igennem perioderne.  

Derved vil omregningen til månedlige afkast, fremfor at gange op med et gennemsnitligt antal 

handelsdage, ikke have en effekt, da metoden for beregning af afkast er ens på tværs af MSCI-

faktorerne og dermed fortsat belyser den reelle udvikling på tværs.  

Et eksempel er her lavet med Growth, der viser et geometrisk afkast beregnet på månedsbasis er 

lig 0,4909% for hele perioden, hvor et geometrisk afkast for hele perioden beregnet på dagsbasis 

og ganget med 20 er lig 0,4928% 

 

For at fastholde de sammenlignelige forhold, vil den risikofrie rente fra Fama Frenchs data blive 

benyttet i udregningen af Sharpe ratio for MSCI-faktorerne. I de oprindelige Fama French data er 

der ikke oplyst en risikofri rente for månederne efter oktober 2020, hvorfor renten for disse 

perioder er fremskaffet fra FRED. Renten her er opgjort på dagsbasis hvorefter jeg omregner 

denne til en gennemsnitlig månedlig rente for at have samme tidsstep som Fama French.12 

 

 
12 Board of Governors of the Federal Reserve System (US), 1-Month Treasury Constant Maturity Rate [DGS1MO], 
retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; https://fred.stlouisfed.org/series/DGS1MO, April, 2021.  
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Faktorerne: 
 

Som nævnt i metodeafsnittet, vil denne afhandling tage udgangspunkt i Fama & Frenchs 5 faktorer 

for at vurdere, hvordan disse har udviklet sig igennem årene siden 1963 og frem til 2020. De 5 

faktorer er HML, SMB, RMW, CMA og Momentum. Til sammenligning, vil jeg tage udgangspunkt i 

6 MSCI-faktorer for at vurdere, om udviklingen har været ens, eller om der er forskel i data. Givet 

at definitionerne på faktorerne, samt konstruktionen af dem, er forskellig, dækker MSCI-

faktorerne til dels Fama & French faktorerne, men ikke fuldstændigt.  

MSCI har for eksempel både en small cap faktor og en large cap faktor, så da denne ikke er 

tilnærmelsesvis ens og et forsøg på at opsætte den sammenligneligt med Fama Frenchs SMB ikke 

vil give et sammenligneligt billede, er denne udeladt. Ligeledes har MSCI en value og growth 

faktor, hvor Fama French har HML, - derfor er både value og growth inkluderet til sammenligning. 

De 6 MSCI-faktorer der vil blive benyttet er Value, Growth, Quality, Low Vol., Momentum og ESG. 

Den sidstnævnte ESG-faktor er inkluderet da denne afhandling søger, udover at analysere den 

historiske udvikling i faktorernes afkast, at vurdere om der er sket skift imellem hvilke faktorer, der 

historisk har performet bedst, samt hvorvidt det er muligt at vurdere, om et nyt skifte er på vej. 

ESG-faktoren er en relativ ny faktor der, især i de senere år, har været meget fokus på, hvorfor 

denne potentielt kan hjælpe med at bevidne hvorvidt et nyt skifte er på vej eller allerede er i gang.  

 

Alle Fama French faktorerne er dannet på baggrund af samtlige aktier i NYSE, AMEX og Nasdaq 

(efter 1972). NYSE aktier bliver af CRSP rangeret på baggrund af størrelse (pris gange antal aktier), 

hvor medianen bruges til at splitte NYSE, AMEX og Nasdaq (efter 1972) i to grupper, små og store 

virksomheder. Eftersom størstedelen af aktierne i AMEX og Nasdaq er mindre end i NYSE, er 

vægtene her ikke proportionale. Det betyder at ca. 3.616 ud af 4.797 er små virksomheder, men 

de tæller stadig kun 8% af den samlede værdi af de to størrelsesgrupper. Derefter konstrueres 

porteføljerne ved at benytte 6 value-vægtede porteføljer baseret på size og book-to-market, 6 

value-vægtede porteføljer baseret på size og operating profitability, samt 6 value-vægtede 

porteføljer baseret på size og investment. Mkt-rf er Fama & Frenchs proxy for markedsfaktoren, 
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der baseres på det merafkast markedet, som før defineret, har givet i forhold til den risikofrie 

rente, som i deres beregninger er en 1-måneds t-bill.13  

For at fange de såkaldte faktor-premiums, benytter Fama French sig af en long-short strategi. 

Generelt går en long-short strategi ud på at shorte eksempelvis markedet og benytte udbyttet fra 

short positionen til at købe den ønskede faktor-portefølje igennem en LS-manager som 

supplement til investors allerede placeret long-position i markedet. Ved at skabe en portefølje 

under disse vilkår opnår en investor en faktor-premium der er minimalt korreleret med 

markedet.14 Samme koncept er benyttet i konstruktionen af faktorerne, hvor der købes en type 

virksomhed og sælges en anden, hvilket alt andet lige giver en lav korrelation til markedet. 

 

Nedenfor fremgår definitioner på de forskellige investeringsstile såvel som konstruktionerne af de 

enkelte faktorer.  

 

Fama French faktorer:  
 
HML (Value):  
 
HML er den faktor, der måler merafkastet af value aktier, som er aktier med relativt lave 

værdiansættelser sammenlignet med vækst aktier. Graham og Dodd var de første til at berette om 

denne value tilgang, og flere investorer har siden taget stilen til sig – den måske mest kendte 

værende Warren Buffet. Selvom der ikke er tvivl om, at value faktoren findes, har flere undret sig 

over selve dens eksistens.  

Dette beskrives blandt andet i Zhaang, 200515 og Cochrane, 199116, i et perspektiv i forhold til 

efficiente markeder, hvor merafkastene fra value aktier stammer fra den højere risiko, som 

 
13 Fama, E. F. & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial 
Economics, 33, 3-56 
14 Fama, K. & French, E. (2016). Long/Short Strategies. I: Fama/French Dimensional. Retrieved from: 
https://famafrench.dimensional.com/essays/longshort-investment-strategies.aspx  
15 Zhang, L. (2005, July 20). The Value Premium. Wiley Online Library. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1540-6261.2005.00725.x.  
16 Cochrane, J. (1991). Production-Based Asset Pricing and the Link Between Stock Returns and Economic Fluctuations. 
The Journal of Finance, 46(1), 209–237. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb03750.x  
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investor påtager sig ved at investere i virksomheder med en høj gældsandel, som er mindre 

profitable i forhold til vækst aktier og generelt er cykliske af natur.  

 

I analysen defineres og beregnes denne faktor med baggrund i Fama-French modellen som HML: 

det gennemsnitlige afkast på to value porteføljer minus det gennemsnitlige afkast af to growth 

porteføljer: ½ (small value + big value) – ½ (small growth + big growth). 

 

SMB (Size):  
 
SMB måler det merafkast, investor har fået ved at investere i small-cap virksomheder fremfor 

large-cap virksomheder. Fama French har leveret det mest kendte studie på dette, selvom denne 

premium tidligere er fremvist af Banz (1981)17.  

I analysen defineres og beregnes denne faktor med baggrund i Fama-French modellen som SMB, 

der defineres ud fra det gennemsnitlige afkast med baggrund i 9 små aktieporteføljer minus det 

gennemsnitlige afkast af 9 store aktieporteføljer:  

 

SMB (B/M) = 1/3 (small value + small neutral + small growth) – 1/3 (big value + big neutral + big 

growth)  

SMB (OP) = 1/3 (small robust + small neutral + small weak) – 1/3 (big robust + big neutral + big 

weak) 

SMB (INV) = 1/3 (small conservative + small neutral + small aggressive) – 1/3 (big conservative + 

big neutral + big aggressive)  

 

SMB = 1/3 (SMB (B/M) + SMB (OP) + SMB (INV))   

 

 

 

 

 
17 Banz, R. W. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks. Journal of Financial 
Economics, 9, 3-18. 
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Momentum: 
 

Jegadeesh og Titman, 1993, fandt en tendens i, at en akties gode eller dårlige performance typisk 

varer ved over flere måneder - altså en form for momentum i udviklingen.18  

Denne faktor måles ved at tage ”winners minus losers” over en 1-12 måneds periode. Carhart 

fandt ligeledes frem til, at hvad der fremstod som alpha i mange mutual funds performance, var 

de enkelte fondes allokering eller følsomhed over for markedsmomentum (Bodie, Kane & Marcus, 

2021).19  

 

I analysen defineres og beregnes denne faktor med baggrund i Fama-French modellen som 

Momentum, hvor der tages udgangspunkt i seks value-vægtede porteføljer, baseret på størrelse 

og historiske afkast på 2-12 måneders basis. Momentum er derfor det gennemsnitlige afkast af to 

høje porteføljers historiske afkast minus det gennemsnitlige afkast på de to mindre porteføljers 

historiske afkast. Momentum-strategien går ud på at købe vindere og sælge tabere, hvorfor en 

komplet komposition af faktoren kræver, at investor er villig til og har adgang til, at shorte aktier.  

 

Mom = ½ (small high + big high) – ½ (small low + big low)  

 

RMW (Quality):  
 

Det er flere gange bevist, at virksomheder, hvor analytikere og eksperter forventer gode 

regnskaber, udviser en positiv udvikling i aktiekursen efter regnskaber, der lever op til, eller 

overgår forventningerne, samt det modsatte for negative forventninger. RMW-faktoren er dermed 

tæt relateret til en virksomheds evne til at have god indtjening. Novy-Marx (2012) viste senere hen 

ligeledes, at profitable virksomheder har set markant bedre udvikling end ikke profitable 

 
18 Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market 
Efficiency. The Journal of Finance, 48(No. 1.). doi: 
http://www.business.unr.edu/faculty/liuc/files/BADM742/Jegadeesh_Titman_1993.pdf 
19 Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). Investments 12th Edition. McGraw- Hill Education. 
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virksomheder, på trods af at værdiansættelserne ofte er højere i de profitable virksomheder.20 

Fama & French inkorporerede derefter denne faktor i deres 5-faktor model i 2014.21 

 

Fama & French konstruerer denne faktor ved at tage udgangspunkt i det gennemsnitlige afkast på 

to porteføljer af virksomheder med robust driftsoverskud minus to porteføljer af virksomheder 

med svagt driftsoverskud.  

 

RMW = ½ (small robust + big robust) – ½ (small weak + big weak)  

 

CMA (Low Vol.):  
 
Low volatility aktier (CMA) kan ofte kædes sammen med kvalitets aktier, eftersom kvalitetsaktier 

ofte er associeret med lavere risiko. Dette betyder, at når det er vist og dokumenteret at 

kvalitetsaktier i en længere periode har oplevet succes, vil det forventeligt ligeledes bevise, at 

denne succes overlapper med low volatility aktiers succes. Der vil dog forventeligt være forskelle, 

da selv kvalitetsaktier kan opleve store udsving undervejs og selve CMA-faktoren ikke konstrueres 

på baggrund af kvaliteten i virksomhederne, men i stedet af deres volatilitet og ”investments” 

strategi.  

Den første til at studere og dokumentere dette var Black (1972), der senere fik opbakning fra 

Haugen og Baker. Det interessante ved netop denne faktor er, at det modstrider CAPMs antagelse 

om, at investor skal kompenseres med et højere forventet afkast desto højere risiko investor er 

villig til at påtage sig. Her dokumenteres det altså, at investor får et højere forventet afkast ved at 

købe aktier med lav volatilitet fremfor aktier med høj volatilitet.  

 

Fama-French konstruerer faktoren ved at tage det gennemsnitlige historiske afkast på to 

konservative investment porteføljer minus det gennemsnitlige afkast på to aggressive investment 

porteføljer. I denne konstruktion viser de dermed, hvordan virksomheder, med en mere 

 
20 Novy-Marx, R. (2012). The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium. 
21 Fama, E. and French, K. (September 2014). A Five-Factor Asset Pricing Model. Fama-Miller Working Paper, Available 
at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2287202 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2287202     
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konservativ investeringsstrategi og dermed defensiv tilgang, har givet et merafkast i forhold til 

virksomheder med en mere aggressiv investeringsstrategi.  

 

CMA = ½ (small conservative + big conservative) – ½ (small aggressive + big aggressive) 

MSCI Faktor Indeks, datasæt 
 

MSCIs data er alle baseret på data fra MSCI Faktorindeks, der er fremskaffet igennem Nykredits 

Credit & Equity Researchs arkiver. Grundet at data kommer fra to forskellige kilder, og MSCI som 

udgangspunkt er baseret på indeks, vil analysen tage udgangspunkt i data hver for sig, for derefter 

at sammenligne performanceanalysen.  

Alt data er opgjort på dagsbasis, i lukkekurser, og strækker sig tilbage til 1997 – på nær ESG, som 

er en forholdsvis ny faktor, hvorfor data kun strækker sig tilbage til oktober, 2007. I 

sammenligningen imellem Fama French og MSCI-data, vil der udelukkende blive sammenlignet på 

de faktorer, der er fælles for begge for ikke at sammenligne æbler og pærer. Dog vil de faktorer, 

der ikke er ens på tværs, blive analyseret i sammenhæng med datasættene fra samme kilde. 

Endvidere vil analysen af faktorerne blive benyttet i forsøget på at vurdere, hvilken faktor der vil 

performe bedst i den kommende periode, og om hvorvidt der er et skifte på vej.  

 

MSCI-faktorer:  
 

Value: 
 

Fundamentet for value investering er, at billigere aktier outperformer dyre aktier på lang sigt. Især 

i økonomisk fremgang, altså når CLI-indekset stiger og er over 100, har value investering været 

fordelagtigt. Typisk defineres value på baggrund af multipler såsom earnings, pris i forhold til 

udbytter, book value med flere. Ifølge MSCI afhænger definitionen af den enkelte akademiker og 

investor, hvorfor de har valgt at lave et indeks baseret på tre forskellige ratios på sektor relativ 

basis:  
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Forward Price to Earnings (Fwd P/E)  

Enterprise Value/Operating Cash Flows (EV/CFO) 

Price to Book Value (P/B) 

 

Ved at definere value-faktoren igennem en kombination af ratios forsøger MSCI at undgå ”value 

traps”, da de blandt andet fokuserer på Forward P/E og helhedsvurderinger af virksomheder 

igennem enterprise value. 22 Årsagen til brugen af forward P/E er, at man ved at dividere den 

nuværende aktiekurs med et estimat for EPS får en forventet P/E i stedet for en historisk, og 

nøgletallet kan derved bedre bruges til at udarbejde værdiansættelser på virksomheder.  

 

Det er værd at bemærke, at der fortsat udelukkende fokuseres på håndgribelige og finansielle 

parametre og ikke uhåndgribelige faktorer, hvorfor der kan stilles spørgsmål ved, om value 

udelukkende er defineret på baggrund af finansielle nøgletal. Definitionen af en faktor kan alt 

andet lige være altafgørende for udfaldet af analysen og især i en sammenligning af data fra 

forskellige kilder. 

 

Quality:  
 

MSCI definerer quality som værende virksomheder med robuste forretningsmodeller og holdbare 

konkurrencemæssige fordele. Derudover er quality kategoriseret som en defensiv faktor, hvilket 

betyder, at de oftest performer i perioder med økonomisk sammentrækning - altså når CLI-

indekset falder og er under indeks 100. I fastsættelsen af quality-faktoren benyttes tre finansielle 

nøgletal:  

 

Return on Equity – Hvor effektivt virksomheden benytter investeringer til at øge indtjeningen 

Debt to Equity – Gæld I forhold til egenkapital 

Earnings variability – Hvor stabilt indtjeningen er steget 

 

 
22 Factor Focus: Value. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from:  https://www.msci.com/documents/1296102/8473352/Value-

brochure.pdf/314b005a-d48d-4a61-82ab-cf9ab6ee17e7  
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Ovenstående nøgletal bruges til at finde virksomheder med lav gearing, stabil vækst i indtjeningen 

og høj profitabilitet.23 Baseret på definitionen af quality-faktoren, bør denne fungere som god 

diversifikation til faktorer, såsom value, i tider med økonomisk modgang.  

 

Low Volatility: 
 

Low Volatility strategien baserer sig på at finde virksomheder, der forventes og estimeres til at 

have mindre udsving end andre aktier. Derved kategoriseres denne faktor også som værende en 

defensiv strategi, der historisk har vist sig at være god under økonomisk sammentrækning, altså 

når CLI-indekset falder og er under indeks 100. På den måde minder Low Volatility til dels om 

Quality-faktoren, som jeg kort beskrev i sammenhæng med CMA-definitionen.  

Faktoren benyttes primært til minimering af udsving fremfor maksimering af afkast, hvorfor denne 

faktor har fundet vej til porteføljerne hos de investorer, der ønsker at reducere deres risiko under 

markedsnedture, men som fortsat ønsker en eksponering mod markedet.  

 

Ifølge MSCI har faktoren vist sig at levere et merafkast i forhold til markedet over længere 

perioder, hvilket som før nævnt, modsiger CAPM og udsagnet om at investorer skal kompenseres 

med højere afkast for højere risiko. Det primære fokus ved en Minimum Volatility strategi er at 

opnå regional og global spredning mod aktier, der potentielt har lavere risiko og volatilitet, hvilket 

skulle lede til et højere risikojusteret afkast.  

 

Jævnfør MSCI har indekset ligeledes oplevet lavere volatilitet og mindre drawdowns end dets 

moderindeks, MSCI World, i finansielle krisetider. MSCIs low volatility indeks er sat sammen 

igennem en optimerings proces, der er blevet kalibreret til, at de specifikke mål for geografisk-, 

sektor- og stilmæssig eksponering bliver opnået uden at opnå for høj volatilitets risiko i sig selv. 

Uden optimeringsprocessen kan investor nemt få en for stor eksponering mod andre faktorer, der 

 
23 Factor Focus: Quality. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: 

https://www.msci.com/documents/1296102/8473352/Quality-brochure.pdf/f6a1a3b2-e914-46ba-861a-

1a4a7c8cc41c  
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vil modarbejde low volality strategien.24 Dermed vil denne faktor alt andet lige få eksponering 

mod andre faktorer, dog kun mod de virksomheder som overholder kriterierne for en lavere 

volatilitet.  

 

Momentum:  
 

Momentum-strategien går på, at aktier der performer vil fortsætte med at performe i en 

kommende periode, hvorfor den performer bedst i tider, hvor der er fortsættende trends. Et 

eksempel på dette kunne være at købe bæredygtige, grønne aktier eller teknologi aktier i 2020 og 

shorte value eller industri aktier. Strategien betyder overordnet set at investor køber vindere og 

sælger tabere, hvorfor denne strategi generelt kan være besværlig og dyr at beherske, samt at 

ikke alle investorer har midlerne eller mulighederne for at benytte sig af en komplet momentum-

strategi.  

