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Abstract  

The aim of this paper is to investigate whether it is possible to achieve a higher return than 

a simple buy-and-hold strategy in a benchmark index, by utilizing fundamental- and 

technical analysis methods.  

The efficient market hypothesis states that it is not possible to consistently outperform the 

overall stock market by stock picking and market timing. This is because, in an efficient 

market, all relevant information about the company are already incorporated in the stock 

price and because of this it is not possible for the investor to gain any advantage in trying 

to determine the future direction of the price. Nevertheless, deviations from true price can 

occur according to the hypothesis, but when it does, it is always random. However, the 

efficient market hypothesis is very controversial and there are strong arguments both for 

and against it.  

To help illuminate whether it is possible to outperform the market and thereby also 

contradict the efficient market hypothesis, several fundamental- and technical analysis 

methods will be tested. The methods in focus are the multiples Price-to-earnings (P/E), 

Price-to-book (P/B) and Enterprise value to earnings before interest, depreciation and 

amortization (EV/EBITDA). The paper will test whether investing in the stocks with a P/E,  

P/B and EV/EBITDA value in the 10th percentile each year, with a holding period of one 

year, can generate higher returns than the buy-and-hold strategy in the benchmark index. 

Furthermore, the FSCORE method will be tested following the process conducted by 

Piotroski (2000). The technical analysis methods tested in this paper includes the Relative 

Strength Index and moving averages, which use historic daily stock prices to determine 

trade signals.    

The paper concludes that it is not possible to achieve a higher return than a simple buy-

and-hold strategy in a benchmark index, by utilizing fundamental- and technical analysis 

methods. However, the study did reveal that the methods where able to generate higher 

risk adjusted return than the benchmark index, as well as a lower maximum drawdown.  
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1. Indledning 
Formålet med dette kapitel er at introducere afhandlingens emne, samt motivationen bag 

valget. Afhandlingens problemstilling og problemformulering vil nævnes samt 

afgrænsninger i afhandlingen. I afsnittet metode uddybes afhandlingens fremgangsmåde, 

valg af modeller, teori og valg i forhold til empiri. Til sidst fremstilles afhandlingens 

struktur. 

1.1 Indledning  

De første tekniske analysemetoder kan spores tilbage til 1800-tallet og siden da er adskillige 

andre kommet frem i dagens lys (Brock et al, 1992). Investorers jagt på at finde en metode 

der kan levere konsistente positive afkast har stået på i mange år og vil sandsynligvis 

fortsætte lang tid frem. Den efficiente markedshypotese argumenterer, at markederne er 

effektive i den forstand at priserne reflekterer al tilgængelig information omkring 

selskaberne og at det som udgangspunkt ikke er muligt at identificere over- eller 

undervurderede aktier (Malkiel, 2003). Den efficiente markedshypotese siger ligeledes at 

ny information hurtigt og øjeblikkeligt til spredes i markederne og indarbejdes i kurserne 

med det samme. 

Motivationen for denne afhandling grunder i en generel nysgerrighed og interesse for 

aktiemarkedet generelt, samt i de metoder der anvendes af investorer til at opnå bedre 

afkast. Målet for afhandlingen er at undersøge hvorvidt det er muligt at anvende 

fundamentale- og tekniske analysemetoder til at opnå et højere afkast end markedet. For 

at afdække hvorvidt det er muligt vil der testes en række metoder. Multiplerne P/E, P/B og 

EV/EBITDA er udvalgt, da de hver især har nogle unikke egenskaber i forhold til at fortælle 

noget om et selskabs aktiekurs, hvilket uddybes nærmere i kapitel 3. Multiplerne vil 

anvendes som en simpel screeningsmetode til udvælgelse af aktier. FSCORE metoden af 

Piotroski (2000) inkluderes ligeledes, da tidligere studier har fremvist at metoden kan 

generere signifikant højere afkast end en buy-and-hold strategi i et benchmark indeks. 

Derudover inkluderes Relative Strength indeks (RSI), der er en momentumindikator der 

måler hastigheden i ændringen i aktiekursen. Indikatorens formål er at frembringe købs- 
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og salgssignaler ved at vise om aktien er oversolgt eller overkøbt. Den sidste metode der 

testes er det glidende gennemsnit, der tager gennemsnittet af historiske kurspriser og 

danner en mere udglattet kurslinje. Metoden kan bl.a. frembringe handelssignaler ved 

kryds af to glidende gennemsnit med forskellig længde.  

Metoderne er udvalgt da de vurderes til at kunne give en bredspektret test af fundamentale- 

og tekniske analysemetoder.  

Metoderne vil til at starte med testes på selskaber i S&P 500 indekset i perioden fra år 1990 

til 2020, hvor de mest anvendte handelskriterier, jf. den akademiske litteratur, vil anvendes 

til hver af metoderne. Der vil efterfølgende foretages følsomhedsanalyser af 

handelskriterierne for hver metode for at undersøge om det er muligt at optimere afkastet. 

Dette gøres ligeledes på selskaber i S&P 500 indekset, i perioden fra år 1990 til 2020. Til 

sidst udføres der en out-of-sample test for at validere resultaterne. Denne udføres på 

selskaber i STOXX 600 indekset, i perioden fra år 1990 til 2020. samtlige af disse tests 

forventes at kunne danne grundlaget for besvarelsen af afhandlingens problemformulering 

og hypoteser. 

1.2 Problemformulering  

Målet med denne afhandling er at besvare følgende: 

• I hvor høj grad kan fundamentale- og tekniske analysemetoder anvendes 

til at opnå højere afkast end markedet? 

 

1.2.1 Hypoteser 

Kan metoderne medføre et positivt merafkast i forhold til benchmark indekset 

H1. Anvendelse af P/E metoden vil give et positivt merafkast i forhold til benchmark indekset. 

H2. Anvendelse af P/B metoden vil give et positivt merafkast i forhold til benchmark indekset. 

H3. Anvendelse af EV/EBITDA metoden vil give et positivt merafkast i forhold til benchmark 

indekset. 
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H4. Anvendelse af FSCORE metoden vil give et positivt merafkast i forhold til benchmark 

indekset. 

H5. Anvendelse af RSI-metoden vil give et positivt merafkast i forhold til benchmark indekset. 

H6. Anvendelse af glidende gennemsnits metoden vil give et positivt merafkast i forhold til 

benchmark indekset. 

Kan metoderne medføre et statistisk signifikant højere afkast end benchmark 

indekset 

H7. Anvendelse af P/E metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast end benchmark 

indekset. 

H8. Anvendelse af P/B metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast end benchmark 

indekset. 

H9. Anvendelse af EV/EBITDA metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmark indekset. 

H10. Anvendelse af FSCORE metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmark indekset. 

H11. Anvendelse af RSI-metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast end benchmark 

indekset. 

H12. Anvendelse af glidende gennemsnits metoden vil give et statistisk signifikant højere afkast 

end benchmark indekset. 

Kan metoderne opnå en højere Sharpe ratio end benchmark indekset 

H13. Anvendelse af P/E metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark indekset. 

H14. Anvendelse af P/B metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark indekset. 

H15. Anvendelse af EV/EBITDA metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark indekset.  

H16. Anvendelse af FSCORE metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark indekset. 

H17. Anvendelse af RSI-metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark indekset. 

H18. Anvendelse af glidende gennemsnits metoden vil give en højere Sharpe ratio end benchmark 

indekset. 

1.3 Metode  

Analysen består af en teoretisk del samt en empirisk del. Afhandlingen vil forsøge at skabe 

kobling mellem teorien og den empiriske del af opgaven. Det primære fokus ligger i at 

undersøge og afdække problemformuleringens spørgsmål, samt de opstillede hypoteser. 
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1.3.1 Valg af teori 

Afhandlingens teoretiske grundlag består af finansielle lærebøger og akademisk litteratur. 

De primære bøger har været Investments af Bodie et al. (2014), Investment Valuation af 

Damodaran (2012) og Technical analysis of stock trends af Edwards & MaGee (2007). 

Da afhandlingen dækker flere forskellige fundamentale- og tekniske analysemetoder, har 

det været nødvendigt at inddrage adskillige akademiske studier til at foretage en 

tilstrækkelig afdækning af de kriterier der anvendes for hver metode, samt de resultater de 

har kunne generere. Al akademisk litteratur anvendt i afhandlingen er peer reviewed. 

1.3.2 Data og informationer 

Til besvarelse af afhandlingen problemformulering og hypoteser indhentes data fra Reuters 

Datastream for det amerikanske indeks S&P 500 og det europæiske indeks STOXX 600. 

Der indhentes data for selskaberne i de to indeks, herunder kurspriser, multipler og andre 

oplysninger fra selskabernes regnskaber. Data dækker perioden fra år 1990 til 2020. 

De store datasæt forventes at kunne medvirke til robuste og troværdige konklusioner på 

afhandlingens spørgsmål. 

1.3.2.1 Kritik af datakilder 

Datasættet der hentes fra Datastream kan potentielt have mangler, såsom manglende 

værdier. Dette undersøges nærmere i vurderingen af resultaterne fra metoderne, hvor der 

tjekkes for outliers og andre anormaliteter. Derudover bygges excelmodellen op til at fejle 

hvis f.eks. værdier mangler.   

Data fra Reuters Datastream vurderes overordnet set som pålideligt. 

1.3.2.2 In-sample og out-of-sample data 

I studiet af Sullivan et al (1999) imødekommes udfordringen med data snooping1 ved at 

udarbejde en out-of-sample test. Dette er ligeledes fundet relevant i denne afhandling. In-

 
1 Data snooping vedrører at misbruge dataanalysen til finde mønstre i data, der muligvis ikke er relevante eller 

signifikante. 
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sample data anvendes til de indledende tests, hvor out-of-sample data anvendes til 

analysens sidste tests, så det kan afdækkes om metoderne performer lige så godt i et nyt 

datasæt eller om de eventuelt ubevidst er blevet tilpasset det første datasæt. 

1.3.3 Statistik 

Det afkast som hver metode formår at genere for hver aktie vil holdes op imod en simpel 

årlig buy-and-hold strategi i hver af benchmark indeksene. Buy-and-hold strategien køber 

indekset det ene år og sælger det samme tid det efterfølgende år og fortsætter sådan 

igennem hele analyseperioden. Det gennemsnitlige afkast som hver metode genererer for 

hver aktie vurderes i forhold til det gennemsnitlige afkast for buy-and-hold strategien. Der 

anvendes et 95 % konfidensinterval, svarende til et 5 % signifikans niveau. Dette uddybes 

yderligere under afsnit 5.2.2. 

1.3.4 Begrebsafklaring  

Lang position: En situation hvor en investor har købt aktier, i håb om at kursen vil stige. 

Kort position: En situation hvor en investor har solgt aktier, altså short selling, i håb om 

at kursen vil falde. 

Bull-marked: Et marked, der i en længere eller kortere periode, oplever stigende priser. 

Bear-marked: Et marked, der i en længere eller kortere periode, oplever faldende priser. 

Volumen: Antallet af aktier (eller andet finansielt aktiv) der handles inden for en given 

tidsperiode. 

Chartist: En investor der anvender teknisk analyse som analysemetode. 

Trend: Den retning prisudviklingen på en aktie eller et aktieindeks har.  
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1.4 Afgrænsning  

Multiplerne i analysen vil anvendes som et screeningsværktøj til at signalere købssignaler. 

Multiplerne vil ikke anvendes til en egentlig relativ værdiansættelse af nogen af 

selskaberne i benchmark indeksene.  

Porteføljestyring og styring af risici i forhold til en portefølje er relevante emner, men vil 

ikke indgå som en del af afhandlingen. Afhandlingens fokus går specifikt på at teste de 

enkelte metoders egnethed til at generere positive afkast. 

Afhandlingen tester de udvalgte metoder på et større datasæt med samlet mere end 1000 

selskaber. Der vil i afhandlingen ikke fokuseres på nogle af de specifikke selskaber i 

indeksene, men kun på de overordnede resultater som metoderne frembringer. 

1.5 Struktur  
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2. De finansielle markeder 
Formålet med dette kapitel er at præsentere nogle af de væsentlige teorier om 

aktiemarkedet generelt og herunder også investorer forudsigelse af fremtidige 

kursbevægelser. Den Efficiente Markedshypotese (EMH) og Random Walk Theory (RWT) 

er to tæt relaterede teorier omhandlende fremtidige aktiekurser. EMH argumenterer for at 

efficiente markeder fuldt ud reflekterer de tilgængelige informationer og at ny information 

er nødvendig for at kunne bedømme den fremtidige retning på aktiemarkedet. RWH 

argumenterer for at aktiekurser følger en random walk, hvilket betyder at historisk data 

ikke vil kunne anvendes til, konsekvent, at outperforme en passiv investeringsstrategi 

(Malkiel, 1975). The Dow Theory argumenterer for at det er muligt at forudsige 

kursbevægelserne i aktiemarkedet ved at identificere de trends der danner sig i de 

historiske kursdata (Bodie et al 2014). 

2.1 Den Efficiente Markedshypotese  

Fama udgav i 1970 artiklen Efficient capital markets, hvori han fremlægger den efficiente 

markedshypotese. Fama argumenterer for at prisændringerne fra dag til dag er uafhængige 

og derfor i overensstemmelse med at markedet er efficient (Fama, 1970). Fama (1970) 

definerer markedsefficiens som følgende: “a situation where successive price changes are 

independent is consistent with the existence of an "efficient" market for securities, that is, a 

market where, given the available information, actual prices at every point in time represent 

very good estimates of intrinsic values”.  

Det blev, efter udgivelsen af Famas artikel i 1970, generelt accepteret, at 

kapitalmarkederne var effektive i den forstand at deres evne til at reflektere information 

omkring individuelle aktier, og for så vidt angik markedet som helhed var ekstremt effektiv 

(Malkiel, 2003). Det betød, at den generelle opfattelse var, at ny information, der kom frem 

spredtes hurtigt og øjeblikkeligt til markederne og blev indarbejdet i kurserne med det 

samme. 

EMH siger derved, at kapitalmarkederne er effektive markeder i den forstand, at priser 

reflekterer tilgængelig information og er korrekt prisfastsat. Det har implikationer for det 
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forventede afkast af investeringer, da det medfører, at der ikke er mulighed for at opnå 

overnormale afkast ved at købe undervurderede aktier eller sælge overvurderede aktier 

kort.  

Med tiden er synet på den efficiente markedshypotese blevet mere nuanceret og flere 

akademiske studier fremviser resultater der er uforenelige med EMH, hvilket uddybes 

yderligere i kapitel 4.  

Fama (1970) inddeler EMH i tre dele, hvilke gennemgås i det følgende. 

2.1.1 Tre former for markedseffektivitet 

Fama (1970) argumenterer for at der er tre former for markedseffektivitet; den svage, semi-

stærke og den stærke form. 

2.1.1.1 Den svage form 

Når et marked er effektivt i den svage form, kan investorer ikke benytte historiske 

kursbevægelser til at forudsige den fremtidige kursudvikling. Hvis markedet er efficient i 

den svage form, forudsættes det at alt historisk data er uden nogen informationsværdi. Det 

vil ikke være muligt at benytte nogen form for historiske data til at forudsige noget om 

fremtiden og teknisk analyse vil, under den svage form for markedsefficiens, være nytteløs. 

Derimod vil fundamentalanalyse, hvis markedet kun er effektivt i den svage form, kunne 

anvendes til at identificere over- eller undervurderede aktier (Bodie et al 2014). 

2.1.1.2 Den semi-stærke form 

Den semi-stærke form betyder, at priserne øjeblikkelig justeres til deres korrekte værdi, 

når ny offentlig information bliver tilgængelig. Al offentlig information er derved indeholdt 

i priserne på markedet. Investorerne kan således ikke udnytte f.eks. regnskaber eller andre 

nyheder vedrørende selskabers forventninger til f.eks. indtjening eller fremtidsudsigter 

generelt til at identificere over- eller undervurderede aktier. Når markedet er effektivt i den 

semi-stærke form kan fundamentalanalyse derved heller ikke bruges til at identificere over- 

eller undervurderede aktier, da denne information allerede er indeholdt i markedspriserne. 

Det betyder, at hverken teknisk- eller fundamentalanalyse vil kunne anvendes i forhold til 
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offentlig tilgængelig information til at bedømme om en aktie er over- eller undervurderet 

(Bodie et al 2014). 

2.1.1.3 Den stærke form 

Et marked er effektivt i den stærke form, når priser justeres øjeblikkeligt til deres korrekte 

værdi, når ny information (uanset om den er offentlig eller ej) tilgår markedet. Al 

information er derved indeholdt i priserne, herunder også selskabsfortrolige oplysninger 

(insider viden). Insider viden kan f.eks. være information vedrørende ændringer i udbytter, 

information om nye produktlanceringer eller anden relevant privat information, der endnu 

ikke har nået offentlighedens lys. Den stærke form karakteriseres derved af, at 

markedspriserne fuldt ud reflekterer alt tilgængelig information på et givent tidspunkt. Det 

betyder, at hverken teknisk- eller fundamentalanalyse vil kunne anvendes i forhold til at 

bedømme om en aktie er over- eller undervurderet, da markedspriserne indeholder al 

tilgængelig information (Bodie et al 2014).  

2.1.2 Random Walk Theory 

Random Walk Theory (RWT) siger at kursbevægelser følger en tilfældig sti (random walk). 

Ifølge Malkiel (1975) indebærer dette: “The history of stock-price movements contains no 

useful information that will enable an investor consistently to outperform a buy-and-hold 

strategy in managing a portfolio”. Denne fortolkning lægger sig op ad fortolkningen der 

beskriver når markedet er effektivt i den svage form. 

Malkiel (1975) argumenterer at aktiekurser følger en stokastisk trend med positiv drift, 

hvilket betyder at de daglige kursbevægelser er tilfældige og ikke mulige af aflæse (i et 

investeringsøjemed for at opnå en fordel), men at de vil følge den overordnede trend i det 

lange løb. Malkiel (1975) foretog flere undersøgelser for supportere hans påstand omkring 

RWT. For det første generede han vilkårlige prisændringer for at simulere en akties 

kursudvikling og endte med nogle kursgrafer der i høj grad mindede om kursgraferne på 

faktiske aktier, hvilket støttede ham i troen på at historiske kursbevægelser er random. 

Malkiel testede derudover flere aktieinvesteringsstrategier, hvor konklusionen var, at de 

fleste virkede (herved gav et overnormalt afkast) for en kortere periode, men derefter ikke 

længere var profitable. Dette begrundede Malkiel med, at det var fordi markederne var 
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tilfældige (random). Derudover nævner Malkiel, at eftersom aktivt forvaltede porteføljer 

oftere underperformer markedet (f.eks. S&P 500 indekset), end outperformer det, så er 

dette et yderligere argument for at det ikke er muligt at konstruere en strategi der anvender 

historiske priser til at forudse fremtidige priser (Malkiel, 2011). 

2.1.3 Kritik  

Lo og Mackinlay (1999) argumenterer at markederne viser tegn på at være inefficiente når 

investorer handler aktier af andre årsager end på baggrund af ny information eller på 

baggrund af ufuldstændig information. Nogle investorer handler aktier på baggrund af et 

ønske om øget velstand, for at re-balancere en portefølje eller på baggrund af falsk 

information og kan blive kategoriseret som noise traders2 (Lo & Mackinlay, 1999). 

Handlerne som disse noise traders foretager i markedet forårsager mindre afvigelser fra 

hvad der ellers ville have været et efficient marked. Afvigelserne i markedspriserne bliver 

tilrettet af arbitragører, der forsøger at udnytte de muligheder der opstår hvor et aktivs pris 

afviger fra hvad det vurderes til at burde være (Lo & Mackinlay, 1999). Derved vil der, jf. 

Lo og Mackinlay (1999), ofte kunne observeres tegn på, at kapitalmarkederne ikke altid er 

fuldt ud efficiente. Noise traders medvirker til afvigelser i priserne da de handler på 

baggrund af andet end ny information eller på baggrund af ufuldstændig information og 

arbitragører forsøger at udnytte de muligheder der opstår ud af dette. 

Bernstein (1975) argumenterer, at selvom markedet indarbejder information hurtigt, er det 

ikke ensbetydende med, at det er de korrekte konklusioner der drages, givet den 

tilgængelige information. Når f.eks. analytikere foretager aktieanalyser, kan der være 

information, de ikke tolker korrekt. Det betyder, at aktien kan være over- eller 

undervurderet, selv om al information er tilgængelig og indarbejdet i aktiekursen, givet, at 

informationen er misfortolket. Bernstein (1975) nævner ligeledes at man som tilskuer til 

markederne til tider kan blive forbløffet over, hvor hurtigt information bliver behandlet og 

indarbejdet i aktiekurser. Men understreger samtidig, at der på markederne ligeledes kan 

opleves irrationelle reaktioner eller overreaktioner i forbindelse med nyheder. Bernstein 

mener, at det er et tegn på at vi som mennesker ikke altid agerer rationelt, hvilket også 

 
2 En investor der handler i kapitalmarkederne på baggrund af ukorrekte eller ufuldstændige informationer (Ackert 

et al (2010). 
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giver sig til udtrykt når investorer handler på kapitalmarkederne. Investorer påvirkes af 

bl.a. håb og frygt når de foretager investeringsbeslutninger. Sidst kan det nævnes, at 

Bernstein ikke mener, at fundamentalanalyse er et nyttesløst foretagende. 

Treynor (1974) mener, at aktiepriser kan afvige væsentligt fra deres sande værdi, såfremt 

en væsentlig del af investorerne begår den samme fejl ved tolkning af informationen.  

Shiller (2003) argumenterer at tiderne har ændret sig siden 1970erne og at man er gået fra 

en tro på, at markederne er efficiente til nu at acceptere, at investor psykologi ligeledes har 

en indflydelse på kursudviklingen i markederne. Shiller mener at markederne er for 

komplekse til at kunne berigtige ideen om at markederne er efficiente og han siger derved 

at EHM er en forsimpling af markederne, der ikke gør sig gældende i virkelighedens verden. 

Ifølge Shiller (2003) er der mulighed for signifikante prisafvigelser, der giver investorerne 

muligheden for at handle aktier, hvor prisen ikke afspejler den fundamentale værdi. 

Argumentationen går på, at det ikke er alle investorer, der handler rationelt, hvilket 

betyder, at markedet er i ubalance og aktiepriserne vil kunne afvige fra deres fundamentale 

værdi. Gennem historien har der været flere eksempler på irrationelle handlemønstre, som 

f.eks. tulipan-boblen i 1700-tallet og dot.com boblen omkring år 2000 (Bodie et al 2014). 

Gibbons og Hess (1981) har undersøgt aktieafkast på børsen i New York hvor de fandt ud 

af, at afkastet på onsdage og fredage oftest var positivt, men aktieafkast på mandage oftest 

var negativt. Harris (1986) undersøgte ligeledes de ugentlige afkast og bekræftede de 

negative afkast på mandage. Harris fandt yderligere ud af, at de negative afkast på 

mandage skete indenfor de første 45 minutter af børsens åbningstid, hvorefter aktiernes 

afkast lignede afkastene fra andre dage på ugen. Desuden er der fundet andre såkaldt 

kalendereffekter som f.eks. januar-effekten der henviser til at afkast fra aktier i januar er 

højere end afkast i andre af årets måneder (Elton et al., 2007). Disse eksempler viser at der 

til tider fremkommer anormaliteter i markeder. 

Ovenstående gennemgang viser, at der kan være svagheder ved EMH, hvilket taler for, at 

det givetvis kan være muligt at tjene overnormale afkast ved anvendelse af teknisk- eller 

fundamentalanalysestrategier. 
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2.2 The Dow Theory 

The Dow Theory er opkaldt efter Charles Henry Dow, der mente at man ved at aflæse 

kursgrafer kunne forudsige kursbevægelserne på aktiemarkedet. Dows teori menes at være 

en af de første teorier der omhandler teknisk analyse og grundtanken i teorien er at man i 

en tidlig fase kan spotte langsigtede trends i aktiemarkedet (Edwards & Magee, 2007). 

Denne påstand bliver, som nævnt i forrige afsnit, afvist af både EMH og RWT, der begge 

påstår at det ikke er muligt at anvende historisk kursdata til at forudse fremtidige priser. 

Aktiemarkedet bevæger sig, ifølge Dows teori, i trends og disse trends kan opdeles i tre 

tidsbestemte grupper: 

Primære trends • Langsigtede bevægelser der oftest varer mere end et år og i nogle 

tilfælde op til flere år.  

• Hvis hver kursstigning bryder forrige kurstop, samt hvis hvert fald 

i kursen ikke skaber en bund under seneste bund, så betragtes den 

primære trend at være opadgående, hvor hvis det omvendte var 

tilfældet ville den primære trend være nedadgående. Først nævnte 

kaldes også et bullmarked og sidst nævnte et bearmarked. 

Sekundære trends • Kortsigtede bevægelser der oftest varer tre uger til flere måneder. 