 

MSCIs momentum indeks måler og sammensættes efter:  

 

Risk-adjusted excess returns: der overstiger benchmark over en 6 måneders periode.  

Risk-adjusted excess returns: der overstiger benchmark over en 12 måneders periode.  

 

MSCIs momentum-indeks er ikke konstrueret med samme long-short strategi som Fama Frenchs, 

der ses på ovenstående definition, hvorfor dette er en long-only strategi.  

Som nævnt under definitionen af momentum i Fama French, var de første til at identificere 

momentum faktoren Narasimham Jegadeesh og Sheridan Titman i 1993, som viste at strategien at 

købe aktier der har gjort det godt og sælge aktier der har gjort det dårligt, leverede markante 

positive afkast over en 3 til 12 måneders periode.25 Mange akademikere har siden da studeret 

 
24 Factor Focus: Volatitility. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: 

https://www.msci.com/documents/1296102/8473352/Volatility-brochure.pdf/f9cac8cb-f467-470d-9292-

0298a597799e  
25 Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market 
Efficiency. The Journal of Finance, 48(No. 1.). doi: 
http://www.business.unr.edu/faculty/liuc/files/BADM742/Jegadeesh_Titman_1993.pdf  
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momentum-faktoren og fundet dens tilstedeværelse. Dog er der forskellige holdninger til, hvor det 

merafkast, faktoren eftersigende leverer, kommer fra. Nogen mener, det er fra den ekstra risiko 

investor påtager sig, hvor andre mener, at den kommer fra inefficiente markeder med forsinkede 

prisreaktioner på selskabsspecifikke nyheder. 26 Et eksempel på dette kunne være den 

prisreaktion, vi så i Tryg aktien under emissionen i marts, hvor mange analytikere undrede sig over 

de voldsomme reaktioner, når denne emission jo reelt set havde været et kendt faktum længe.  

 

Generelt har momentum strategien haft det svært under finansielle kriser. Derfor har MSCI 

forsøgt at lave et indeks, der er baseret på risikojusteret performance med det formål at formildne 

momentum nedture og minimere unødvendig omsætning. Dette er blandt andet blevet gjort ved 

at sløjfe short-positionerne. 

 

Growth:  
 

Growth strategien går ud på at finde aktier med vækstpotentiale igennem historiske indtjening, 

salg og forventet høj fremtidig indtjening. Ifølge MSCI, kan en udfordring med growth-strategien 

være, at hvis man benytter en simpel udvælgelsesstrategi, opnår man uhensigtsmæssig 

eksponering mod virksomheder med for høj prissætning, volatilitet og for lav kvalitet. I et forsøg 

på at undgå dette benytter MSCI sig af GARP, growth at a reasonable price. Formålet med GARP er 

at undgå at betale for meget for potentielle vækstaktier.  

 

Ifølge MSCI har Growth faktoren, hvis den har formået at ikke at have eksponering mod andre 

faktorer, leveret merafkast i forhold til MSCI ACWI, samt lave korrelationer med de andre faktorer. 

Dette bør gøre Growth attraktivt i forbindelse med diversifikationen i en portefølje.27  

 

 
26 Factor Focus: Momentum. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: 

https://www.msci.com/documents/1296102/8473352/Momentum-brochure.pdf/b16eab4e-1dca-4b32-80e0-

6645d7bd748a  
27 Factor Focus: Growth. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from:  https://www.msci.com/documents/1296102/8473352/MSCI-

SingleFactor-Growth.pdf  
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Det er svært at definere, hvilken konjunkturcyklus growth-strategien vil performe bedst i, men 

typisk vil vækstaktier være gode i lavrentemiljøer, da de typer af virksomheder typisk er afhængige 

af mulighed for billig gældsfinansiering. Samtidig vil det ofte ses, at disse typer af virksomheder 

typisk vil blive presset under tider med rentestigninger, da de er prisfastsat og tilbagediskonterede 

med lavere renter. Primo 2021 har været et godt eksempel på dette, hvor vi har set, hvordan 

mange vækstaktier, især i Nasdaq indekset, har været under pres på grund af de voldsomme 

rente-spikes.  

 

ESG: 
 

ESG er en faktor, der historisk ikke har været populær eller efterspurgt, men om noget har 

udviklet sig til en mega-trend. Investorer er i de senere år begyndt at blive mere og mere 

opmærksomme på bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer. Modsat de andre faktorer er 

ESG-faktoren ikke baseret på finansielle faktorer. I stedet fokuseres der på en virksomheds evne til 

at tage forbehold for blandt andet klimaet, social ansvarlighed og en virksomheds governance. 

Efterspørgslen for disse ikke finansielle faktorer er steget igennem de senere år, og investorer 

forsøger at indarbejde disse i deres analyser omkring potentielle risici og vækstmuligheder. Med 

stigende politisk fokus kommer virksomhederne under pres for at overholde blandt andet FNs 17-

verdensmål og Pariseraftalen, hvilket investorer har taget med i deres analyser i håbet om at finde 

de grønne vindere.  

 

MSCIs ESG-indeks er baseret på et multifaktor indeks, hvor formålet er at opnå maksimal 

eksponering mod de forskellige faktorer samtidig med at opnå højst mulig ESG-profil på indekset i 

forhold til moderindekset, MSCI World. Derfor vil der være eksponering mod fire target faktorer, 

Value, Quality, Momentum og Size, samt specifikke mål for ESG-rating.28 Givet at der bevidst er 

eksponering mod andre faktorer, vil korrelationen mellem ESG-indekset og de respektive faktorer 

forventeligt være lavere end korrelationen mellem de andre individuelle faktorer. Helt konkret er 

ESG-indekset overvægtet imod de forskellige faktorer i forhold til MSCI World, som det ses i 

visualiseringen forneden.  

 
28 Factor Indexes. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: https://www.msci.com/factor-indexes  
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Bilag 1: MSCI ESG-faktor 

29 

Analyse:  
 
Begrundelse for valgte perioder:  
 

For at kunne vurdere hvordan faktorerne opfører sig i forskellige makroøkonomiske miljøer, har 

jeg valgt at inddele perioderne i tider, hvor der både har været økonomisk vækst og økonomisk 

modgang. Hver recession i de forskellige perioder udspringer af forskellige årsager, der er aktuelle 

i de enkelte miljøer. Derfor får jeg ved denne inddeling mulighed for at analysere, hvordan 

faktorerne påvirkes af de forskellige årsager til netop denne makroøkonomiske med- og modgang.  

 

Til denne opdeling har jeg blandt andet benyttet mig af Composite Leading Indicators, CLI-

indekset, hvilket er designet til at fremvise tidlige tegn på ændringer og skift i konjunkturcyklusser. 

Indekset analyserer fluktuationer i blandt andet økonomisk aktivitet. Med fokus på dette, kan 

indekset hjælpe med at levere kvalitative data fremfor kvantitative data omkring kortsigtede 

økonomiske bevægelser. Når indekset viser en stigning eller et fald i aktivitet, følger netop denne 

 
29 MSCI World Multiple-Factor ESG Target Index (USD. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: 

https://www.msci.com/documents/10199/da8be2fe-166d-462d-b03f-551a19840f6d  
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type af konjunkturcyklus ofte efter. Ved at se på indekset ses det, at CLI-indikatoren konsekvent 

har vist den efterfølgende konjunkturcyklus.  

Derved kan indekset også være en god indikator på hvilken periode vi vil se ind i, i kølvandet på 

COVID-19. Hvis der på baggrund af analysen ligeledes kan konkluderes hvilke faktorer, der 

performer bedst i de forskellige perioder, er det muligt, at der også kan konkluderes, eller 

forventes, om vi i den kommende periode vil se et skift i hvilke faktorer, der performer bedst.  

 

Som tidligere beskrevet, performer de forskellige faktorer bedst i de forskellige 

konjunkturcyklusser, hvilket netop CLI-indekset beskriver. De fire forskellige konjukturcyklusser 

der benyttes i indekset er henholdsvis genopretning, ekspansion, slowdown og 

sammentrækning.30 

 

Bilag 2: CLI-indeks for perioden 1963 - 2021 

31 

 
30 Composite Leading Indicators (CLI) Frequently Asked Questions (FAQs). (s.d.). I: OECD. Retrieved from: 

https://www.oecd.org/sdd/leading-indicators/compositeleadingindicatorsclifrequentlyaskedquestionsfaqs.htm  
31 Composite leading indicator (CLI). (2021). I: OECD. Retrieved from:  https://data.oecd.org/leadind/composite-

leading-indicator-cli.htm     
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På baggrund af CLI-indekset har jeg valgt at inddele min analyse i de følgende perioder.  

 

1963 til 1980 

Her kan det ses, at vi starter med en ekspansion, hvorefter vi i 70’erne oplever en voldsom 

sammentrækning og indekset falder under 100. Derefter opleves en markant stigning og kraftig 

ekspansion, der er hårdt efterfulgt af en voldsom sammentrækning. Frem mod 1980 ser vi igen 

indekset komme sig stille og roligt, hvorefter det fortsætter ind i en ekspansion. De udsving 

indekset afspejler kunne være forårsaget af følgende:  

 

At vi fra 1963 får en del af ”de glade 60’ere” med, hvor verden var i højkonjunktur, og den enkelte 

borger fik flere penge mellem hænderne. Det resulterede i højere forbrug, og arbejdsvilkårene 

blev bedre. Ligeledes var der stor fokus på uddannelse, da økonomisk vækst kræver en uddannet 

befolkning.32 I starten af 60’erne voksede outputtet i Vest Europa og Japan med et gennemsnit på 

5% årligt. Derudover blev politiske indgreb inkorporeret for at opnå samt fastholde en høj 

beskæftigelse, øge produktiviteten, lempe handel på tværs af grænser og for at få mest muligt ud 

af ressourcer. Derudover blev der investeret for i gennemsnit 18% af BNP i OECD landene udover 

USA.33  

 

I slutningen af 60’erne kom dog et nyt politisk sammenstød imellem den yngre og ældre 

generation, hvor der især blev protesteret mod atomoprustning og USA's krig i Vietnam. Efter sin 

indsættelse som Amerikansk præsident, begyndte Richard Nixon at trække tropper tilbage fra 

Vietnam (Nixondoktrinen). USA ønskede fortsat at blive set som en global supermagt, hvilket også 

resulterede i periodevis intensivering i Vietnam, hvor der fortsat blev lagt pres på 

 
32 De Glade Tressere. (2021). I: Venstre. Retrived from: https://www.venstre.dk/partiet/skoleweb/politisk-

historie/velfaerd-og-vaelgerskred/de-glade-tressere 
33 World Economic Growth in the 1960s. (s.d.). I: St. Louis Fed (Fraser). Retrieved from: 

https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/ERP/pages/3596_1965-1969.pdf  



 26 af 80 

nordvietnamesiske forhandlere i Paris.34 Krigen var dog en mere politisk og økonomisk belastning 

for USA, hvilket også kan ses i CLI-indekset, der begynder at dale og falder under indeks 100 i 1969 

– 1970.  

 

I 1973 kom OPEC oliekrisen, efter at Nixon i 1971 havde fjernet USA fra ”The Gold Standard”. Det, 

samt at Nixon bad om 2,2 milliarder dollars til militær hjælp til Israel, fik 12 lande til at stoppe med 

at sælge olie til USA. Det resulterede i, at dollarværdien faldt, og prisen på olie firedobledes. 

Oliekrisen resulterede i en recession mellem 1973 – 1975, hvor også CLI-indekset faldt fra omtrent 

104 til under 96. Virksomheder blev, grundet politisk pres, nødt til at holde lønningerne oppe, 

hvilket resulterede i fyringer af medarbejdere. Derudover hævede og sænkede FED renterne så 

ofte, at virksomheder ikke kunne planlægge deres næste skridt. Det betød, at virksomhederne 

holdt priserne højere, hvilket gjorde inflationen værre. Virksomheder turde ligeledes ikke at 

ansætte nye medarbejdere i frygt for de økonomiske konsekvenser, hvilket kun gjorde recessionen 

værre.35  

 

I de følgende perioder oplever vi de samme udsving i CLI-indekset og forskellige 

konjunkturcyklusser, hvorfor jeg for de kommende perioder kun vil beskrive nogle af de 

makroøkonomiske begivenheder, der har fundet sted. 

 

1981 til 1994: 

80’erne er generelt anset som værende ”the lost decade,” hvor levestandarden stagnerede og på 

nogle områder faldt år efter år. Det var også en periode, hvor verden så et markant skift mod en 

højreorienteret politisk tilgang med henholdsvis Ronald Reagan, USA, og Margaret Thatcher, 

Storbritannien. 1980’erne beskrives også som værende en ”silent revolution,” hvor der stille og 

roligt blev banet vej for mere politisk samspil på tværs af verden.  

 

 
34 Bjerre-Poulsen, N. (s.d.). Vietnamkrigen. I: Den Store Danske. Hentet februar 2021 på 

https://denstoredanske.lex.dk/Vietnamkrigen  
35 Amadeo, K. (2020). OPEC Oil Embargo, Its Causes, and the Effects of the Crisis. I: The Balance. Retrived from: 

https://www.thebalance.com/opec-oil-embargo-causes-and-effects-of-the-crisis-3305806  
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Den 19. oktober 1987 kulminerede det hele. Options og futures markeder styrtdykkede, og S&P 

500 faldt næsten 20%. Op til krisen havde markedet set en tilstrømning af nye investorer såsom 

pensionskasser, PE-ratios var steget, og flere eksperter argumenterede for at markedet var prissat 

for højt. Derudover var der i årene op til også givet lempelige skattetiltag for virksomheders buy-

out, der lod dem fratrække renteudgifter i forbindelse med overtagelserne. Interessant nok faldt 

CLI-indekset aldrig under indeks 100 under krisen, men det var i august og september 1987 

faldende, og det fortsatte den faldende tendens frem til marts 1988. Det var også i 1987, hvor det 

for alvor blev en kendsgerning, at verdensmarkederne var sammenhængende.36 

 

I Danmark kom kartoffelkuren i 1986, der begrænsede privatforbruget, samt en ny skattereform 

der reducerede rentefradragsretten betydeligt. Det resulterede i, at boligpriserne faldt ca. 16% i 

nominelle priser.37 Derudover var der EF-afstemningen der i 1992, til stor overraskelse, endte med 

at blive stemt ned, hvorefter der med tilpasninger til traktaten blev stemt ja i 1993. Grundet 

tilpasningerne og euro-forbeholdet, beholdt Danmark dermed retten til at føre selvstændig 

pengepolitik.38 

 

1995 til 2004:  

I denne periode ser vi optrapningen til IT-boblen i 2001, hvor Nasdaq indekset steg med omtrent 

680% fra 1995 til 2000. Investorer kastede penge efter IT-aktier i håbet om, at de en dag ville blive 

profitable. Mange tech-selskaber benyttede sig af en ”Get Big Quick” model, hvor de brugte 

abnormt mange penge på marketing i håbet om, at de kunne få større omtale end deres 

konkurrenter. Venture capital fonde søgte ligeledes alle at få fat i den næste store tech-

virksomhed, hvorfor det var investeringen i start ups, der virkelig drev fremgangen i tech-sektoren. 

 
36 Carlson, M. (2006). A Brief History of the 1987 Stock Market Crash with a Discussion of the 

Federal Reserve Response . I: Federal Reserve. Retrived from: 

https://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2007/200713/200713pap.pdf  
37 Andersen, L. (2008). Den frygtede kur: Kartoffelkuren bestod af en lang række begrænsninger af privatforbruget.. I: 

Finans. Retrived from: https://finans.dk/artikel/ECE3996270/Den-frygtede-kur/?ctxref=ext 
38 Danmark udenfor euroen – også 20 år senere. (2020). I: Folketinget. Retrived from: 

https://www.eu.dk/da/aktuelt/nyheder/2020/sep/danmark-udenfor-euroen---ogsaa-20-aar-senere  



 28 af 80 

Til sidst løb størstedelen af disse start ups tør for penge, og de måtte dreje nøglerne om, hvilket i 

sidste ende fik boblen til at briste, og Nasdaq faldt omkring 70-80%.39 På CLI-indekset ses det, 

hvordan indekset begyndte at falde i start 2000, hvorefter det først begyndte at stige og komme 

over indeks 100 igen i slut 2003.  

 

2005 til 2013: 

Dette er perioden op til finanskrisen, hvor ”alting var muligt”, samt selve finanskrisen og de 

efterfølgende opsving. Op til finanskrisen var der stor vækst på tværs af verden, hvor inflation, 

arbejdsløshed og renterne var relativt lave. Virksomheder, privatpersoner og lande lånte i store 

mængder for at gældsfinansiere deres investeringer. Banker og lånudstedere havde lille interesse i 

at vurdere sandsynligheden for at få deres penge tilbage, de regnede blot med, at de ikke ville 

opleve tab. Det førte til, at der blev solgt store mængder ”Mortgage Backed Securities” (MBS) til 

forbrugerne, hvilket essentielt er tusindevis af lån med forskellige kredit ratings samlet i en enkelt 

pakke. MBS’erne blev mere og mere komplekse, men blev grundet konkurrencepres fortsat rated 

til at være sikre af credit rating bureauerne. 40 

 

I sidste ende gik det ikke længere, huspriser begyndte at falde, lånydelser kunne ikke betales og 

investorer begyndte at trække sig fra MBS-investeringer. Den finansielle stress var på sit højeste, 

da Lehman Brothers gik konkurs i september 2008. Efterfølgende var der flere andre store 

institutioner, der var på randen af konkurs, hvilket skabte panik på tværs af markederne.  

Investorer verden rundt begyndte at trække deres penge til sig i frygt for, hvilke institutioner der 

måtte følge. Resultatet blev den største recession siden the Great Depression, hvor Dow Jones og 

S&P 500 faldt over 30%.41  

 

 
39 Hayes, A. (2019). Dotcom Bubble. I: Investopedia. Retrieved from: https://www.investopedia.com/terms/d/dotcom-

bubble.asp  
40 The Global Financial Crisis. (s.d.). I: Reserve Bank of Australia. Retrieved from: 

https://www.rba.gov.au/education/resources/explainers/the-global-financial-crisis.html  
41 Amadeo, K. (2020). The Stock Market Crash of 2008. I: The Balance. Retrived from: 

https://www.thebalance.com/stock-market-crash-of-2008-3305535  
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I kølvandet på krisen får vi begyndelsen og dermed optakten til et af de længste bullmarkeder i 

historien, samtidig med den usikkerhed og frygt for udfasning af stimulis i 2013, der ledte til 

mindre rentestigninger.  

 

2014 til 2020: 

I perioden her fortsætter vi efterdønningerne på finanskrisen i 2008. Markederne har påbegyndt 

et af de længste bullmarkeder, kun kort afbrudt af korrektionen i 2018, hvor Trump igangsatte sin 

handelskrig, og FED hævede renterne 4 gange inklusiv et december hike, der tog deres key-rate til 

2,5%.42 Vi fortsætter derefter ind i et fantastisk aktie år, 2019, hvor verdensindekset MSCI World 

steg med knap 27%. 2019 startede ellers på bunden, men FED sænkede renterne 3 gange, hvilket 

fik investorerne til at søge mod aktivklasser med højere forventede afkast. På trods af usikkerhed 

og en ”inverted yield curve” i løbet af året, stabiliserede obligationsmarkedet sig, og frygten for 

recession forsvandt.43 

 

I 2020 fortsatte stemningen fra 2019 den første halvanden månedstid, før COVID-19 krisen blev en 

kendsgerning. Lande verden over lukkede deres grænser, og vi oplevede fuld lockdown. 

Markederne panikkede og faldt med 30-40% i løbet af få uger, indtil de ramte bunden d. 23 marts. 

Hvad der lignede den værste finansielle krise siden 2008, endte med at være den korteste 

recession i historien. Selvom vi fortsat ikke har mærket de langsigtede konsekvenser af 

pandemien, samt at vi fortsat ikke er tilbage til normalen, endte blandt andet MSCI World med et 

afkast på omkring 16% i 2020.44  

Centralbanker verden over pumpede likviditet ud i markedet, og de leverede gigantiske 

hjælpepakker og lavede obligationsopkøb for at sætte gang i økonomien igen. Renterne var fortsat 

faldende, hvilket gjorde, at især teknologiaktier bragede afsted. Fokus på bæredygtighed var 

 
42 Carson, R. (2018). A Look Back At 10 Of The Top Financial News Stories Of 2018. I: Forbes. Retrieved from: 

https://www.forbes.com/sites/rcarson/2018/12/23/a-look-back-at-10-of-the-top-financial-news-stories-of-

2018/?sh=2964efa6bd1d  
43 Lewis, A. (2019). The stock market boomed in 2019. Here’s how it happened. I: CNBC. Retrieved from: 

https://www.cnbc.com/2019/12/31/the-stock-market-boomed-in-2019-heres-how-it-happened.html  
44 MSCI World Index (USD). (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-

4b4c-8ea4-43fcb5bd6523  
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ligeledes støt stigende, og fonden Global Clean Energy, en smal ETF baseret på de førende 

virksomheder inden for grøn energi, steg med over 140% i 2020.45  

På trods af at flere sektorer og indeks leverede rekorder nærmest på dagsbasis, endte MSCI Value 

indekset med et tab på ca. 0,5%. Det er ikke unormalt, at value har det svært under finansielt 

stress, hvorfor det også først var, da vaccinen blev en kendsgerning, samt at Biden blev erklæret 

vinder i det amerikanske præsidentvalg, at netop value aktierne for alvor begyndte at komme 

igen.  

 

I mit data fra Fama French, har det kun været muligt at få data frem til oktober 2020, hvorfor det 

efterfølgende opsving af netop value ikke kan uddrages. Dette vil dog blive inddraget i MSCIs data, 

da disse strækker sig til marts 2021.  

 

Hvis man kigger nærmere på CLI-indekset, er det interessant at se, at det reelt set faldt til et 

endnu lavere niveau, end hvad det gjorde under finanskrisen i 2008. Samtidig er det interessant at 

se, hvor hurtigt genopretningen begyndte, og at det faktisk tyder på, at vi er på vej ind i en ny 

ekspansion i 2021. Det sidste data i indekset er fra februar 2021, hvor det tydeligt ses, at 

genopretningen fortsætter – dog med et lavere tempo end frem mod slutningen af 2020.   

Afkast 
 
Fama French: 
 

Nedenfor ses bilag 3, tabel for de geometriske afkast for hele perioden.  

 

Bilag 3: Geometrisk afkast for hele perioden, Fama French 

 
 

 
45 iShares Global Clean Energy UCITS ETF. (s.d.). I: Blackrock. Retrieved from: 

https://www.blackrock.com/dk/individuel/produkter/251911/ishares-global-clean-energy-ucits-etf  
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I tabellen fremgår det entydigt, at Momentum har leveret det højeste geometriske afkast for hele 

perioden. Strategien i sig selv er aggressiv og den er, som tidligere beskrevet, baseret på at købe 

opadgående trends og sælge nedadgående trends. Det betyder forventeligt, at der kan være 

meget store udsving i performance. En kritik der ofte retter sig mod Momentum strategien er, at 

den er utrolig følsom under finansiel stress, og at det er ekstremt dyrt, både i skat og 

transaktionsomkostninger. I analysen her er der ikke taget forbehold for 

transaktionsomkostninger og skat, men jeg vil senere kort komme ind på, hvad det kunne have 

haft af konsekvenser, såfremt der var taget forbehold for disse elementer.  

 

Nærmeste konkurrenter til Momentum-faktoren er CMA og RMW, der begge ligger med et 

geometrisk afkast på ca. 0,61%. Det tyder på, at en strategi baseret på kvalitet og lav volatilitet har 

betalt sig. Givet at CMA ligger med det næsthøjeste afkast, vil det risikojusterede afkast 

forventeligt ligge i den høje ende af skalaen, da volatiliteten på denne, uden at have set nærmere 

på den endnu, må antages at være den laveste blandt faktorerne. RMW må forventes at have 

klaret sig fornuftigt under finansielt stress i forhold til mere konjunkturfølsomme faktorer. Dette 

da der her er fokus på det merafkast, som profitable virksomheder har givet i forhold ikke-

profitable virksomheder, hvilket kan have bidraget til den positive forrentning.  

 

HML ligger med et afkast på 0,5894%, hvilket betyder at vækstaktier i gennemsnit har været 

domineret af value aktier over perioden. I de senere år har der været stor fokus fra de finansielle 

medier på, hvordan vækst har fået overtaget på value, hvorfor jeg vil antage, at value har været 

faldende i de senere år.  

 

SMB ligger med det laveste afkast af alle faktorerne. Om dette har været en generel trend 

igennem hele perioden, eller om der har været faser med bedre performance, er ikke til at sige på 

baggrund af ovenstående tabel. Generelt set, har mindre virksomheder det ofte meget svært 

under finansielle kriser, og de er oftest de mindst performende, hvorfor afkastet på disse 
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forventeligt vil se bedst ud i længere perioder med økonomisk vækst. I perioden har vi flere store 

kriser, hvorfor jeg antager, at det geometriske afkast på SMB er meget påvirket af krisetiderne. 46 

 

Det er værd at bemærke, at alle faktorerne har givet et merafkast i forhold til markedet, hvorfor et 

af de primære argumenter bag faktorinvestering bliver understøttet af disse data. Ligeledes har 

samtlige faktorer givet et bedre afkast end den risikofrie rente. Derved kan det allerede nu 

konkluderes, at det gennemsnitlige risikojusterede afkast har været positivt på tværs af 

faktorerne.  

 

For at danne et overblik over de absolutte afkast, kan vi i bilag 4 nedenfor se hvordan udviklingen 

har set ud såfremt man investerede 1 kr. i hver af de enkelte faktorer i 1963.  

 

Bilag 4: Akkumulerende Afkast, Fama French

 
 

Baseret på ovenstående graf, ses det igen, at Momentum-faktoren over hele perioden dominerer. 

1 kr. investeret i Momentum i 1963 vil på trods af det betydelige fald under finanskrisen, have 

 
46 Catherwood, J. & Fairchild, T. (2020). A Historic Opportunity in Small Cap Stocks. I: O'Shaughnessy Asset 
Management. Retrieved from: https://osam.com/Commentary/a-historic-opportunity-in-small-cap  
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udviklet sig til omkring 650 kr., svarende til et afkast på omtrent 65.000%. Til sammenligning er 

det CMA, der kommer tættest på med et afkast på ca. 6.400%.  

Jeg nævnte i forrige afsnit, at Momentum-faktoren grundet dens karakteristika, forventeligt har 

oplevet store udsving undervejs, og at timing kan have stor indflydelse på afkastet. I ovenstående 

graf er det tydeligt at se, at udsvingene har været meget store undervejs. Visuelt ser det dog 

voldsomt ud grundet værdien af faktoren relativt til de andre faktorer, hvorfor det kan blive mere 

overskueligt, når vi ser nærmere på de enkelte perioder. Fakta står dog klart - hvis investor havde 

investeret på toppen i november 2008 til 849 kr., vil investor pr. oktober 2020 stå med et tab på 

ca. -34%. Det er altså en drawdown, der fortsat er igangværende og har stået på i snart 13 år. Vi 

skal altså tilbage til 1929 – 1954 for at finde en længere drawdown, end den momentum-faktoren 

fortsat er i. 47 

 

En risikovillig investor, som hverken tager forbehold for skat, transaktionsomkostninger eller 

risikojusterede afkast vil, baseret på ovenstående afkast, forventeligt vælge at satse på 

momentum-faktoren. Af netop denne årsag er det vigtigt at forholde sig kritisk til netop disse data, 

da de strækker sig over en periode på 57 år. Det er de færreste investorer, der har en så lang 

tidshorisont og er i markedet med samme strategi i 57 år. Som vi så i ovenstående graf, har 

Momentum givet det markant bedste absolutte afkast, men som det også kan ses, har der været 

store udsving undervejs, hvorfor timingen af denne faktor, samt investors horisont kan have 

meget at sige om afkastet. Derfor vil vi nu se nærmere på de på de forskellige perioder.   

 

Bilag 5: Geometrisk Afkast år 1963 – 1980, Fama French 

 
 

Baseret på bilag 5 ses det, at ligesom for hele perioden er det momentum der ligger med det 

højeste afkast. SMB som ellers for hele perioden ligger med det laveste afkast, ligger nu som den 

faktor med det næsthøjeste afkast. SMBs performance i denne periode kan potentielt udledes at 

 
47 Picerno, J. (2020). A Historic Opportunity in Small Cap Stocks. I: Seeking Alpha. Retrieved from: 
https://seekingalpha.com/article/4348894-profiling-s-and-p-500-drawdowns-since-1871  
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”de glade 60’ere”, hvor folk fik flere penge imellem hænderne og verden var i højkonjunktur. 

Derudover var de mindre virksomheder potentielt ikke lige så hårdt udsat som de større 

virksomheder var under perioden med vietnamkrigen og oliekrisen, dette skyldes muligvis at 

størstedelen af indtjeningsfundamenterne kommer inden for tilhørslandets grænser. HML ligger 

ligeledes med et markant højere afkast i denne periode end for hele perioden, hvilket forventeligt 

har noget at gøre med de makroøkonomiske vilkår, samt et højere renteniveau der tiltaler value 

frem for growth. CMA ligger med et højere afkast end for hele perioden, hvor RMW ligger med et 

lavere afkast end for hele perioden. Markedet ligger ligeledes med et betydeligt lavere afkast end 

for hele perioden, hvilket forventeligt er et resultat af, at de enkelte faktorer har været mere 

begunstiget af de makroøkonomiske vilkår end markedet i sig selv. Long-short positionerne, der 

benyttes i konstruktionen af faktorerne, må derved have vist sig nyttigt og profitabelt fremfor en 

long-only strategi på tværs af børserne.  

 

Bilag 6: Geometrisk Afkast år 1981 – 1994, Fama French 

 
 

Når vi ser nærmere på perioden fra 1981 – 1994, er det interessant at se, hvordan både markedet, 

HML, RMW og CMA oplever højere afkast end i den forgangne periode med tanke på, at vi 

undervejs oplever en af de største markedskriser i historien. Selvom SMB er faldet en del og 

momentum en smule i forhold til perioden før, leverer de stadig fornuftige afkast, der for SMB er 

på niveau med hele perioden, og momentum markant højere. HML er steget siden forrige periode 

og leverer i denne periode de næstbedste afkast. Perioden fra 60’erne til 80’erne er typisk kendt 

som værende ”the glory days” for value, hvilket som så understøttes af ovenstående data48. 

Vilkårene var gode for value investorerne, og informationerne var ikke lige så let tilgængelige, som 

de er i dag, hvilket kan bidrage til, at det var profitable tider for dem, som var uddannet i 

strategien.  

 
48 Moore, S. (2021). Is Value Investing Dead? Not So Fast, Says A Recent Study. I: Forbes. Retrieved from: 
https://www.forbes.com/sites/simonmoore/2021/01/03/is-value-investing-dead-not-so-fast-says-a-recent-
study/?sh=4685d1361cd4  
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Hvis markederne generelt ikke var lige så efficiente, eller hvis investorer ikke havde mulighed for 

at reagere på prisreaktioner lige så hurtigt, som de kan i dag, kunne de som havde muligheden, 

udnytte deres position til at placere sig gunstigt. Dette udsagn baserer sig dog udelukkende på det 

omdiskuterede emne om, hvorvidt faktorernes merafkast skabes på grund af ”market 

inefficiencies”, som jeg nævnte i indledningen.  

 

Bilag 7: Geometrisk Afkast år 1995 – 2004, Fama French 

 
 

I ovenstående periode ses det, at alle faktorer er faldet i kadence og markedet ligeledes har 

formået at performe bedre end SMB. Periodens start, er to år efter Fama & French publicerede 

deres første 3-faktor model og dermed sikrede øget fokus mod faktorinvestering. Den øgede fokus 

og stigning i popularitet kan have været med til at udvande faktorerne og dermed sænke 

afkastet49. Derudover ser vi i perioden en voldsom stigning i digitalisering, hvilket giver investorer 

nemmere adgang til data, information og handel, hvilket også kan have påvirket afkastene på 

faktorerne. Desto større adgang til data og mulighed for at reagere på dette, jo mere efficiente 

bliver markederne og jo hurtigere forsvinder eventuelle ”arbitrage” gevinster. Hvis faktorernes 

afkast reelt set bygger på inefficiente markeder, kan studiernes belysning på netop disse faktorer 

have været med til udvande de premiums, der før kunne have været opnået ved faktorinvestering. 

 

Selvom perioden her primært er kendt for de hurtigt voksende og gearede IT-aktier, formår HML 

fortsat at levere et positivt afkast, hvilket alt andet lige må skyldes, at bristen på IT-boblen sendte 

vækstaktierne så langt ned, at value trumfer som helhed igennem perioden. Det er ligeledes værd 

at bemærke, at den risikofrie rente er faldet ca. 0,27% fra perioden før, hvilket især vækstaktierne 

nød godt af frem til, at boblen bristede.  

 

 
49 Arnott, R., Harvey, C., Kalesnik, V. and Linnainmaa, J., 2019. Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That 
Plague Factor Investing. 
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Bilag 7: Geometrisk Afkast år 2005 – 2013, Fama French 

 

 

I perioden her ser vi på optrapningen til finanskrisen, selve krisen og efterdønningerne. Det er 

tydeligt at se, at dette er den værste periode for alle faktorerne, hvor der ikke er en eneste faktor 

der slår markedsafkastet. Især momentum, der leverer et negativt afkast, og value falder markant, 

hvilket umiddelbart ikke er så overraskende med tanke på omfanget af denne krise. Hvis vi husker 

tilbage til grafen over de akkumulerende afkast, fik momentum mere end halveret dens 

akkumulerede afkast i løbet af få måneder, hvor de andre faktorer blev mærket men knap så hårdt 

påvirket.  

 

Alt i alt tyder det på, at selvom perioden op til og perioden efter har leveret pæne afkast, har 

faktorerne ikke leveret den diversifikationseffekt og forkortelse af drawdowns, som 

faktorinvestorer ellers påstår at de gør under kriser. For som det ses af markedsafkastet, har 

perioden som helhed været positiv, men når markedet outperformer faktorerne, må det skyldes, 

at faktorerne enten blev mærket mere af krisen, eller at de generelt performer ringere. At 

faktorerne ikke performer på niveau med markedet kan også skyldes, hvad jeg nævnte i forrige 

afsnit, at faktorerne er blevet udvandede grundet en tilstrømning af nye investorer og dermed 

faldet i kadence generelt.  

 

På trods af faldene på tværs af faktorerne, tyder det på, at det er de profitable virksomheder, der 

formår at komme bedst igennem så omfattende kriser baseret på afkastet på RMW. 

Grundlæggende er det ikke overraskende, at virksomheder med større økonomisk polstring vil 

være mere standhaftige og dermed blive mindre påvirket under finansielt stress end mere 

gældsfinansierede og cykliske faktorer. Derudover er RMW-faktoren defensiv af karakter, og 

quality-segmentet klarer sig, som tidligere drøftet, ofte bedst under økonomisk sammentrækning i 

forhold til de andre faktorer.   

 

Bilag 8: Geometrisk Afkast år 2014 - 2020, Fama French 
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I den sidste periode ses det, at markedet dominerer samtlige faktorer, hvor både SMB, HML og 

CMA leverer negative afkast. RMW formår fortsat at levere et positivt afkast - dog lavere end den 

forgangne periode og markant lavere end de tidligere perioder. Momentum er kommet igen efter 

at have leveret et negativt afkast i perioden før, men det ligger fortsat langt fra gennemsnittet for 

hele perioden. Især HML bliver udsat i denne periode, hvilket under alle omstændigheder må 

skyldes, at vækstaktier i den her periode har gjort det fortrinligt fremfor value. Ser vi bare på 2020 

alene, faldt S&P 500 med 34% indtil indekset ramte bunden d. 23. marts, hvorefter det gik stærkt 

den modsatte vej. Fra da indekset ramte bunden steg S&P 500 68% og sluttede året med et all 

time high. Det teknologitunge Nasdaq, der især var i fokus i 2020, sluttede året med en stigning på 

43,6%, hvor value forvaltere skulle se sig tilfredse, hvis de formåede at opnå et positivt afkast.50  

 

Ser vi bredt på udviklingen over hele perioden, viser der sig en klar tendens til, at samtlige faktorer 

har været dalende siden 1981 – 1994. Faktorerne formår skiftevis at performe bedst i forskellige 

perioder, indtil de alle begynder at levere lavere afkast end markedet fra 2005 og frem. Arnott, 

Harvey, Kalesnik og Linnainmaa påstod i deres research, at: ”An even more striking fact, one that 

we think has garnered far too little attention, is that factor performance in the most recent 15 

years has largely vanished for the most popular factors. Other than the market factor, not a single 

one has delivered a statistically significant excess return since 2003,” 51 hvilket under alle 

omstændigheder må siges at blive understøttet i ovenstående afkastberegninger. De berører 

ligeledes kort, hvad jeg tidligere har nævnt, at efter publikationer om faktorerne, har performance 

været dalende.  