• Disse trends repræsenterer de mindre stigninger og korrektioner 

der foregår inden i den primære trend. 

Tertiære trends • Små bevægelser der oftest varer fra et par dage op til tre uger. 

• Disse trends er ifølge Dows teori af mindre betydning. 

Tabel 1. Kilde: Edwards & Magee (2007) 

Brown et al. (1998) har testet Dows teorier og konkluderet at de kunne forudsige såkaldte 

bullmarkeder i 56 % af tilfældene og bearmarkeder i 66 % af tilfældene og at strategien 

umiddelbart måtte betegnes som en succesfuld investeringsstrategi. Selve strategien 

indebærer at trenden skal bekræftes af flere faktorer før en position i en aktie tages, 

herunder et kryds af to glidende gennemsnit og en stigende volume af handler (Edwards & 

Magee, 2007).  
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3. Teoretisk grundlag  
Formålet med dette kapitel er at give en introduktion til fundamental- og tekniskanalyse. 

Først vil de to begreber uddybes i forhold til hvordan de traditionelt anvendes. Dernæst vil 

de strategier som afhandlingen omhandler blive beskrevet i forhold til hvordan de er 

opbygget og hvordan de er tiltænkt at blive anvendt.  

3.1 Fundamental- vs. Tekniskanalyse 

Forsøg på at kunne forudsige fremtidige kursudviklinger på aktiemarkedet og herunder 

hvornår det er bedst at enten gå lang eller kort, er en jagt de fleste investorer har deltaget 

i. Søgningen efter the golden egg, der vil kunne guide investorerne vej til succes på 

aktiemarkedet, har været med til at fremavle en masse forskellige strategier, hvor de fleste 

strategier typisk falder ind under enten fundamental- eller tekniskanalyse (Malkiel, 2011). 

Fundamentalanalyse fokuserer på søgningen efter den indre værdi, hvor forhold som 

selskabets regnskaber, fremtidige indtjeningspotentiale, vurdering af ledelsesteamet og 

andet indgår i bedømmelsen. Hvis den nuværende aktiekurs ligger under (over) den sande 

eller indre værdi vil, alt andet lige, aktien vurderes som undervurderet (overvurderet) 

(Bodie et al 2014). Tekniskanalyse fokuserer på at forudse fremtidige kursbevægelser ved 

at studere historisk kursdata og heri forsøge at identificere anomalier eller mønstre i 

kursgrafen (Zakamulin, 2017). 

Fundamental- og tekniskanalyse er to konkurrerende metoder til at vurdere og forudse 

fremtidige kurspriser. Fundamentalanalyse fokuserer på fundamentale faktorer 

vedrørende selskabet og selskabets aktie. Det kan f.eks. være price-to-earnings, 

afkastningsgraden, egenkapitalforrentningen eller nogle af de mange andre nøgletal der 

kan udregnes baseret på selskabets regnskaber. Tekniskanalyse lægger derimod større 

vægt på indflydelsen af de menneskelige faktorer i forhold til bevægelserne i aktiekurserne, 

hvor det her i større grad handler om at vurdere hvad de andre spillere i markedet vælger 

at gøre og ud fra det planlægge sit eget træk (Malkiel, 2011). Ifølge Malkiel (2011) mener de 

fleste chartists3 at markedet er 10 % rationelt og 90 % psykologisk, hvor det her handler om 

 
3 En chartist er en aktør der primært anvender tekniskanalyse til at forudsige fremtidige f.eks. aktiekurser. 
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at aflæse markedet, herunder kursgrafer, for at identificere anomalier og mønstre der kan 

lede frem til succesfulde handler. Anomalierne og mønstrene i markedet afspejler hvad de 

andre markedsaktører har af holdning til den specifikke aktie. Hvis der i kursgrafen kan 

aflæses tegn på at aktien er i opadgående retning eller potentielt vil komme det i nærmeste 

fremtid kan det tolkes som at de andre markedsaktører er positive stemt overfor aktien, 

hvilket af chartisten kan argumentere for at tage en lang position (Malkiel, 2011). Ifølge 

Malkiel (2011) er det omvendte forhold gældende for dem der primært anvender 

fundamentalanalyse, hvor de hælder mere til at markedet er 90 % rationelt og 10 % 

psykologisk. Dem der primært anvender fundamentalanalyse, fokuserer i mindre grad, hvis 

overhovedet, på historiske kurser, men fokuserer i stedet på at afdække selskabets 

fremtidige indtjeningsmuligheder, konkurrencesituation og andet for herved at kunne 

bedømme aktiens sande værdi (Malkiel, 2011).   

Flere tidligere undersøgelser har vist at fundamentale og tekniske analysemetoder oftest 

anvendes i kombination med hinanden og at anvendelse af den ene metode ikke 

nødvendigvis udelukker brug af den anden (Taylor & Allen, 1992 og Lui & Mole, 1998). 

3.1.1 Fundamentalanalyse 

Penman (2013) definerer fundamentalanalyse som en metode hvor investor først analysere 

information, dernæst estimerer fremtidige indtjeningsmuligheder baseret på den 

analyserede information og til sidst foretager en værdiansættelse baseret på estimeringen 

af de fremtidige indtjeningsmuligheder. Processen fra at analysere informationen frem til 

selve investeringsbeslutningen kan beskrives som en fem-trins proces. 

Processen starter med en forståelse for selskabets forretning, herunder selskabets 

produkter, konkurrencesituation, leverandørforhold, de regulative krav selskabet agerer 

under og ledelsesteamet. Formålet med dette er at opnå en forståelse for hvordan selskabet 

skaber værdi. Dernæst analyseres informationerne fra selskabets regnskaber, samt andet 

information der som regel ikke er at finde i et selskabs regnskab. Sidstnævnte vedrører 

kvalitativ information såsom forbrugerpræferencer og -tendenser, teknologiske trends og 

en vurdering af ledelsesteamet gennem interviews. Informationerne fra alle disse analyser 
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anvendes herefter i den værdiansættelsesmodel investor ønsker at anvende og outputtet 

herfra er den indre værdi af selskabet og selskabets aktie (Penman, 2013). 

Fem-trins proces for foretagelse af Fundamentalanalyse 

 

Figur 1. Kilde: Penman (2013) og egen tilvirkning 

Graden af hvor meget vægt en investor, der skal udføre en fundamentalanalyse af et selskab 

og dets aktie, lægger i hvert af ovenstående trin kan variere. Nogle investorer (eller andre 

aktører) vil lave en mere dybdegående analyse og afdækning af hvert trin (f.eks. 

konsulenthuse der yder services inden for køb og salg af virksomheder), end andre. Nogle 

investorer vil muligvis lægge mere vægt på analysen af industrien som selskabets opererer 

i, hvor andre vil lægge mere vægt på analysen af regnskaberne.  

Valg af værdiansættelsesmodel (trin 4 i figur 1) vil også variere fra investor til investor. På 

det overordnede niveau skelnes der mellem to forskellige værdiansættelsesmodeller, der 

hver har forskellige varianter, herunder relative- og absolutte værdiansættelsesmodeller. 

De relative modeller er kendetegnet ved ikke at gøre brug af estimering af f.eks. fremtidig 

indtjening og kun gøre brug af begrænset information. De absolutte modeller4 gør derimod 

brug af forecasting, samt en bred vifte af andet tilgængelig information og er at betragte 

som omkostningskrævende grundet store krav til informationsindsamling og analyse 

(Sørensen, 2017).  

De relative værdiansættelsesmodeller omhandler overordnet set at vurdere et selskabs 

værdi relativt til en gruppe af sammenlignelige selskaber. Rationalet er ’loven om én pris’, 

herunder det økonomiske princip om at to identiske (eller næsten identiske) aktiver skal 

 
4 Som eksempel på en absolut værdiansættelsesmodel kan nævnes Discount Cash-Flow modellen (DCF), hvor 

værdien af virksomheden opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige pengestrømme 

(Sørensen, 2017).  
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handles til samme pris. For at foretage en relativ værdiansættelse anvendes multipler, som 

f.eks. P/E, P/B, EV/EBITDA eller andre (Sørensen, 2017). 

Anvendelse af multipler til værdiansættelse er særligt populært, da metoden er forholdsvis 

enkel, samt på grund af at man hurtigt kan udregne et estimat for værdien af et aktiv. I 

forhold til absolutte modeller kræver multipler færre antagelser, mindre information og er 

hurtigere at anvende (Damodaran, 2006). Derudover er multipler nemme at kommunikere 

og formidle, hvilket gør dem populære for salgsside analytikere, der skal sælge analyser og 

investeringsanbefalinger til investorer. Multipler er ligeledes nemme for investorer at få 

adgang til igennem bl.a. finansielle hjemmesider og aviser, hvilket muliggør at investorerne 

kan følge med i et selskabs multipel, da de opdateres dagligt. Target multipler indgår ofte 

når analytikere skal kommunikere deres forventninger til fremtidsudsigterne for et 

selskab. Investorer med adgang til disse købs- og salgsanbefalinger kan sammenholde flere 

analytikeres target multipler og vurdere dem i forhold til det eksisterende niveau af 

multiplen. Dette er en hurtig og ligetil måde for en investor at sammenligne og screene 

selskaber for at finde under- eller overvurderede selskaber (Penman, 2006). 

En af de største styrker ved multipler er, at de simplificerer en ellers kompleks situation. 

Denne styrke er ligeledes multiplers største svaghed. Mange forskellige fundamentale 

faktorer er opsummeret i ét tal, og to multipler kan være ens, men af helt forskellige 

årsager. Man kan overse fundamentale forskelle mellem to virksomheder, ved blot at se på 

multiplen, og ikke analysere, hvad der driver den (Chadda et al., 2004).  

3.1.1.1 Fire trin i anvendelse af multipler 

Damodaran (2012) opridser fire væsentlige trin, der er nødvendige at forholde sig til i 

værdiansættelse med multipler: 

1. Konsistens og ensartethed  

2. Opmærksomhed på fordeling 

3. Analyse af multiplen 

4. Identificere virksomheder til peer gruppen 
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Første trin vedrører at sikre sig, at multiplen er defineret konsistent, samt udregnet ens på 

tværs af virksomhederne i analysen. Med konsistent menes at både tælleren og nævneren 

skal være enten egenkapital- eller enterprise value relateret. F.eks. er P/E multiplen 

konsitent, da både tæller og nævner er egenkapitalsværdier. Tælleren er prisen per aktie 

og nævneren er indtjeningen per aktie. Med ensartethed menes, at alle multipler der indgår 

i analysen, skal være udregnet ens. Selskaber kan have forskellige indregningsprincipper 

eller regnskabsår, hvilket kan have en indvirkning på multiplen. For selskaber i højvækst 

brancher kan forskellige regnskabsår i visse tilfælde have stor betydning for multiplen, da 

indtjeningen for et eller flere af selskaberne i analysen så ikke vil være med i multiplen for 

en periode af året. 

Andet trin vedrører at forholde sig til fordelingen af niveauet for multiplerne. Multipler kan 

ikke have negative værdier, hvorfor 0 er minimum. Derimod er der intet maksimum niveau. 

Dette giver som udgangspunkt en skæv fordeling mod positive værdier. Fordelingen skal 

vurderes for markedet generelt og på tværs af de enkelte sektorer, så man kan få et indtryk 

af hvor de forskellige outliers5 ligger. Både tælleren og nævneren kan medvirke til at øge 

multiplens værdi. Ved f.eks. P/E vil prisen per aktien for højvækst virksomheder ofte være 

høj, hvorfor P/E multiplen ligeledes er høj. Men en lav indtjening per aktie kan ligeledes 

medføre en højere multipel. For at imødegå outliers kan det overvejes at sætte en øvre 

grænse for de multipler der indgår i analysen eller sætte en grænse for niveauet i tælleren 

og/eller nævneren. 

Tredje trin vedrører at analysere multiplen og forstå de faktorer der indgår og hvordan det 

påvirker multiplen. Det skal herved forsøges besvaret hvilke faktorer der styrer multiplen, 

samt hvordan ændringer i disse faktorer påvirker multiplen. Dette uddybes nærmere i 

kapitel 3.2. 

Fjerde og sidste trin vedrører at identificere sammenlignelige selskaber. Damodaran (2013) 

definerer sammenlignelige selskaber, som selskaber der har ensartede forretningsområder 

og heraf tilhører den samme branche. Selskaber der opererer i samme branche, med 

ensartet risiko, profitabilitet og vækst potentiale vurderes derfor sammenlignelige. En 

svaghed ved metoden er bl.a. at udvælgelsen af sammenlignelige selskaber har subjektive 

 
5 Værdier der ligger i den yderste del af datasættet. 
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elementer i sig. Der er ikke en klar definition på hvordan en branche defineres eller hvor 

detaljeret et niveau sammenlignelige selskaber skal udvælges på. 

3.1.1.2 Denne afhandlings anvendelse af multipler 

Denne afhandlings fokus omhandler som nævnt at teste performance af en række 

fundamentale- og tekniske metoder til udvælgelse af aktier. Dette indebærer bl.a. 

multiplerne P/E, P/B og EV/EBITDA. Måden de vil testes på, er ved at screene efter aktier 

hvis multipel-niveau ligger under 10 % fraktilen i de datasæt der anvendes i 

afhandlingen. For de aktier, hvis multipel for et pågældende år når ned i 10 % fraktilen, 

vil der indtages en lang position i aktien. Positioner indtages hvert år i starten af april og 

lukkes et år efter (uddybes nærmere i kapitel 5). Formålet med dette er, at undersøge om 

det er muligt at opnå et overnormalt afkast set i forhold til markedet hvor aktien handles. 

Denne metode afviger derved for de traditionelle fundamentalanalyse metoder nævnt 

ovenfor og kan betragtes som en simplificeret screeningsøvelse, hvor det eneste element 

der forholdes til, er niveauet af multiplen. Ser vi på figur 1, vil denne afhandling ikke 

gennemføre nogen af de trin der nævnes i figuren. Da der indgår flere hundrede 

virksomheder i analysen, ville dette ikke være tidsmæssigt realistisk grundet 

analysearbejdet der ville ligge i at foretage enten relative eller absolutte værdiansættelser. 

Afhandlingen vil, hvad angår multiplerne, undersøge om der kan opnås overnormale 

afkast ved at investere i aktier med lav P/E, P/B og EV/EBITDA.   

3.1.1.3 Kritik af Fundamentalanalyse 

Et kritikpunkt der bliver rejst i forhold til fundamentalanalyse er, at metoden er for 

afskåret fra selve situationen på markedet. En investor der anvender fundamentalanalyse 

skal først undersøge selskabets markedssituation og selskabets regnskaber for at få en idé 

om selskabets sande værdi og om hvorvidt aktien eventuelt er over- eller undervurderet. 

Konklusionen fra investorens analyse tager dog ikke nødvendigvis henhold til situationen 

på markedet, herunder hvad stemningen6 på markedet er omkring aktien, hvilket er et 

forhold tekniskanalyse berører. Derudover skal investorer der anvende 

 
6 Markedsstemningen er investorernes generelle holdning til den forventede prisudvikling på et marked. Denne 

holdning er akkumulering af en række grundlæggende og tekniske faktorer, herunder historiske kurser, økonomiske 

rapporter, sæsonbetonede faktorer og nationale og verdensbegivenheder. 
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fundamentalanalyse først afdække og udregne deres indikator, hvor chartists får deres 

indikatorer leveret af den handelsplatform de anvender og er derved et skridt foran i 

analyseprocessen (Edwards & MaGee, 2007). 

Derudover er det ikke nok blot at identificere selskabets sande værdi, da det må formodes 

at der er andre analytikere og investorer der ligeledes har forsøgt dette, hvilket vil være 

med til at udligne den estimerede sande værdi og den faktiske kurs. Det handler især om 

at identificere selskaber hvis sande værdi afviger fra den værdi de andre analytikere og 

investorer vurderer selskabet til (Bodie et al 2014). Det er derved ikke nok kun at lave en 

god fundamentalanalyse af et selskab; analysen skal være bedre end de andre 

markedsaktørers analyser da de estimerede sande værdier allerede vil være reflekteret i 

kursen. 

3.1.2 Tekniskanalyse 

Tekniskanalyse er en bred term for en myriade af forskellige trading metoder, der i store 

træk alle forsøger at forudsige fremtidige priser ved at studere historiske priser. 

Tekniskanalyse kan dateres helt tilbage til 1800-tallet, hvor metoden blev anvendt da der 

dengang ikke var adgang, eller kun begrænset adgang, til selskabers regnskaber (Brock et 

al, 1992).  

3.1.2.1 De primære tekniske indikatorer 

De primære indikatorer der anvendes inden for tekniskanalyse kan overordnet set deles op 

i fem kategorier. En tekniskanalyse metode, eller strategi om man vil, anvender én eller 

flere af de fem indikatorer for at kunne afdække mønstre eller anomalier i kurserne, med 

henblik på at forudse fremtidige bevægelser i kurserne. De fem kategorier er; (i) 

prisindikatorer, (ii) momentum og mean reversion indikatorer, (iii) stokastisk oscillator 

indikatorer, (iv) volatilitets indikatorer og (v) volume indikatorer. Disse beskrives kort 

herunder. 

i. Prisindikatorer Anvender daglige lukkekurser og involverer ofte glidende 

gennemsnit, hvilke har mange forskellige 

anvendelsesmuligheder i forhold til generering af signaler. 
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Ofte anvendes to glidende gennemsnit, hvor signalet indtræffer 

når det kortere glidende gennemsnit krydser det længere. 

ii. Momentum og mean 

reversion indikatorer 

Momentum indikatorer forsøger at afdække momentum i 

kursændringerne, for herved at kunne signalere om en ny eller 

eksisterende trend er i gang med at udvikle sig. Mean 

reversion indikatorer forsøger at afdække om kursen har 

bevæget sig for langt væk fra sit historiske gennemsnit og om 

det kan forventes at kursen vil trække sig tilbage hertil. 

iii. Stokastisk oscillator 

indikatorer 

Stokastisk oscillator indikatorer måler styrken i stigningerne 

og faldende i f.eks. en akties kurs. Indikatoren udregnes over 

de seneste x dage, hvor dage med stigninger holdes op imod 

dage med fald i kursen. Hvis der f.eks. har været flere dage 

med stigninger og hvis stigningerne samtidig har været 

markante, så vil indikatoren signalere at aktien er overkøbt og 

at der er mulighed for at tage en kort position. 

iv. Volatilitets indikatorer Måler volatiliteten i f.eks. en akties kurs. Dette kan bl.a. gøres 

ved at se på det gennemsnitlige spænd mellem den højeste og 

laveste pris på aktien over en række dage. At gå fra et mindre 

spænd til et større spænd signalere enten nervøsitet eller 

grådighed hos investorerne og kan betyde at kursen vil falde 

eller stige, alt efter signalets specifikke detaljer.  

v. Volume indikatorer Volumen er det antal aktier der bliver handlet inden for en 

bestemt tidsperiode og giver et indblik i interessen for aktien i 

netop den periode. En kraftig stigning i volumen kan signalere 

at aktiekursen vil stige. 

Tabel 2. Kilde: Pring (2014)  

De tekniske indikatorer der vil undersøges nærmere og testes i denne afhandling, er det 

glidende gennemsnit og Relative Strength Index (RSI), hvilke vil blive beskrevet yderligere 

under afsnit 3.3. Glidende gennemsnit falder under kategorien (i), hvor RSI falder under 

både (ii) og (iii). 

3.1.2.2 Berettigelse af Teknisk analyse 

Ifølge den efficiente markedshypotese er det ikke muligt at anvende teknisk analyse til at 

forudse fremtidige kursbevægelser. Historiske kurser og handels volume er frit 

tilgængeligt, hvorfor al tidligere udgivet information allerede er indarbejdet i kurserne. Så 

ifølge EMH, vil en investor ikke kunne aflæse noget fra historiske kurser som markedet 

eller andre investorer ikke allerede ved. Investoren vil derfor ikke kunne få en fordel over 
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sine konkurrenter, herunder de andre investorer på markedet, ved at anvende teknisk 

analyse til at forudse fremtidige kursbevægelse.  

Dette er der dog flere der ikke er enige i og mener derimod at teknisk analyse godt kan 

anvendes til at forudse fremtidige kursbevægelser, herunder bl.a. Edwards og MaGee 

(2007), Brock et al (1992), Brown et al (1998), samt flere. Park og Irwin (2007) har foretaget 

et metastudie af 95 studier for at få et indblik i hvor mange tidligere undersøgelser der har 

kunne bevise profitabiliteten af anvendelse af teknisk analyse. Deres undersøgelse viste at 

56 af studierne fremviste positive resultater ved anvendelse af tekniske analysemetoder. 

Derudover fremviste 20 af studierne negative resultater og 19 af studierne fremviste uklare 

resultater, hvor anvendelse af tekniske analysemetoder hverken kunne bevises til at 

medvirke til positive eller negative afkast. Der er derved, jf. de studier der indgår i Park og 

Irwin (2007) undersøgelse, en overvægt af studier der fremviser beviser på, at anvendelse 

af tekniske analysemetoder kan lede til positive afkast. 

Yusupov og Lux (2007) fremlægger en række pointer de mener taler for anvendelsen af 

teknisk analyse. 

1) Den psykologiske 

komponent 

Fundamentale analysemetoder kan anvendes som målestok for udbud og 

efterspørgsels forhold, som f.eks. P/E ratioen eller økonomiske nøgletal, 

men de psykologiske elementer der kan påvirke investorer tydeliggøres 

ikke af disse tal. Tekniske analysemetoder leverer derimod mekanismer 

til at måle og se den irrationalitet og de følelser (håb, frygt og andet), der 

er en del af bevægelserne i markedet.   

2) Betydningen for 

bevægelserne i 

markedet 

Der vurderes at være en vis selvopfyldende profeti indblandet i 

anvendelsen af teknisk analyse, hvilket har en effekt på priserne. Jo flere 

investorer der anvender teknisk analyse og aflæser de samme metoder på 

samme vis, jo større betydning vil det have for aktivets pris, da disse 

investorer vil trække aktivet i den retning som metoden angiver. Dette 

forhold kan udnyttes, da investor, ved at follow the crowd, kan deltage i 

de stigninger og fald der kan aflæses af tekniske analysemetoder.   

3) Prisniveauer Prisniveauer har stor betydning for chartists, da de viser mulige support 

og modstandsområder. Har f.eks. en aktiekurs nået ned til kurs 10 nogle 

gange, men ikke brudt under, vil det betragtes som et supportområde som 

kursen har svært ved at bryde under. Hvis kursen har nået op til kurs 20 

nogle gange, men ikke brudt over, vil det betragtes som et 

modstandsområde. Bryder kursen gennem et support (modstands) 

område betragtes det som et signal til at gå kort (langt). Runde tal har 

ligeledes en tiltrækningseffekt, hvor markedet, jf. tankegangen hos en 
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chartist, vil trække sig mod de runde tal. Disse forhold kan investor 

ligeledes udnytte. 

Tabel 3. Kilde: Yusupov og Lux (2007)  

3.1.2.3 Anvendelse af teknisk analyse i denne afhandling 

De tekniske analysemetoder der, som tidligere nævnt, vil testes i denne afhandling, er 

glidende gennemsnit og RSI. I forbindelse med test af disse metoder vil der udelukkende 

anvendes de mekaniske forhold som hver metode er bygget op efter og som gør at der kan 

afgives signaler om korte- og langepositioner. Der vil derved ikke indgår nogen vurdering 

af investor psykologi eller holdninger til prisniveauer. 

3.1.2.4 Kritik af Tekniskanalyse 

En udfordring for chartists er særligt at købet af aktien, hvad end det er en kort eller lang 

position, først sker efter at trenden er synlig og lukkes først efter trenden er brudt (Malkiel, 

2011). Udfordringen opstår i, at positionen potentielt tages for sent og at kursbevægelsen 

allerede er langt undervejs. Hvis der handles indenfor meget kortsigtede tidsperioder kan 

chartisten komme så sent ind i handlen at kursen allerede er på vej i modsat retning. 

Fundamentalanalyse indbefatter at få et indgående kendskab til det specifikke selskab der 

analyseres, hvilket kan lede væsentlige detaljer frem i lyset omkring selskabets finansielle 

situation og fremtidige vækstmuligheder, hvilket tekniskanalyse som udgangspunkt ikke 

indbefatter. Ved udelukkende at anvende tekniskanalyse kan der derved forbigås 

væsentlige detaljer om selskabets tilstand der kan have en betydning for den fremtidige 

kursudvikling.  

3.2 Fortolkning af Multipler og FSCORE 

3.2.1 Price-to-earnings 

Price-to-earnings (P/E) er blandt analytikere og investorer den mest anvendte multipel 

(Demirakos, 2004). P/E udregnes ved at dividere aktiekursen med indtjeningen per aktie 

(earnings per share = EPS) og udtrykker overordnet hvor meget investorerne er villige til 

at betale for én krones indtjening efter skat (Damodaran, 2012). Ligger et selskabs P/E på 
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f.eks. 10, er det et udtryk for at investoren i dag er villig til at betale 10 kr. for én krones 

indtjening.  