 

 
50 Shabam, H. & Long, H. (2020). The stock market is ending 2020 at record highs, even as the virus surges and millions 
go hungry. I: Washington Post. Retrieved from: https://www.washingtonpost.com/business/2020/12/31/stock-
market-record-2020/  
51 Arnott, R., Harvey, C., Kalesnik, V. and Linnainmaa, J., 2019. Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That 
Plague Factor Investing. 



 38 af 80 

Vi har set, hvordan faktorernes afkast har været faldende siden 2005 og niveauerne for 

merafkastet, hvis der har været noget, er blevet marginale – især i sammenligning med markedet. 

Her er det igen vigtigt at huske på, at der ikke er taget forbehold for skat, 

transaktionsomkostninger, margin calls på short positioner mm. En momentum long-only strategi 

med månedlig balancering og en gennemsnitlig holdeperiode på 4 måneder per aktie, kan alene 

have en turnover på 300%, hvilket blot giver et glimt af hvor store transaktionsomkostninger der 

kan være involveret52. Hvis vi tog forbehold for disse omkostninger, må afkastene alt andet lige 

forventes at blive eliminerede.  

 

Til sammenligning vil jeg nu se nærmere på MSCI-faktorerne for at se, om vi ser de samme 

tendenser og udvikling som i Fama Frenchs data. Eftersom MSCI-faktorerne er indeks, må vi 

forvente at der er forskel i afkast, men at udviklingen kan være sammenlignelig.  

 

MSCI: 
 
Bilag 9: Geometrisk Afkast for hele perioden, MSCI 

 
 

Perioden for MSCIs data strækker sig tilbage til 1997, hvorfor det ikke er muligt at sammenligne 1 

til 1 for de første perioder med Fama Frenchs data.  

 

Baseret på ovenstående tabel ses det, at quality er det faktorindeks, der har givet det bedste 

afkast, med momentum kun værende 0,0002% bagud. Hvis vi husker tilbage til Fama French, var 

det momentum, der havde leveret de bedste afkast, hvor RMW (quality) havde leveret de 

næstbedste, dog var forskellen her signifikant. På trods af forskellene, er det dog de samme 

faktorer, der har leveret de bedste og næstbedste afkast. Efter momentum kommer growth med 

et afkast på 0,4928%, som i den grad har givet et merafkast i forhold til value på 0,2841%. Faktisk 

 
52 Gerstein Fisher Team, T. (2015). The Trouble with Momentum—and What to Do About It. I: Gerstein Fisher. 
Retrieved from: https://gersteinfisher.com/viewpoints/trouble-momentum/  
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ligger value med det laveste afkast af alle faktorerne. De store forskelle her kommer ikke 

umiddelbart som en overraskelse, når perioden for disse data tages in mente. Derudover er der, 

som beskrevet i definitionerne på faktorerne, forskel på hvordan de enkelte faktorer konstrueres. 

MSCI har udvalgt virksomheder baseret på nøgletal og indlagt disse i et indeks, hvor Fama French 

har konstrueret en long-short position, hvor de afkast, vi så er merafkastet af en portefølje af én 

type virksomheder overfor en portefølje af en anden type virksomheder.  

 

Low Vol. ligger med et afkast på 0,4317% for hele perioden og dermed nogenlunde midt i tabellen. 

I Fama French lå den med det 3. højeste afkast og meget tæt på at være ens med quality, altså er 

der en del forskel her. Det er til gengæld interessant at se world, moderindekset, ligger med et 

afkast, der er højere end både ESG og Value, hvor vi før så i Fama Frenchs, at alle faktorerne over 

hele perioden havde outperformet markedet. Det er altså ikke tilfældet her.  

Dog er det værd at huske, at markedet, i Fama Frenchs dataset, havde leveret de højeste afkast i 

de sidste to perioder og primært var defineret af den lavere performance i de tidligere perioder. 

Her har vi altså ikke de tidligere perioder, hvorfor det som udgangspunkt ikke virker usandsynligt, 

at world bør ligge et sted midt i tabellen. Samtidig har world også en eksponering mod samtlige 

faktorer, hvilket alt andet lige må betyde, at det uanset, hvad må ligge nogenlunde midt i tabellen 

i hver periode, da det begunstiges af en faktors fremgang og trækkes tilbage af en andens 

modgang.  

 

ESG ligger med det næstlaveste afkast for hele perioden og må til dels skyldes, at det er en 

forholdsvis nydannet faktor. Data her strækker sig kun tilbage til oktober 2007, hvor der 

umiddelbart ikke var det store fokus på bæredygtighed. Først i de senere år er investorer for alvor 

blevet grebet af den grønne mega-trend, hvorfor jeg må antage, at performance i den første 

periode for denne faktor ikke har været dominerende og først for alvor taget til i den sidste 

periode. Det vil vi se nærmere på, når vi dykker ned i de enkelte perioder.  

 

For at danne et bedre overblik over udviklingen i afkastene, kan vi i nedenstående graf se, hvordan 

de absolutte afkast har udviklet sig, såfremt man investerede 1 kr. i hvert indeks i 1997.  
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Bilag 10: Akkumulerende Afkast, MSCI 

 

 

Som det ses i ovenstående graf, er det momentum og quality, der har leveret de bedste 

akkumulerede afkast. Begge faktorindeks har udviklet sig til en værdi på lige omkring 9,60 kr., altså 

en værdistigning på ca. 960% over en periode på 23 år, svarende til et gennemsnitligt årligt afkast 

på ca. 10,3%.  

 

Frem til finanskrisen ses det, at momentum havde overtaget, hvorefter krisen ikke overraskende 

påvirkede momentum-faktoren mere end de andre faktorer. Derefter følges quality og 

momentum mere eller mindre ad. Hvis vi husker tilbage til Fama French, var momentum fortsat 

ikke kommet sig efter krisen og havde fortsat gang i en af de største drawdowns i historien. Her 

ses det, at den siden da har haft en eksponentiel udvikling og en peak-to-through på ca. 7 år. 

Quality derimod havde ikke en lige så voldsom drawdown og var tilbage i pengene godt 3 år efter. 

Samtidig kan vi se, at value frem til ca. 2015 har fulgt udviklingen med growth og world, hvorefter 

den for alvor begynder at falde bagud.  

 

Baseret på de absolutte afkast, vil en risikovillig investor med en lang tidshorisont formentlig 

vælge at investere med en momentum- eller quality-strategi. Horisonten, om end den er lang, er 

det ikke urealistisk, at en investor kunne have en investeringshorisont på 23 år, og dermed vælge 
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at basere sin fremtidige investeringer udelukkende på baggrund af ovenstående data og graf. Dog 

er det igen værd at bemærke, at især momentum ser ud til at have større udsving undervejs end 

de andre faktorer, hvorfor det risikojusterede afkast kunne give anledning til en anden konklusion. 

Ved Fama Frenchs data kunne vi også se, at timingen havde en del at sige, når det kom til 

vurderingen af, om faktorinvestering kunne være fordelagtigt, hvor der ved MSCIs data ikke på 

samme måde tegner sig det samme billede. Grundlæggende vil den generelt anbefalede 

investeringshorisont på 3 – 5 år altså have været nok til at investor, selv hvis han eller hun 

investerede på toppen i 2008, ville være kommet tilbage i pengene. Undtagen momentum der 

grundet det større tab havde en længere drawdown periode.  

 

For at se nærmere på udviklingen i afkastene, vil vi nu dykke ned i de enkelte perioder.  

 

Bilag 11: Geometrisk Afkast år 1997 – 2004, MSCI

 
 

For den første periode ses det, at momentum leverer det markant bedste afkast efterfulgt af 

quality. Selvom momentum generelt har det svært under finansielt stress, må afkastene op til og 

efter IT-boblen have været markante i forhold til de andre faktorer givet denne performance. 

Quality må ligeledes have leveret stabile afkast, der ikke har været helt på niveau med 

momentum, men som vi så på grafen, blevet knapt så hårdt ramt under boblens brist, hvorfor der 

har været en større stabilitet i denne faktor. Low Vol. og value ligger med relativt ens afkast, og de 

har ikke, baseret på grafen, haft lige så store udsving under boblen som de andre faktorer – især 

low vol. har grundet dens karakteristika været mere stabil. Dog er det værd at bemærke, at alle 

faktorerne falder fra toppen og frem mod slutningen af 2003. Growth ligger ikke overraskende 

med det laveste afkast for denne periode, eftersom det især var vækstaktierne der blev hårdest 

ramt under IT-boblen. Dét at value leverer et højere afkast end growth, stemmer som 

udgangspunkt overens med Fama Frenchs data. World ligger her med det andet laveste afkast, 
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hvilket formentlig kan være grundet dets brede eksponering mod samtlige faktorer og en mindre 

undervægt mod netop momentum, som klarede det bedst i indeværende periode.  

 

Bilag 12: Geometrisk Afkast år 2005 - 2013, MSCI 

 

 

For perioden 2005 – 2013, ser det ud til at performance blandt faktorerne begynder at vende en 

smule. Momentum leverer stadig fornuftige afkast, men performance er dalende i forhold til den 

forgangne periode. Quality viser en stigning i afkast og ligger dermed med det højeste for 

perioden. Givet at quality ligger med det højeste afkast, kan vi til dels konkludere, at profitable og 

stabile virksomheder alt andet lige har den bedste chance for at slippe helskindet igennem en så 

omfattende krise, som finanskrisen var.  

Momentum lå med det absolut højeste akkumulerede afkast frem til krisen, men blev hårdere 

påvirket end nogen anden faktor, hvilket blot endnu engang bekræfter, at lige netop momentum-

faktoren ikke bidrager til de lavere drawdowns, som faktorinvestering ellers påstås at gøre.53 Det 

er dog interessant at se, at momentum ligger med et ganske positivt afkast i denne periode, hvor 

den lå med et negativt afkast i Fama Frenchs data. Growth har formået at rejse sig fra perioden før 

og ligger med det 3. højeste afkast, og overgår dermed Low Vol. med marginaler. Value er trådt 

markant tilbage, hvilket til gengæld stemmer overens med Fama French. World ligger interessant 

nok med et afkast, der er relativt på niveau med perioden før, hvilket som sådan er imponerende 

med omfanget af krisen in mente. Her er konklusionen den samme som tidligere beskrevet, at den 

bliver trukket i begge ender af de forskellige faktorer grundet dens eksponering mod dem alle.  

 

Vi får i denne periode også introduceret en ny faktor, ESG-faktoren. Den får ikke de bedste vilkår 

at starte ud på, da den bliver introduceret i oktober 2007, knap et år før en af de største kriser i 

nyere tid. Samtidig har der i denne periode ikke været lige så stor fokus på bæredygtighed og ESG, 

 
53 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
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og det var også først i 2016, at den famøse Pariseraftale blev indgået.54 Derfor kommer det heller 

ikke som det store chok, at afkastet er marginalt i denne periode. På trods af det, er det fortsat 

værd at huske på, at ESG-indekset indeholder samtlige af de andre faktorer, da dette indeks er 

strikket sammen ved at måle virksomheders ESG-profiler. Det betyder, at den, ligesom world, til 

dels også er afhængig af de andre faktorers performance. Da der er meget specifikke krav til en 

virksomhed for, at den kan inddrages i faktorindekset, vil der langt fra være et hav af 

overlappende virksomheder på tværs af de forskellige faktorindeks – især ikke i denne periode, 

hvor ESG-elementer ikke var det mest efterspurgte.  

 

Bilag 13: Geometrisk Afkast år 2014 – 2021/3, MSCI

 
 

For perioden 2014 – 2021/3 ser vi samtlige faktorer, på nær value, levere højere afkast end den 

forrige periode. Quality ligger fortsat med det højeste afkast for perioden efterfulgt af 

momentum, men det er især Growth og ESG, der oplever en markant stigning i afkast. Perioden 

her er især kendt for vækstaktiernes år fremfor value, hvilket disse afkastdata også afspejler.  

De makroøkonomiske vilkår har igennem perioden udviklet sig til at være særdeles favorable for 

virksomheder i USA. Efter Trump blev valgt i 2016, indførte han en ny skatteplan, der sænkede 

virksomhedsskatten fra 35% til 21% - det laveste niveau siden 1939.55 Denne ændring blev, ikke 

overraskende, taget godt imod af aktiemarkederne, da virksomhederne nu fik flere penge mellem 

hænderne til at investere i dem selv. Samtidig med at mange politiske ændringer fandt sted i 

perioden, har renterne ligeledes været støt faldende og dermed gjort, at obligationsinvestering er 

blevet knap så attraktivt. Det har ledt investorer til at pumpe risikovillig kapital ud i markederne. 

Ser vi på verden med et bredere perspektiv end blot mod USA, var denne periode også perioden, 

 
54 Parisaftalen. (2020). I: Globalis. Retrieved from:  https://www.globalis.dk/om-fn/aftaler/miljoe-og-
klima/parisaftalen  
55 Amadeo, K. (s.d.). Trump's Tax Plan and How It Affects You. I: The Balance. Lokaliseret 2021 på: 
https://www.thebalance.com/trump-s-tax-plan-how-it-affects-you-4113968  
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hvor FNs 17 Verdensmål blev indført sammen med den førnævnte Pariseraftale56. Dette fik for 

alvor lande og virksomheder til at være opmærksomme på disse faktorer, og investorer kunne 

mærke, at en trend var under opsejling. På afkastene kan vi alene se det på stigningen i afkastet 

på ESG-faktoren der springer ca. 0,535% op fra perioden før.  

 

På trods af, at world generelt har ligget i den lave ende af afkastene, har den nu formået at lægge 

sig akkurat midt i tabellen. Low Vol. ligger fortsat med et relativt uændret, men dog marginalt 

stigende afkast i forhold til perioden før.  

 

Perioden frem til marts 2020, gik det stort set kun én vej på markederne, og det var opad.  

Festen på markederne blev kun kort sat på pause i det sidste kvartal af 2018, hvor der var stor 

geopolitisk usikkerhed grundet handelskrisen mellem USA og Kina, FEDs usammenhængende 

rentestigninger og frygten for, at de stigende renter kunne udløse en recession. Indtil korrektionen 

i 2018 havde markederne oplevet det længste bull-run i historien.  

 

Som vi før så på grafen, faldt samtlige faktorer med et brag, og ikke alle rejste sig lige hurtigt, da 

COVID-19 pandemien bankede på døren. Selvom markederne på tværs af kategorier var faldet 

mellem 30-40%, formåede især IT-aktier og bæredygtige aktier at levere fænomenale afkast i 

2020. Grafen viser også, hvordan især quality, momentum og growth rebounder ekstremt hurtigt 

og kommer langt over niveauet fra før pandemien. Som tidligere beskrevet, var det først op mod 

november, at value aktierne begyndte at følge med igen. Vi havde i Fama Frenchs data ikke 

mulighed for at se, hvordan faktorerne udviklede sig efter oktober 2020, men givet at MSCIs data 

strækker sig til marts 2021, kan vi nu se nærmere på denne periode.  

 

Bilag 14: Geometrisk Afkast år 2021 

 

 
56 HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING?. (s.d.). I: Verdensmåle. Retrieved from: 
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene  
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2021 er et interessant år indtil videre, da vi har set et markant skifte fra vækstaktier til value 

aktier. Samtidig ”fløj” aktier involveret i grøn energi afsted i 2020, men de er faldet en del tilbage i 

2021. Dog er det værd at bemærke, at fokus på bæredygtighed stadig er stor, hvorfor 

virksomheder med en høj ESG-profil fortsat har leveret pæne afkast. Det umiddelbare skifte fra 

vækst til value, stammer primært fra den markante rentestigning, som vi har set i 2021, hvor den 

10-årige amerikanske treasury yield er steget fra omkring 0,93% d. 4. januar 2021 til omkring 

1,45% d. 1. marts 2021 og pr. 1. april 1,69%.57 Samtidig med de aggressive rentestigninger, ser vi 

imod en amerikansk økonomi under opblomstring og en Biden-administration, der generelt har en 

mere value-venlig politisk tilgang. Value aktier har historisk set klaret sig rigtigt godt under 

økonomisk ekspansion og selvom vi ikke helt er der endnu, er vi godt på vej. Med udgangspunkt i 

CLI-indekset, ligger vi pr. 21.02.2021 i indeks 99,8, hvilket betyder, at vi er marginaler fra at gå ind i 

en ekspansion.58 Hvis historien skal gentage sig selv, vil det alt andet lige betyde, at 2021 

overholder kriterierne for at blive et rigtigt godt value år.  

 

Hvis vi ser på afkastene for 2021, kan det ligeledes ses, at value dominerer samtlige faktorer med 

et afkast på hele 2,73%, hvor growth ligger med et beskedent afkast på 0,13%, altså et merafkast 

til value på 2,6%. ESG-faktoren leverer også et rigtigt godt afkast på 1,57%, hvilket blot 

understreger, at bæredygtighed er meget andet end grøn energi. Den famøse ETF, Global Clean 

Energy, der er en sammensætning af førende virksomheder indenfor grøn energi, leverede et 

afkast på 140% i 2020, men ligger pr. 1. april 2021 med et afkast på -13,7%. For 2021 er det også 

interessant at se, at world er kommet op og nu ligger med et højere afkast end momentum og er 

dermed det indeks, der har leveret det 3. bedste afkast. Quality ligger med et lidt lavere afkast for 

2021, end for perioden 2014 – 2021, og det ligger også i skyggen af de andre vel-performende 

faktorer.  

 

Selvom afkastene generelt ser pæne ud, er der en faktor, der springer i øjnene af negative årsager. 

Low Vol. har i 2021 leveret et negativt afkast på 0,92%, hvilket er betydeligt under gennemsnittet 

 
57 10 Year Treasury Rate. (s.d.). I: Ycharts. Retrieved from:  https://ycharts.com/indicators/10_year_treasury_rate  
58 Composite leading indicator (CLI). (2021). I: OECD. Retrieved from:  https://data.oecd.org/leadind/composite-
leading-indicator-cli.htm  
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for de andre perioder. Selvom data kun strækker sig over to hele måneder, er det stadig 

interessant hvordan en ellers forventelig stabil faktor formår at performe så ringe. En årsag til den 

dårlige performance kan muligvis skyldes, at der er blevet sprøjtet ekstremt meget risikovillig 

kapital ud i markederne som en konsekvens af COVID-19 hjælpepakkerne. Antallet af private 

investorer er steget markant, og en stor del af denne ”amatørkapital” fokuserer ikke på samme 

måde på risikojusterede afkast, som de institutionelle investorer generelt gør. Det kan betyde, at 

inflow i de mere stabile virksomheder er faldet og dermed kan have påvirket kurserne.  

 

Da vi så på Fama Frenchs data, blev Ilmanen & Kizers påstand om, at der ikke var en eneste faktor, 

der havde performet bedre end markedet siden 2003 bekræftet. Ligeledes blev det bekræftet, at 

performance i faktorerne har været dalende siden publikationerne af dem. Her er dette ikke helt 

tilfældet, da vi siden 2005 har set, at flere forskellige faktorer har performet bedre end markedet. 

Dog har vi også set markedet performe bedre end nogle af faktorerne. Hvorfor dette dog ikke kan 

sammenlignes 1 til 1 ved disse data vil jeg komme nærmere på ind på i konklusionen. Ikke nok 

med, at faktorerne på skift, har performet bedre end markedet, har de også med et bredt 

perspektiv generelt været stigende, på nær value. Så når vi ser på faktorindeks, og ikke isolerede 

long-short konstruerede faktorer, kan Ilmanen & Kizers påstand ikke understøttes.  

 

Korrelationer 
 

Først vil jeg se nærmere på Fama French faktorernes korrelationer med hinanden og markedet. 

Efterfølgende på MSCI faktorernes korrelationerne for at analysere hvordan disse er korrelerede 

med hinanden og deres moderindeks, world. For korrelation generelt, gælder følgende:  

 

Korrelationen viser lineariteten i samvariationen og går fra -1 <= p <= +1  

 

Korrelation = -1 - perfekt negativ linearitet og er den absolut bedste diversifikations gevinst.  

Korrelation = 0 - ingen linearitet og god diversifikations gevinst.  

Korrelation = 1 er en perfekt positiv linearitet og har ingen diversifikations gevinst.  
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Der ønskes altid en lavest mulig korrelation for at opnå den højest mulige diversifikations gevinst. 

Da faktorinvestering igennem mange studier anses og vurderes til at skabe den bedste 

diversifikationsgevinst, må vi som udgangspunkt antage, at korrelationerne mellem faktorerne og 

til markedet generelt må være lave. Hvis ikke faktorerne er lavt korrelerede, falder et af de største 

argumenter bag videnskaben. I så fald vil Arnott, Harvey, Kalesnik og Linnainmaas argument om, 

at faktorerne reelt set er mere korrelerede end det deres data viser, blive understøttet, og dermed 

giver faktorinvestering i sig selv ikke nogen diversifikationsgevinst.  

 

Fama French korrelationer 
 
Bilag 15: Korrelation med indeks i hele perioden, Fama French 

 
 

Ved at se nærmere på korrelationerne mellem faktorerne og markedet, viser der sig et mønster af 

negativt korrelerede faktorer på nær SMB. Derved synes data til dels at understøtte, at faktorerne 

er negativt korrelerede til markedet og dermed fungerer bedre som diversifikationsmekaniske end 

aktivklasse allokering. Hvis vi dernæst beregner korrelation på tværs af faktorerne, viser det 

ligeledes, at der er en overordnet tendens til lave korrelationer på nær ved HML – CMA.  

 

Bilag 16: Korrelationsmatrix, Fama French 

 

 

Det er interessant, at SMB har negative korrelationer til alle faktorerne, når det som før 

understreget er den eneste faktor, der er positivt korreleret med markedet. Dette stemmer dog 

overens med, at hvis en faktor er positivt korreleret mod et marked, hvor faktorerne generelt er 
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negativt korrelerede imod, så vil denne faktor dermed forventeligt vil være negativt korreleret 

med de andre faktorer.  

 

Ud fra ovenstående matrix ses det også, at HML og CMA er forholdsvis positivt korrelerede, hvilket 

ligeledes viser sig i afkastberegningen. Det ses, at det geometriske afkast for hele perioden på 

HML ligger på 0,5894% hvor det på CMA ligger på 0,6108%. For den første periode ses det, at 

HML-afkastet ligger godt 0,10% højere end CMA, hvor afkastene begge stiger for den 

efterfølgende periode. Afkastene for den næste periode, 1995 – 2004, falder begge afkast, hvor de 

ligger stort set ens. Afkastene fortsætter med at falde i den efterfølgende periode, hvorfra de 

begge ender med negative afkast i den sidste periode, 2014 – 2020, hvor markedet ourperformer 

dem begge. Derved er det tydeligt, at afkastene, om end de er forskellige afhængig af perioden, 

der måles på, bevæger sig ens hvorfra den betydeligt højere korrelation stammer. Det er samtidig 

interessant at se hvordan niveauet på afkastet for hele perioden primært stammer fra før 2000 

skiftet, samt starten af 0’erne, hvorefter begge oplever et betydeligt fald i performance fra 2005 

og frem.  

 

De to faktorer som er mindst korrelerede er SMB og RMW, hvilket er interessant da de i afkast for 

hele perioden ser relativt ens ud, 0,5433% for SMB mod 0,6039% for RMW, hvorfor der må være 

stor forskel på de enkelte perioder. Ved at sammenligne afkast for den første periode, 1963 – 

1980, ses det at SMB outperformer RMW markant – en merperformance på godt 0,50%. I denne 

periode leverer SMB et afkast på 0,9842%, hvor RMW leverer et afkast på 0,5324%. I den 

efterfølgende periode, 1981 – 1994, ses det at afkastet for SMB falder hvor afkastet for RMW 

stiger og herved, leverer RMW en merperformance i forhold til SMB på ca. 0,40%. Perioden fra 

1995 – 2004 viser at SMB oplever en marginal stigning på ca. 0,01% i afkastet, hvor RMW falder 

med godt 0,18%. I begge de efterfølgende perioder ses det dog, at begge afkast er faldende, men 

at RMW performer markant bedre i begge perioder med henholdsvis et merafkast på ca. 0,20% og 

0,50%. Især i den sidste periode leverer SMB et negativt afkast på -0,25761%, hvor RMW leverer 

et positivt afkast på 0,25582%. Derved ses det mere tydeligt, at selvom afkastene for hele 

perioden ser forholdsvis ens ud, er der stor forskel i de enkelte perioder, hvilket bedre forklarer 

den negative korrelation imellem de to faktorer.  



 49 af 80 

De to faktorer med næst lavest korrelation er momentum og HML, hvilket som udgangspunkt ikke 

kommer som en overraskelse, hvis der udelukkende fokuseres på forskel i afkastene for hele 

perioden – her har momentum leveret et afkast på 0,9413%, mens HML har leveret et afkast på 

0,5894%, altså en merperformance på ca. 0,35%. Derudover har jeg tidligere beskrevet, at HML, 

value, har opnået stigende afkast frem mod finanskrisen, hvorefter afkastene er faldet markant og 

især har været outperformet af vækstaktierne i perioden efter finanskrisen. I samme periode ses 

det, at momentum har leveret markant bedre afkast, men dog været faldende fra 1963 og frem til 

2013 for derefter at vise en positiv udvikling i afkastene. Derved ses det tydeligt, at det ikke 

udelukkende er forskellen i det geometriske afkast for hele perioden der beskriver den negative 

korrelation, men nærmere at det er den positive udvikling i HML og negative udvikling i 

momentum fra 1963 – 1994, samt den positive udvikling i momentum og negative udvikling i HML 

i perioden 2014 – 2020. I den sidste periode leverer momentum en stigning i afkast, hvor HML 

fortsætter den negative udvikling fra den forhenværende periode.  

 

Overordnet set er alle faktorerne negativt korrelerede med markedet, på nær SMB, og de har 

generelt lave eller negative korrelationer med hinanden. Det må alt andet lige betyde, at 

faktorerne i et bredt omfang bevæger sig modsat. For at studere dette nærmere, kan vi se i bilag 

17, en graf over de rullende afkast.  
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Bilag 17: Rullende Afkast, Fama French 

 
 

Selvom grafen er en anelse uoverskuelig at se på, grundet den store mængde data, fremgår det 

under alle omstændigheder, at faktorerne bevæger sig relativt ens. Især omkring 1981, er det 

tydeligt, hvordan alle faktorerne følger i hinandens fodspor, hvor de først falder for derefter at 

stige igen. Der er stor forskel på det enten positive eller negative afkast undervejs, men 

ovenstående graf viser samtidig at uanset størrelsen på udsvingene, bevæger afkastene på 

faktorerne sig relativt ens. Det stemmer jo som udgangspunkt ikke overens med de tidligere 

fremviste korrelationstal. Så hvordan kan korrelationerne blive lave eller negative, hvis afkastene 

bevæger sig ens? Enten, bevæger faktorerne sig ens, men med tidsforskydning så de skiftevis 

følger i hinandens fodspor, ellers opnår investor en falsk form for diversifikation i de førhen 

beskrevne long-short strategier. Når man både holder en long og en short position i det samme 

”aktiv”, opnår man på papiret en lav korrelation, men i realiteten opnår man blot en portefølje 

med såkaldt style-tilt, uden nogen konkret diversifikationsgevinst.59 Så selve konceptet bliver solgt 

på den lave korrelation, da den viser dette ved beregning, men reelt set er det blot en dyr måde at 

opnå en given faktor-eksponering. 

 

 
59 https://famafrench.dimensional.com/essays/longshort-investment-strategies.aspx  
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Så når long-short strategien, baseret på ovenstående argumentation, som udgangspunkt blot 

leverer et omkostningsfuldt style-tilt og ikke en reel diversifikationsgevinst, understøttes Ilmanen 

& Kizers argument til dels.  

 

MSCI Korrelationer 
 

Bilag 18: Korrelation med MSCI World for hele perioden, MSCI 

 
 

Modsat Fama French faktorerne viser der sig her et mønster af positive korrelationer mod 

markedet. Især quality, low vol. og momentum er meget positivt korrelerede og bevæger sig 

umiddelbart nær identisk i forhold til markedet. Value, growth og især ESG er dog mindre 

korrelerede med markedet. Når der efterfølgende beregnes korrelationer på tværs af faktorerne, 

viser der sig her en overordnet lavere korrelation end den til markedet. Dog er det fortsat 

udelukkende positive faktorer. ESG er ikke indregnet i denne sammenhæng, da data kun strækker 

sig tilbage til oktober 2007, hvorfor billedet ikke vil give det samme langsigtede billede, som på de 

andre faktorer. Den vil vi komme tilbage til om lidt. 

 

Bilag 19: Korrelationsmatrix, MSCI 
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På baggrund af de tidligere nævnte definitioner af faktorerne, er det ikke undrende, at quality og 

value kun er mindre positivt korrelerede, da quality som udgangspunkt performer godt i 

økonomisk sammentrækning, hvor value performer bedst i økonomisk ekspansion.  

Value performer per definition generelt ikke godt under økonomisk sammentrækning, hvorfor en 

faktor der performer godt, eller bedre, alt andet lige må være mindre korreleret til en faktor, der 

efter sigende gør det modsatte. Ved at kigge på forskellene i afkast mellem den første og anden 

periode ses det også, at value-faktorens afkast næsten bliver halveret, hvor quality taber en 

fjerdedel af afkast. Derefter ses det, at quality fra anden til tredje periode opnår en stigning i 

afkast på godt 50%, hvor value falder marginalt tilbage. Givet at hver periode indeholder en 

finansiel krise, samt at årene op til og efter 2000—skiftet ikke har været synderligt value-venlige, 

er det ikke overraskende, at der er stor efterspørgsel på profitable og solide virksomheder, og at 

netop disse har performet og leveret et merafkast i forhold til value, samt en mindre 

diversifikationseffekt.  

 

Det er specielt interessant at se, hvor korreleret value er med growth, på baggrund af data. Typisk 

er value og growth modsætninger, især hvis vi ser tilbage på Fama Frenchs definition af value, som 

er det merafkast value har givet i forhold til growth. I MSCIs tilfælde er value-faktoren, som 

tidligere beskrevet anderledes, eftersom den er konstrueret på baggrund af andre og mere 

specifikke nøgletal. Under alle omstændigheder bliver det endnu mere interessant, når vi kigger 

på afkast i de forskellige perioder, eftersom value falder i performance igennem alle perioderne, 

og growth stiger. Hvis vi kigger på en endnu kortere horisont og udelukkende på de første to 

måneder i 2021, ses det dog, at value tager et markant spring, hvor growth tager et stort skridt 

bagud. Derfor må den meget positive korrelation grunde i, at de til dels bevæger sig ens, men 

grundet det pågældende makroøkonomiske miljø er growth blevet favoriseret, og de stigninger 

growth i gennemsnit viser er større, og faldene ligeledes mindre end hvad value viser.  

 

Vi så før, at ESG-faktoren generelt har en lav korrelation til markedet. Når der beregnes 

korrelationer med de andre faktorer fra oktober 2007 og frem, tegner der sig her et lignende 

billede.  
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Bilag 20: Korrelation til ESG-faktor 

 

 

Vi ser her korrelationer på niveauer med Fama French korrelationerne, men hvordan kan dette 

lade sig gøre, når de andre faktorer generelt er relativt positivt korrelerede, både med hinanden 

men også med moderindekset?  

En årsag kunne være, at ESG-faktoren er et multifaktorindeks, der er konstrueret med et formål 

om at opnå højest mulig eksponering mod de andre faktorer, men med strenge krav til ESG-

profilen på de udvalgte virksomheder.  

 

Ved at se på faktorens faktaark ses det også, at der er en overvægt mod samtlige faktorer i forhold 

til MSCI-World indekset.60 Til sammenligning, hvis vi ser på quality-faktoren, er der kun overvægt 

mod low volatility og ikke overraskende, quality. Mod de andre faktorer er der enten en neutral 

eller undervægt.61 Så en overvægt mod samtlige faktorer i en kombination med høje krav omkring 

ESG-profilerne tyder alt andet lige på, at dette er årsagen til de lavere korrelationer.  

Dette giver som udgangspunkt også god mening, da faktordiversifikationen bliver meget høj. 

Faktorerne er generelt konjunkturfølsomme, hvor nogle faktorer gør det bedre end andre, 

afhængigt af hvilken konjunktur vi er. Så når alle disse kombineres, bør man teoretisk set, opnå en 

portefølje, der generelt bliver mindre følsom over for samtlige konjunkturcyklusser.  

Hvad bliver så afkastet på en sådan portefølje, hvis den er mindre følsom overfor alle cyklusser? 

Det afhænger så under alle omstændigheder af de enkelte faktorers afkast eller mangel derpå i 

den aktuelle cyklus, og hvorvidt investor samtidig får en ESG-præmie.  

 

Ligesom ved Fama French korrelationerne, vil vi nu se nærmere på de rullende afkast for at se, om 

samme konklusion kan udledes. Korrelationerne er allerede højere end ved Fama French, da de er 

indeksbaserede og ikke skabt igennem en long-short strategi, hvorfor de rullende afkast må 

forventes at bidrage til konklusionen om, at faktorerne er relativt korrelerede.  

 
60 MSCI World Multiple-Factor ESG Target Index (USD. (s.d.). I: MSCI. Retrieved from: 
https://www.msci.com/documents/10199/da8be2fe-166d-462d-b03f-551a19840f6d  
61 MSCI World Quality Index (USD). (s.d.). I: MSCI. Retrieved from:  
https://www.msci.com/documents/10199/344aa133-d8fa-4a15-b091-20a8fd024b65  
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Bilag 21: Rullende Afkast, MSCI 

 

 

Billedet er her igen en smule forstyrret af de store mængder af data, men formålet med grafen 

består. Der er som udgangspunkt markante forskel i både de negative og positive afkast, men 

tendenserne er de samme. Så ligesom ved Fama French, fremkommer diversifikationsgevinsten 

som udgangspunkt ikke i modsatbevægende afkast, men nærmere ved, at nogle faktorer sjældent 

oplever lige så store udsving, som andre i givne perioder. På trods af, at mønstret viser, at der er 

sammenhæng i både de positive og negative afkast, ses det dog, at der er en vis form for 

diversifikationsgevinst i netop det, at faktorerne er konjunkturfølsomme. Givet følsomheden over 

for forskellige cyklusser kan en defensiv faktor, som quality, fungere som et godt supplement i 

perioder med finansielt stress til en mere følsom faktor som enten momentum eller value.  

 

Beta 
 

Beta er et relativt risikomål, der måler den systematiske risiko og dermed følsomhed i forhold til 

markedsporteføljen, i den her sammenhæng måles Fama French-faktorerne i forhold til Mkt-rf, 

hvor MSCI-faktorerne måles i forhold til MSCI World. For beta gælder følgende:  
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Beta = -1 – Aktivet bevæger sig modsat markedet 

Beta = 0 – Ingen følsomhed for markedet 

Beta = 1 – Samme risiko som i markedsporteføljen  

Beta < 1 – Mindre risiko og følsomhed i forhold til markedsporteføljen  

Beta > 1 – Større risiko og følsomhed i forhold til markedsporteføljen 

 

Beta-værdierne er fremfundet via en regressionsanalyse i forhold til det respektive marked, som 

faktorerne er tilknyttet. Ved hjælp af beta-værdierne, vil jeg vurdere de enkelte faktorers risiko, i 

forhold til markedet.  

 

I forbindelse med beta-værdierne er det vigtigt at huske, at beta måler kursfølsomheden i en aktie 

i forhold til markedet, hvorfor den som udgangspunkt kan bruges som risikoindikator på kort sigt. 

Da beta ikke tager forbehold for de fundamentale faktorer i en virksomhed, er den som 

udgangspunkt ikke en god risikoindikator på lang sigt. Eksempel - hvis en aktie er steget eller faldet 

meget i værdi over en kort periode, vil beta alt andet lige være højere og antyde, at aktien er mere 

risikabel end markedet. Derved antages det, at aktien pludselig er mere risikabel end før, den steg 

eller faldt, hvilket i sig selv jo ikke er korrekt. Dog kan den grundet de kortsigtede udfald godt være 

mere risikabel på kort sigt.62  

 

Fama French beta-værdier, standardafvigelse, Sharpe ratio og alpha 
 

Beta, Fama French: 
 

Bilag 22: Beta for hele perioden, Fama French 

 
 

 
62 Keyton, W. (2021). Beta. I: Investopedia. Retrieved from:  https://www.investopedia.com/terms/b/beta.asp  
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Baseret på ovenstående tabel ses det, at SMB er meget lidt følsom overfor markedet, og derfor 

per definition, har en lavere risiko end markedet. De 4 andre faktorer har alle negative beta-

værdier, hvorfor de eftersigende bevæger sig modsat markedet. Dette stemmer som sådan meget 

godt overens med de negative korrelationer til markedet på HML, RMW, CMA og MoM, hvor SMB 

er mindre positivt korreleret. Eftersom alle faktorerne har så lave beta-værdier og korrelationer, 

bør de som udgangspunkt virke som gode diversifikationsfaktorer til markedet.  

 

Eftersom beta-værdierne er enten lave eller negative, betyder det så, at faktorerne er mindre 

risikable end selve markedsporteføljen?  