P/E kan udregnes ved at anvende den nuværende indtjening per aktie (nuværende EPS), 

hvilket giver current P/E. Alternativt kan der anvendes den forventede EPS, hvilket giver 

forward P/E. Trailing P/E er den tilbageskuende version, der anvender en trailing EPS, der 

ofte inkluderer et gennemsnit af de seneste 12 måneders EPS (Calhoun, 2020).  

Indtjening per aktie (EPS) udregnes på følgende måde:  

𝐸𝑃𝑆 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝑝𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

Current P/E udregnes på følgende måde:  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑃/𝐸 =
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐸𝑃𝑆 𝑓𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑠𝑘𝑎𝑏
 

Trailing P/E udregnes på følgende måde:  

𝑇𝑟𝑎𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑃/𝐸 =
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐸𝑃𝑆 𝑓𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑒 12 𝑚å𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟
 

Forward P/E udregnes på følgende måde:  

𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝑃/𝐸 =
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐹𝑜𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 𝐸𝑃𝑆 𝑓𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟
 

En af de største udfordringer med P/E multiplen er variationerne i hvordan EPS udregnes, 

da det kan medføre større forskelle i niveauet for multiplen. Disse forskelle i måden hvorpå 

EPS udregnes kan gøre det svært at vurdere niveauet for en P/E multipel for et specifikt 

selskab ift. sammenlignelige selskaber. Derudover er der yderligere udfordringer ift. P/E 

multiplen: 

• For høj-vækst selskaber kan f.eks. forward P/E være markant højere end trailing 

P/E, da de fremtidige udsigter ift. selskabets vækst potentielt vurderes mere positive 

end hvad de seneste regnskaber har frembragt. Varianten af P/E der vælges, kan 

derfor have stor betydning for den analyse der laves. 
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• Opkøb af selskaber kan blive bogført forskelligt fra et selskab til et andet, hvilket vil 

have en betydning i den rapporterede indtjening. Disse forskelle vil have en 

indvirkning på EPS og derfor også på P/E multiplen. 

Andre udfordringer i forhold til at anvende P/E til at vurdere om en aktie er over- eller 

undervurderet, er, at regnskabspraksis kan variere fra selskab til selskab, hvilket vil have 

en indvirkning på ratioen. For selskaber der enten ikke har en positiv indtjening eller har 

en markedsvurdering der er markant højere i forhold til indtjeningen (f.eks. start-ups eller 

vækstselskaber indenfor f.eks. IT- eller biotech industrien) vil P/E ratioen i visse tilfælde 

miste sin værdi som et måle- og vurderingsredskab, da det i disse tilfælde kan medføre en 

høj ratio (Damodaran, 2012). 

3.2.1.1 Udledning af P/E  

For at udlede de elementer en multipel består af kan man anvende de grundlæggende 

kapitalværdimodeller. For at udlede P/E multiplen tages der udgangspunkt i Dividende 

Diskonterings Modellen (DDM). 

I DDM er værdien af virksomheden defineret som: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 (𝑀𝑉𝐸) = 𝑃 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝑟𝑒 − 𝑔
 

hvor:  
re = afkastkrav på egenkapitalen (ejernes afkastkrav) 

g = vækstrate 
(alle variable antages konstante over tid) 

 

Dividende omskrives til nettoindtjening (NI) ∗ payout ratio (PR):  

𝑀𝑉𝐸 = 𝑃 =
𝑁𝐼 ∗ 𝑃𝑅

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Nettoindtjening erstattes med forrentningen af egenkapitalen (ROE) ∗ bogført værdi af 

egenkapitalen (BVE): 

𝑃 =
𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐵𝑉𝐸 ∗ 𝑃𝑅

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Der divideres efterfølgende med BVE, og PR erstattes med (1 - Retention Rate (RR)): 
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𝑃

𝐵𝑉𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 ∗ (1 − 𝑅𝑅)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Når man ganger ROE med retention rate får man selskabets vækstrate, herunder (g), da 

det udtrykker den del af overskuddet, som føres tilbage i virksomheden. Vi får herved 

følgende udtryk: 

𝑃

𝐵𝑉𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Hele udtrykket divideres nu med ROE og vi får derved et udtryk for P/E: 

𝑃

𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑟𝑒 − 𝑔
∗

1

𝑅𝑂𝐸
 

hvor:  
re = afkastkrav på egenkapitalen (ejernes afkastkrav) 

g = vækstrate 
P = price (aktiekurs) 
E = earnings (indtjening) 

ROE = return on equity (egenkapitalens afkast) 
BVE = book value of equity (bogført værdi af egenkapitalen) 

 

De tre determinanter der særligt påvirker P/E multiplen er repræsenteret i ovenstående 

udtryk og uddybes her: 

• Forrentningen af egenkapitalen (ROE): ROE udtrykker hvor profitabel en 

virksomhed er. En stigning i ROE vil, alt andet lige, også medføre en stigning i P/E. 

Dette sker når forskellen mellem ROE og re stiger. 

• Væksten (g): En højere (forventning til) vækst indikerer, at virksomheden i 

fremtiden, alt andet lige, vil generere et højere afkast. Dette medfører, alt andet lige, 

at investorerne vil være villige til at betale en højere pris for virksomheden og herved 

selve aktien, hvilket vil hæve aktiekursen samt P/E multiplen. I praksis afspejler 

dette sig ved, at virksomheder med et højt vækstpotentiale (f.eks. IT-industrien) kan 

handle til en høj P/E, hvorimod virksomheder i modne industrier (f.eks. 

tobaksindustrien) typisk handler til en lavere P/E. 
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• Risikoniveauet og Ejernes afkastkrav (re): Ejernes afkastkrav (afkastkravet på 

egenkapitalen) er et udtryk for virksomhedens risiko. Ejerne (aktionærerne) vil, alt 

andet lige, kræve et højere afkast på deres investering fra virksomheder der opererer 

i ustabile markeder eller med usikre fremtidsudsigter, sammenlignet med 

virksomheder der er eksponeret for mindre risici. For to identiske virksomheder, vil 

den virksomhed med størst gældsandel være mest risikabel, hvilket vil resultere i et 

højere afkastkrav (re), og herved, alt andet lige, en lavere multipel.  

3.2.1.2 Fortolkning af P/E ratio 

Analytikere og investorer anvender ofte P/E multiplen fra et marked (f.eks. S&P 500) ved 

at sammenligne med markedets historiske P/E gennemsnit for herved at kunne vurdere om 

markedet generelt er over- eller undervurderet. Et marked der handles til P/E ratios over 

markedets gennemsnit vurderes ofte overvurderet og omvendt (Damodaran, 2012). 

Damodaran (2012) understreger ligeledes at man bør være forsigtigt med at drage 

konklusioner baseret på historiske normer, da fundamentale forhold (som f.eks. 

renteniveauet, markedsrisikopræmien, forventet vækst og niveauet for dividender) løbende 

ændrer sig over tid, hvilket vil have en indvirkning på P/E ratioen.  

Følgende forhold kan påvirke P/E ratioen: 

• En stigning i renteniveauet bør resultere i højere egenkapitalomkostninger (ejernes 

afkastkrav (re)) og vil, alt andet lige, medføre en lavere P/E ratio. 

• En større risikovillighed fra investorerne vil resultere i en lavere 

markedsrisikopræmie og vil, alt andet lige, medføre en højere P/E ratio. 

• En stigning i den forventede vækst i indtjeningen, vil, alt andet lige, resultere i en 

højere P/E ratio.  

• En stigning i ROE vil resultere i en højere udbetalingsgrad (payout ratio) og vil, alt 

andet lige, resultere i en højere P/E ratio.  
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Som ovenstående eksempler viser er der flere forhold der kan have en indvirkning på 

niveauet for P/E ratioen og er noget der skal overvejes hvis multiplen skal anvendes til 

f.eks. relativ værdiansættelse. Damodaran (2012) anbefaler at vurdere current P/E ift. 

forward P/E, da alle fundamentale forhold på daværende tidspunkt bør være kendt til at 

kunne estimere den fremtidige EPS. I en undersøgelse af Bradshaw et al. (2012) afdækkes 

det derimod at det kun er max 12-måneders forecast af EPS der af analytikerne vurderes 

korrekt, i de fleste tilfælde, hvorimod hvis forecastet er på mere end to år, så vurderes det 

ikke at give nogen fordel overhovedet set ift. current eller trailing P/E. Liu et al (2002) 

argumenterer derimod for, at jo længere forecast horisonten er (1 år til 2 år til 3 års EPS 

forecast), jo bedre vil forward P/E præstere. 

Den nuværende current P/E ratio for S&P 500 indekset ligger på 40,93, hvilket er markant 

over den historiske median på 14,85 og det historiske gennemsnit på 15,91. Fra april 2020 

til april 2021 er current P/E ratio for S&P 500 indekset mere end fordoblet (WSJ, 2021). Det 

højeste niveau blev nået i maj 2009, hvor current P/E S&P 500 indekset nåede op på 123,73 

og det laveste niveau målt var på 5,31, i december 1917 (multpl, 2021). Figur 2 viser current 

P/E ratio for S&P 500 indekset fra sidst i 1800-tallet til i dag.  

Current P/E ratio for S&P 500 indekset 

 
Figur 2. Kilde: multpl.com 

Som ovenstående graf tydeligt viser er det nuværende niveau langt over det gennemsnitlige 

P/E niveau for S&P 500 indekset. For forskellige sektorer i indekset, og subgrupper i hver 

sektor, vil medianen i disse grupper vil være forskellig fra medianen på det samlede indeks. 

Dette vil som tidligere nævnt særligt være tilfældet mellem selskaber der opererer i 

højvækst sektorer og selskaber der opererer i lavvækst sektorer.  
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3.2.2 Price-to-book 

Forholdet mellem et selskabs markedsværdi og dets bogførte værdi er et forhold der altid 

har interesseret investorer. Selskaber med en aktiekurs der ligger under den bogførte værdi 

per aktie bliver som regel betragtet som undervurderede, hvor selskaber bliver betragtet 

som overvurderet hvis aktiekursen ligger over den bogførte værdi per aktie (Damodaran, 

2012). Dette forhold præciseres yderligere i afsnit 3.2.2.2. 

Markedsværdien af egenkapitalen for et selskab (selskabs markedsværdi) reflekterer 

markedets forventning til selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder og pengestrømme. 

Den bogførte værdi af egenkapitalen er forskellen mellem den bogførte værdi af aktiverne 

og den bogførte værdi af forpligtelserne, hvor sidst nævnte i store træk er bestemt af 

gældende regnskabspraksis i det land hvor selskabet er juridisk lokaliseret. 

Price-to-book (P/B) fortæller markedets vurdering af selskabets værdi set i forhold til den 

bogførte værdi. Der er flere årsager til at P/B ratioen er populær blandt investorer og 

analytikere til at vurdere om en aktie er over- eller undervurderet. For det første bidrager 

den bogførte værdi med en forholdsvis stabil og intuitiv målestok af værdi, der kan blive 

sammenlignet med markedsværdien. Derudover kan selskaber med negativ indtjening 

evalueres med P/B ratioen, hvilket f.eks. ikke ville være muligt med P/E ratioen. Der er 

langt færre selskaber med negativ bogført værdi af egenkapitalen end der er selskaber med 

negativ indtjening (Damodaran, 2012). 

P/B kan udregnes på følgende to måder: 

𝑃/𝐵 =
𝑃𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

𝑃/𝐵 =
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛

𝐵𝑜𝑔𝑓ø𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛
 

De udfordringer der er ved at anvende P/B, og herunder bogførte værdier, til at vurdere om 

en aktie er over- eller undervurderet, er, at regnskabspraksis kan variere fra selskab til 

selskab, hvilket vil have en indvirkning på ratioen. For selskaber med få materielle aktiver 

(f.eks. selskaber i service- eller IT-industrien) vil P/B ratioen i visse tilfælde miste sin værdi 

som et måle- og vurderingsredskab, da det i disse tilfælde kan medføre en høj ratio. 
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Ligeledes vil P/B ratioen kunne gå i minus hvis den bogførte værdi af egenkapitalen bliver 

negativ. Dette kan ske hvis aktiverne i virksomheden i større grad er finansieret af 

fremmedkapital, end af likvider virksomheden selv har genereret (Damodaran, 2012). 

3.2.2.1 Udledning af P/B 

For at udlede de elementer P/B tages der udgangspunkt i Dividende Diskonterings 

Modellen (DDM). 

I DDM er værdien af virksomheden er defineret som: 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑒𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑛 (𝑀𝑉𝐸) = 𝑃 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒

𝑟𝑒 − 𝑔
 

hvor:  

re = afkastkrav på egenkapitalen (ejernes afkastkrav) 

g = vækstrate 
(alle variable antages konstante over tid) 

 

Dividende omskrives til nettoindtjening (NI) ∗ payout ratio (PR):  

𝑀𝑉𝐸 = 𝑃 =
𝑁𝐼 ∗ 𝑃𝑅

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Nettoindtjening erstattes med forrentningen af egenkapitalen (ROE) ∗ bogført værdi af 

egenkapitalen (BVE): 

𝑃 =
𝑅𝑂𝐸 ∗ 𝐵𝑉𝐸 ∗ 𝑃𝑅

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Der divideres efterfølgende med BVE, og PR erstattes med (1 - Retention Rate (RR)): 

𝑃

𝐵𝑉𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 ∗ (1 − 𝑅𝑅)

𝑟𝑒 − 𝑔
 

Når man ganger ROE med retention rate får man selskabets vækstrate, herunder (g), da 

det udtrykker den del af overskuddet, som føres tilbage i virksomheden. Vi får herved 

følgende udtryk:   

𝑃

𝐵𝑉𝐸
=

𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑟𝑒 − 𝑔
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hvor:  

re = afkastkrav på egenkapitalen (ejernes afkastkrav) 

g = vækstrate 
P = price (aktiekurs) 

BVE = book value of equity (bogført værdi af egenkapitalen) 
ROE = return on equity (egenkapitalensafkast) 

  

3.2.2.2 Fortolkning af P/B ratio 

Ligesom med P/E multiplen, bliver P/B anvendt af analytikere og investorer til at 

sammenligne markedets (f.eks. S&P 500) historiske P/B gennemsnit for herved at kunne 

vurdere om markedet generelt er over- eller undervurderet. Et marked der handles til P/B 

ratios over markedets gennemsnit vurderes ofte overvurderet og omvendt (Damodaran, 

2012). 

Følgende forhold kan påvirke P/B ratioen: 

• En stigning i ROE vil resultere i en højere udbetalingsgrad (payout ratio) og vil, alt 

andet lige, resultere i en højere P/B ratio.  

• En stigning i renteniveauet bør resultere i højere egenkapitalomkostninger (ejernes 

afkastkrav (re)) og vil, alt andet lige, medføre en lavere P/B ratio. 

• En større risikovillighed fra investorerne vil resultere i en lavere 

markedsrisikopræmie og vil, alt andet lige, medføre en højere P/B ratio. 

• En stigning i den forventede vækst i indtjeningen, vil, alt andet lige, resultere i en 

højere P/B ratio.  

Den nuværende P/B ratio for S&P 500 indekset ligger på 4,49, hvilket er markant over den 

historiske median på 2,78 og det historiske gennemsnit på 2,87. Det højeste niveau blev 

nået i marts 2000, hvor P/B for S&P 500 indekset nåede op på 5,06 og det laveste niveau 

målt var på 1,78 i marts 2009 (multpl, 2021). Figur 3 viser P/B ration for S&P 500 indekset 

fra år 2000 til i dag.  

P/B ratio for S&P 500 indekset 
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Figur 3. Kilde: multpl.com 

Ligesom med P/E, er det gennemsnitlige P/B niveau langt over det gennemsnitlige P/B 

niveau for S&P 500 indekset. Ligesom med P/E vil forskellige sektorer i indekset have 

historiske medianer på forskellige niveauer. Dette vil som tidligere nævnt særligt være 

tilfældet hvis man sammenligner selskaber der opererer i højvækst sektorer og selskaber 

der opererer i lavvækst sektorer. I år 2017, for S&P 500 indekset, havde IT-selskaberne 

f.eks. en gennemsnitlig P/B ratio på 5,6, hvor finansselskaberne havde en gennemsnitlig 

P/B ratio på 1,7 (Calhoun, 2020). 

Reichelstein et al (2016) nævner at den generelle forståelse i lærebøger er, at en ”normal” 

P/B ratio ligger på omkring én, men at det er alment indforstået at både markedets 

forventning til fremtidig indtjening og konservativ regnskabspraksis kan være med til at 

ratioen ofte overstiger dette. 

Graham (1973) nævner at han ikke anbefaler at investere i en aktie hvor P/B ratioen er 

højere end 1,5. Det skal dog her påpeges, at immaterielle aktiver (f.eks. brands, patenter, 

varemærker og andet) i dag, generelt set, udgør en større andel af selskabernes værdi end 

da Graham skrev bogen i år 1973. Som standard er disse faktorer ekskluderet fra 

standarddefinitionen af bogført værdi, hvorfor det må forventes at de fleste selskaber 

generelt set har en højere P/B ratio end i år 1973 (Graham, 2006). 

3.2.3 Enterprise value to EBITDA 

EV/EBITDA multiplen, også kaldet enterprise multiplen, anvendes til at vurdere værdien 

af et selskab. Multiplen udregnes ved at dividere værdien af det samlede selskab (enterprise 

value) med EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization).  
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Enterprise value (EV) repræsenterer markedsværdien af det samlede selskab og udregnes 

på følgende måde (Bianconi, 2018):  

𝐸𝑉 = 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑝𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

+ 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑛 − 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 

Gælden medregnes da denne post, i tilfælde af en akkvisition af selskabet, vil skulle 

overtages af det erhvervende selskab, hvilket gør EV til en mere nøjagtig indikator for et 

selskabs værdi ifm. en eventuel akkvisition. Likvider medtages ikke, da renteindtægter fra 

likvider ikke er en del af EBITDA; medtagelse af likvider ville resultere i en overvurdering 

af EV/EBITDA multiplen (Damodaran, 2012).  

EBITDA er en indikator for et selskabs finansielle formåen. EBITDA udregnes ved at 

fratrække omkostninger (eksl. renter, skat, afskrivninger og nedskrivninger) fra 

omsætningen. EBITDA tallet er derfor velegnet til at analysere og sammenligne selskaber 

med da det udelader skattemæssige forhold, samt selskabsspecifikke finansierings- og 

regnskabsmæssige beslutninger og i stedet fokusere på indtjeningen fra selskabets 

kernedrift (Bianconi, 2018).  

Fordelene ved EV/EBITDA ift. andre multipler er, som der ligeledes er nævnt ovenfor ved 

EBITDA, at multiplen er velegnet til at lave transnationale sammenligner af selskaber, da 

multiplen udelader forskellige selskabsspecifikke skatteforhold, samt finansierings- og 

regnskabsmæssige beslutninger. Derudover normaliserer EV for eventuelle forskelligheder 

der måtte være i kapitalstrukturen i de selskaber der sammenlignes (Bianconi, 2018). 

Samtidig ses det som en fordel at selskabets gæld er inkluderet i EV/EBITDA multiplen, da 

det som nævnt bidrager til at give en mere nøjagtig indikator for selskabets værdi, samt at 

man undgår at multiplen er lavere og potentielt fremstår mere attraktiv end hvis gælden 

ikke have været medregnet. Et selskab med en lav Price-to-earnings (P/E) ratio 

sammenlignet med lignende virksomheder i samme industri vil givetvis fremstå 

undervurderet, men selskabet kan have en betydelig gældsandel, hvilket ikke er reflekteret 

i P/E ratioen (Fitch, 2002). 

De gennemsnitlige værdier for EV/EBITDA er forskellig fra industri til industri. Derfor er 

det væsentligt at multiplen sammenlignes med lignende virksomheder i samme industri. 
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Det kan forventes at der er højere multipler i industrier med høj vækst (f.eks. IT og biotech) 

og lavere multipler i industrier med lavere vækst og/eller i industrier med større 

kapitaludgifter til vedligeholdelse af anlæg og lignende (Fitch, 2002). 

3.2.3.1 Udledning af EV/EBITDA  

EV/EBITDA multiplen udtrykkes ved: 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑠𝑒𝑙𝑠𝑘𝑎𝑏𝑒𝑡 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑝𝑟æ𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 + 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟 + 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑓 𝑔æ𝑙𝑑𝑒𝑛 − 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟

𝐼𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟, 𝑠𝑘𝑎𝑡, 𝑛𝑒𝑑𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑎𝑓𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟 − 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑡æ𝑔𝑡𝑒𝑟
 

For yderligere nedbrydelse af elementerne i multiplen, vises her en anden måde at udtrykke 

værdien af det samlede selskab (enterprise value): 

𝐸𝑉 =
𝐹𝐶𝐹𝐹1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Tælleren (Free cash flow to the firm) nedbrydes yderligere: 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 

= 𝐸𝐵𝐼𝑇(1 − 𝑡) − (𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝐷𝐴 + ∆𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

= (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐷𝐴)(1 − 𝑡) − (𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝐷𝐴 + ∆𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

= 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴(1 − 𝑡) − 𝐷𝐴(1 − 𝑡) − (𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝐷𝐴 + ∆𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙) 

Ligningen kan simplificeres ved at oversætte følgende: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 − 𝐷𝐴 + ∆𝐴𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝑒𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟  

Tilbage i ligningen, får vi nu følgende udtryk: 

𝐸𝑉 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴1 (1 − 𝑡) − 𝐷𝐴1 − 𝐺𝑒𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Dernæst divideres EBITDA med DA og Geninvesteringer og determinanterne til 

EV/EBITDA multiplen opnås: 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

(1 − 𝑡) −
𝐷𝐴

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
(1 − 𝑡) −

𝐺𝑒𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
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hvor: 
EV = Enterprise value (værdien af den samlede virksomhed) 

EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation and amortization 
DA = Depreciation and amortization 

t = Skatteprocenten 
Geninvesteringer = Kapitaludgifter – DA + ∆Arbejdskapital 

WACC = Weighted average cost of capital (vægtet gennemsnitlige kapitalomkostninger) 

g = Forventede vækstrate 

  

De fem determinanter der påvirker EV/EBITDA multiplen er repræsenteret i ovenstående 

ligning og uddybes her: 

1. Skatteprocenten: en lavere skattesats vil, alt andet lige, medføre en højere 

EV/EBITDA multiple. 

2. Nedskrivninger og afskrivninger / EBITDA: selskaber hvor 

nedskrivninger og afskrivninger udgør en større del, set i forhold til 

EBITDA, vil, alt andet lige, have en højere EV/EBITDA multipel. 

3. Behov for geninvesteringer: jo større del af EBITDA der løbende er behov 

for at blive geninvesteret i, for at kunne generere den forventede vækst, jo 

lavere vil EV/EBITDA multiplen være, alt andet lige. 

4. Kapitalomkostninger: selskaber der har lavere kapitalomkostninger vil, 

alt andet lige, have højere EV/EBITDA multipler.  

5. Forventet vækst: selskaber med højere forventet vækst vil, alt andet lige, 

have højere EV/EBITDA multipler (Damodaran, 2012).   

3.2.3.2 Fortolkning af EV/EBITDA ratio 

Medianen for EV/EBITDA multiplen var, for selskaber i S&P 500, i perioden 1992 – 2017, 

på 10,62 (Valuescope, 2017). I de seneste år er multiplens median, for selskaber i S&P 500 

steget en smule og ligger i perioden 2014 – 2020 på 12,42 (Statista, 2021).  

Ifølge McKinsey & Company (2019) er der stor variation ift. hvor medianen ligger, alt efter 

hvilken sektor selskabet befinder sig i. Selskaber der opererer indenfor IT, industri, 

forsyning, sundhed og ejendomme har de højeste EV/EBITDA medianer, der ligger på 

mellem 13 til 22. Hvor selskaber der opererer indenfor energi, kommunikation, materialer 
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og forbrugsvarer og -tjenester har de laveste EV/EBITDA medianer på mellem 7 til 10,5. 

Ligeledes viser undersøgelsen, at der kan være stor afstand mellem hvor den 25- og 75-

fraktil ligger indenfor hver sektor. IT-sektoren har den største afstand mellem den 25- og 

75-fraktil, hvor den 25-fraktil ligger på en EV/EBITDA omkring 9 og 75-fraktil ligger på 

omkring 21, hvilket er mere end en fordobling. 

Der kan være mange forskellige årsager der spiller ind ift. hvor EV/EBITDA multiplen 

ligger ift. et specifikt selskab. De fem determinanter nævnt i forrige afsnit vil som minimum 

være moderat forskellig for sammenlignelige selskaber i samme branche og sektor, og 

potentielt markant forskellig for selskaber i forskellige brancher.  

3.2.4 FSCORE 

Joseph D. Piotroski udgav i år 2000 hans studie vedrørende fundamentalanalysestrategien 

FSCORE, der anvender nøgletal fra selskabers regnskaber til at signalere om selskabet er 

finansielt stærk eller svagt (Piotroski, 2000).  