Nej, ikke nødvendigvis. Beta-værdierne beskriver udelukkende kursfølsomhederne over for 

markedet, samt hvordan de enkelte faktorerne bevæger sig i forhold til markedet. Med det in 

mente, betyder det jo samtidig, at hvis beta er negativ, vil faktorerne forventeligt give mindre 

negative afkast såfremt markedet oplever positive afkast, på nær SMB som blot er mindre følsom 

end markedet. Som nævnt tidligere, kan beta som udgangspunkt ikke benyttes som en langsigtet 

risikoindikator, da den ikke tager forbehold for de fundamentale forhold i en virksomhed. Dog  

giver den et fint indblik i, hvordan den enkelte faktor typisk har bevæget sig i forhold til markedet 

historisk set. Derved er det også vigtigt at forholde sig til, at beta kan variere meget over tid, især 

med et datasæt der løber over næsten 60 år. Derfor vil der forventeligt være perioder, hvor 

faktorerne både kan have været mere følsomme overfor markedet, og perioder hvor de har 

bevæget sig endnu mere modsat end markedet. Udover at beta ikke tager forbehold for de 

fundamentale faktorer i en virksomhed, har den også den svaghed, at vi ikke kan garantere at 

historien gentager sig. Det betyder, at en aktie med lav eller høj risiko det ene år, sagtens kan 

være det modsatte året efter.  

 

Når beta-værdierne er negative, er det igen vigtigt at huske tilbage til konstruktionen af 

faktorerne. Jeg har tidligere refereret til, hvordan long-short konstruktionen på papiret giver et 

faktor-tilt uden en reel diversifikationsgevinst, hvilket er den samme situation i forhold til beta. Så 

når markedet teknisk set er taget ud af billedet, grundet long-short positionen, vil faktor-præmien 

alt andet lige bevæge sig modsat uanset, hvilken retning den bevæger sig i grundet netop long-

short positionen. Derved giver de negative beta-værdier, ligesom korrelationen, et forskruet 
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billede på virkeligheden, hvilket vi kunne se i grafen over de rullende afkast, da afkastene alt andet 

lige, om end større eller mindre, bevæger sig relativt ens til markedet og de andre faktorer.  

 

Standardafvigelse, Fama French: 
 

For at komme nærmere faktorenes usystematiske risiko og udsving igennem perioden, vil jeg nu 

se nærmere på standardafvigelsen.  

 

Standardafvigelsen måler, hvor meget en variabel fordeler sig omkring dens middelværdi. Jo 

længere data er fra middelværdien, jo højere vil standardafvigelsen være.  

I investeringssammenhænge bruges standardafvigelsen derfor til at måle et aktivs historiske 

volatilitet. En høj standardafvigelse betyder derfor større udsving og derved højere risiko. Det 

betyder dog ikke nødvendigvis, at en høj standardafvigelse er negativt, det afhænger af investors 

risikovillighed. For at vurdere hvorvidt investor er blevet kompenseret med et højere afkast for at 

påtage sig en højere risiko, ser vi på det risikojusterede afkast. Her bruger vi Sharpe ratio, hvilket 

jeg kommer tilbage til senere.  I forhold til faktorinvestering bør det, ifølge tilhængerne af denne 

investeringsstil, være muligt at nedsætte den usystematiske risiko mere end hvis der udelukkende 

fokuseres på aktivallokering.  

 

For at vurdere de enkelte faktorers volatilitet, vil jeg nu sammenligne dem med hinanden og 

markedet.  

 

Bilag 23: Standardafvigelse for hele perioden, Fama French 

 
 

 

Ikke overraskende har faktoren CMA (Low Vol.) den laveste volatilitet af alle faktorerne, stærkt 

efterfulgt er RMW (Quality). CMA-faktoren viser det merafkast to konservative porteføljer har 

givet i forhold til to aggressive porteføljer. Som nævnt under definitionerne af faktorerne, er RMW 

og CMA relativt ens med henblik på volatilitet, da kvalitetsaktier bør opleve mindre udsving end 
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f.eks. vækstaktier. Derfor er det heller ikke overraskende, at value ligger midt i tabellen, da disse 

typer af virksomheder typisk er etablerede virksomheder med solid indtjening. En smule 

overraskende er det dog, at SMB ligger med en relativt lav volatilitet i forhold til markedet, da man 

som udgangspunkt skulle tro, at mindre virksomheder oplever højere volatilitet i kurserne. 

Årsagen til den lavere volatilitet skyldes dog forventeligt, at de mindre virksomheder relativt 

konsekvent har givet et merafkast i forhold til de større virksomheder. Det er som udgangspunkt 

heller ikke overraskende, at momentum er den faktor med den højeste standardafvigelse, da 

strategien i denne faktor går på at handle på trends. Derfor vil der forventeligt, og hermed 

understøttet af mit data, være større udsving i opadgående såvel som nedadgående retning.  

 

På trods af relativt stor forskel i standardafvigelsen på tværs af faktorerne, viser det sig at 

udsvingene på markedsporteføljen er de største. Dette stemmer på sin vis fint overens med, at 

beta-værdierne på faktorerne var markant lavere end 1. På samme tid er det værd at bemærke, at 

markedsfaktoren er merafkastet af markedet i forhold til den risikofrie rente og dermed ikke to 

virksomhedstyper. Så her måles altså en klynge af relativt volatile aktivers bevægelse, 

aktiemarkederne, mod et mere stabilt aktivs bevægelse, renten på t-bills. Da renten typisk er mere 

stabil og generelt lavere end afkastet på aktiemarkederne, vil differencen i mkt-rf forventeligt 

variere og svinge mere end på de andre faktorer. Derfor er det ikke så overraskende, at 

standardafvigelsen her er større end på faktorerne.  

 

Jeg vil nu beregne Sharpe ratios og sammenligne disse - dette for at vurdere hvilke faktorer, der 

har givet det højeste risikojusterede afkast.  

 

Sharpe ratio, Fama French: 
 

Sharpe ratio findes ved at fratrække den risikofrie rente fra afkastet og dividere med 

standardafvigelsen. Derved findes det risikojusterede afkast, hvor desto højere Sharpe ratio desto 

højere risikojusteret afkast, hvorfor investor altid ønsker højest mulig Sharpe ratio. Som tidligere 

nævnt, er et af argumenterne for faktorinvestering, at det er muligt igennem de lave korrelationer 

at opnå en højere Sharpe ratio. Dette er muligt, hvis man kan opnå en større diversifikationseffekt 

uden at mindske afkastet.  
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Sharpe ratio benyttes typisk til at vurdere en porteføljes, eller et aktivs historiske performance 

relativt til dets risiko. Hvis Sharpe ratio bliver negativt, betyder det enten at den risikofrie rente 

har været højere end afkastet på aktivet eller porteføljen, eller at afkastet generelt har været 

negativt.  

 

En faldgrube ved Sharpe ratio er, at der benyttes standardafvigelse, som antager, at afkast er 

normalfordelt, hvilket ikke er sandt for afkast. I den finansielle verden kan afkast vige meget fra 

middelværdien grundet store fald eller spikes. Derudover antager standardafvigelsen, at udsving i 

den ene eller anden retning, er lige så risikofyldte.63  

 

Nedenfor findes de beregnede Sharpe ratios for de enkelte faktorer og markedet:  

 

Bilag 24: Sharpe-ratio for hele perioden, Fama French 

 
 

Ifølge CAPM-modellen bør investor kompenseres for højere risiko med højere afkast. Hvis det var 

korrekt, så burde markedet levere det højeste afkast. Tidligere konstaterede vi, at markedet som 

udgangspunkt har den højeste risiko, men samtidig har det også det laveste afkast, hvorfor det 

også ses igennem Sharpe ratio, at markedet har det laveste risikojusterede afkast.  

 

Momentum har som udgangspunkt den højeste Sharpe ratio og dermed det højeste 

risikojusterede afkast. Det betyder, at vi kan konkludere, at investor, ved hjælp af en momentum-

strategi, er blevet kompenseret for den højere risiko, da vi tidligere har set, at momentum også 

har højere standardafvigelse sammenlignet med de andre faktorer. Dog så vi også, at der var store 

udsving i afkastene på tværs af perioderne, hvorfor der forventeligt også vil være stor forskel i 

Sharpe ratio-værdierne.  

 
63 Fernando, J. (2020). Sharpe Ratio. I: Investopedia. Retrieved from: 

https://www.investopedia.com/terms/s/sharperatio.asp     
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CMA ligger med den næsthøjeste Sharpe ratio på 0,1168, hvilket primært er drevet af det 

fornuftige afkast relativt til de andre faktorer, kombineret med den laveste standardafvigelse af 

alle faktorerne. Derfor er det ikke overraskende, at RMW kommer ind på en 3. plads med en 

Sharpe ratio på 0,1065, da denne faktor havde den næstlaveste standardafvigelse. Her trodser vi 

igen CAPM-teorien om, at investor skal kompenseres med højere afkast for højere risiko. Nok har 

momentum klaret sig bedst baseret på Sharpe ratio igennem hele perioden, hvilket til dels 

stemmer overens med CAPM, men hvis CAPM skulle være 100% korrekt, ville rækkefølgen hedde: 

Mkt-rf, MOM, SMB, HML, RMW og til sidst, CMA. Derved kan vi se, at risikoen ikke, som 

udgangspunkt definerer, hvilke faktorer, der skal levere de højeste afkast.  

 

HML og SMB ligger med de laveste Sharpe ratios, men har trods alt leveret bedre risikojusterede 

afkast end markedet, hvilket betyder, at alle faktorerne i gennemsnit har performet bedre end 

markedet over hele perioden. Jeg har tidligere nævnt, at performance, på såvel markedet som de 

enkelte faktorer, varierer meget igennem de forskellige perioder - ligeledes gør 

standardafvigelsen. De enkelte faktorer bliver påvirket af de makroøkonomiske omstændigheder, 

hvorfor billedet forventeligt vil se markant anderledes ud, når der opdeles i forskellige perioder. 

Årsagen til de lavere risikojusterede afkast på henholdsvis SMB og HML, kan derfor forventeligt 

skyldes den faldende performance fra 2005 og frem.  
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Nedenstående tabel viser standardafvigelserne og Sharpe ratio opdelt i de førhen definerede 

perioder.  

 

Bilag 25: Standardafvigelse og Sharpe-ratio opdelt i perioder, Fama French 

 
 

Ved at se nærmere på tabellen, fremstår det tydeligt, at der er stor variation i både volatilitet og 

Sharpe ratio afhængig af, hvilken periode vi ser på.  

 

Før kunne vi konkludere, at momentum havde det højeste risikojusterede afkast på tværs af hele 

perioden, men kigger vi nærmere på de to sidste perioder, underperformer den sågar markedet. 

Det er derfor tydeligt at se, at momentum strategien havde dens storhedstid primært fra 1963 og 

frem til 2004, hvorefter den leverer en negativ Sharpe ratio fra 2005 til 2013. Faktoren vender dog 

retur med en fornuftig Sharpe ratio i den sidste periode, dog overgået af RMW og markedet. I de 

perioder hvor momentum har performet bedst, er det også værd at bemærke, at volatiliteten er 

lavere. På baggrund af denne indsigt, kan vi til dels konkludere, at momentum strategien bliver 

kompenseret for en høj risiko, men bliver risikoen for høj - kompenseres den ikke tilsvarende.  

 

Da vi så på Sharpe ratios for hele perioden, nævnte jeg, at SMB og HMLs lavere værdier 

forventeligt måtte skyldes, den faldende performance fra 2005 og frem. Når vi ser på den første 
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periode alene, kan vi se at SMB og HML faktisk ligger med den 2. og 3. højeste Sharpe ratio. SMB 

falder dog i perioden efter og bliver negativ, hvor HML stiger men stadig ligger med den 2. laveste 

værdi. I perioden 1995 – 2004 ligger HML med den 2. højeste Sharpe ratio, hvor SMB igen er 

blevet positiv. I den sidste periode ligger de begge med betydelig negative Sharpe ratios. Derfor 

danner der sig et mønster på, at HMLs risikojusterede afkast generelt er faldende fra perioden 

1981 – 1994 og frem, hvor SMB ikke har en generelt faldende tendens, men at de risikojusterede 

afkast generelt bare bliver lavere end i den første periode.   

 

Ligesom momentum er årene frem til 2000-skiftet den bedste periode for HML, hvorefter den 

løber ind i en længere periode overgået af vækstaktierne. De sidste måneder af 2020 og starten af 

2021 endte ellers med at være meget positive for value investorer, men disse data er ikke med i 

Fama French, hvorfor jeg vil se nærmere på dette i analysen af MSCI-faktorernes data.  

 

Fælles for alle faktorerne og markedet i sig selv er, at de i perioden fra 1995 – 2004 oplever den 

absolut højeste volatilitet. Dette er, som tidligere beskrevet, i perioden med blandt andet IT-

boblen, hvor Nasdaq i perioden 1995 – 2000 steg med godt 680% for derefter at falde med 

omtrent 70%. Det er derfor nok ikke så overraskende, at dette er perioden, hvor volatiliteten er 

størst på tværs af faktoerne og markedet. På den anden side, oplever vi et af de største 

markedscrash i historien i 2008, hvorfor jeg som udgangspunkt ville have forventet, at dette ville 

være perioden med højest volatilitet på tværs.  

 

Samtidig er det værd at bemærke, at der ikke er én eneste faktor, der har klaret sig bedre end 

markedet i den sidste periode. Dette kom vi omkring før, da vi så på afkastene, hvor de 

risikojusterede afkast nu ligeledes bakker denne påstand op.  

 

Alpha, Fama French: 
 

Alpha viser det risikojusterede merafkast et givent aktiv eller portefølje har givet udover det 

forventede afkast på markedet. Hvis f.eks. en investeringsforening eller manager har 

outperformet benchmark, har de leveret alfa. Ligesom Sharpe ratio, benyttes alfa til at vurdere 

performance på et givent aktiv i forhold til benchmark, hvor jo større alpha er, jo større merafkast 
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har aktivet givet. Hvor Sharpe ratio baseres på risikoen i forhold til standardafvigelsen, baseres 

Alpha på baggrund af risikoen i forhold til beta.64 Alpha er fremfundet via den samme regression 

som beta. For at vurdere, om de enkelte faktorer har outperformet deres benchmark i gennemsnit 

over hele perioden, vil jeg nu se nærmere på deres alpha-værdier.  

 

Bilag 26: Tabel: Alpha og Beta, Fama French 

 
 

Ligesom ved Sharpe ratio er det her momentum, der har leveret den højeste Alpha, efterfulgt af 

CMA. Her ses det dog, at HML har højere Alpha end RMW, hvor det med Sharpe ratio var 

omvendt.  

Altså har HML leveret et højere risikojusteret afkast i forhold til beta end RMW, hvilket 

sandsynligvis har noget at gøre med, at HMLs beta-værdi var mere negativ end RMW, hvor 

standardafvigelsen på den anden side var højere end RMWs. SMB ender igen med det laveste 

risikojusterede afkast, men har trods alt leveret Alpha. Baseret på ovenstående 

regressionsanalyse, kan det igen konkluderes, at også på alpha-værdierne, har alle faktorer 

performet bedre end markedet.  

MSCI-faktorernes beta-værdier, standardafvigelse, Sharpe ratio og alpha 
 

Beta, MSCI: 
 

Bilag 27: Beta for hele perioden, MSCI 

 
 

 
64 Chen, J. (2020). Jensen's Measure. I: Investopedia. Retrieved from: 

https://www.investopedia.com/terms/j/jensensmeasure.asp  
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Ved at se nærmere på ovenstående tabel, er det første der springer i øjnene, markant højere beta-

værdier end ved Fama French faktorerne. Dette er som tidligere beskrevet, ikke overraskende, da 

Fama Frenchs data er baseret på én type akties merafkast i forhold til en anden type akties afkast. 

Derudover benyttes der en long-short strategi, hvor MSCI-faktorerne er indeks, der indeholder 

aktier der per MSCIs definitioner klassificerer netop disse aktier som værende en given faktor. Så 

når der beregnes beta for en faktor i forhold til MSCI World, vil værdierne alt andet lige være 

positive, da moderindekset vil indeholde nogle af de samme virksomheder som er inkluderet i de 

enkelte faktorindeks.  

 

Med fokus på værdierne ses det, at ESG har den laveste beta og er tæt på slet ikke at være følsom 

overfor markedet. En årsag til dette kunne være, som beskrevet under korrelationsafsnittet, at de 

virksomheder, der er inkluderet i ESG-indekset, er udvalgt blandt andet på baggrund af deres ESG-

profil, hvorfor sektorspredningen på netop denne faktor kan være bredere end de andre faktorer. 

Dette kan resultere i en større indre diversifikation, som dermed gør faktoren mindre følsom for 

udsving i markedet. Samtidig er formålet med ESG-faktoren at opnå maksimal eksponering mod 

de andre faktorer, hvorfor selve fordelingen afviger meget i forhold til moderindekset.  

 

Value og growth er begge også meget lidt følsomme overfor markedet, hvorfor det er interessant 

at se Low Vol. med højere beta end de to. Uden at analysere data, ville man som udgangspunkt 

tro, at Low Vol. ville være den mindst følsomme overfor markedet, givet faktorens definition. Dog 

er det igen relevant at huske på, at der kan være flere overlap mellem netop denne faktor og 

markedet, end der er ved value og growth. Dog er det fortsat værd at bemærke, at beta-værdien 

er markant lavere end 1 og dermed fortsat mindre følsom overfor udsving i markedet. Quality og 

momentum er begge mindre følsomme end markedet, men de er dog meget tætte på, at have 

samme risiko som markedet, baseret på beta-værdien.  

 

Grundlæggende er det, vi ser her, måske et bedre bud på faktorers reelle beta-værdier end det vi 

så ved Fama French. Vi får her den rene følsomhed overfor markedet, som ikke er maskeret bag 

en long-short strategi, der på papiret ser markant mindre følsom ud. 
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Standardafvigelse, MSCI: 
 

Eftersom afkastdata fra MSCI er på dagsbasis, har jeg her benyttet mig af kvadratsrodsreglen, hvor 

jeg har ganget op med kvadratroden af de gennemsnitlige 20 handelsdage for at matche disse 

tidsstep. Nedenfor ses de månedlige standardafvigelser: 

 

Bilag 28: Standardafvigelse for hele perioden, MSCI 

 

 

Ligesom ved Fama French faktorerne, ligger Low Vol. ikke overraskende med den absolut laveste 

standardafvigelse. Som før nævnt, er formålet med denne strategi at opnå lavest mulig volatilitet, 

hvilket også gør sig gældende her. Quality ligger med den 2. laveste volatilitet, men er alligevel 

udsat for en del mere udsving end Low Vol., hvilket på samme måde ikke gjorde sig gældende ved 

Fama French. Derved modsiger dette på sin vis, hvad jeg før har nævnt, at kvalitetsaktier oftest 

oplever mindre udsving end andre typer af aktier, selvom volatiliteten her er den 2. laveste af 

faktorerne.  