Strategien er opbygget omkring ni forskellige signalværdier, der tilsammen udgør 

selskabets FSCORE. For hver af de ni signalværdier gælder det, at de enten kan antage 

værdien 1 eller 0, hvor 1 gives hvis værdien anses for at være positiv og 0 gives hvis værdien 

anses for at være negativ, jf. Piotroski’s kriterier. Selskabet kan derved opnå en FSCORE 

på højst 9 og mindst 0. Selskaber med høj FSCORE betragtes som finansielt stærke, og 

omvendt betragtes selskaber finansielt svage, hvis de opnår lav FSCORE. Formålet med 

FSCORE er at identificere stærke og svage selskaber. Dette skal gøre investor i stand til at 

udvælge de finansielt stærkeste selskaber, der overperformer markedet. Derudover er 

formålet ligeledes at mindske investorens negative afkast ved at undgå de finansielt 

svageste selskaber (Piotroski, 2000). 

FSCORE er designet til at anvendes på selskaber med høj book-to-market værdi, dvs. 

selskaber med lav P/B værdi. En høj book-to-market værdi indikerer at den bogførte værdi 

af selskabet udgør en stor andel i forhold til selskabets markedsværdi (Piotroski, 2000). I 

studiet af Piotroski (2000) anvendes FSCORE på de selskaber i det anvendte datasæt der 

har den højeste book-to-market værdi. 
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De ni signaler inddeles i følgende tre kategorier  

1. Rentabilitet 

2. Gældsgrad, Likviditet og emission af aktier. 

3. Indtjeningsevne 

3.2.4.1 Udledning af FSCORE signalværdier 

FSCORE signalværdier beskrives herunder.  

Rentabilitet 

Selskabets rentabilitet omhandler virksomhedens evne til at forrente den investerede 

kapital og siger herved noget om selskabets økonomiske effektivitet.  

1. Afkastningsgrad (AG) 

Afkastningsgraden (AG) måler hvor rentabelt en virksomhed er i stand til at udnytte sine 

driftsaktiver til at skabe overskud. Jo bedre udnyttelse af de givne ressourcer (aktiver), 

desto større bliver AG (Sørensen, 2017). AG udregnes på følgende måde: 

𝐴𝐺 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜
 

Hvis selskabets AG er positiv gives F_AG værdien 1 og omvendt værdien 0. 

2. Ændring i afkastningsgraden (ΔAG) 

I forlængelse af AG ovenfor inddrages ændringen i AG. ΔAG udregnes på følgende måde: 

ΔAG = 𝐴𝐺𝑡 − 𝐴𝐺𝑡−1 

En negativ ændring i AG betyder at selskabet er blevet dårligere til at udnytte sine 

driftsaktiver set i forhold til året før. En positiv ændring betyder, at selskabet er blevet 

bedre til at udnytte sine driftsaktiver set i forhold til året før. Hvis sidstnævnte er tilfældet, 

tillægges F_ΔAG værdien 1 og hvis ikke værdien 0. 

3. Positive pengestrømme fra driften (F_ PPD) 
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Formålet med denne værdi er at belyse selskabets evne til at genere positive pengestrømme 

fra driften. PPD udregnes på følgende måde: 

𝑃𝑃𝐷 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜
 

Dette nøgletal giver indblik i, om selskabet er i stand til at genere en positiv strøm af penge 

(cash flow) fra driften. Hvis PPD er positiv betyder det, at selskabet formår dette og F_PPD 

er 1 og omvendt 0.   

4. Forhold mellem resultat og pengetrømme fra driften (F_Accrual) 

Formålet med denne signalværdi er at belyse kvaliteten af selskabets indtjening. Dette 

gøres ved at undersøge forholdet mellem ’resultatet før renter / totale aktiver primo’ og 

’pengestrømme fra driften / totale aktiver primo’. Hvis ’resultatet før renter / totale aktiver 

primo’ er størst, ses det som et dårligt signal vedrørende selskabets rentabilitet og 

signalværdien tillægges en værdi på 0. Det kan indikere, at indtjeningen er blevet ”støttet” 

i form af tilbageførsel af hensættelser, som kan benyttes til at udjævne resultatet og få det 

til at fremstå bedre, end det faktisk er. Accrual vurderes på følgende måde: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜
<

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑟ø𝑚𝑚𝑒 𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜
 

Hvis selskabets resultat før renter overstiger strømmen af penge fra driften, tolkes det 

negativt og F_Accrual gives værdien 0 og 1, hvis det omvendte er tilfældet. 

Gæld, Likviditet og kapital 

Følgende signalværdier belyser ændringer i selskabets kapitalstruktur og selskabets evne 

til at servicere kortfristede- og langfristede forpligtelser. Derudover beskrives et 

aktieemissionssignal, der identificerer, om selskabet foretager emission af aktier med 

henblik på kapitaludvidelse. 

5. Ændring i gældsgraden (F_ΔGældsgrad) 

Gældsgraden udtrykker andelen af selskabets aktiver der er finansieret af fremmedkapital 

og kan derved sige noget om den finansielle risiko selskabet befinder sig i. Alt andet lige så 

gælder det, at jo højere gældsgrad et selskab har, jo højere er selskabets risiko for at gå 

konkurs. 
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Ændring i gældsgraden, beregnes som ΔGældsgrad𝑡 − ΔGældsgrad𝑡−1, hvor gældsgraden 

udregnes på følgende måde: 

𝐺æ𝑙𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝐿𝑎𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑡 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑡−1 / 2
 

Ændringen i gældsgraden viser ændringen i forholdet mellem selskabets langfristede gæld 

og gennemsnitlige aktiver. Hvis den langfristede gæld er steget i højere grad en de 

gennemsnitlige aktiver fra det ene år til det næste, så betyder det at gældsgraden er blevet 

større. Dette vurderes negativt, hvorfor F_ΔGældsgrad tillægges værdien 0. Hvis 

gældsgraden derimod er faldet, indikerer det, at selskabet er blevet mindre afhængigt af 

gæld, hvilket tillægges signalværdien 1. 

6. Ændring i likviditet (F_ΔLikviditet) 

Ændringen i likviditet fortæller noget om, hvor godt selskabet er til at dække dets 

kortfristede forpligtelser7. Her belyses forholdet mellem selskabets mest likvide aktiver og 

dets kortfristede gæld8. Jo mindre den kortfristede gæld udgør af de kortfristede aktiver, jo 

bedre vurderes selskabets betalingsevne til at være og dermed dets mulighed for at afdrage 

gæld til f.eks. kreditorer eller kortfristede banklån. Nøgletallet kan belyse selskabets evne 

til at finansiere dets fortsatte drift. Likviditet udregnes på følgende måde: 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑡 𝑔æ𝑙𝑑
 

Hvor ændringen i likviditet er defineret som: ∆𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 = ∆𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡 − ∆𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡−1 

Er omsætningsaktiverne steget mere end den kortfristede gæld set i forhold til det forrige 

år, ses det som en positiv ændring og F_ΔLikviditet opnår værdien 1, mens en negativ 

ændring gives værdien 0. 

7. Aktieemission (F_Emission) 

Denne signalværdi undersøger, om selskabet har udbudt aktier til offentligheden for at 

opnå kapitalforhøjelse. Hvis dette er tilfældet, kan det tyde på, at selskabet er i økonomiske 

vanskeligheder. Aktieemissioner kan være et tegn på, at selskabet ikke kan genere 

 
7 Kortfristede forpligtelser defineres som gæld der forfalder inden for 1 år. 
8 Aktiver der er let omsættelige 
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tilstrækkelig likviditet fra driften eller at de ikke kan rejse kapital via andre kanaler, såsom 

f.eks. banklån (Piotroski, 2000).  

Loughran og Ritter afdækkede i deres studie fra 1995, at selskaber, der foretager 

aktieemissioner, underperformer i forhold til selskaber, der ikke foretager aktieemissioner, 

hvilket er med til at argumentere for brugen af denne variabel. Loughran & Ritter (1995) 

afdækkede, at såkaldte ekstreme vindere, der ikke foretager aktieemissioner overperformer 

i forhold til ekstreme vindere, som vælger at udstede ny egenkapital9. Studiet afdækkede 

samtidig, at det særligt var i perioder hvor der var mange selskaber der foretog 

aktieemissioner, at de udstedende selskaber underperformede.  

Hvis antallet af aktier i virksomheden er det samme eller lavere end det forrige år tildeles 

F_Emission værdien 1, og hvis det omvendte er tilfældet 0. 

Kapitaltilpasningsevne og Indtjeningsevne 

For at belyse selskabets indtjeningsevne benyttes følgende nøgletal: aktivernes 

omsætningshastighed (AOH) og dækningsgraden (DG). 

8. Ændring i aktivernes omsætningshastighed (F_ΔAOH) 

AOH viser virksomhedens evne til at skabe omsætning på baggrund af den investerede 

kapital. Nøgletallet belyser virksomhedens kapitaltilpasningsevne, som illustrerer, 

hvorvidt virksomheden formår at tilpasse den investerede kapital i forhold til ændringer i 

nettoomsætningen. Det er således muligt at vurdere effektiviteten af virksomhedens 

kapitaltilpasning ved hjælp af at analysere kapitalstyringen i henhold til væsentlige forhold 

indenfor arbejdskapitalen samt anlægskapitalen (Sørensen, 2017). Ændringen i AOH 

belyser således selskabets evne til at skabe omsætning på baggrund af dets aktiver, fra et 

år til det næste. AOH er udregnet på følgende måde: 

𝐴𝑂𝐻 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑡 + 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑡−1 / 2
 

hvor ΔAOH er defineret som: Δ𝐴𝑂𝐻 = 𝐴𝑂𝐻𝑡 + 𝐴𝑂𝐻𝑡−1  

 
9Ekstreme vindere er her aktier, der har steget markant (72 % i gennemsnit) i værdi i året op til Aktieemissionen. 
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F_ΔAOH tillægges en værdi på 1 ved en positiv ændring og omvendt 0. 

9. Ændring i dækningsgraden (F_ΔDG) 

Dækningsgraden (DG) viser hvor meget af virksomhedens omsætning der er til at dække 

de faste omkostninger. Ændringen i DG tegner et billede af udviklingen i forholdet mellem 

dækningsbidraget og nettoomsætningen. En positiv ændring betyder, at der er en større 

andel af nettoomsætningen tilbage når omkostninger relateret til selskabets produkter er 

fratrukket. Dette indikerer, at selskabets evne til at dække øvrige faste omkostninger er 

forbedret. Der kan være flere årsager til at et selskab kan opnå dette, bl.a. hvis selskabet 

formår at effektivisere deres produktion så enhedsomkostningerne mindskes eller hvis de 

får mulighed for hæve prisen på enhederne. DG udregnes på følgende måde: 

𝐷𝐺 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

ΔDG er defineret som ΔDG = 𝐷𝐺𝑡 − 𝐷𝐺𝑡−1 

Hvis indtjeningsevnen forbedres, altså en positiv ΔDG, tillægges selskabet en signalværdi 

på 1 og 0, hvis ændringen er negativ.  

Opsamling  

Et selskab kan højst opnå en samlet FSCORE på ni og den laveste samlede score er 0. 

FSCORE defineres som: 

FSCORE = F_AG + F_ΔAG + F_PPD + F_Accrual + F_ΔGældsgrad + F_ΔLikviditet + 

F_Emission + F_ΔAOH + F_ΔDG 

3.2.4.2 Fortolkning af FSCORE niveauer 

Formålet med FSCORE er, at kunne identificere finansielt stærke selskaber for herefter at 

få eksponering i disse selskaber (dvs. tage en lang position), samt at tage en kort position i 

de finansielt svageste selskaber. Baseret på FSCORE terminologien har finansielt stærke 

selskaber en FSCORE på 8 eller 9 og finansielt svage selskaber har en FSCORE på 0 eller 

1 (Piotroski, 2000). FSCORE terminologien foreskriver, at hvis et selskab får en signalværdi 

på 0 eller 1 tages der en kort position og der tages en lang position hvis selskabet får en 

signalværdi på 8 eller 9.  
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Piotroski (2000) beregner det selskabsspecifikke afkast som et 1-årigt buy-and-hold afkast. 

Det beregnes som den procentvise ændring i aktiekursen fra april i år t til år t+1, da investor 

her antages at have den nødvendige information, til at beregne FSCORE signalerne for 

selskaberne.  

Fordelen ved FSCORE metoden er, at der som udgangspunkt ikke er behov for en større 

grad af informationsindsamling, da der udelukkende er brug for informationer fra 

selskabets regnskab. Derudover kan et selskabs FSCORE ligeledes ses på en række 

finansielle hjemmesider, hvilket gør det endnu lettere at anvende metoden. Det ses også 

som en fordel at der som udgangspunkt ikke indgår nogen form for subjektivitet i brug af 

metoden. Ulemperne ved FSCORE metoden er, at for at FSCORE værdierne skal give mest 

mulig mening at anvende i investeringsøjemed, så skal tallene de udregnes på baggrund af 

være så nye som muligt. Jo ældre FSCORE værdierne er, jo større chance er der for at det 

de signalere vil være indregnet i kursen. Tilhængere af EMH vil mene, at FSCORE 

værdierne i et semi-stærkt eller stærkt efficient marked ikke vil kunne anvendes da 

oplysningerne fra selskabets regnskab allerede vil være indregnet i kurserne. 

3.3 Fortolkning af Relative Strength Index og 

Glidende Gennemsnit 

3.3.1 Relative Strength Index 

Relative Strength Index (RSI) blev udviklet af J. Welles Wilder og er en 

momentumindikator der måler hastigheden i ændringen i aktiekursen. Hastigheden i 

ændringen i aktiekursen måles fra aktiens nuværende kurs set i forhold til tidligere dages 

kurser. Indikatorens formål er at frembringe købs- og salgssignaler ved at vise om aktien 

er oversolgt eller overkøbt. Derudover anvendes RSI ligeledes til at se om der er positiv eller 

negativ divergens mellem indikatoren og aktiekursen (Ponsi, 2016). 

Standardopsætningen af RSI ser på de seneste 14 dage, hvor RSI udregnes ved at 

sammenlægge værdien af de dage hvor kursen er steget (dvs. de dage hvor kursen er højere 

når børsen lukkes i forhold til kursniveauet når børsen åbnes) og de dage hvor kursen er 
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faldet. En høj RSI dannes hvis de seneste 14 dage har frembragt en høj grad af dage med 

stigning i aktiekursen og en lav RSI dannes ved en høj grad af dage med fald i aktiekursen. 

RSI indsættes i et bånd mellem 100 og 0, hvor der indenfor dette bånd indsættes niveauer 

til at signalere om aktien er overkøbt, herunder en høj grad af dage med stigning i 

aktiekursen, eller oversolgt, herunder en høj grad af dage med fald i aktiekursen. Disse 

niveauer sættes ofte til 70 og 30, hvor RSI signalere at aktien er overkøbt hvis den overstiger 

70 og oversolgt hvis den falder under 30. Når RSI er over 70 signalerer det, at investorerne 

har været for grådige og muligvis for positive i forhold fremtidsudsigterne for selskabet, 

hvilket har medvirket til at presse kursen op. Det kan her, ifølge RSI-terminologien, 

forventes at kursen vil falde i den nærmeste fremtid. Når RSI er under 30 signalerer det, 

at investorerne har været nervøse for fremtidsudsigterne til selskabet, hvilket har 

medvirket til at kursen er blevet handlet ned. Det kan her, ifølge RSI-terminologien, 

forventes at kursen vil stige i den nærmeste fremtid (Ponsi, 2016). For eksempel på overkøbt 

og oversolgt niveau fra RSI-indikatoren, se bilag 2a. 

En yderligere anvendelsesmulighed af RSI er at vurdere trenden i indikatorens graf linje i 

forhold til trenden i aktiekursen for at se om der er positiv eller negativ divergens. En 

positiv divergens viser at trenden i aktien formodes at fortsætte, dvs. at hvis trenden er 

opadgående vil det formodes at denne trend vil fortsætte. En negativ divergens viser 

derimod et potentielt trendskifte, hvor hvis f.eks. trenden i aktien er opadgående og trenden 

i RSI grafen er nedadgående, så vil dette potentielt ændre sig til en nedadgående trend i 

den nærmeste fremtid. Investorer kan udnytte sådanne signaler til at positionere sig i 

forhold til et eventuelt trendskifte (Ponsi, 2016). For eksempel på negativ divergens se bilag 

2b. 

3.3.1.1 Udledning af RSI 

RSI udtrykkes på følgende måde: 

𝑅𝑆𝐼𝑡(𝑁) =
∑

𝑁 − 1
𝑖 = 0

 (𝑃𝑡−𝑖 − 𝑃𝑡−𝑖−1) 1 {𝑃𝑡−𝑖 > 𝑃𝑡−𝑖−1}

∑
𝑁 − 1
𝑖 = 0

 |𝑃𝑡−𝑖 − 𝑃𝑡−𝑖−1|
∗ 100 

hvor:  

RSI t = Relative Strength Index på tidspunkt t 

P t = aktiekursen på tidspunkt t 
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N = antal RSI-perioder 

1 {.} = indikator funktion der giver værdi på én når udtrykket i ligningen er sandt og nul hvis ikke 
|x| = den absolutte værdi af x 

3.3.1.2 Fortolkning af RSI-signaler 

Som nævnt signalerer et RSI-niveau på over 70 at aktien er overkøbt og RSI-niveau på 

under 30 at aktien er oversolgt, hvor en investor kan vælge agere på disse signaler ved f.eks. 

at købe aktien (lang position) hvis RSI er på under 30. I flere akademiske studier (Chong et 

al. (2014), Nor et al. (2014)) hvor validiteten af signaler fra RSI testes, vælges ofte, at selve 

signalet først indtræffer når RSI-niveauet enten: 

• Krydser 70 oppefra og ned → kort position indgås. 

• Krydser 30 nedefra og op → lang position indgås. 

Hvis signalet er succesfuldt og aktiekursen herved bevæger sig i den retning signalet 

antyder, vil det betyde, at aktiekursen vil stige når eller kort efter RSI krydser 30 nedefra 

og op og falde når RSI krydser 70 oppefra og ned. 

Eksempel på oversolgt og overkøbt niveau af RSI-indikatoren 

 

Figur 4. Kilde: egen tilvirkning 

Figur 4 viser et eksempel med Nike aktien, hvor RSI-indikatoren, i den røde cirkel nederst 

til venstre, signalere at Nike aktien er oversolgt og herved at kursen potentielt kan stige i 
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den nærmeste tid efter signalet indtræffer. I den røde cirkel nederst til højre signalerer RSI-

indikatoren at Nike kursen er overkøbt og potentielt vil falde. 

De udfordringer der kan opstå ved anvendelse af RSI-signaler er bl.a., at f.eks. vækst aktier 

kan have lange perioder med højvækst og en opadgående trend i kursen. Dette kan resultere 

i, at RSI-niveauet kan ligge i det øverste niveau af båndet (mellem 100 og 50) i en længere 

periode og potentielt krydse ned og op igennem 70 flere gange og derved producere mange 

kort signaler, der ikke nødvendigvis resulterer i et vedvarende fald i kursen. Ligeledes kan 

RSI-niveauet ligge i den nederste del af båndet (mellem 50 og 0) i en længere periode. Dette 

kan fremkomme hvis selskabet f.eks. ikke leverer resultater der lever op til 

forventningerne, får dårlig medie omtale, oplever øget konkurrence på markederne de 

opererer i eller andet der gør at kursen presses i nedadgående retning over en længere 

periode. I dette tilfælde kan RSI ligeledes krydse op og ned igennem 30 og derved producere 

flere købssignaler, der ikke nødvendigvis resulterer i en vedvarende stigning i kursen 

(Ponsi, 2016). 

3.3.2 Glidende Gennemsnit 

Glidende gennemsnit udregnes ved at tage gennemsnittet af de sidste x dages aktiekurs, 

hvilket giver en mere ”udglattet” kurs linje, hvor selve trenden i det aktiv udregningen laves 

på, vil fremkomme mere tydeligt. De udsving der kan komme i, f.eks. en aktiekurs, kan i 

visse tilfælde gøre det svært at identificere trenden og her kan glidende gennemsnit bidrage 

ved at visualisere trenden tydeligere, da de større udsving vil være mindre fremtonende. 

Selve beregningen foretages ved at tage et gennemsnit af de sidste x dages aktiekurs, hvor 

der ved hver ny dag tilføjes den nye dags aktiekurs i gennemsnitsberegningen og den ældste 

aktiekurs fjernes fra beregningen. Derved viser kurven konstant de seneste x antal dages 

kursudvikling (Zakamulin, 2017).  

Anvendelsen af glidende gennemsnit som analyseinstrument går langt tilbage i historien, 

hvor Gartley (1935) fremhæver tre fordele for anvendelse af glidende gennemsnit som 

analysemetode: 

1. Glidende gennemsnit fremhæver retningen af trenden 
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2. Glidende gennemsnit bekræfter når en trend vender 

3. Glidende gennemsnit gør det muligt at udjævne udsving i aktiekurserne 

Denne afhandling vil primært fokusere på punkt 2 ovenfor, herunder at anvende glidende 

gennemsnit til at indikere når en trend vender. Formålet med dette er at kunne indtage en 

position i aktien når trenden vender, hvad end det er en lang eller kort position. 

Der findes både mange forskellige måder at udregne de glidende gennemsnit på, samt 

mange forskellige måder at anvende dem på til at frembringe signaler (Sullivan, 1999). De 

mest anvendte måder at udregne glidende gennemsnit på, er (Zakamulin, 2017): 

Simpelt glidende gennemsnit Alle x dages kurspriser, der indgår i det glidende gennemsnit, 

vægtes ens. 

Lineært glidende gennemsnit Nyeste kurspriser vægtes graduelt højere end tidligere dages 

kurspriser.  

Eksponentielt glidende 

gennemsnit 

Nyeste kurspriser vægtes eksponentielt højere end tidligere 

dages kurspriser. 

Denne afhandling vil kun fokusere på det simple glidende gennemsnit, da det fleste 

akademiske studier anvender denne udregningsmetode i deres analyser (Brock et al (1992), 

Sullivan et al (1999), Hudson et al (1996), Chang et al (2004)). 

Der findes adskillige måder at anvende glidende gennemsnit på til at frembringe 

handelssignaler. For det første er det muligt at udregne det glidende gennemsnit på 

forskellige måder, samt over forskellige tidslængder (som nævnt ovenfor) og derudover er 

det muligt at anvende dem enkeltvis og i kombination med hinanden. Denne afhandling 

fokuserer på de metoder der i den akademiske litteratur er mest anvendt (Brock et al (1992), 

Sullivan et al (1999), Hudson et al (1996), Chang et al (2004)), hvilket er en kombination af 

to glidende gennemsnit, samt anvendelsen af et bånd omkring det glidende gennemsnit til 

at filtrere de falske handelssignaler fra (dvs. de signaler der ville resultere i tab hvis 

investoren indgik i en position på baggrund af det). 

Denne metode benævnes som Variable Length Moving Average (VMA). Ved anvendelse af 

VMA indgår to glidende gennemsnit der anvender forskellige tidslængder, samt et bånd. 
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Eksemplet herunder er fra selskabet Nike, hvor den blå linje er det 1-dages glidende 

gennemsnit og den tykke orange linje er det 50-dages glidende gennemsnit. Omkring det 

50-dages glidende gennemsnit ligger et bånd der er 1% større og mindre end det 50-dages 

glidende gennemsnit.  

Eksempel på kombination af 1- og 50-dages glidende gennemsnit, inkl. bånd 

 

Figur 5. Kilde: egen tilvirkning 

• Punkt A: her fremkommer et handelssignal til en kort position, da det 1-dages 

glidende gennemsnit bryder ned gennem det nederste bånd på det 50-dages glidende 

gennemsnit. 

• Punkt B: her fremkommer ikke et handelssignal til en lang position, da det 1-dages 

glidende gennemsnit ikke bryder op igennem båndet over det 50-dages glidende 

gennemsnit. 

• Punkt C: her fremkommer et handelssignal til en lang position, da det 1-dages 

glidende gennemsnit bryder op igennem båndet over det 50-dages glidende 

gennemsnit.  

Måden hvorpå kombinationen i eksemplet ovenfor noteres på er på følgende måde (1, 50, 

0,01). Hvor ”1” står for det 1-dages glidende gennemsnit, ”50” står for det 50-dages glidende 

gennemsnit og ”0,01” står for båndet på 1%. 
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3.3.2.1 Udledning af glidende gennemsnit 

Der findes som nævnt flere forskellige versioner af glidende gennemsnit, hvor 

gennemsnittet af de dage der indgår kan vægtes på forskellig vis. I denne afhandling 

fokuseres der på glidende gennemsnit hvor alle dage der indgår vægtes ens, hvilket også 

benævnes det simple glidende gennemsnit.   

Det simple GG udtrykkes på følgende måde: 

𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐺𝐺𝑡(𝑛) = 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐺𝐺𝑡−1(𝑛) +
𝑃𝑡−𝑃𝑡−𝑛

𝑛
  

hvor:  
GG t  (n) = simple n-dags GG på tidspunkt t 

P t = aktiekursen på tidspunkt t 
n = antal dage der indgår i det GG  

3.3.2.2 Fortolkning af glidende gennemsnit handelssignaler  

Som nævnt ovenfor eksisterer der adskillige måder at kombinere og anvende glidende 

gennemsnit på til at frembringe handelssignaler. Glidende gennemsnit viser generelt set 

trenden i markedet eller det aktiv den laves over. Jo kortere det glidende gennemsnit er 

(dvs. jo færre tidligere dages kurspriser der medtages i beregningen af det glidende 

gennemsnit), en jo mere kortsigtet trend vil fremkomme og omvendt jo flere dage der 

medtages. Ligeledes vil et kryds mellem to kortere glidende gennemsnit signalere et mere 

kortsigtet trendskifte, end hvis det havde været et kryds mellem to længere glidende 

gennemsnit. Samtidig kan det siges, at jo kortere glidende gennemsnit der anvendes, jo 

flere handelssignaler vil der fremkomme (Zakamulin, 2017). Anvendes der f.eks. en 

kombination mellem det 1-dages og 5-dages glidende gennemsnit kan det forventes at der 

vil være flere kryds (og derved handelssignaler) mellem de to, end hvis de to glidende 

gennemsnit var længere, dvs. indebar flere tidligere dages kurspriser. Længden af de 

glidende gennemsnit der vælges i en specifik strategi, vil have en direkte indvirkning på 

hvor mange handelssignaler der fremkommer, samt om handelssignalerne vedrører 

kortsigtede trendskift eller langsigtede trendskift. 
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4. Undersøgelse af tidligere studier 
Formålet med dette kapitel er at præsentere hovedkonklusionerne fra de akademiske 

studier der i afhandlingen er blevet anvendt til at skabe yderligere indsigt i emnet. De 

akademiske studier er ligeledes anvendt til at få indsigt i hvordan metoderne, der er i fokus 

i denne afhandling, er blevet testet i andre sammenhænge. 

4.1 Fundamentalanalyse 

Inden for den akademiske litteratur findes der flere studier der fremviser at finansielle 

nøgletal fra offentlige tilgængelige årsregnskaber kan anvendes til at forudsige fremtidige 

kursbevægelser. Ou og Penman (1989a og 1989b) fremviser en metode i deres studier der 

baserer sig på en række finansielle nøgletal til at bedømme hvorvidt aktien er over- eller 

undervurderet. I studiet viser de at metoden er i stand til at generere signifikant positive 

størrelsesjusterede afkast10. Metoden bliver kritiseret af Piotroski (2000), der mener den er 

kompleks og kræver mange regnskabsdata for at kunne implementeres i praksis. 

Mohanram (2005) fremviser en fundamentalanalysemetode der ligeledes anvender 

finansielle nøgletal og som er i stand til at generere signifikant positive markedsjusterede 

afkast11. Metoden er designet til vækstselskaber og går under betegnelsen GSCORE. 

Piotroski (2000) står som tidligere nævnt bag FSCORE metoden, som i Piotroski’s studie 

genererede et årligt markedsjusteret afkast på 23 %. 

Ovenstående viser et udsnit af de studier der er foretaget inden for fundamentale 

analysemetoder. Denne afhandling vil teste Piotroski’s FSCORE metode, samt de tre 

multipler P/E, P/B og EV/EBITDA. I det efterfølgende vil akademiske studier for disse 

præsenteres. 

 
10 Størrelsesjusteret afkast beregnes som afkastet for den individuelle aktie fratrukket det gennemsnitlige afkast 

for den portefølje som den individuelle aktie tilhører. 
11 Markedsjusteret afkast er beregnet som forskellen mellem afkastet for den individuelle aktie fratrukket 

markedsafkastet. 
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4.1.1 Price-to-earnings 

Basu (1977) tester validiteten af om der ved investering i aktier med lav P/E værdi kan 

opnås et større afkast end ved investering i aktier med højere P/E værdi. Testen foregår 

over en 14-årig periode på selskaber registreret på New York Stock Exchange (NYSE). 

Selskaberne deles op i seks fraktilgrupper, rangeret fra de selskaber med højest P/E værdi 

til den laveste P/E værdi. Hvert år d. 1. april, i den 14-årige periode, investeres der i 

samtlige aktier i NYSE og position lukkes det efterfølgende år d. 31. marts. Basu formoder 

at de fleste selskaber har udgivet deres årsregnskab per d. 1. april hvert år, hvorfor selve 

investorerne derved har den nødvendige viden til at foretage en investering på baggrund af 

multiplen. Studiet viser at det årlige afkast for de laveste fraktilgrupper er højere end for 

de højere fraktilgrupper. Fraktilgruppen med de laveste P/E værdier genererede i 

gennemsnit et årligt afkast på 16,3 %, hvor den næst laveste lå på 13,5 %. Fraktilgrupperne 

med de højeste P/E værdier genererede i gennemsnit et årligt afkast på mellem 9,3 - 9,5 %. 

De årlige afkast fra den laveste fraktilgrupper blev bevist signifikant højere end afkaste fra 

den højeste fraktilgruppe. 

Williamson (1972) udtaler ligeledes i hans bog Investments: New Analytic Techniques, at 

selskaber med lav P/E værdi ofte outperformer selskaber med høj P/E værdi. 

4.1.2 Price-to-book 

Flere studier har identificeret en relation mellem P/B ratioer og merafkast12. Rosenberg et 

al (1985) afdækkede at det gennemsnitlige afkast på amerikanske aktier var positivt 

relateret til selskabets book-to-market værdi (tæller og nævner er her byttet om i forhold 

til P/B). Mellem 1973 og 1984 testede de strategien med at investere i aktier med høj book-

to-market værdi (lav P/B værdi), hvilket genererede et merafkast på 36 basispoint per 

måned. Fama and French (1992) etablerede ligeledes en positiv relation mellem selskabers 

book-to-market værdi og afkastet. Deres test foregik i perioden 1963 til 1990 med selskaber 

fra NYSE og NASDAQ, hvor de inddelte selskaberne i tolv porteføljer fordelt efter deres 

book-to-market værdi. Selskaber med de laveste book-to-market værdier (højeste P/B) 

 
12 Merafkast defineres her som afkast der overstiger afkastet på det indeks der sammenlignes med. 
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genererede et afkast på 0,3 % månedligt, hvor selskaber med de højeste book-to-market 

værdier (laveste P/B) genererede et afkast på 1,83 % månedligt. 

Capaul, Rowley, and Sharpe (1993) testede P/B ratios på markeder udenfor USA, i perioden 

1981 til 1992, hvor de kom frem til at selskaber med lav P/B værdi genererede merafkast i 

forhold til selskabets respektive benchmark indeks, på alle de markeder der var med i deres 

test. Deres test inkluderede Frankrig, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Japan, USA, 

samt Europa og en global samling af aktier, hvor merafkastet rangerede mellem 1,09 – 3,43 

%.  

Selvom disse studier er af ældre dato, vurderes de stadig relevante og det vurderes 

samtidigt rimeligt at konkludere at studierne er med til at underbygge tesen om, at aktier 

med lavere P/B genererer højere afkast end aktier med højere P/B. 

4.1.3 Enterprise value to EBITDA 

Denne afhandlings fokus, hvad angår multipler, er at foretage en årlig screening af 10 % 

fraktilen og tage en lang position i de aktier der ligger i denne fraktil. Positionen lukkes 

året efter og nye positioner tages i aktier i 10 % fraktilen i det nye år. Inden for den 

akademiske litteratur har det ikke været muligt at finde studier der har undersøgt en 

metode der minder om denne. Kigger man derimod uden for den akademiske litteratur er 

det muligt at finde nogle undersøgelser der er sammenlignelige med denne afhandlings 

fokus. I en artikel fra investeringssiden Seeking Alpha er der en investor der har testet 

profitabiliteten af at investere i aktier med lavest EV/EBITDA værdi i S&P 500 indekset, i 

perioden 1989 til 2013. Resultatet var et årligt afkast på 14,76 %, set i forhold til et årligt 

afkast i selve indekset på 9,55 % (SA 1). 

4.1.4 FSCORE 

Piotroski (2000) fremviser, at en simpel fundamentalanalysestrategi applikeret på 

valueaktier, der gør brug af 9 forskellige finansielle signaler, kan være med til at ændre 

afkastfordelingen, så et højere afkast opnås. Som tidligere nævnt udgør de 9 signaler et 

selskabs fundamentalscore (FSCORE), og selskabet kan højst opnå en FSCORE på 9 (0), 

hvor 9 (0) indikerer et selskab med særligt gode (svage) finansielle signaler. Piotroski 
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udvælger de selskaber der har den højeste book-to-market ratio, ud fra 20 % fraktilen. 

FSCORE anvendes dernæst på selskaberne i denne fraktil og resultatet var, at selskaber 

med FSCORE på 9 og 8 genererede et markedsjusteret afkast på 13,4 % årligt. Det er 7,5 % 

over hvad porteføljen af alle valueaktier tjente i perioden, der blev undersøgt. 

Shen et al (2016) undersøger på samme vis en række lande i Asien, samt Australien, og 

finder, at FSCORE kan være med til at ændre afkastfordelingen positivt. Det 

gennemsnitlige afkast for selskaber med høj FSCORE er for alle lande signifikant højere 

end for selskaber med lav FSCORE. 

Kang og Ding (2005) tester ligeledes FSCORE på de asiatiske markeder og finder, at 

FSCORE kan være med til at ændre afkastfordelingen positivt. 

4.2 Tekniskanalyse 

Hvis markedernes kursbevægelser ikke er tilfældige (random), som RWT ellers antyder, så 

vil der eksistere muligheder i markedet der kan udnyttes af tekniske analysemetoder til at 

skabe konsistente positive afkast (Campbell et al (1997), Lo et al (2000), Bodie et al (2014), 

Roscoe og Howorth (2009)). 

Som tidligere nævnt har Park og Irwin (2007) foretaget et metastudie af 95 studier der 

testede tekniske analysemetoder, hvoraf 56 af studierne kunne fremvise positive resultater 

ved anvendelse af de tekniske analysemetoder. Herunder bliver der fremhævet nogle af de 

studier der er foretaget af RSI og glidende gennemsnit. 

4.2.1 Relative strength index 

I studiet af Nor et al (2014) testes constituents i Australian All Ordinaries Index (XOA) I 

en 23-årig periode, fra 1996 til 2014. Perioden opdeles i fire subperioder, hvor RSI-metoden 

opnår et statistisk signifikant bedre afkast end ved en buy-and-hold strategi i selve indekset 

i tre af subperioderne. Der anvendes et 14-dages RSI, hvor købssignal (lang position) sker 

når RSI bryder op gennem niveau 30 og salgssignal (kort position) sker når RSI bryder ned 

gennem niveau 70.  
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Chong et al (2008) tester RSI på det engelske marked, herunder FTSE 30 indekset, over en 

60-årig periode. Perioden opdeles i tre subperioder, hvor RSI opnår et statistisk signifikant 

bedre afkast end ved en buy-and-hold strategi i selve indekset i to af subperioderne. Ligesom 

Nor et al (2014) anvendes der et 14-dages RSI, men købs- og salgssignaler sker i stedet ved 

niveau 50. Så når RSI bryder op gennem 50 giver det et købssignal og et salgssignal når 

RSI bryder ned gennem 50. 

Nogle år senere udvider Chong et al (2014) analysen der blev lavet i år 2008 og tester her 

fem andre indekser13. Der testes både niveau 50 som købs- og salgssignal, samt niveau 30 

og 70. Ved anvendelse af niveau 50 opnås der, for Milan Comit Generel og S&P 500 indekset, 

statistisk signifikant bedre afkast end ved en buy-and-hold strategi i hvert indeks. Når 

niveau 30 og 70 anvendes, giver RSI metoden et bedre afkast end buy-and-hold i Dow Jones 

Industrials indekset. 

Baseret på ovenstående studier kan det konkluderes at både RSI-niveau 50 og 30/70 er i 

stand til at genere positive afkast i forhold til en buy-and-hold strategi i de indeks der 

anvendes i analyserne.  

4.2.2 Glidende gennemsnit 

I studiet af Brock et al. (1992) testes handelssignaler fra 20 forskellige kombinationer af 

glidende gennemsnit. Kursdata fra Dow Jones Industrial Average (DJIA) indekset 

anvendes i testen, der løber over en periode på ca. 90 år. Alle de kombinationer der testes, 

skaber et positivt afkast og flere af disse viser et signifikant bedre afkast end en buy-and-

hold strategi i selve indekset.  

Sullivan et al. (1999) tager udgangspunkt i studiet af Brock et al. (1992), da de ligeledes 

anvender DJIA indekset, samt tester nogle af de samme kombinationer af glidende 

gennemsnit. Sullivan et al. (1999) forlænger analyseperioden så den i deres studie dækker 

100 år, samt inkluderer en del flere kombinationer i deres tests. Der testes 2.049 forskellige 

kombinationer af glidende gennemsnit, hvilket gør deres studie til den mest omfattende 

 
13 Milan Comit Generel, S&P 500, DAX 30, Dow Jones Industrials og Nikkei 225. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 57  

analyse af glidende gennemsnit. I studiet sammenlignes afkastet fra glidende gennemsnit 

ligeledes med afkastet fra en buy-and-hold strategi. 

Hudson et al. (1996) tester glidende gennemsnit på det britiske marked, herunder Finansiel 

Times Industrial Ordinary Index (FT30) og analyseperioden er 59 år. Analysen omfatter 10 

forskellige kombinationer af glidende gennemsnit. Der indgår de samme kombinationer i 

dette studie som i studiet af Brock et al. (1992). Hudson et al. (1996) konkluderer, at 

glidende gennemsnit kun viser en signifikant performance på det britiske marked forudsat, 

at der benyttes lange analyseperioder på 15-20 år. Ydermere undersøges det om 

transaktionsomkostninger har indflydelse på resultatet og det viser sig at glidende 

gennemsnit ikke kan generere positive afkast såfremt transaktionsomkostninger 

inddrages. 

I studiet af Chang et al. (2004) analyseres glidende gennemsnit 11 forskellige Emerging 

Markets og på det amerikanske og japanske marked. I dette studie tages der udgangspunkt 

i fem indikatorer, der alle ligeledes blev testet af Brock et al. (1992). Det konkluderes, at 

det kun er få kombinationer af glidende gennemsnit, der kan generere et signifikant bedre 

afkast end en buy-and-hold strategi, hvis transaktionsomkostninger indberegnes. 

De bedst performende glidende gennemsnits kryds fra ovenstående studier er henholdsvis 

1_200_0,01 (hvor ”1” er det korte glidende gennemsnit, ”200” det lange og ”0,01” båndet der 

omkranser det lange glidende gennemsnit), 2_75_0,001 og 1_50_0,01. den først nævnte 

kombination (1_200_0,01) anvendes i alle tre studier. 
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5. Metode og strategier 
Formålet med dette kapitel er at fremlægge hvordan de fundamentale- og tekniske 

analysemetoder der er i fokus i denne afhandling vil testes, samt hvordan deres 

performance fra disse tests efterfølgende vil evalueres. Kapitlet præsenterer de 

handelskriterier der anvendes til hver metode i forhold til hvad der skal være gældende før 

en lang eller kort position tages, samt efterfølgende lukkes. Derudover forklares det hvilke 

udregninger der foretages for at kunne evaluere performance af hver test.  

5.1 Strategikriterier og fremgangsmåde 

Følgende afsnit beskriver fremgangsmåden for testen, samt hvordan der foretages 

følsomhedsanalyser for at finjustere kriterier for at opnå højere afkast. Derudover 

præsenteres strategikriterierne for hver metode. 

5.1.1 Overordnet fremgangsmåde  

5.1.1.1 Test nr. 1: Indledende test 

Alle metoder, herunder de kriterier der skal være gældende før en position tages, testes 

først på constituents i S&P 500 indekset fra perioden 1. januar 1990 til 31. december 2020. 

Formålet med denne test er at afprøve performance af metoderne baseret på de 

handelskriterier der oftest anvendes. I kapitel 4 blev det afdækket hvilke handelskriterier 

der oftest anvendes i forhold til hver metode og disse kriterier, eller afarter af dem, vil testes 

i den indledende test.  

Performance af metoder vil vurderes ud fra flere forskellige faktorer bl.a. hvorvidt det 

gennemsnitlige annualiserede afkast er større end benchmark indeksets annualiseret 

afkast. Metodens performance vurderes ligeledes ud fra Sharpe ratio, Jensens alfa, max 

drawdown og andet. De af metoderne der vurderes til at kunne optimeres i forhold til 

generering af yderligere afkast, end de har formået i forhold til den indledende test, vil 

justeres og testes på ny i test nr. 2.  
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5.1.1.2 Test nr. 2: Følsomhedsanalyse 

Baseret på resultaterne fra test nr. 1 vil der på de af metoderne der vurderes til at kunne 

forbedres, foretages justering af metodens kriterier. Der vil herved foretages 

følsomhedsanalyser på metoderne hvor kriterierne gradvist justeres til højere og lavere 

niveauer, hvor der ved hver justering evalueres på de resultater justeringen har medført. 

De justerede kriterier der fremviser de bedste resultater for hver metode i in-sample 

datasættet, herunder constituents i S&P 500 indekset, vil testes på ny i out-of-sample 

datasættet.  

5.1.1.3 Test nr. 3: Out-of-sample test 

Out-of-sample datasættet er som nævnt STOXX 600, der ligeledes dækker perioden 1. 

januar 1990 til 31. december 2020. Formålet med out-of-sample testen er at validere 

resultaterne fra in-sample testen på et nyt datasæt.  

5.1.2 Overordnede strategikriterier 

Gældende for alle metoder er, at der kun kan holdes én position i én aktie ad gangen. For 

hver metode kan der derved kun holdes en enkelt position ad gangen, herunder enten en 

lang, og for nogle af metoderne, en kort position. Ligeledes er det muligt at der ikke tages 

en position i en aktie i hele eller dele af analyseperioden, hvorved der i denne periode ikke 

vil holdes en position.  

5.1.3 Strategikriterier for hver metode 

5.1.3.1 Multipler 

Multiplerne der indgår i denne afhandling (P/E, P/B og EV/EBITDA) bliver testet i henhold 

til de samme kriterier, hvorfor de forklares under samme afsnit. 

Med inspiration fra Rosenberg et al (1985) og Basu (1977) udvælges aktierne hvis multipel 

ligger i de laveste fraktiler i hvert år i analyseperioden. Basu (1977) fremviste at selskaber 

med en P/E værdi i laveste fraktil i gennemsnit genererede et større afkast end selskaber 

med P/E værdier i de højere fraktiler. Rosenberg et al (1985) foretog en lignende 
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undersøgelse af P/B ratios og kom ligeledes frem til at selskaber med lav P/B ratio i 

gennemsnit generede et større afkast end selskaber med end højere P/B ratio. Hvad angår 

EV/EBITDA var det som nævnt ikke muligt at finde relevante akademiske studier, hvorfor 

der for denne multipel ikke vil være tidligere resultater at sammenligne med. 

Fremgangsmåden for EV/EBITDA vil foregå på præcis samme måde som ved de to andre 

multipler.  

Fremgangsmåden for testen af multiplerne er: 

• Hvert år i analyseperioden screenes samtlige 500 selskaber, hvor de selskaber hvis 

multipel ligger i 10 % fraktilen udvælges. Screeningen foretages separat for de tre 

multipler. 

• Hvert år d. 1. april tages en lang position i de selskaber hvis multipel værdi ligger i 

10 % fraktilen. Positionen lukkes det efterfølgende år d. 31. marts.  

• Den første position kan tages d. 1. april 1990 og den sidste position kan tages d. 1. 

april 2019. Der kan ikke tages en position d. 1. april 2020, da datasættene slutter d. 

31. december 2020. 

For multiplerne tages der derved kun lange positioner. Begrundelsen for dette er, at der 

teoretisk set ikke er et loft for hvor høj en multipel kan blive, hvor f.eks. et selskab som 

Amazon har været oppe på en P/E værdi over 3500. Havde man taget en kort position i 

Amazon aktien da P/E værdien var på f.eks. 100, hvilket er højt i forhold til medianen i S&P 

500 indekset, ville man angiveligt have haft en tabende position. Samme historie vil gøre 

sig gældende for andre vækstselskaber. Det vurderes derved mere fornuftigt udelukkende 

at anvende lange positioner når multipler anvendes. 

Positionerne tages hvert år d. 1. april, da det formodes at de fleste selskaber vil have udgivet 

deres årsregnskab på dette tidspunkt. Investorerne har derved den nødvendige viden til at 

foretage en investering på baggrund af multiplen. Det anerkendes samtidig, at for de 

selskaber der har udgivet regnskab tidligere end d. 1. april, der vil eventuel kurspåvirkende 

information fra regnskabet allerede være indregnet i kursen før april. Der er derved en 

mulighed for at noget af kursudviklingen allerede vil være foregået når positionen tages. 
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Eftersom positionen holdes et år, vurderes der stadig at være plads til at kursudviklingen 

kan fortsætte, hvis metoden virker efter hensigten. 

5.1.3.2 FSCORE  

Kriterierne for FSCORE følger de kriterier der i Piotroski (2000) studie medførte de største 

afkast. FSCORE udregnes på baggrund af selskabernes regnskaber for hvert år i 

analyseperioden. 

Fremgangsmåden for test af FSCORE er: 

• Der tages en lang position i selskaber, der for et pågældende år, opnår en FSCORE 

på 8 eller 9. Derudover er det et krav at selskabet ligger i 20 % fraktilen for P/B for 

det pågældende år, på tværs af selskaberne i indekset. 

• Der tages en kort position i selskaber, der for et pågældende år, opnår en FSCORE 

på 1. 

• Positionerne tages hvert år d. 1. april og lukkes det efterfølgende år d. 31. marts.  

• Den første position kan tages d. 1. april 1990 og den sidste position kan tages d. 1. 

april 2019. Der kan ikke tages en position d. 1. april 2020, da datasættene slutter d. 

31. december 2020. 

5.1.3.3 Relative Strength Index 

Testen af RSI vil lægge sig op ad fremgangsmåden anvendt af Nor et al (2014) og Chong et 

al (2014), da de kunne fremvise positive resultater fra deres studie. 

Fremgangsmåden for test af RSI er: 

• Lang position tages når RSI krydser niveau 30 nedefra og op. 

• Kort position tages når RSI krydser niveau 70 oppefra og ned. 

• Hver position holdes indtil et modsatrettet signal indtræffer. Tages der en lang 

position holdes den derved indtil der indtræffer et signal til en kort position (og 

omvendt). Når det modsatrettede signal indtræffer, tages der en position i retningen 
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signalet peger mod. Når den første position er taget, vil der derved være en aktiv 

position i den resterende del af perioden. 

• Den første position kan tages d. 1. april 1990 og den sidste position kan tages d. 30. 

december 2020. Der er derved en periode på ca. halvandet år hvor der for RSI (og 

glidende gennemsnit) kan tages positioner. 

5.1.3.4 Glidende gennemsnit  

Som nævnt findes der mange forskellige måder at kombinere og anvende glidende 

gennemsnit til afgivelse af signaler. Denne afhandling tester kombinationen af det 1-dags 

og 200-dages glidende gennemsnit med et 1 % bånd om det sidst nævnte. Denne 

kombination er udvalgt da den indgår i de fleste af studierne der er undersøgt og ligger i 

alle studier blandt de bedst performende.  

Fremgangsmåden for test af RSI er: 

• Der anvendes et 1-dags glidende gennemsnit som det korte og det lange glidende 

gennemsnit sættes til 200-dage. 

• Omkring det lange glidende gennemsnit sættes et bånd på 1 %. 

• Lang position tages når det korte glidende gennemsnit krydser det lange nedefra og 

op, samt bryder over båndet på 1 %. 

• Kort position tages når det korte glidende gennemsnit krydser det lange oppefra og 

ned, samt bryder under båndet på 1 %. 

• Hver position holdes indtil et modsatrettet signal indtræffer. Tages der en lang 

position holdes den derved indtil der indtræffer et signal til en kort position (og 

omvendt). Når det modsatrettede signal indtræffer, tages der en position i retningen 

signalet peger mod. Når den første position er taget, vil der derved være en aktiv 

position i den resterende del af perioden. 
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• Den første position kan tages d. 1. april 1990 og den sidste position kan tages d. 30. 

december 2020. Der er derved en periode på ca. halvandet år hvor der for glidende 

gennemsnit (og RSI) kan tages positioner. 

5.2 Beregninger 

5.2.1 Beregning af afkast og nøgletal 

Afhandlingen tester seks forskellige metoder i to datasæt, hhv. selskaber i S&P 500 

indekset og STOXX 600 indekset. For samtlige aktier i de to datasæt, hvor der indtræffer 

et handelssignal og herefter tages en position i aktien, vil der for hver aktie udregnes en 

række væsentlige nøgletal. For eksempel se bilag 4. 