 

Det er interessant at se, at MSCI World er mindre volatil end både value, growth, momentum og 

ESG. I den sammenhæng er det vigtigt, at dykke lidt ned i den periode, disse data spænder over, 

1997 til 2021. De gyldne tider for value aktier var, ifølge Fama Frenchs data, frem til midt 90’erne 

før vækstaktier begyndte at få overtaget frem til og efter IT-boblen og især i de senere år. Selvom 

vækstaktier primært har haft overtaget på value siden 2000-skiftet, har den type aktier oplevet 

nok så store udsving undervejs. Samtidig, selvom value har siddet i skyggen af vækstaktier, har de 

fortsat leveret pæne afkast i år med høj vækst, hvilket alt andet lige vil bidrage til højere 

standardafvigelse. Ligeledes er momentum-strategien, som før beskrevet, generelt omfattet af høj 

volatilitet givet dens definition. ESG er først for alvor taget til i de senere år, hvilket også ses på de 

tidligere diskuterede afkast, hvorfor dét med den fokus, der er kommet på netop den type af 

investering, heller ikke er overraskende med høj volatilitet.  

Derudover er det fortsat vigtigt, at have funktionaliteten af standardafvigelsen i baghovedet; at 

den ikke tager forbehold for, hvorvidt udsvingene er positive eller negative. Enhver ændring og 
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udsving fra middelværdien, positive eller negative, vil alt andet lige bidrage til en højere 

standardafvigelse. Derfor, med MSCI World, som indeholder alle de forskellige faktorer, er det i 

sidste ende ikke så overraskende, at den hverken dominerer i den høje eller lave ende på 

standardafvigelse, men i stedet ligger nogenlunde midt i spændet. Hvordan risikoen på de 

forskellige faktorer og world har set ud i de forskellige perioder, vil jeg se nærmere på i 

sammenhæng med Sharpe ratio i næste afsnit. 

 

Hvis vi husker tilbage på Ilmanen & Kizers udsagn om, at faktorer generelt har en lavere 

standardafvigelse end markedet, så vi, at det i Fama Frenchs data stemte overens med udsagnet, 

men at det under ingen omstændigheder gør det i MSCIs data.65 Her må årsagen igen være, at 

Fama French fjerner en del af volatiliteten igennem deres long-short konstruktion, da de havde 

fundet, at de enkelte typer af virksomheder relativt konsekvent outperformede deres modparter.  

 

For at vurdere hvilken faktor, der har performet bedst, og om der er sket ændringer undervejs, 

skal vi igen se nærmere på de risikojusterede afkast - Sharpe ratio.  

 

Sharpe ratio, MSCI:  
 

Nedenfor findes de beregnede Sharpe ratios for de enkelte faktorer og markedet for hele 

perioden:  

 

Bilag 29: Sharpe-ratio for hele perioden, MSCI 

 
 

Baseret på ovenstående beregninger ses det, at quality har leveret det højeste risikojusterede 

afkast tæt efterfulgt af momentum. Quality lå med den næstlaveste standardafvigelse og højeste 

afkast, hvorfor det ikke kommer som en overraskelse, at det er netop denne faktor, der har 

leveret de bedste risikojusterede afkast. Momentum-strategien er, som før drøftet, en mere 

 
65 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
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volatil strategi, og i denne sammenhæng er investor blevet kompenseret for den højere risiko. Low 

Vol. har den 3. højeste Sharpe ratio og trodser igen her CAPM-teorien om, at investor skal 

kompenseres for den højere risiko. Det er derfor interessant at se, at CAPM til dels bliver 

understøttet af nøgletallene fra nogle af faktorerne, men ikke af dem alle. Når vi ser på det 

overordnede billede, befinder World sig igen nogenlunde midt i tabellen med en Sharpe ratio på 

0,0498, hvilket stemmer overens med et moderat afkast og moderat risiko.  

 

Growth har igennem de sidste mange år givet et merafkast i forhold til Value, som Fama Frenchs 

data ligeledes understøtter, men har især i 2021 taget en puster. Når vi ser på hele perioden, fra 

1997, ses det også, at det risikojusterede afkast har været højere end value. Jeg forventer dog, at 

billedet ser markant anderledes ud i 2021, hvor renterne er steget, growth sat tilbage og value 

stormet frem.  

 

ESG ligger med det laveste risikojusterede afkast, hvilket som udgangspunkt ikke er overraskende, 

da det, som før nævnt, først er i de senere år, denne faktor for alvor er blevet dannet, og har 

fanget investorers opmærksomhed. Når vi ser på de enkelte perioder, forventer jeg derfor også en 

markant forskel i både afkast og Sharpe ratio på netop ESG-faktoren. På trods af, at være en relativ 

ny faktor, der ikke altid har været i fokus, er det imponerende at se, at den har en positiv Sharpe-

værdi for hele perioden.  

 

Nedenstående tabel viser standardafvigelserne og Sharpe ratio opdelt i de førhen definerede 

perioder. 2021 er ligeledes blevet isoleret - dette for at illustrere det markante skift, vi har set 

siden Bidens indsættelse, udrulningerne af vacciner og de støt stigende renter.  
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Bilag 30: Tabel: Standardafvigelse og Sharpe-ratio opdelt i perioder, MSCI 

 
 

Ligesom ved Fama Frenchs data, er der stor variation i både Sharpe ratios- og standardafvigelsen, 

afhængig af hvilken periode, vi ser på. Her er det tydeligt at se, at perioden under finanskrisen, er 

den periode med de største udsving og volatilitet. Kun momentum oplever en højere 

standardafvigelse i 2021, isoleret set. Dette er interessant, da vi i Fama Frenchs data kunne 

konkludere, at det var i perioden 1995 – 2004, der havde de største udsving. Her må vi igen se 

tilbage på selve definitionen af faktorerne. Eftersom Fama French er defineret som en type akties 

merafkast i forhold til en anden, er det ikke så overraskende, at det er under IT-boblen, at de 

største udsving findes, da vi under finanskrisen så alle typer af aktier blive påvirket, stort set lige 

meget. Når vi kategoriserer aktier på faktorbasis og omdanner disse til et indeks, vil udsvingene på 

nogle typer aktier, f.eks. low vol. og value, ikke blive påvirket på samme måde som f.eks. growth. 

Til gengæld, når hele markedet styrter ned og efterfølgende går ind i en recovery fase, er det ikke 

så uventet, at det er under finanskrisen at netop disse definitioner på faktorer alle oplever 

markant større udsving end perioden før.  

 

Hvis vi starter med at se nærmere på forholdet mellem growth og value, tegner der sig et billede 

af, at growth fra perioden 2005 og frem outperformer value på de risikojusterede afkast. Vi har før 

set nærmere på, hvordan de makroøkonomiske forhold har begunstiget growth i netop denne 

periode, hvorfor det som udgangspunkt ikke overrasker. Derimod er det interessant at se, hvordan 

value sætter samtlige faktorer, inklusiv markedet, til vægs i 2021 isoleret. Da COVID-19 pandemien 

brød ud, og markedet ramte bunden d. 23. marts 2020, så vi efterfølgende voldsomme stigninger i 
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vækstaktierne, hvor value var meget udfordret. Da Biden stod som vinder af det amerikanske 

præsidentvalg d. 8. november 2020, og positive COVID-19 vaccine nyheder kom ud, så vi en 

voldsom sektorrotation, hvor value aktier for alvor kom ind i kampen.66  Samtidig med de før 

nævnte begivenheder, er de lange renter også steget markant, hvilket ikke på samme måde 

påvirker value negativt sammenlignet med growth.  

Tværtimod nyder især finansaktierne, som ofte betegnes som value aktier, meget godt af disse 

stigninger. Value er heller ikke nær så følsom for højere renter, da det ofte er etablerede 

virksomheder med god indtjening og lav gearing, til forskel fra vækstaktier der er meget 

afhængige af adgang til billig lånfinansiering.  

Så når renterne stiger, bliver prisfastsættelsen af vækstaktier især påvirket, da der nu skal 

tilbagediskonteres med en højere rente. Alt i alt ser det derfor ud til, at vi nu går ind i et 

makroøkonomisk miljø, hvor value er mere begunstiget end vækst, og hvor Bidens politik generelt 

er mere value-venlig. Hvis han derudover får presset sin skattepolitik igennem kongressen, der vil 

hæve virksomhedsskatten, vil growth blive presset yderligere, og investorer vil forventeligt søge 

mere mod value. I 2021 ses det altså, at value ligger med en Sharpe ratio på hele 0,7508 frem til 

marts 2021, grundet et fald i volatiliteten og en stigning i afkast til 2,73%, hvor det geometriske 

afkast for hele perioden var 0,2841%.  

 

Jeg har tidligere nævnt, at ESG er en relativ ny faktor, der af MSCI blev oprettet i slut 2007. Her er 

det også interessant, men samtidig logisk, at det først er i de senere år, altså fra 2014 og frem at 

netop denne faktor er kommet i fokus. Denne påstand understøttes ved at analysere nærmere på 

data, hvor det ses, at standardafvigelsen er faldende og Sharpe ratio stigende. Især i 2020 var der 

fokus på bæredygtighed og grøn energi, hvor vi 2021 fortsat har set stor efterspørgsel på 

bæredygtighed, men at de grønne energiaktier har trukket sig efter gevinsthjemtagelse på et 

meget aggressivt 2020 år og meget høje værdiansættelser på netop disse virksomheder.  

 

Vi så før, at quality i gennemsnit har performet bedst igennem hele perioden på de risikojusterede 

afkast. Baseret på bilag 30, ses det ligeledes, at efterspørgslen på kvalitetsaktier som 

 
66 Præsidentvalget 2020. (s.d.). I: Faktalink. Retrieved from: https://faktalink.dk/titellistepraesidentvalget-
usa/praesidentvalget-2020  
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udgangspunkt ikke ser ud til at falde, da volatiliteten i denne faktor generelt har været faldende og 

Sharpe ratio stigende. I 2021 har afkastet i sig selv været lavere end for hele perioden, 2014 til 

2021, men volatiliteten har til gengæld også været en anelse lavere.  

 

I Fama Frenchs data kunne vi til dels konkludere, at momentum-investorer blev kompenseret med 

et merafkast for den højere risiko, men kun til et vist punkt. Ved at se nærmere på MSCIs data, 

kommer jeg frem til samme konklusion - at Momentum-strategien generelt har en høj 

standardafvigelse, men bliver denne for høj, bliver investorerne ikke yderligere kompenseret for 

den højere risiko. Dette ses især i perioden 2005 – 2013, hvor volatiliteten er høj, og i 2014 – 2021 

hvor volatiliteten er lavere og Sharpe ratio højere. Især i 2021 ses det, at volatiliteten er 9% højere 

end hele perioden fra 2014 – 2021, hvor Sharpe ratio kun er 0,0033 højere.  

 

Den eneste faktor, der har en negativ Sharpe ratio i 2021 er Low Vol., hvilket i sig selv er 

interessant, da den i perioden 2014 til 2021 leverede en ganske fornuftig performance på de 

risikojusterede afkast. Den lever stadig op til sine karakteristika, da volatiliteten er markant lavere 

end for alle de andre faktorer. Afkastet har dog ikke formået at følge med, og dermed har det 

resulteret i en negativ Sharpe ratio. Ellers har performance på denne faktor været relativt stabil, 

og kun i perioden under finanskrisen steg volatiliteten, hvilket gik ud over de risikojusterede 

afkast.  

 

I forhold til MSCI World, viser der sig en tendens med at følge de enkelte faktorers udvikling. Når 

volatiliteten falder på dem, gør den det ligeledes på world, hvis de stiger, stiger world også. Som 

jeg før har nævnt, indeholder MSCI World alle faktorerne, hvorfor den bevæger sig relativt til dens 

vægte af faktorerne. Derfor kan det ses, at indekset konsekvent holder sig nogenlunde i midten i 

forhold til performance, da den bliver trukket i begge ender. Indekset følger simpelthen den 

overordnede trend iblandt faktorerne, uden at der opleves lige så store udsving i hverken 

volatilitet eller afkast. Derfor er konklusionen ikke på nogen måde ens med Fama French, hvor vi 

så, at ikke én eneste faktor havde outperformet markedet siden 2003 (2005).  
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Alpha, MSCI: 
 

Bilag 31: Tabel: Beta og Alpha for hele perioden, MSCI 

 
 

Selvom det ikke er alle faktorerne, der har slået deres moderindeks baseret på Sharpe ratio, afkast 

eller volatilitet, ses det i ovenstående tabel, at de alle har leveret positive risikojusterede afkast i 

forhold til deres beta-værdier. Dermed har faktorerne formået at ”slå markedet” og levere alpha.  

 

Det er generelt relativt lave alpha-værdier, hvorfor den outperformance faktorerne har leveret, 

må defineres som værende marginal. Da vi så nærmere på Sharpe ratios, så vi at ESG lå med den 

absolut laveste Sharpe ratio, hvilket primært var grundet de marginale afkast og den høje 

volatilitet i den første periode. På alpha-værdierne ligger ESG øverst, hvilket primært er grundet 

den meget lave beta-værdi og dermed følsomhed overfor markedet. Growth lå lige midt i tabellen, 

hvor den hér ligger med den næsthøjeste alpha-værdi. Quality ligger fortsat fornuftig placeret, 

men denne gang overgået minimalt af momentum. Low Vol. ligger en smule overraskende med en 

meget lav alpha-værdi, hvor den især på Sharpe lå ganske fornuftigt, og hvor Value som vi før har 

set, har den næst laveste Sharpe ratio.  

Konklusion 
 
Som det fremgik af problemformuleringen, søger denne afhandling at vurdere, hvordan afkastene, 

risici og korrelationerne har udviklet sig over tid samt hvorvidt argumenterne bag 

faktorinvestering kan understøttes.  

 
Når vi ser på den samlede periode for Fama Frenchs data, er der ingen tvivl om, at momentum-

faktoren er den faktor, der har givet det højeste absolutte og risikojusterede afkast. Den er 

samtidig negativt eller lavt korreleret med de andre faktorer og markedet. På trods af de positive 

nøgletal, er det også den faktor med den største standardafvigelse, og vi har tidligere set, hvordan 

den i øjeblikket ligger i en 13 årig lang drawdown, som den fortsat ikke er kommet igennem. Så da 

vi analyserede på de enkelte perioder, tegnede der sig et klart signal om, at momentum-faktorens 
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gyldne dage er ovre, og at faktoren har været dalende i performance siden periodens start. Det 

høje afkast og Sharpe ratio stammer derfor primært fra de tidligere perioder, hvor afkastet på 

momentum-faktoren var exceptionelt. Ligeledes kunne vi se, at hvis volatiliteten blev for høj, blev 

investor ikke længere kompenseret med et højere risikojusteret afkast. Det beviser endvidere 

også, at virkeligheden de sidste 15-20 år er markant anderledes, end virkeligheden var for 40-50 år 

siden.  

 

MSCIs data danner baggrund for en lignende konklusion, når man ser på den samlede periodes 

afkast, hvor vi dog først får data fra 1997 og frem. Her er det quality-faktoren, der ligger med det 

højeste afkast, hvor momentum kun ligger 0,0002% lavere for hele perioden.  

Her viser der sig en helt anden tendens end i Fama Frenchs data. Alle afkast på tværs af faktorerne 

falder i perioden 2005 – 2013, hvorefter både quality og momentum leverer bedre afkast i 

perioden den efterfølgende periode, end de gjorde i den første periode. Her var det modsat for 

Fama French, hvor stort set alle faktorerne falder i performance efter deres publikationer i 

1990’erne. For MSCI-faktorerne er det kun value, der falder i performance fra start og slutter med 

et lavere afkast i perioden 2014 – 2021 end i den første periode. Dog er alle afkast på disse 

faktorer positive hele vejen igennem, når vi ser på de individuelle perioder, hvor både SMB, HML 

og CMA er negative i den sidste periode. Samtidig har Mkt-rf leveret et højere afkast end samtlige 

faktorer fra 2005 og frem, hvilket vi før har konkluderet, stemmer overens med Arnott, Harvey, 

Kalesnik og Linnainmaas påstand om, at faktorerne har været dalende i performance, og at de ikke 

længere leverer en attraktiv premium i forhold til markedet.  

 

Ilmanen & Kizer beskrev, hvordan en stor del af den premium, faktorerne leverede, kom fra 

inefficienteten i markederne, hvorfor den dalende performance, ikke kun i momentum-faktoren, 

men i samtlige faktorer, potentielt kunne skyldes mere efficiente markeder.67  

Eugene Fama beskrev i et interview i 2016 med Chicago Booth, at markederne ikke er efficiente, 

men kun modeller antager, at de er. Så hans spørgsmål er i stedet ”Hvor inefficiente er de?”68  

 
67 Ilmanen, A., & Kizer, J. (2012). The death of diversification has been greatly exaggerated. The Journal of Portfolio 
Management. 
68 Fama, E. & Thaler, R. (2016). Chicago Booth Review, interview. Retrieved from: 
https://review.chicagobooth.edu/economics/2016/video/are-markets-efficient  
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Hvis vi antager, at Fama har ret i sin påstand om, at markederne er inefficiente, vil det til dels 

kunne forklare de højere premiums, som vi så på faktorerne i de tidligere perioder, samtidig med 

at det bekræfter Ilmanen & Kizers beskrivelse. Hvis markederne fortsat ikke er efficiente, hvorfor 

er premiums så faldet?  

Der er sket en massiv teknologisk udvikling siden 90’erne, en endnu større siden 60’erne, samtidig 

med at både private samt institutionelle investorer er strømmet ud i markedet. Desto større 

adgang der er til information, og mulighed for investorer til at reagere på denne information, vil 

markederne teoretisk set blive mere efficiente. Det vil i teorien betyde, at enhver arbitrage gevinst 

eller mulighed for at handle på manglende efficiens vil stort set forsvinde i sekundet det opstår. Så 

selv hvis markederne ikke er 100% efficiente i dag, vil de forventeligt alt andet lige, være markant 

mere efficiente i dag end, hvad de var i de tidligere perioder. Dette kan hjælpe med at forklare 

hvorfor premiums på faktorerne er mindre eller negative i dag. Samtidig - hvis investorer ligger i 

skyttegraven og er klar til at skyde efter en faktor, så snart den opstår, vil disse lynhurtigt 

forsvinde, og dermed sænke de førhen attraktive premiums.  