For hver aktie, hvor den pågældende metode har genereret et signal i analyseperioden, 

udregnes det annualiserede afkast. For at kunne udregne det annualiserede afkast 

indekseres de løbende afkast som metoden skaber, herunder både de tabsgivende og de 

profitable positioner, så der ved slut af analyseperioden er en samlet opgørelse over 

slutresultatet. Det indekserede slutresultat holdes op mod startværdien på indeks 100 og 

det er herved muligt at udregne det annualiserede afkast. Det annualiserede afkast 

udregnes på følgende vis. 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 = (
𝑆𝑙𝑢𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑣æ𝑟𝑑𝑖
)1/30 − 1 

Det annualiserede afkast er med til at glatte gevinsterne og tabene ud over længden af 

analyseperioden, hvilket i dette tilfælde er ca. 30 år.  

Det annualiserede afkast holdes op imod det annualiserede afkast for de to benchmark 

indeks (S&P 500 og STOXX 600) for at se om metoderne kan overgå de respektive indeks 

og herved generere et merafkast. 

Der udregnes ligeledes en win ratio for hver metode, på hver aktie, for herved at kunne 

vurdere forholdet mellem tabsgivende og profitable positioner. Denne ratio udbygges 

yderligere ved at udregne hvor stor en andel af både de lange og korte positioner der er 
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profitable. Dette giver et indblik i hvorvidt metoderne klarer sig bedst i forhold til enten 

lange eller korte positioner. 

5.2.1.1 Jensen’s Alpha 

Jensen’s Aplha synliggør det risikovægtede afkast i forhold til markedets afkast. Markedet 

er i denne afhandling S&P 500 indekset (i test nr. 1 og nr. 2) og STOXX 600 indekset (i test 

nr. 3). Nøgletallet korrigerer således for størrelsen af den systematiske risiko udtrykt ved 

Beta. Jo højere Jensen Alpha desto bedre afkast i forhold til benchmark. En positiv Jensen 

Alpha betyder, at porteføljen har givet et større afkast end det, man er blevet betalt for ved 

at påtage sig den systematiske risiko. Jensen's Alpha udtrykkes på følgende vis. 

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

hvor:  

Ri   = Realiseret afkast på aktiv i 

Rf = Risikofrie rente 

βi = Beta for aktiv i 

E(RM) = Afkastet på markedsporteføljen 

E(Ri) = Forventet afkast på aktiv i 

5.2.1.2 Sharpe ratio 

Sharpe ratio er et udtryk for afkastet af en investering set i forhold til risikoen. Sharpe ratio 

måler, hvor godt afkastet har været i forhold til den risiko, som investor påtager i 

forbindelse med en investering. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet 

(standardafvigelsen) sat i forhold til en risikofri investering, og angiver dermed det 

risikojusterede merafkast i forhold til denne. En Sharpe Ratio på over 1 angiver, at der 

generelt har været større afkast per enhed standardafvigelse. Med andre ord måler Sharpe 

ratio et risikojusteret merafkast. Sharpe ratio udtrykkes på følgende vis. 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑖 − 𝑅𝑓

𝜎𝑖

 

hvor:  

Ri   = Realiseret afkast på aktiv i 

Rf = Risikofrie rente 

σi = Standardafvigelsen på i 

 

https://falconinvest.dk/standardafvigelse/
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5.2.1.3 Den risikofrie rente  

Den risikofrie rente estimeres ud fra, hvilket risikofrit afkast investor opnår ved investering 

i obligationer. Det har tidligere været normen at anvende den 10-årige statsobligation som 

udtryk for den risikofrie rente, men både den danske, tyske samt andre 10- og 20-årige 

statsobligationer ligger på omkring 0 %. Den amerikanske 10-årige statsobligation er 

ligeledes faldet en del efter Covid-19 og ligger nu på omkring 0,9 %. De seneste år har der, 

jf. undersøgelse af PwC, været et øget brug af en normaliseret rente. Formålet med en 

normaliseret rente er at skabe større konsistens med de vækstantagelser der anvendes i 

budgetteringen, samt fremtidige renteforudsætninger (PwC, 2020). Medianen blandt de 

renter der blev anvendt af respondenterne fra PwC’s undersøgelse, lå på 2,0 % i år 2020. 

Det vurderes rimeligt at anvende samme renteniveau i denne værdiansættelse.  

5.2.1.4 Transaktionsomkostninger  

Det vurderes relevant at inddrage transaktionsomkostninger i forhold til de positioner der 

tages, da det kan have en direkte effekt på den metode der anvendes, kan opnå et positivt 

afkast. Som nævnt kunne bl.a. Hudson et al. (1996) konkludere at det i deres studie ikke 

var muligt at opnå et positivt afkast ved anvendelse af glidende gennemsnit efter 

transaktionsomkostninger var fratrukket. Udregningerne der foretages, vil derfor 

inkludere en udregning med og uden transaktionsomkostninger. 

Transaktionsomkostninger sættes til 2 %, hvilket baseres på en standard kurtage for køb 

af aktier gennem danske banker på mellem 14 kr. og 150 kr. 

5.2.1.5 Beregning af benchmark porteføljen 

Benchmark porteføljen udregnes på samme vis som de enkelte aktier der indgår i selve 

indeksene. I udregningerne af Jensen’s Alpha og Sharpe ratio til S&P 500 indekset 

anvendes STOXX 600 som benchmark indeks og for STOXX 600 udregningerne anvendes 

S&P 500 indekset som benchmark. 

5.2.2 Statistisk signifikans 

Der vil anvendes t-statistics til at teste nulhypotesen. 
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Nulhypotesen siger at afkastet på hver af de strategier der testes i denne afhandling, er lig 

med eller mindre end det årlige afkast for benchmark indekset. Den alternative hypotese 

siger at afkastet på hver af de strategier der testes i denne afhandling, er større end det 

årlige afkast for benchmark indekset. 

Er afkast fra metoder signifikant større end afkast på benchmark indeks. 

Afkastet der genereres af strategien er udtrykt ved (𝜇𝑟) og afkastet fra benchmark indekset 

er udtrykt ved (𝜇). Nulhypotesen er udtrykt ved følgende 𝐻0
𝑟: 𝜇𝑟 ≤ 𝜇, hvor 𝑟 repræsenterer 

afkastet fra long og short positionerne. Fremgangsmåde fremført af Brock et al. (1992) følges 

og t-statistics udtrykkes herved på følgende vis: 

𝑡𝑟 =
𝜇𝑟 − 𝜇

√
𝜎2

𝑁𝑟
+

𝜎2

𝑁

 

hvor:  

𝜇𝑟  𝑜𝑔 𝑁𝑟 = Det gennemsnitlige afkast og antal signaler for enten long eller short for strategierne der testes 

𝜇 𝑜𝑔 𝑁 = Det gennemsnitlige afkast for benchmark indekset og antal observationer fra benchmark indekset 

𝜎2
 = De estimerede variationer. 

 

Nulhypotesen: 𝐻0
𝑟: 𝜇𝑟 ≤ 𝜇, hvor 𝑟 repræsenterer afkastet fra long og short positionerne. 

Den alternative hypotese: 𝐻1
𝑟: 𝜇𝑟 > 𝜇, hvor 𝑟 repræsenterer afkastet fra long og short 

positionerne.  

Signifikansniveauet: 𝛼 = 5% = 0,05 

Nulhypotesen forkastes hvis: 𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 > 𝑡 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑣æ𝑟𝑑𝑖 

Til udregning af de statistiske test sammenlignes gennemsnittet af hver enkelt akties 

afkast med gennemsnittet af afkastet fra en buy-and-hold strategi i benchmark indekset. 

5.3 Evaluering af resultater 

Resultaterne evalueres ud fra flere af de udregninger der foretages.  
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Der foretages en evaluering af det gennemsnitlige annualiserede afkast af hver af 

metoderne, på tværs af alle aktierne. Dette resultat holdes op imod det gennemsnitlige 

annualiserede afkast fra benchmarket (S&P 500 indekset i forhold til test nr. 1 og 2 og 

STOXX 600 indekset i forhold til test nr. 3). Formålet her er at vurdere om anvendelse af 

metoderne kan medføre et positivt merafkast i forhold til de respektive benchmarks. 

Derudover vurderes win ratio, dvs. hvor stor en andel de vindende handler vægter i forhold 

til alle handler der er foretaget per selskab i analyseperioden. Ligeledes evalueres max 

drawdown, der viser det største tab i analyseperioden for hvert selskab. Dette giver en 

indikation om hvad der maksimalt kan tabes når en specifik metode anvendes. Det er 

selvfølgelig vigtigt at holde sig for øje at det ikke er en garanti for at et tab ikke kan blive 

større. Jensen’ Alpha og Sharpe ratio vurderes også.  

Den statistiske signifikans vurderes ved at se hvor mange aktier, der for hver metode, har 

formået at opnå et statistisk signifikant højere afkast end benchmark. Hvis der f.eks. i 

testen af P/E ration, for constituents i S&P 500 indekset, opnås et statistisk signifikant 

højere afkast end benchmark, for 90 % af de selskaber hvor et signal er fremkommet i 

analyseperioden og en eller flere handler indtruffet, så vil dette vurderes som grundlag for 

at metoden i overvejende grad kan medføre et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmark.  

Ovenstående udregninger vurderes i forhold til den indledende test (test nr. 1) og det 

undersøges om det er muligt at justere nogle kriterierne til metoderne, så resultaterne 

(udregningerne) kan optimeres. Dette gøres ved at udføre følsomhedsanalyser på alle 

metoderne (test nr. 2). Hvis det er muligt at identificere nogle potentielt mere optimale 

kriterier til metoderne, vil disse testes på out-of-sample datasættet for at validere 

resultaterne (test nr. 3). 
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6. Empiriske resultater 
Formålet med dette kapitel er at præsentere de empiriske resultater fra de test der er 

foretaget af metoderne der er i fokus i afhandlingen. Afhandlingens hypoteser vil ligeledes 

besvares i dette kapitel. 

6.1 Analyse af resultater: S&P 500 indekset 

Første del vil fremlægge resultaterne fra den indledende test (test nr. 1). Kriterierne for 

metoderne er i forhold til denne test sat på niveauer der, jf. den akademiske litteratur, er 

de mest anvendte.  

6.1.1 Gennemgang af resultater for test nr. 1 

6.1.1.1 Multipler og FSCORE 

I figur 6 vises resultaterne fra testen af P/E, P/B, EV/EBITDA og FSCORE metoderne.  

 
Figur 6. Kilde: egen tilvirkning 

Som det ses af ovenstående, er der ingen af metoderne der opnår et højere gennemsnitligt 

annualiseret afkast end benchmarket. Dette medfører at hypotese H1, H2, H3 og H4 afvises. 

Fratrækkes transaktionsomkostninger (FTO) bliver resultaterne selvsagt endnu dårligere 

og her er det kun P/B metoden der efterfølgende opnår et gennemsnitligt positivt 

annualiseret afkast. Win ratioen ligger derimod forholdsvist højt og der er en overvægt af 

profitable handler for alle metoder. Jensen’s Alpha er for alle metoder højere end 

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE S&P 500 

10 % fraktil 10 % fraktil 10 % fraktil Short 1 og Long >=8 Indekset

Annualiseret afkast 1,4% 2,7% 1,4% 1,0% 6,8%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,5% -4,2% -5,4% -5,9%  -

Gns. årligt afkast 25,0% 46,0% 23,1% 13,1% 9,5%

Annualiseret afkast (FTO) -0,6% 0,7% -0,6% -1,0%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,5% -6,2% -7,4% -7,9%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 23,0% 44,0% 21,1% 11,1%  -

Win ratio 65% 68% 64% 69%  -

Handler i alt 1074 906 1087 1325  -

Alpha 24,4% 43,8% 23,1% 11,3% 4,3%

Sharpe ratio 1,67 1,57 0,97 1,35 0,48

Max drawdown -33% -29% -30% -25% -46,1%

T-signifikans (ann. afkast) 2,7% 3,7% 3,1% 2,4%  -

#Signifikant større 22% 25% 17% 13%  -
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benchmarket, selvom benchmarket leverer et højere annualiseret afkast. Dette afspejler at 

metoderne leverer et højere afkast når risikoen tages med i betragtning. Metoderne har 

derved leveret mere alpha end benchmarket. Sharpe rationen fortæller samme historie, 

hvor særligt P/E og P/B outperformer benchmarket. Hypotese H13, H14, H15 og H16 kan 

derved accepteres. 

Den sidste række i figur 6 viser andelen af de selskaber, hvor den pågældende metode hen 

over analyseperioden, har opnået et statistisk signifikant højere afkast end benchmarket. 

For hver metode vil der være en række selskaber der ikke får trigget nogen handelssignaler, 

da kriterierne ikke er blevet opfyldt for det pågældende selskab. For P/E metoden var det 

252 selskaber der fik trigget handelssignaler, og derved indgået en eller flere positioner. 

Procenttallet i sidste række fortæller herved hvor mange af de selskaber hvor en eller flere 

positioner er taget, der har formået at opnå et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmarket. P/E metoden har formået at opnå et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmarket for 22 % af selskaberne hvor en eller flere handler er taget. Afkastet der står 

på næst sidste række i figur 6 viser det annualiserede signifikant højere afkast, der for P/E 

metoden repræsenterer det gennemsnitlige afkast fra de 22 % af selskaberne der opnåede 

et signifikant højere afkast end benchmark. 

Den statistiske signifikans betragtes ikke betydelig, da det for alle metoderne er under en 

fjerdedel af selskaberne der har formået at opnå et statistisk signifikant højere afkast end 

benchmarket. Hypotese H7, H8, H9 og H10 afvises på denne baggrund. 

6.1.1.2 Relative strength index og glidende gennemsnit 

Hvad angår de tekniske analysemetoder er resultaterne markant dårligere end ved de 

fundamentale analysemetoder. Figur 7 viser resultaterne fra test nr. 1 af RSI og glidende 

gennemsnit 
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Figur 7. Kilde: egen tilvirkning 

Resultaterne fra RSI og glidende gennemsnit fremviser dårligere resultater end 

benchmarket på alle ovenstående parametre. Kun 0,1 % af selskaberne hvor RSI-metoden 

blev anvendt kunne generere statistisk signifikant højere afkast end benchmarket, hvor 

ingen af selskaberne kunne formå dette hvad angår det glidende gennemsnit. Hypotese H5 

og H6, der spørger om det er muligt at opnå et positivt merafkast i forhold til benchmark, 

afvises. Hypotese H11 og H12 afvises ligeledes, da metoderne ikke har formået at skabe 

signifikant højere afkast end benchmarket. Hypotese H17 og H18 afvises da metoderne ikke 

har skabt en højere Sharp ratio end benchmarket. 

6.2 Analyse af resultater efter følsomhedsanalyse: 

S&P 500 indekset 

Følsomhedsanalysen blev foretaget ved at justere metodernes kriterier og efter hver 

justering notere påvirkningen på annualiseret afkast, Sharpe ratio, Jensen’s alpha samt de 

andre parametre som figurerne i forrige afsnit fremviser. Hver justering af kriterierne gav 

udslag i hele S&P 500 datasættet fra år 1990 til 2020. For den fulde oversigt over 

resultaterne fra følsomhedsanalysen henvises til bilag 8-12. 

6.2.1 Gennemgang af resultater for test nr. 2 

For P/E viste følsomhedsanalysen af de bedste resultater fremkom hvis metoden 

inkluderede aktier hvis P/E værdi lå i 10 % fraktilen, hvilket var niveauet der blev brugt i 

test nr. 1. Ved anvendelse af 10 % fraktil niveauet blev der opnået den højeste Sharpe ratio, 

RSI Glidende gns. S&P 500 

Niveau 30 / 70 1_200_0,01 Indekset

Annualiseret afkast -10,1% -4,0% 6,8%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -16,9% -10,9%  -

Gns. årligt afkast -7,2% 4,3% 9,5%

Annualiseret afkast (FTO) -12,1% -6,0%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -18,9% -12,9%  -

Gns. årligt afkast (FTO) -9,2% 2,3%  -

Win ratio 63% 29%  -

Handler i alt 23540 48135  -

Alpha -9,9% 2,1% 4,3%

Sharpe ratio -0,16 -0,07 0,48

Max drawdown -83% -75% -46,1%

T-signifikans (ann. afkast) 0,1% 0%  -

#Signifikant større 0% 0%  -



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 71  

alpha og den største andel af selskaber der opnåede et statistisk signifikant højere afkast 

end benchmark, set i forhold til de andre fraktil niveauer der blev testet. 

Følsomhedsanalysen for P/B viste ligeledes at niveauet fra test nr. 1 (10 % fraktilen) var 

det bedste blandt de testede niveauer. Dette niveau klarede sig bedst eller næst bedst på 

Sharpe ratio, alpha, max drawdown, set i forhold til de andre niveauer der blev testet. 

EV/EBITDA metoden performede bedre ved 15 % fraktilen, hvor den højeste Sharpe ratio 

blev nået, samt den højeste andel af selskaber der opnåede et statistisk signifikant højere 

afkast end benchmark. 

FSCORE metoden fremviste de bedste resultater ved at sænke niveauet for hvornår en lang 

position tages i en aktie, samt helt at undlade at tage nogen korte positioner. FSCORE 

niveauet for køb viste de bedste resultater ved niveau 5. Sænkes FSCORE niveauet for køb 

betyder det overordnet set at kriterierne for at tage en lang position lempes og at et større 

antal lange positioner vil ende med at blive taget. Samtidig blev niveauet for at shorte 

fjernet, da denne indstilling fremviste bedre resultater. Derudover blev P/B fraktilen hævet 

fra 20 % fraktilen til 50 % fraktilen. Denne indstilling gav den højeste Sharp ratio, næst 

højeste alpha, laveste max drawdown og næst højeste andel af selskaber der opnåede et 

statistisk signifikant højere afkast end benchmark. 

Følsomhedsanalysen af RSI viste de bedste resultater ved at sætte det lave RSI niveau til 

55 og det høje RSI-niveau til 85. Dette betyder at en lang position indgås når RSI bryder op 

gennem niveau 55 og en kort position indgås når RSI bryder ned gennem niveau 85. 

Indstillingen betyder overordnet set at flere lange positioner vil tages da det laveste niveau 

hæves, hvilket betyder at aktiekursen ikke behøver at være faldet lige så meget og hurtigt 

som da niveauet var på 30. Derudover betyder indstillingen at kravet for at en kort position 

tages er skærpet, hvilket betyder at aktiekursen er nødt til at stige mere og hurtigere før 

en kort position vil tages. Denne indstilling medvirkede til at RSI-metoden opnåede højere 

Sharpe ratio, højere alpha, lavere max drawdown og højere annualiseret afkast end P/E, 

P/B, EV/EBITDA og FSCORE. Derudover opnåede RSI-metoden at generere en højere 

Sharpe ratio end benchmarket, hvilket betyder at hypotese H17 accepteres. 
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Det glidende gennemsnit vurderes ikke relevant at teste yderligere i denne afhandling. 

Dette begrundes både med at resultaterne fra test nr. 1 var de dårligste blandt alle metoder 

der testes i denne afhandling, samt fordi det ville kræve tests af potentielt mange forskellige 

kombinationer af glidende gennemsnit for at kunne komme frem til bedre resultater, 

hvilket ikke er inden for scope af denne afhandling. 

Figur 8 viser resultaterne fra de udvalgte indstillinger til hver af metoderne. 

 
Figur 8. Kilde: egen tilvirkning 

Indstillingerne der blev nævnt for hver metode og som også kan se i ovenstående figur vil 

testes i out-of-sample datasættet for at teste validiteten af resultaterne. 

6.3 Analyse af resultater: STOXX 600 indekset 

Formålet med den sidste test er at undersøge om metoderne performer lige så godt i et nyt 

datasæt, som i det datasæt de først blev testet i. Formålet er derved at validere resultaterne 

fra de tests der blev foretaget i forhold til S&P 500 indekset og herunder også for at sikre 

at de justeringer der blev foretaget til hver metode ikke er blevet tilpasset til datasættet.  

6.3.1 Gennemgang af resultater for test nr. 3 

Resultaterne fra test nr. 3 kan ses i figur 9, herunder. 

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI S&P 500 

10 % fraktil 10 % fraktil 15 % fraktil Long >=5, P/B 50% fraktilNiveau 55 / 85 Indekset

Annualiseret afkast 1,4% 2,7% 1,7% 3,6% 6,3% 6,8%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,5% -4,2% -5,2% -3,3% -0,5%  -

Gns. årligt afkast 25,0% 46,0% 22,7% 21,5% 244,4% 9,5%

Annualiseret afkast (FTO) -0,6% 0,7% -0,3% 1,6% 4,3%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,5% -6,2% -7,2% -5,3% -2,5%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 23,0% 44,0% 20,7% 19,5% 242,4%  -

Win ratio 65% 68% 64% 68% 68%  -

Handler i alt 1074 906 1646 3952 2901  -

Profitable handler 703 614 1058 2675 1987  -

Tabende handler 371 292 588 1277 914  -

Alpha 24,4% 43,8% 22,7% 21,4% 59,4% 4,3%

Sharpe ratio 1,67 1,57 1,18 1,35 1,99 0,48

Max drawdown -33% -29% -32% -34% -22% -46,1%

T-signifikans (ann. afkast) 2,7% 3,7% 3,6% 5,4% 6,8%  -

#Signifikant større 22% 25% 19% 12% 20%  -
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Figur 9. Kilde: egen tilvirkning 

Det annualiserede afkast er for alle metoderne lavere i forhold til test nr. 2 i S&P 500 

indekset. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at det annualiserede afkast for STOXX 

600 indekset ligger på 3,7 %, hvor det for S&P 500 indekset ligger på 6,8 %. Selskaberne i 

STOXX 600 har derved oplevet en mindre stigning i kurserne i analyseperioden, set i 

forhold til selskaberne i S&P 500 indekset. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at lave en 

direkte sammenligning af det annualiserede afkast fra test nr. 2 og nr. 3. Ifølge 

investeringsbanken Morgan Stanley har europæiske aktier det seneste årti leveret den 

dårligste performance i forhold til S&P 500 indekset siden 1930’erne. Givet Morgan Stanley 

har ret i deres udsagn, må det forventes at reflekteres i resultaterne fra test nr. 3, hvilket 

det kunne tyde på at det har.  

Det er værd at bemærke at alle metoder i test nr. 3 er tættere på at nå benchmark indeksets 

annualiserede afkast og herved skabe merafkast, end i test nr. 2. Bortset fra RSI der er 0,1 

% længere fra at nå benchmark indeksets afkast. Win ratioen holdes over 60 %, hvilket er 

positivt, men falder nogle kurspoint for alle metoder set i forhold til test nr. 2. 

Sharpe ration ligger lavere for metoderne i test nr. 3 i forhold til test nr. 2, hvilket enten 

kan skyldes at afkastet for hver af aktierne er lavere i test nr. 3 eller at volatiliteten, 

herunder standardafvigelsen i merafkastet, er steget. Det første punkt har højst 

sandsynligt en indflydelse på den lavere Sharpe ratio, da selve indekset som aktierne 

tilhører har et lavere afkast en S&P 500 indekset. 

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI STOXX 600

10 % fraktil 10 % fraktil 15 % fraktil Long >=5, P/B 50% fraktilNiveau 55 / 85 Indekset

Annualiseret afkast 0,7% 1,4% 1,0% 2,0% 3,1% 3,7%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,0% -2,3% -2,7% -1,7% -0,6%  -

Gns. årligt afkast 13,1% 22,0% 15,4% 18,0% 60,1% 6,4%

Annualiseret afkast (FTO) -1,3% -0,6% -1,0% 0,0% 1,1%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -3,0% -2,3% -2,7% -1,7% -0,6%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 11,1% 20,0% 13,4% 16,0% 58,1%  -

Win ratio 63% 64% 62% 64% 65%  -

Handler i alt 778 745 1120 2389 5045  -

Profitable handler 488 479 690 1524 3292  -

Tabende handler 290 266 430 865 1753  -

Alpha 11,5% 22,3% 12,9% 16,0% 55,2% 0,2%

Sharpe ratio 0,81 1,20 0,64 0,94 1,04 0,20

Max drawdown -30% -33% -30% -34% -34% -61,0%

T-signifikans (ann. afkast) 1,7% 1,9% 2,0% 3,5% 6,5%  -

#Signifikant større 18% 20% 14% 9% 11%  -
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Jensen’s alpha er ligeledes lavere for metoderne i test nr. 3. Den lavere alpha skyldes at 

metoderne genererer et lavere afkast end i test nr. 2 og potentielt også at aktiernes beta 

generelt set er højere end i test nr. 2. Det først nævnte punkt, herunder at metoder ikke er 

i stand til at generere et lige så stort afkast som i test nr. 2, vurderes mest sandsynligt. 

P/E og EV/EBITDA metoderne opnår et lavere max drawdown i test nr. 3, mens max 

drawdown er steget for de andre metoder. 

Andelen af selskaber hvor metoderne opnår signifikant højere afkast end benchmark er 

lavere for alle metoder i test nr. 3 

Resultatet for testen af metoderne på constituents i STOXX 600 indekset ænder derved ikke 

ved de tidligere besvarelser af hypoteserne.  

6.3.2 Delkonklusion 

De fundamentale analysemetoder klarede sig bedst i test nr. 1, hvor de overperformede i 

forhold til benchmark på Jensen’s Alpha og Sharpe ratio, samt opnåede et mindre max 

drawdown end benchmark. Disse forhold vurderes væsentlige da de signalerer nogle 

positive egenskaber ved metoderne, særligt at de har medvirket til at generere større 

risikojusterede afkast og mere alpha end benchmark, samt afværget et max drawdown på 

niveau med benchmarket. De tekniske analysemetoder klarede sig ikke særligt godt i test 

nr. 1, hvor det glidende gennemsnit er helt nede på 29 % win rate, hvilket betyder at der er 

flere tabende positioner end vindende. På baggrund af dette, samt negativt annualiseret 

afkast og negativ Sharpe ratio, blev glidende gennemsnits metoden fravalgt til yderligere 

tests. 

Følsomhedsanalysen var med til at identificere de bedste indstillinger af de kriterier der er 

gældende for hver metode. Følsomhedsanalysen viste at P/E og P/B allerede havde den 

bedste indstilling, herunder 10 % fraktilen, mens der blev identificeret mere optimale 

indstillinger for de andre metoder. De forskellige indstillinger blev afprøvet på selskaber i 

S&P 500 indekset. P/E og P/B leverede de samme resultater som ved test nr. 1, da de samme 

indstillinger blev valgt, mens EV/EBITDA, FSCORE og RSI leverede bedre resultater i 

forhold til Sharpe ratio, alpha og annualiseret afkast. 
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Test af metoderne i STOXX 600 indekset leverede lavere resultater end ved test nr. 2 i S&P 

500 indekset, hvilket til dels skyldes en lavere performance af europæiske aktier, særligt 

det seneste årti.  
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7. Konklusion 
Formålet med denne afhandling var at undersøge i hvor høj grad fundamentale- og tekniske 

analysemetoder kunne anvendes til at opnå et højere afkast end markedet. 

Til at starte med blev den efficiente markedshypotese undersøgt, der i denne sammenhæng 

er relevant da hypotesen siger at kapitalmarkederne er effektive markeder i den forstand, 

at priser reflekterer tilgængelig information og er korrekt prisfastsat. Det har implikationer 

for det forventede afkast af investeringer og herunder i forhold til at anvende finansielle 

nøgletal, historiske kursdata og andre selskabsspecifikke informationer til at kunne 

forudsige fremtidige kursbevægelser. Det blev afdækket at flere studier har undersøgt 

validiteten af den efficiente markedshypotese, hvor flere er kommet frem til, at markederne 

ikke altid er fuldt ud efficiente. Lo og Mackinlay (1999) argumenterer at markederne viser 

tegn på at være inefficiente når investorer handler aktier af andre årsager end på baggrund 

af ny information eller på baggrund af ufuldstændig information. Bernstein (1975) 

argumenterer, at selvom markedet indarbejder information hurtigt, er det ikke 

ensbetydende med, at det er de korrekte konklusioner der drages, givet den tilgængelige 

information. Treynor (1974) mener, at aktiepriser kan afvige væsentligt fra deres sande 

værdi, såfremt en væsentlig del af investorerne begår den samme fejl ved tolkning af 

informationen.  

De fundamentale- og tekniske analysemetoder som afhandlingen fokuserede på, var P/E, 

P/B, EV/EBITDA, FSCORE, RSI og glidende gennemsnit. Disse analysemetoder blev 

inddraget så deres egnethed i forhold til at opnå højere afkast end markedet kunne afprøves 

og så afhandlingen derved kunne besvare hovedspørgsmålet og hypoteserne.  

Den akademiske litteratur blev undersøgt for at afdække hvordan disse metoder tidligere 

var blevet anvendt, samt hvilke afkastmæssige resultater de kunne generere. For alle 

metoder, bortset fra EV/EBITDA, blev det afdækket at tidligere studier kunne bevise, at 

anvendelse af metoderne kan medvirke til et højere afkast end markedet. I visse tilfælde 

blev det bevist at metoderne kunne generere statistisk signifikant højere afkast end 

markedet. 
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Testen af de fundamentale- og tekniske analysemetoder blev i afhandlingen delt op i tre 

dele. Den første test (test nr. 1) havde til formål at teste metoderne baseret på de 

handelskriterier, der inden for den akademiske litteratur, var blevet bevist til at kunne 

levere de største afkast. Testen blev foretaget på selskaber i S&P 500 indekset i perioden 

fra år 1990 til 2020. De fundamentale analysemetoder, herunder P/E, P/B, EV/EBITDA og 

FSCORE, klarede sig betydelig bedre end de tekniske analysemetoder, herunder RSI og 

glidende gennemsnit. Ingen af metoderne opnåede et højere annualiseret afkast end 

benchmarket og der var heller ikke nogen af metoderne der opnåede en betragtelig stor 

andel af statistisk signifikant højere afkast end markedet. For sidst nævnte var P/B 

metoden den bedst performende, der for 25 % af selskaberne var i stand til at generere 

statistisk signifikant højere afkast end markedet. For de fundamentale analysemetoder var 

både Jensen’s alpha og Sharpe ratio højere end markedets, men de tekniske analysemetoder 

lå på et lavere niveau inden for disse parametre i forhold til markedet. Den dårligst 

performende metode var det glidende gennemsnit, der leverede en overvægt af tabsgivende, 

handler og blev fravalgt til yderligere tests grundet disse resultater. 

Den anden test (test nr. 2) havde til formål at foretage en følsomhedsanalyse af 

handelskriterierne der blev anvendt i test nr. 1, med det formål at identificere niveauer i 

handelskriterierne der kunne medvirke til øget afkast ved anvendelse af metoderne. Der 

blev for EV/EBITDA, FSCORE og RSI identificeret ændringer i deres handelskriterier, der 

leverede bedre resultater i forhold til Sharpe ratio, alpha og annualiseret afkast, end det 

var tilfældet i test nr. 1. For P/E og P/B blev det afdækket det de kriterier der blev anvendt 

i test nr. 1 var de optimale. 

Den sidste test (test nr. 3) havde til formål at validere resultaterne fra test nr. 2, samt at 

sikre at justeringerne der blev lavet til handelskriterierne i forbindelse med 

følsomhedsanalysen ikke på nogen måde var tilpasset datasættet (S&P 500 indekset). Til 

test nr. 3 blev det europæiske STOXX 600 indeks anvendt, ligeledes i perioden fra år 1990 

til 2020. Resultaterne fra test nr. 3 var for de fleste parametre, herunder Sharpe ratio, 

alpha, win ratio og annualiseret afkast, lavere i forhold til test nr. 2. Det blev ligeledes 

afdækket at europæiske aktier har klaret sig dårligere end amerikanske aktier i det seneste 

årti, hvilket har en direkte indflydelse på de nævnte parametre og at de forventelig bør 

være lavere end når metoderne testes på selskaber i S&P 500 indekset. 
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De tre tests gjorde det muligt at besvare afhandlingens hypoteser. Figur 10 viser 

besvarelsen til hver af hypoteserne. 

 
Figur 10. Kilde: egen tilvirkning 

Metoderne kunne kun i mindre grad levere statistisk signifikant højere afkast end 

benchmark indeksene, hvorfor der derved svares nej til hypotesen der vedrører statistisk 

signifikans. Det var P/B metoden der i denne henseende leverede de bedste resultater, hvor 

der for ca. en fjerdedel af de aktier hvor metoden blev anvendt kunne opnås statistisk 

signifikant højere afkast end benchmark indeksene. 

Afhandlingen har ikke kunne fremvise at fundamentale- og tekniske analysemetoder kan 

anvendes til at opnå højere afkast end markedet. Derimod har afhandlingen kunne fremvise 

at fundamentale- og tekniske analysemetoder kan anvendes til at opnå højere 

risikovægtede afkast, baseret på afhandlingens resultater ved udregning af Jensen’s alpha. 

Metoderne leverede ligeledes en højere Sharpe ratio, samt et lavere max drawdown end 

benchmark indeksene. 

 

HYPOTESER P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI

Glidende 

gennemsnit

Anvendelse af metode vil give et positivt 

merafkast i forhold til benchmark indekset
Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Anvendelse af metode vil give et statistisk 

signifikant højere afkast end benchmark 

indekset

Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Anvendelse af metode vil give en højere 

Sharpe ratio end benchmark indekset
Ja Ja Ja Ja Ja Nej
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8. Perspektivering  
 

High-frequency trading (HFT) og anvendelse af algoritmer til at forudsige fremtidige 

kursbevægelser, samt at handle på markederne uden menneskelig indblanding er et 

stigende fænomen (Budish et al., 2015). HFT omhandler handel med finansielle aktiver 

inden for meget korte tidsintervaller, herunder brøkdele af sekunder og udføres af 

algoritmer der udtrykker vilkårene for henholdsvis køb og salg. I nogle tilfælde kan disse 

handler, udført af algoritmer, medvirke til ekstreme kursudsving. Dette gjorde sig gældende 

d. 6. maj 2010, da en investor solgte en større position, hvilket med det samme blev 

registreret af HFT algoritmerne der aflæste salget som et trendskifte i nedadgående 

retning. Dette blev udnyttet af HFT algoritmerne der kraftigt shortede aktien, hvilket for 

Dow Jones indekset medvirkede til det største intradags fald i indeksets historie – et fald 

på lidt over 9 % Borch (2016).  

Fænomenet omkring HFT og algoritmer der anvender historiske kursdata, volumen og 

andre tilgængelige informationer til at opnå en fordel i markedet, er interessant i forhold 

til argumentationerne bag den efficiente markedshypotese. Hvis markederne var efficiente, 

burde det ikke være muligt at udvikle algoritmer der kunne udnytte mønstre og 

anormaliteter i markedet til at genere afkast, da mønstrene og anormaliteterne burde være 

tilfældige og den tilgængelige information burde være indarbejdet i kurserne. Hvis 

markederne rent faktisk er efficiente, eller næsten efficiente, kan årsagen til at HFT formår 

at skabe afkast potentielt være, at de handler på brøkdele af sekunder og derved reagerer 

langt hurtigere i forhold til ny information end en investor.   

Ifølge Tong (2015) udgjorde HFT selskaber 50 % af handelsvolumen af amerikanske aktier 

i år 2014 og er generelt set med til at sænke handelsomkostningerne, da de hyppige handler 

er med til at mindske bid-ask spreadet. Det kunne være interessant at undersøge HFT og 

trading algoritmers (potentielle) påvirkning på markederne og kursbevægelserne, samt om 

der er behov for gentænkning af de nuværende fundamentale- og tekniske analysemetoder 

på denne baggrund. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 80  

9.  Litteraturliste 
 

Bøger  

❖ Ackert, L. F. & Deaves, R. (2010). Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and 

Markets. South-Western, Cengage Learning, Mason, USA. 

❖ Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2014). Investments. McGraw-Hill Education, New York, 

USA. 

❖ Brown, J. S., Goetzmann, N. W. & Kumar, A. (1998). The Dow Theory: William Peter 

Hamilton’s track record reconsidered. Journal of Finance, vol. 53: 1311-1333. 

❖ Calhoun, G. (2020). Price and Value: A Guide to Equity Market Valuation Metrics. Springer 

Science & Business Media, New York, USA. 

❖ Damodaran, A. (2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value 

of Any Asset. Wiley Finance, New York, USA. 

❖ Damodaran, A. (2006). Damodaran on Valuation, 2nd edition. Wiley Finance, New York, USA. 

❖ Edwards, R. D., Magee, J. (2007). Technical analysis of stock trends. CRC Press, Taylor & 

Francis Group, Florida, USA. 

❖ Elton, E., Gruber, M., Brown, S. & Goetzmann, W. (2007). Modern Portfolio theory and 

investment analysis. Wiley Finance, New York, USA. 

❖ Gartley, H. M. (1935). Profits in the stock market. Lambert-Gann Publishing, Washington, 

USA. 

❖ Graham, B. (1973). The Intelligent Investor. HarperCollins Publishers Inc., New York, USA. 

❖ Graham, B. (2006). The Intelligent Investor (revised edition, with commentary from Jason 

Zweig). HarperCollins Publishers Inc., New York, USA. 

❖ Greenblatt, J. (2010). The little book that still beats the market. John Wiley & Sons, New York, 

USA.   

❖ Haugen, R. A. (2001). Modern Investment Theory. Prentice-Hall, New York, USA. 

❖ Lo, A. W. & MacKinlay, C. A. (1999). A Non-Random Walk Down Wall Street. Princeton 

University Press, New Jersey, USA.  

❖ Malkiel, B. (1975). A Random Walk Down Wall Street (revised edition). W.W. Norton & 

Company Inc., New York, USA. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 81  

❖ Malkiel, B. (2011). A Random Walk Down Wall Street (ninth edition). W.W. Norton & Company 

Inc., New York, USA. 

❖ Penman, S. (2013). Financial Statement Analysis and Security Evaluation (fifth edition). 

McGraw Hill, New York, USA. 

❖ Ponsi, E. (2016). Technical analysis and chart interpretations. Wiley Finance, New York, USA.  

❖ Pring, M. J. (2013). Technical Analysis Explained (fifth edition). McGraw Hill, New York, USA.  

❖ Sørensen, O. (2017). Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang. Gjellerup, 

Danmark. 

❖ Williamson, J. P. (1972). Investments: New Analytical Techniques. Praeger Publishers Inc., 

Connecticut, USA. 

❖ Zakamulin, V. (2017). Market Timing with Moving Averages. Springer International Publishing 

AG, Cham, Switzerland 

Artikler 

❖ Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings 

Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, vol. 32, nr. 3: 663-

682. 

❖ Bernstein, L. A. (1975). In Defense of Fundamental Investment Analysis. Financial Analysts 

Journal, vol. 31, nr. 1: 57-61. 

❖ Bianconi, M. & Tan, C. M. (2018). Evaluating the instantaneous and medium-run impact of 

mergers and acquisitions on firm values. International review of economics and finance, vol. 59: 

71-87. 

❖ Borch, C. (2016). High-frequency Trading, Algorithmic Finance, and the Flash Crash. Economy 

and Society, vol. 45: 350-378. 

❖ Budish, E., Cramton, P. & Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race. The quarterly 

journal of economics, vol. 130, nr. 4. 

❖ Bradshaw, M. T., Drake, M. S., Myers, J. N., & Myers, L. A. (2012). A re-examination of 

analysts’ superiority over time-series forecasts of annual earnings. Review of Accounting 

Studies, vol. 17: 944–968.  

❖ Brock, W., Lakonishok, J., LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the stochastic 

properties of stock returns. The journal of Finance, vol. XLVII, nr. 5: 1731–1764.  

❖ Campbell, J. Y., Lo, A. W. & McKinlay, A. C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. 

Princeton University Press. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 82  

❖ Capaul, C., Rowley, I, & Sharpe, W. F. (1993). International value and growth stock returns. 

Financial Analysts Journal, vol. 49: 27–36. 

❖ Chadda N., McNish R. & Rehm W. (2004). All P/E are not created Equal. McKinsey on Finance, 

spring 2004. 

❖ Chang, E., Lima, J., Tabak, B. (2004). Testing predictability in emerging equity markets. 

Emerging markets review, vol. 5: 295-316. 

❖ Chong, T. T., Ng, W., Liew, V. K. (2014). Revisiting the Performance of MACD and RSI 

Oscillators. Journal of Risk and Financial Management, vol. 7: 1-12. 

❖ Chong, T. T., Ng, W. (2008). Technical analysis and the London stock exchange: testing the 

MACD and RSI rules using the FT30. Applied Economics Letters, vol. 15: 1111-1114. 

❖ Demirakos E. G., Strong N. C., & Walker M. (2004). What Valuation Models Do Analysts Use? 

Accounting Horizons, vol. 18, Nr. 4: 221–240. 

❖ Fama, E. F. (1965). The behavior of stock market prices. The Journal of Business, vol. 38: 34-

105. 

❖ Fama, E. F., & M. Blume (1966). Filter rules and stock market trading profits. Journal of 

Business, vol. 39: 226–241. 

❖ Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal of 

Finance, vol. 25: 383–417. 

❖ Fama, E. F., & K. R. French (1988). Permanent and temporary components of stock prices. 

Journal of Political Economy, vol. 96: 246–273. 

❖ Fama, E. F., & K. R. French. (1992). The cross-section of expected returns. Journal of Finance, 

vol. 47: 427–466. 

❖ Fifield, S. G. M., Power, D. M. & Knipe, D. G. S. (2008). The performance of moving average 

rules in emerging stock markets. Applied Financial Economics, vol. 18: 1515 – 1532. 

❖ Fitch, S. (2002). P/Es for the Smart Money. Forbes, vol. 169 nr. 11: 184-186. 

❖ Gibbons, M. & Hess, P. (1981). Day of the week effect and asset returns. Journal of business, vol 

54: 579 – 596. 

❖ Harris, L. (1986). A transaction data study of weekly and intra-daily patterns in stock return. 

Journal of Financial Economics, vol 14: 99-117. 

❖ Hudson, R, Dempsey, M., Keasey, K. (1996). A note on weak form efficiency of capital markets: 

The application of simple technical trading rules to UK stock prices – 1935 to 1994. Journal of 

Banking and Finance, vol. 20: 1121-1132. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 83  

❖ Kang, J. & Ding, D. (2005). Value and growth investing in Asian stock markets 1991-2002. 

Research in Finance, vol. 22: 113-139. 

❖ Loughran, T. & Ritter, J. R. (1995). The new issue puzzle. The Journal of Finance, vol. L, nr. 1. 

❖ Liu, J., Nissim, D., & Thomas, J. (2002). Equity Valuation Using Multiples. Journal of 

accounting Research, vol. 40, nr. 1: 135–172. 

❖ Lo, A. W., Mamaysky, H. & Wang, J. (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational 

Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. The Journal of Finance, vol. 

55(4):1705-1765. 

❖ Lui Y. Mole D. (1998). The use of fundamental and technical analyses by foreign exchange 

dealers: Hong Kong evidence. Journal of International Money and Finance, vol. 17: 535-545. 

❖ Manzur, M., Wong, W. og Chew, B. (2003). How rewarding is technical analysis? Evidence from 

Singapore stock market. Applied Financial Economics, vol. 13: 543-551. 

❖ Mohanram, P. (2005). Separating Winners from Losers Among Low Book-to-Market Stocks 

using Financial Statement Analysis. Review of Accounting Studies, vol. 10: 133–70. 

❖ Nor, S. M., Wickremasinghe, G. (2014). The profitability of MACD and RSI trading rules in the 

Australian stock market. Investment Management and Financial Innovations, vol. 11, nr. 4. 

❖ Oberlechner, T. (2001). Importance of technical and fundamental analysis in the European 

foreign exchange market. International journal of finance and economics, vol. 6: 81-93. 

❖ Ou, J. & Penman, S. (1989a). Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Returns. 

Journal of Accounting & Economics, vol. 11: 295–330. 

❖ Ou, J. & Penman, S. (1989b). Accounting Measurement, Pricing-Earnings Ratios, and the 

Information Content of Security Prices. Journal of Accounting Research, vol. 27 (Supplement): 

111–52. 

❖ Park, C. H. & Irwin, S. H. (2007). What do we know about the profitability of technical analysis? 

Journal of Economic Surveys, vol. 21, nr. 4: 786-826. 

❖ Penman, S. (2006). Handling valuation models. Journal of Applied Corporate Finance, spring 

2006. 

❖ Piotroski, J. D. (2000).  Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information 

to Separate Winners from Losers. Journal of Accounting Research, vol. 38. 

❖ PwC. (2020). Værdiansættelse af virksomheder − Sådan fastlægges afkastkravet i praksis. PwC 

❖ Reichelstein, S., Nezlobin, A. & Rajan, M. V. (2016). Structural properties of the price-to-

earnings and price-to-book ratios. Review of Accounting Studies, vol. 21: 438-472. 



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 84  

❖ Roscoe, P. & Howorth, C. (2009). Identification Through Technical Analysis: A Study of 

Charting and UK Non-Professional Investors. Accounting, Organizations and Society, vol. 34: 

206-221. 

❖ Rosenberg, B., Reid, K. & Lanstein, R. (1985). Persuasive evidence of market inefficiency. 

Journal of Portfolio Management, vol. 11: 9–17. 

❖ Shen, J. & Ng, C. C. A. (2016). Screen winners from losers using simple fundamental analysis in 

the Pacific-Basin stock markets. Pacific-Basin Finance Journal, vol. 39: 159-177. 

❖ Shiller, R. J. (2003). From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of Economic 

Perspectives, vol. 17, nr. 1: 83-104. 

❖ Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule 

performance, and bootstrap. The Journal of Finance, vol. 5: 1647-1691. 

❖ Taylor MP, Allen H. (1992). The use of technical analysis in the foreign exchange market. 

Journal of International Money and Finance, vol. 11: 304-314. 

❖ Tong, L. (2015). A Blessing or a Curse? The Impact of High Frequency Trading on Institutional 

Investors. 

❖ Treynor, J. L. (1974). Efficient Markets and Fundamental Analysis. Financial Analysts Journal, 

marts/april 1974, s. 14. 

❖ Yusupov, T. & Lux, T. (2007). The Efficient Market Hypothesis through the eyes of an Artificial 

Technical Analyst. Warwick Business School, Financial Econometrics Research Centre, nr. 7. 

Websider  

❖ Seeking Alpha (SA 1). (2021). EV/EBITDA Vs. Price To Cash Flow. Hentet d. 1. april 2021 fra: 

https://seekingalpha.com/article/3236476-ev-ebitda-vs-price-to-cash-flow 

❖ Seeking Alpha (SA 2). (2021). 11 Value Picks With Low EV/EBITDA And EV/FCF Ratios And 

Manageable Debt. Hentet d. 1. april 2021 fra: https://seekingalpha.com/article/291871-11-value-

picks-with-low-ev-ebitda-and-ev-fcf-ratios-and-manageable-debt 

❖ McKinsey & Company. (2019). Multiples analysis: Industry labels don’t matter, performance 

does. Hentet d. 10. marts 2021 fra https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-

corporate-finance/our-insights/multiples-analysis-industry-labels-dont-matter-performance-does    

❖ Morgan Stanley. (2020). Seven reasons European equities are due a fresh look. Hentet d. 10. 

april 2021 fra https://www.morganstanley.com/ideas/european-equities-opportunities-2020 

❖ Multpl. (2021). S&P 500 PE Ratio. Hentet d. 2. april 2021 fra https://www.multpl.com/s-p-500-

pe-ratio  

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/multiples-analysis-industry-labels-dont-matter-performance-does
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/multiples-analysis-industry-labels-dont-matter-performance-does
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio
https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio


Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 85  

❖ Multpl. (2021). S&P 500 Price to Book value. Hentet d. 2. april 2021 fra 

https://www.multpl.com/s-p-500-price-to-book  

❖ Statista. (2021). S&P 500 EV/EBITDA multiple in the United States from 2014 to 2020, by 

sector. Hentet d. 2. marts 2021 fra https://www.statista.com/statistics/953641/sandp-500-ev-to-

ebitda-multiples/  

❖ Valuescope. (2017). The S&P 500 Returns: A Historical Perspective – Part 2. Hentet d. 2. marts 

2021 fra https://www.valuescopeinc.com/resources/white-papers/the-sp-500-returns-a-historical-

perspective-part-2/  

❖ Wall Street Journal (WSJ). (2021). P/Es & Yields on Major Indexes. Hentet d. 7. april 2021 fra 

https://www.wsj.com/market-data/stocks/peyields  

 

  

https://www.multpl.com/s-p-500-price-to-book
https://www.statista.com/statistics/953641/sandp-500-ev-to-ebitda-multiples/
https://www.statista.com/statistics/953641/sandp-500-ev-to-ebitda-multiples/
https://www.valuescopeinc.com/resources/white-papers/the-sp-500-returns-a-historical-perspective-part-2/
https://www.valuescopeinc.com/resources/white-papers/the-sp-500-returns-a-historical-perspective-part-2/
https://www.wsj.com/market-data/stocks/peyields


Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 86  

10. Bilag 
Bilagsoversigt: 

Bilag 1: Multiples vary significantly within different sectors 

Bilag 2A: RSI: Eksempel på overkøbt og oversolgt handelssignaler 

Bilag 2B: RSI: Eksempel på negativ divergens mellem RSI-graf og kurs. 

Bilag 3A: Glidende gennemsnit: Eksempel på handelssignaler ved anvendelse af ét glidende 

gennemsnit. 