 

Ved at se på korrelationerne kunne vi konkludere, at alle Fama French faktorerne, på nær SMB, 

var negativt korrelerede med markedet, hvor de også viste lave eller negative korrelationer med 

hinanden. Dog så vi ved at skitsere de rullende afkast, at der viste sig en overordnet tendens til, at 

faktorerne fulgte hinanden - dog med større udsving både i med- og modgang. Så hvordan kan 

faktorerne være negativt korrelerede og have negative beta-værdier til markedet, hvis afkastene 

følger hinanden?  

For at svare på dette, skal vi tilbage til konstruktionen af faktorerne, hvor vi før har redegjort for 

den long-short strategi, der er benyttet. Når investor investerer igennem brug af en long-short 

strategi, opnås der på papiret en lav korrelation, hvor afkastet defineres som faktor-premium’en. 

Det betyder, at investor i realiteten ikke får en reel diversifikationsgevinst, men i stedet blot et tilt 

mod en given faktor, hvor det på papiret ser ud som om, at afkastet på denne faktor er lavt eller 

negativt korreleret mod andre faktorer og markedet i sig selv.  

I stedet for en reel diversifikationsgevinst giver det nærmere en falsk form for diversifikation, hvor 

porteføljen fortsat er følsom overfor udsving i markedet og i den grad ikke giver beskyttelse mod 

økonomisk sammentrækning, som faktorinvestering ellers siges at gøre. Overordnet set vil denne 
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taktik, på baggrund af ovenstående forklaring og data, blot være en dyr måde at opnå et tilt mod 

en ønsket faktor. Hvis vi derudover begynder at regne skat, transaktionsomkostninger og margin 

calls ind over, vil afkastene forventeligt blive spist op og dermed levere et endnu mindre attraktivt 

afkast end, hvad vi har set igennem de sidste to perioder for Fama French faktorerne. For 

eksempel, en long-short momentum strategi under finanskrisen, hvor den tilknyttede margin 

account til short positionerne skal inddækkes dagligt.  

 

MSCI-faktorerne, givet at de er indeksbaseret og dermed konstrueret på baggrund af bestemte 

nøgletal og kriterier, og ikke samme long-short strategi som Fama French, er de naturligt mere 

korrelerede, både med hinanden og world. På samme tid er de heller ikke ”pure-factor portfolios”, 

hvilket vil sige, at de også til dels har eksponering mod andre faktorer. Netop på grund af denne 

konstruktion, vil de beregnede korrelationer alt andet lige være mere fyldestgørende, akkurate og 

dermed give et bedre indblik i den reelle korrelation i modsætning til Fama Frenchs.  

Når det er sagt, er definitionerne på faktorerne anderledes, hvorfor selve korrelationen kan 

variere afhængigt af definition og udvælgelsesmetode. Selvom korrelationerne generelt er højere 

hos MSCI-faktorerne, er blandt andet value, growth og især ESG lavt korreleret med både 

markedet og de andre faktorer. ESG-faktoren er, som tidligere nævnt, et multifaktorindeks hvor 

der er søgt at have højest muligt eksponering mod samtlige faktorer samtidig med at forbedre 

ESG-profilen i forhold til moderindekset, world. Ved en sådan konstruktion opnås der naturligt 

overvægt mod de enkelte faktorer, der afviger markant i forhold til moderindekset. Samtidig 

opnås der en blandet faktor-portefølje, som derved også afviger fra de enkelte faktorer for sig, 

hvilket alt andet lige vil bidrage til en lavere korrelation.  

 

Arnott, Harvey, Kalesnik og Linnainmaas argumenterer for, at korrelationerne med årene og især 

under kriser bliver mere og mere korrelerede.69 På baggrund af Fama Frenchs data og 

korrelationsberegningerne kan dette ikke umiddelbart understøttes, da korrelationerne som 

udgangspunkt er blevet mindre over årene, på nær i perioden 2014 – 2020. Dog så vi i grafen over 

de rullende afkast og har før konkluderet, at de beregnede korrelationer ikke afspejler den reelle 

 
69 Arnott, R., Harvey, C., Kalesnik, V. and Linnainmaa, J., 2019. Alice’s Adventures in Factorland: Three Blunders That 
Plague Factor Investing. 
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korrelation blandt faktorerne. Samtidig har vi set på grafen over de akkumulerende afkast, 

hvordan alle faktorer falder under finansielt stress. Når markedet bliver udsat for finansielt stress, 

og faktorerne falder på tværs, leverer faktorerne ikke den påståede diversifikationsgevinst, men 

falder tværtimod ligesom, eller mere, end markedet afhængig af hvilken faktor, vi ser på. Dette 

antyder som udgangspunkt også, at korrelationerne er højere end først antaget. Samtidig ser vi, at 

3 MSCI-faktorer bliver marginalt mere korrelerede med markedet i løbet af perioderne. Der er her 

tale om quality, low vol. og momentum, dog bliver value, growth og ESG mindre korrelerede med 

markedet. På baggrund af ovenstående, vil jeg derfor konkludere, at det ikke kan afvises, at de 

reelle korrelationerne er steget i de senere år.  

 

Derved kan jeg konkludere, at konstrueres faktorer på baggrund af en long-short strategi og med 

samme definitioner og kriterier som Fama French, kan argumenterne bag faktorinvestering ikke 

understøttes. Konstrueres de på baggrund af MSCI-definitioner får man ikke den samme type af 

faktorer, korrelationerne vil også være højere, men noget tyder på at bestemte typer af 

virksomheder har klaret sig bedre end andre, og en kombination af de forskellige faktorer derfor 

kan levere en fornuftig diversifikationsgevinst. Denne konstruktion vil samtidig give et bedre 

indblik i de reelle nøgletal, såsom korrelationerne, hvilket Fama French ikke gjorde.  

 

Som beskrevet i problemformuleringen, søger denne analyse også at vurdere, hvordan faktorerne 

har udviklet sig i forhold til hinanden over tid, for dernæst at se på, om det er muligt at vurdere, 

om vi står overfor et nyt skifte i forhold til, hvilken faktor der vil performe bedst i den kommende 

tid.  

 

Ved at se på Fama French faktorerne, er der ingen tvivl om, at der er sket flere skift undervejs. For 

at danne et overblik over de skift, holder jeg momentum-faktoren udenfor ligningen, da vi før har 

konkluderet, at den har performet bedst som helhed igennem perioden, men har været dalende 

siden første periode. Jeg fokuserer her ligeledes på de absolutte og ikke de risikojusterede afkast 

for ikke at skulle tage forbehold for en given investors risikoappetit.  
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Fra 1963 – 1980 var det SMB, der leverede de bedste afkast efterfulgt af HML. I perioden efter, 

1981 – 1994, så vi hvordan HML-faktoren fik overtaget og leverede de bedste afkast efterfulgt af 

CMA og RMW. I perioden 1995 – 2004 begyndte alle faktorerne at falde i kadence, hvor CMA var 

den faktor, der var mest stabil. I perioden 2005 – 2013 begyndte markedet at få overtaget og 

levere de bedste afkast, mens HML faldt markant sammen med CMA. RMW formår at holde ved, 

og er den faktor, der fortsat leverede de bedste afkast i denne periode. I den sidste periode, 2014 

– 2020, leverer markedet de absolut bedste afkast, hvor den eneste faktor, udover momentum, 

der formår at levere et positivt afkast, er RMW. De andre faktorer, SMB, HML og CMA ligger alle 

med betydelige negative afkast, og især HML har haft det svært. Den meget negative udvikling i 

HML antyder, at vækstaktierne for alvor har fået overtaget på value.  

 

Baseret på denne udvikling, er det svært at konkludere andet end, at faktorperformance generelt 

har været faldende, og at netop disse konstruktioner eller definitioner på faktorer ikke er så 

attraktive, som de engang har været.  

Hvis vi på samme tid indregner skat, transaktionsomkostninger mm. og vender tilbage til 

konklusionen om, at der reelt set ikke opnås en diversifikationsgevinst ved denne type af 

faktorkonstruktion, andet end at det er en dyr måde at opnå et faktor-tilt på. Derfor vil jeg 

konkludere, at denne type af faktorinvestering ikke længere er favorabel for investor, mens det at 

følge markedet i stedet, havde været en bedre løsning, især i de senere år.  

 

Hvis vi i stedet fokuserer på MSCIs indeksløsning, ser resultatet en anelse anderledes ud. Her ser vi 

en generel stigning på tværs af samtlige faktorer. Momentum og world har kun en kort 

tilbagegang i afkastene i perioden 2005 – 2013, hvorefter de begge stiger i perioden efter. Den 

eneste faktor der falder igennem hele perioden, er value. Med perioderne in mente, er det som 

belyst i analysen ikke overraskende, da de makroøkonomiske vilkår har favoriseret vækst frem for 

value. I løbet af perioderne, er der heller ikke de store skift imellem hvilke faktorer, der performer 

bedst, da quality generelt leverer de bedste afkast periode efter periode med momentum lige i 

hælene dog bortset fra 1997 til 2004, hvor momentum leverede de højeste afkast. Dog er det 

tydeligt at se, at growth oplever de største stigninger i afkast fra perioden 2005 til slut, sammen 

med ESG efter dens introduktion i oktober 2007. Derfor tyder det på, på baggrund af data, at 
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investorer har søgt væk fra value og ind i kvalitets- og vækstaktier efter finanskrisen, og efter 2014 

især bæredygtige aktier. Selve flugten fra value og ind i vækstaktier stemmer som udgangspunkt 

overens med Fama Frenchs data, men selve stigningerne på tværs af faktorerne, stemmer ikke 

overens. 

 

Hvorfor stiger MSCI-faktorernes afkast så, når Fama French falder?  

Vi har berørt dette område tidligere i afsnittet, men på baggrund af mit data, kan jeg ikke komme 

med en endegyldig konklusion på dette. Dog mener jeg, at der udover de tidligere nævnte årsager, 

kan findes to yderligere årsager, der til dels kan forklare forskellen i afkastene.  

 

Den første årsag hviler igen på konstruktionen af faktorerne. Eftersom MSCI-faktorerne er indeks, 

der udspringer af det brede MSCI World indeks, indeholder de naturligt, de virksomheder som 

overholder og lever op til kriterierne for den specifikke faktor. Aktiemarkedet har, som før nævnt, 

været inde i en af de længste bull-runs i historien, hvilket betyder, at aktierne over de sidste 

mange år er steget markant. Så hvis et indeks dækker et marked, hvor størstedelen af aktierne er 

steget, vil indekset helt naturligt have leveret et positivt og forventeligt stigende afkast i takt med, 

at markedet som helhed stiger. Hvor meget denne stigning så bliver – det afhænger selvfølgelig 

blandt andet af de makroøkonomiske vilkår og markedstrends. Hvis en faktor i stedet er 

konstrueret på baggrund af en long-short strategi, og begge typer af aktiver pludselig stiger, eller 

at tendensen til at den ene ikke længere outperformer den anden, vil afkastene her være dalende. 

 

Den anden årsag kan være, at MSCI-faktorindeksene er markant mere overskuelige og nemmere 

for investorer at få adgang til. Der er ikke på samme måde behov for en long-short strategi, som 

benyttes af Fama French, hvilket gør det muligt og nemmere for markant flere investorer at få 

deres ønskede faktoreksponering, uafhængigt af om de har mulighed for eller villighed til at 

shorte. Samtidig har investorer strømmet mod indeksfonde, fordi det er nemt og billigt at få en 

stor, men ovenikøbet specifik spredning mod netop det marked, sektor eller faktor, som investor 

ønsker eksponering mod.70  

 
70 Laugesen, M. & Dengsøe, P. (2021). Nu flokkes danskerne om passive fonde: »Folk er blevet mere bevidst om, at de 
ikke vil betale for noget, de ikke får. I: Berlingske. Retrieved from: https://www.berlingske.dk/aktier/nu-flokkes-
danskerne-om-passive-fonde-folk-er-blevet-mere-bevidst-om-at-de  
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Selve stigningen i investering i indeksfonde forklarer naturligvis ikke, hvorfor lige netop 

faktorernes afkast er steget efter finanskrisen og frem. Dog når flere og flere investorer pumper 

penge ud i markedet, og markedet stiger som helhed, vil de faktorer, såfremt de er rettet mod den 

type af virksomheder, som investorer generelt efterspørger, alt andet lige stige. Derudover er det 

også en mulighed, at definitionerne på Fama French faktorerne ikke længere kan benyttes, da 

selve definitionerne og karakteristika på de enkelte faktorer har ændret sig over tid. Altså - at de 

definitioner Fama French først havde på faktorerne, ikke er blevet tilpasset til nutiden og dermed 

er blevet forældet. Et eksempel kunne være, hvordan de definerer value på baggrund af book-to-

market ratio, hvor MSCI definerer value på baggrund af fwd-earnings, EV/CFO og P/B ratios. 

Hvorvidt MSCIs definitioner er korrekte, vil jeg ikke forholde mig til, da dette ikke er formålet med 

arbejdet her, men det er dog interessant at forholde sig til, at hverken MSCI eller Fama French 

tager forbehold for immaterielle faktorer. Alt i alt kan jeg ikke konkludere 100%, hvorfor Fama 

French falder, og MSCI stiger, men jeg kan konkludere, at MSCI-faktorerne giver en god indikation 

på, hvad investorer har efterspurgt i forskellige perioder.  

 

Det leder mig videre til, om vi så på baggrund af analysen og ovenstående konklusioner kan 

vurdere, om der er et nyt skifte på vej i hvilken faktor, der vil performe bedst i den kommende 

periode?  

 

Som udgangspunkt kan historiske afkast ikke benyttes til at spå om fremtidige afkast. Dog har jeg 

lige før vurderet, at faktorernes afkast har afspejlet investorers præferencer inden for de givne 

perioder, så de kan muligvis benyttes som pejlemærke. Hvis vi ser på udviklingen igennem 

perioderne, vil jeg som udgangspunkt forvente, at det er ESG og growth, der vil være de bedste 

performere i den kommende periode.  

Dog har især 2020 og start 2021 været meget eventfulde tider, hvorfor jeg vil mene, at vi ikke kan 

benytte en 7-årig horisont som udgangspunkt i, hvad der kan forventes at ske i den kommende 

periode.  
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I analysen så vi nærmere på 2021 isoleret, hvor vi kunne se, at value for alvor er den faktor, der 

har performet bedst, og at ESG derudover har fortsat sin positive udvikling fra 2014 og frem. Hvis 

vi samtidig inddrager nogle af de geopolitiske og makroøkonomiske ændringer, der er fundet sted 

over det sidste halve år, begynder der at danne sig et billede.  

 

I slut oktober, start november 2020, kom der meldinger om, at en vaccine var på trapperne, 

hvilket ledte til at de ellers hårdt ramte value aktier, begyndte at stige. Kort efter vandt Joseph 

Biden, uofficielt, det amerikanske valg, hvilket yderligere tilføjede varme kul til value-grillen. Det 

ledte til, at MSCI-value faktorindekset steg knap 13% i fjerde kvartal, 2020.71 I takt med at Biden 

opnåede flertal i begge kamre i januar, begyndte renterne som tidligere beskrevet at stige. 

Rentestigningerne påvirker for alvor vækstaktierne, som vi også kan se på afkastet på growth, 

mens de ikke på samme måde påvirker value aktierne. Derudover har vi før været omkring CLI-

indekset og set, at det pr. slut februar ligger i indeks 99,8 hvilket antyder, at vi er på vej imod en 

økonomisk ekspansion, som netop er den fase value performer bedst i.  

 

Så baseret på ovenstående fakta og den udvikling value har oplevet det seneste halve års tid, vil 

jeg alt andet lige, ikke konkludere, men forvente at vi på en kortere horisont ser mod en tid hvor 

value vil klare sig rigtigt godt. Samtidig har vi set, at quality har været en ihærdig og urokkelig 

faktor, der har leveret robuste og kontinuerlige afkast på tværs af perioderne, hvilket ikke tyder på 

at stoppe.  

Når markederne er præget af usikkerhed, stor volatilitet og en mangel på investeringsalternativer 

til aktier, har investorer søgt den ro, man før har kunnet få i obligationer, i kvalitetsaktier. Quality 

leverer typisk de bedste afkast i tider med økonomisk sammentrækning, men på baggrund af 

analysen, tyder det på at afkastene generelt har været stabile i både med og modgang. Derfor vil 

jeg forvente, at i et så usikkert og turbulent marked, som vi oplever nu til dags, vil den fortsat 

levere fornuftige afkast og fungere som en form for safe haven for investorer.  

 

 

 
71 MSCI World Value Factor. (2021). I: Morningstar. Retrieved from: 
https://www.morningstar.dk/dk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014G99&tab=1&InvestmentType=FE  
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Hvad så med ESG-faktoren?  

Verden over har der været politiske indgreb der skal sikre en verdensomspændende grøn og 

bæredygtig omstilling, senest EU Green Deal. Det betyder, at virksomheder mere eller mindre er 

tvunget til at omstille sig på sigt.72 Samtidig er efterspørgslen på bæredygtig investering støt 

stigende, og den må alt andet lige ikke forventes at falde i takt med at de yngre generationer 

bliver ældre.  

Morten Gregersen, Nykredits chefporteføljeforvalter for den svanemærkede fond, Bæredygtige 

Aktier, udtaler sig i et interview, at ”Bæredygtighed er den stærkeste trend, jeg har set i mine 

efterhånden mange år i branchen. 2019 blev eksempelvis året, hvor Novo præsenterede os 

investorer for fire bløde mål - inkl. samfundsansvar - på linje med deres finansielle targets – det er 

altså en markant udvikling. Samtidig ser vi tydeligt flow af investorer, der rykker fra de 

problematiske selskaber over mod de grønne selskaber. Så det er både selskaberne og 

investorerne, der rykker sig.”73 

 

Med ovenstående in mente, vil jeg derfor vurdere og forvente, at grøn er det nye sort og at 

bæredygtighed er kommet for at blive. Derfor vil jeg vurdere, at vi på længere sigt vil se at ESG-

faktoren, og bæredygtighed som helhed, vil give et af de højeste afkast, men at der kan ske 

korrektioner undervejs grundet den store efterspørgsel og dermed chance for høje 

værdiansættelser af netop den type virksomheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 En europæisk grøn pagt. (2021). I: Europa Kommissionen. Retrieved from: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_da  
73 Gregersen, M. (2020). Det kan betale sig at investere bæredygtigt. Nykredit Investor Insights retrived from: 
https://www.nykredit.dk/dit-liv/formue/nyheder/2020/01/det-kan-betale-sig-at-investere-baredygtigt/  
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