Bilag 3B: Glidende gennemsnit: Eksempel på handelssignaler når der anvendes et bånd (filter) 

omkring det glidende gennemsnit 

Bilag 4: Eksempel på de udregninger der foretages på hver aktie. 

Bilag 5: Opsummering af resultater fra test nr. 1 

Bilag 6: Opsummering af resultater fra test nr. 2 

Bilag 7: Opsummering af resultater fra test nr. 3 

Bilag 8: Følsomhedsanalyse af P/E 

Bilag 9: Følsomhedsanalyse af P/B 

Bilag 10: Følsomhedsanalyse af EV/EBITDA 

Bilag 11: Følsomhedsanalyse af FSCORE 

Bilag 12: Følsomhedsanalyse af RSI 

Bilag 13: Reuters Datastream koder 
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Bilag 1: Multiples vary significantly within different sectors 

 

Kilde: McKinsey & Company (2019) 

 

Bilag 2A: RSI: Eksempel på overkøbt og oversolgt handelssignaler 

Oversolgt frembringer købssignal – se rød cirkel nederst til venstre. 

Overkøbt frembringer salgssignal – se rød cirkel nederst til højre. 
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Kilde: egen tilvirkning 

Bilag 2B: RSI: Eksempel på negativ divergens mellem RSI-graf og kurs. 

 

Kilde: egen tilvirkning 
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Bilag 3A: Glidende gennemsnit: Eksempel på handelssignaler ved anvendelse af ét glidende 

gennemsnit. 

 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Bilag 3B: Glidende gennemsnit: Eksempel på handelssignaler når der anvendes et bånd 

(filter) omkring det glidende gennemsnit

 

Kilde: egen tilvirkning 
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Bilag 4: Eksempel på de udregninger der foretages på hver aktie. 

 

Kilde: egen tilvirkning 

Bilag 5: Opsummering af resultater fra test nr. 1 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Bilag 6: Opsummering af resultater fra test nr. 2 

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI S&P 500 
10 % fraktil 10 % fraktil 15 % fraktil Long >=5, P/B 50% fraktil Niveau 55 / 85 Indekset

Annualiseret afkast 1,4% 2,7% 1,7% 3,6% 6,3% 6,8%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,5% -4,2% -5,2% -3,3% -0,5%  -

Gns. årligt afkast 25,0% 46,0% 22,7% 21,5% 244,4% 9,5%

Annualiseret afkast (FTO) -0,6% 0,7% -0,3% 1,6% 4,3%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,5% -6,2% -7,2% -5,3% -2,5%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 23,0% 44,0% 20,7% 19,5% 242,4%  -

Win ratio 65% 68% 64% 68% 68%  -

Handler i alt 1074 906 1646 3952 2901  -

Profitable handler 703 614 1058 2675 1987  -

Tabende handler 371 292 588 1277 914  -

Alpha 24,4% 43,8% 22,7% 21,4% 59,4% 4,3%

Sharpe ratio 1,67 1,57 1,18 1,35 1,99 0,48

Max drawdown -33% -29% -32% -34% -22% -46,1%

T-signifikans (ann. afkast) 2,7% 3,7% 3,6% 5,4% 6,8%  -

#Signifikant større 22% 25% 19% 12% 20%  -
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Kilde: egen tilvirkning 

 

Bilag 7: Opsummering af resultater fra test nr. 3 

 

Kilde: egen tilvirkning 

 

 

 

  

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI S&P 500 
10 % fraktil 10 % fraktil 15 % fraktil Long >=5, P/B 50% fraktil Niveau 55 / 85 Indekset

Annualiseret afkast 1,4% 2,7% 1,7% 3,6% 6,3% 6,8%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,5% -4,2% -5,2% -3,3% -0,5%  -

Gns. årligt afkast 25,0% 46,0% 22,7% 21,5% 244,4% 9,5%

Annualiseret afkast (FTO) -0,6% 0,7% -0,3% 1,6% 4,3%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,5% -6,2% -7,2% -5,3% -2,5%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 23,0% 44,0% 20,7% 19,5% 242,4%  -

Win ratio 65% 68% 64% 68% 68%  -

Handler i alt 1074 906 1646 3952 2901  -

Profitable handler 703 614 1058 2675 1987  -

Tabende handler 371 292 588 1277 914  -

Alpha 24,4% 43,8% 22,7% 21,4% 59,4% 4,3%

Sharpe ratio 1,67 1,57 1,18 1,35 1,99 0,48

Max drawdown -33% -29% -32% -34% -22% -46,1%

T-signifikans (ann. afkast) 2,7% 3,7% 3,6% 5,4% 6,8%  -

#Signifikant større 22% 25% 19% 12% 20%  -

P/E P/B EV/EBITDA FSCORE RSI STOXX 600
10 % fraktil 10 % fraktil 15 % fraktil Long >=5, P/B 50% fraktil Niveau 55 / 85 Indekset

Annualiseret afkast 0,7% 1,4% 1,0% 2,0% 3,1% 3,7%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,0% -2,3% -2,7% -1,7% -0,6%  -

Gns. årligt afkast 13,1% 22,0% 15,4% 18,0% 60,1% 6,4%

Annualiseret afkast (FTO) -1,3% -0,6% -1,0% 0,0% 1,1%  -

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -3,0% -2,3% -2,7% -1,7% -0,6%  -

Gns. årligt afkast (FTO) 11,1% 20,0% 13,4% 16,0% 58,1%  -

Win ratio 63% 64% 62% 64% 65%  -

Handler i alt 778 745 1120 2389 5045  -

Profitable handler 488 479 690 1524 3292  -

Tabende handler 290 266 430 865 1753  -

Alpha 11,5% 22,3% 12,9% 16,0% 55,2% 0,2%

Sharpe ratio 0,81 1,20 0,64 0,94 1,04 0,20

Max drawdown -30% -33% -30% -34% -34% -61,0%

T-signifikans (ann. afkast) 1,7% 1,9% 2,0% 3,5% 6,5%  -

#Signifikant større 18% 20% 14% 9% 11%  -
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Bilag 8: Følsomhedsanalyse af P/E 

 

TEST NR. 2

Følsomhedsanalyse

S&P 500 indekset

Valgt til test på STOXX 600 constituents

P/E P/E P/E
0,05 fraktil 0,1 fraktil 0,15 fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 1,0% Annualiseret afkast 1,4% Annualiseret afkast 1,4%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,8% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,4%

Gns. årligt afkast 25,7% Gns. årligt afkast 25,0% Gns. årligt afkast 21,9%

Annualiseret afkast (FTO) -1,0% Annualiseret afkast (FTO) -0,6% Annualiseret afkast (FTO) -0,6%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,8% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,4%

Gns. årligt afkast (FTO) 23,7% Gns. årligt afkast (FTO) 23,0% Gns. årligt afkast (FTO) 19,9%

Win ratio 65% Win ratio 65% Win ratio 65%

Handler i alt 543 Handler i alt 1074 Handler i alt 1621

Profitable handler 352 Profitable handler 703 Profitable handler 1052

Tabende handler 191 Tabende handler 371 Tabende handler 569

Alpha 25,4% Alpha 24,4% Alpha 20,6%

Sharpe ratio 1,56 Sharpe ratio 1,67 Sharpe ratio 1,36

Max drawdown -29% Max drawdown -33% Max drawdown -36%

Long gns. årligt afkast 26% Long gns. årligt afkast 25% Long gns. årligt afkast 22%

#Long > 0 0,80 #Long > 0 0,75 #Long > 0 0,74

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 2,0% T-signifikans (ann. afkast) 2,7% T-signifikans (ann. afkast) 2,7%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 65,4% T-signifikans (gns. årlig afkast) 71% T-signifikans (gns. årlig afkast) 71%

P-signifikans (ann. afkast) 0 P-signifikans (ann. afkast) 7,0% P-signifikans (ann. afkast) 5,8%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 0 P-signifikans (gns. årlig afkast) 41% P-signifikans (gns. årlig afkast) 42%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 51 #Signifikant større 56 #Signifikant større 56

#Ikke signifikant 108 #Ikke signifikant 174 #Ikke signifikant 219

#Signifikant mindre 32 #Signifikant mindre 22 #Signifikant mindre 32

P-værdier P-værdier P-værdier

#Signifikant større 4 #Signifikant større 4 #Signifikant større 3

#Ikke signifikant 100 #Ikke signifikant 175 #Ikke signifikant 224

#Signifikant mindre 3 #Signifikant mindre 1 #Signifikant mindre 1

#For få handler 84 #For få handler 72 #For få handler 79

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 543 Long i alt 1074 Long i alt 1621

Long profitabel 352 Long profitabel 703 Long profitabel 1052

Long tab 191 Long tab 371 Long tab 569

Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  - Short tab  -
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P/E P/E P/E
0,2 fraktil 0,25 fraktil 0,3 fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 1,5% Annualiseret afkast 1,7% Annualiseret afkast 2,0%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,1% Annualiseret merafkast ift. benchmark -4,8%

Gns. årligt afkast 19,1% Gns. årligt afkast 17,4% Gns. årligt afkast 16,5%

Annualiseret afkast (FTO) -0,5% Annualiseret afkast (FTO) -0,3% Annualiseret afkast (FTO) 0,0%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,1% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-6,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 17,1% Gns. årligt afkast (FTO) 15,4% Gns. årligt afkast (FTO) 14,5%

Win ratio 64% Win ratio 65% Win ratio 65%

Handler i alt 2147 Handler i alt 2713 Handler i alt 3239

Profitable handler 1381 Profitable handler 1761 Profitable handler 2111

Tabende handler 766 Tabende handler 952 Tabende handler 1128

Alpha 17,9% Alpha 16,3% Alpha 15,5%

Sharpe ratio 1,10 Sharpe ratio 0,97 Sharpe ratio 0,85

Max drawdown -37% Max drawdown -38% Max drawdown -37%

Long gns. årligt afkast 19% Long gns. årligt afkast 17% Long gns. årligt afkast 16%

#Long > 0 0,72 #Long > 0 0,71 #Long > 0 0,70

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 3,0% T-signifikans (ann. afkast) 3,3% T-signifikans (ann. afkast) 3,4%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 70% T-signifikans (gns. årlig afkast) 66% T-signifikans (gns. årlig afkast) 64%

P-signifikans (ann. afkast) 7,1% P-signifikans (ann. afkast) 5,7% P-signifikans (ann. afkast) 5,8%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 42% P-signifikans (gns. årlig afkast) 43% P-signifikans (gns. årlig afkast) 42%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 53 #Signifikant større 51 #Signifikant større 46

#Ikke signifikant 261 #Ikke signifikant 297 #Ikke signifikant 326

#Signifikant mindre 31 #Signifikant mindre 30 #Signifikant mindre 32

P-værdier P-værdier P-værdier

#Signifikant større 6 #Signifikant større 7 #Signifikant større 10

#Ikke signifikant 270 #Ikke signifikant 309 #Ikke signifikant 328

#Signifikant mindre 2 #Signifikant mindre 4 #Signifikant mindre 5

#For få handler 67 #For få handler 58 #For få handler 61

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 2147 Long i alt 2713 Long i alt 3239

Long profitabel 1381 Long profitabel 1761 Long profitabel 2111

Long tab 766 Long tab 952 Long tab 1128

Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  - Short tab  -
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Bilag 9: Følsomhedsanalyse af P/B 

 

TEST NR. 2

Følsomhedsanalyse

S&P 500 indekset

Valgt til test på STOXX 600 constituents

P/B P/B P/B
0,05 fraktil 0,1 fraktil 0,15 fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 2,3% Annualiseret afkast 2,7% Annualiseret afkast 3,0%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -4,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark -4,2% Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,8%

Gns. årligt afkast 54,9% Gns. årligt afkast 46,0% Gns. årligt afkast 41,7%

Annualiseret afkast (FTO) 0,3% Annualiseret afkast (FTO) 0,7% Annualiseret afkast (FTO) 1,0%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-6,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -6,2% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-5,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 52,9% Gns. årligt afkast (FTO) 44,0% Gns. årligt afkast (FTO) 39,7%

Win ratio 73% Win ratio 68% Win ratio 67%

Handler i alt 320 Handler i alt 906 Handler i alt 1508

Profitable handler 235 Profitable handler 614 Profitable handler 1015

Tabende handler 85 Tabende handler 292 Tabende handler 493

Alpha 51,1% Alpha 43,8% Alpha 40,5%

Sharpe ratio 2,08 Sharpe ratio 1,57 Sharpe ratio 1,36

Max drawdown -25% Max drawdown -29% Max drawdown -32%

Long gns. årligt afkast 55% Long gns. årligt afkast 46% Long gns. årligt afkast 42%

#Long > 0 0,83 #Long > 0 0,77 #Long > 0 0,74

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 2,6% T-signifikans (ann. afkast) 3,7% T-signifikans (ann. afkast) 4,4%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 103,2% T-signifikans (gns. årlig afkast) 109% T-signifikans (gns. årlig afkast) 119%

P-signifikans (ann. afkast) 0 P-signifikans (ann. afkast) 3,6% P-signifikans (ann. afkast) 5,0%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 1 P-signifikans (gns. årlig afkast) 39% P-signifikans (gns. årlig afkast) 42%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 33 #Signifikant større 46 #Signifikant større 43

#Ikke signifikant 61 #Ikke signifikant 119 #Ikke signifikant 170

#Signifikant mindre 12 #Signifikant mindre 18 #Signifikant mindre 13

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 320 Long i alt 906 Long i alt 1508

Long profitabel 235 Long profitabel 614 Long profitabel 1015

Long tab 85 Long tab 292 Long tab 493

Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  - Short tab  -
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P/B P/B P/B P/B
0,2 fraktil 0,25 fraktil 0,3 fraktil 0,9 fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 3,2% Annualiseret afkast 3,3% Annualiseret afkast 3,5% Annualiseret afkast 7,1%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,6% Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,6% Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark 0,2%

Gns. årligt afkast 36,5% Gns. årligt afkast 33,3% Gns. årligt afkast 32,6% Gns. årligt afkast 17,3%

Annualiseret afkast (FTO) 1,2% Annualiseret afkast (FTO) 1,3% Annualiseret afkast (FTO) 1,5% Annualiseret afkast (FTO) 5,1%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-5,6% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-5,6% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-5,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -1,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 34,5% Gns. årligt afkast (FTO) 31,3% Gns. årligt afkast (FTO) 30,6% Gns. årligt afkast (FTO) 15,3%

Win ratio 67% Win ratio 67% Win ratio 68% Win ratio 67%

Handler i alt 2091 Handler i alt 2683 Handler i alt 3275 Handler i alt 10386

Profitable handler 1399 Profitable handler 1800 Profitable handler 2213 Profitable handler 6944

Tabende handler 692 Tabende handler 883 Tabende handler 1062 Tabende handler 3442

Alpha 35,8% Alpha 32,9% Alpha 32,5% Alpha 16,4%

Sharpe ratio 1,37 Sharpe ratio 1,35 Sharpe ratio 1,30 Sharpe ratio 0,45

Max drawdown -35% Max drawdown -37% Max drawdown -38% Max drawdown -45%

Long gns. årligt afkast 36% Long gns. årligt afkast 33% Long gns. årligt afkast 33% Long gns. årligt afkast 17%

#Long > 0 0,74 #Long > 0 0,74 #Long > 0 0,73 #Long > 0 0,67

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 4,4% T-signifikans (ann. afkast) 4,0% T-signifikans (ann. afkast) 4,1% T-signifikans (ann. afkast) 15,1%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 95% T-signifikans (gns. årlig afkast) 87% T-signifikans (gns. årlig afkast) 87% T-signifikans (gns. årlig afkast) 43%

P-signifikans (ann. afkast) 8,4% P-signifikans (ann. afkast) 9,0% P-signifikans (ann. afkast) 8,4% P-signifikans (ann. afkast) 17,9%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 52% P-signifikans (gns. årlig afkast) 52% P-signifikans (gns. årlig afkast) 44% P-signifikans (gns. årlig afkast) 37%

T-statistics T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 53 #Signifikant større 62 #Signifikant større 68 #Signifikant større 29

#Ikke signifikant 196 #Ikke signifikant 223 #Ikke signifikant 253 #Ikke signifikant 445

#Signifikant mindre 13 #Signifikant mindre 18 #Signifikant mindre 12 #Signifikant mindre 8

Long/short Long/short Long/short Long/short

Long i alt 2091 Long i alt 2683 Long i alt 3275 Long i alt 10386

Long profitabel 1399 Long profitabel 1800 Long profitabel 2213 Long profitabel 6944

Long tab 692 Long tab 883 Long tab 1062 Long tab 3442

Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  - Short tab  - Short tab  -
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Bilag 10: Følsomhedsanalyse af EV/EBITDA 

 

TEST NR. 2

Følsomhedsanalyse

S&P 500 indekset

Valgt til test på STOXX 600 constituents

EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBITDA
0,05 fraktil 0,1 fraktil 0,15 fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 1,2% Annualiseret afkast 1,4% Annualiseret afkast 1,7%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,7% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,4% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,2%

Gns. årligt afkast 25,3% Gns. årligt afkast 23,1% Gns. årligt afkast 22,7%

Annualiseret afkast (FTO) -0,8% Annualiseret afkast (FTO) -0,6% Annualiseret afkast (FTO) -0,3%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,7% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -7,4% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,2%

Gns. årligt afkast (FTO) 23,3% Gns. årligt afkast (FTO) 21,1% Gns. årligt afkast (FTO) 20,7%

Win ratio 65% Win ratio 64% Win ratio 64%

Handler i alt 528 Handler i alt 1087 Handler i alt 1646

Profitable handler 343 Profitable handler 698 Profitable handler 1058

Tabende handler 185 Tabende handler 389 Tabende handler 588

Alpha 25,4% Alpha 23,1% Alpha 22,7%

Sharpe ratio 1,10 Sharpe ratio 0,97 Sharpe ratio 1,18

Max drawdown -29% Max drawdown -30% Max drawdown -32%

Long gns. årligt afkast 25% Long gns. årligt afkast 23% Long gns. årligt afkast 23%

#Long > 0 0,77 #Long > 0 0,73 #Long > 0 0,71

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 2,7% T-signifikans (ann. afkast) 3,1% T-signifikans (ann. afkast) 3,6%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 73,0% T-signifikans (gns. årlig afkast) 77% T-signifikans (gns. årlig afkast) 71%

P-signifikans (ann. afkast) 0 P-signifikans (ann. afkast) 5,7% P-signifikans (ann. afkast) 7,2%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 1 P-signifikans (gns. årlig afkast) 45% P-signifikans (gns. årlig afkast) 40%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 38 #Signifikant større 41 #Signifikant større 54

#Ikke signifikant 87 #Ikke signifikant 162 #Ikke signifikant 212

#Signifikant mindre 26 #Signifikant mindre 34 #Signifikant mindre 23

P-værdier P-værdier P-værdier

#Signifikant større 2 #Signifikant større 7 #Signifikant større 10

#Ikke signifikant 92 #Ikke signifikant 167 #Ikke signifikant 218

#Signifikant mindre 5 #Signifikant mindre 7 #Signifikant mindre 7

#For få handler 52 #For få handler 56 #For få handler 54

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 528 Long i alt 1087 Long i alt 1646

Long profitabel 343 Long profitabel 698 Long profitabel 1058

Long tab 185 Long tab 389 Long tab 588

Short i alt  - Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  - Short tab  -
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EV/EBITDA EV/EBITDA
0,2 fraktil 0,25 fraktil

Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 2,0% Annualiseret afkast 2,4%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -4,8% Annualiseret merafkast ift. benchmark -4,5%

Gns. årligt afkast 21,3% Gns. årligt afkast 20,8%

Annualiseret afkast (FTO) 0,0% Annualiseret afkast (FTO) 0,4%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-6,8% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-6,5%

Gns. årligt afkast (FTO) 19,3% Gns. årligt afkast (FTO) 18,8%

Win ratio 65% Win ratio 65%

Handler i alt 2204 Handler i alt 2753

Profitable handler 1430 Profitable handler 1803

Tabende handler 774 Tabende handler 950

Alpha 21,2% Alpha 20,9%

Sharpe ratio 1,09 Sharpe ratio 1,01

Max drawdown -34% Max drawdown -35%

Long gns. årligt afkast 21% Long gns. årligt afkast 21%

#Long > 0 0,71 #Long > 0 0,70

Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 4,1% T-signifikans (ann. afkast) 4,1%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 74% T-signifikans (gns. årlig afkast) 82%

P-signifikans (ann. afkast) 7,1% P-signifikans (ann. afkast) 8,9%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 52% P-signifikans (gns. årlig afkast) 64%

T-statistics T-statistics

#Signifikant større 50 #Signifikant større 40

#Ikke signifikant 249 #Ikke signifikant 291

#Signifikant mindre 22 #Signifikant mindre 15

P-værdier P-værdier

#Signifikant større 10 #Signifikant større 6

#Ikke signifikant 252 #Ikke signifikant 295

#Signifikant mindre 5 #Signifikant mindre 0

#For få handler 54 #For få handler 45

Long/short Long/short

Long i alt 2204 Long i alt 2753

Long profitabel 1430 Long profitabel 1803

Long tab 774 Long tab 950

Short i alt  - Short i alt  -

Short profitabel  - Short profitabel  -

Short tab  - Short tab  -
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Bilag 11: Følsomhedsanalyse af FSCORE 

 

TEST NR. 2

Følsomhedsanalyse

S&P 500 indekset

FSCORE FSCORE FSCORE
Short 1 og Long >=8 og P/B 20 % fraktil Short 1 og Long >=7 og P/B 20 % fraktil Short 1 og Long >=6 og P/B 20 % fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 0,0% Annualiseret afkast 0,5% Annualiseret afkast 1,1%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -6,9% Annualiseret merafkast ift. benchmark -6,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,7%

Gns. årligt afkast 9,6% Gns. årligt afkast 15,6% Gns. årligt afkast 20,0%

Annualiseret afkast (FTO) -2,0% Annualiseret afkast (FTO) -1,5% Annualiseret afkast (FTO) -0,9%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-8,9% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -8,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,7%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,6% Gns. årligt afkast (FTO) 13,6% Gns. årligt afkast (FTO) 18,0%

Win ratio 58% Win ratio 64% Win ratio 65%

Handler i alt 281 Handler i alt 607 Handler i alt 1087

Profitable handler 163 Profitable handler 390 Profitable handler 708

Tabende handler 118 Tabende handler 217 Tabende handler 379

Alpha 7,3% Alpha 13,7% Alpha 19,2%

Sharpe ratio -0,24 Sharpe ratio 0,60 Sharpe ratio 0,70

Max drawdown -30% Max drawdown -32% Max drawdown -33%

Long gns. årligt afkast 22% Long gns. årligt afkast 26% Long gns. årligt afkast 29%

#Long > 0 0,85 #Long > 0 0,80 #Long > 0 0,75

Short gns. årligt afkast -4% Short gns. årligt afkast -4% Short gns. årligt afkast -4%

#Short > 0 0,87 #Short > 0 87% #Short > 0 0,87

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 1,5% T-signifikans (ann. afkast) 2,2% T-signifikans (ann. afkast) 2,8%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 46,0% T-signifikans (gns. årlig afkast) 57% T-signifikans (gns. årlig afkast) 70%

P-signifikans (ann. afkast) 0 P-signifikans (ann. afkast) 3,9% P-signifikans (ann. afkast) 5,5%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 0 P-signifikans (gns. årlig afkast) 39% P-signifikans (gns. årlig afkast) 45%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 48 #Signifikant større 55 #Signifikant større 48

#Ikke signifikant 64 #Ikke signifikant 125 #Ikke signifikant 169

#Signifikant mindre 71 #Signifikant mindre 64 #Signifikant mindre 52

P-værdier P-værdier P-værdier

#Signifikant større 4 #Signifikant større 9 #Signifikant større 8

#Ikke signifikant 65 #Ikke signifikant 129 #Ikke signifikant 181

#Signifikant mindre 5 #Signifikant mindre 5 #Signifikant mindre 5

#For få handler 109 #For få handler 101 #For få handler 75

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 189 Long i alt 515 Long i alt 995

Long profitabel 125 Long profitabel 352 Long profitabel 670

Long tab 64 Long tab 163 Long tab 325

Short i alt 92 Short i alt 92 Short i alt 92

Short profitabel 38 Short profitabel 38 Short profitabel 38

Short tab 54 Short tab 54 Short tab 54

Long i alt 189 Long i alt 516 Long i alt 997

Long profitabel 120 Long profitabel 340 Long profitabel 648

Long tab 69 Long tab 176 Long tab 349

Short i alt 126 Short i alt 126 Short i alt 126

Short profitabel 37 Short profitabel 37 Short profitabel 37

Short tab 89 Short tab 89 Short tab 89

Long gns. årligt afkast 19,9% Long gns. årligt afkast 24,0% Long gns. årligt afkast 27,5%

#Long > 0 0,83 #Long > 0 0,78 #Long > 0 0,73

Short gns. årligt afkast -402% Short gns. årligt afkast -402% Short gns. årligt afkast -402%

#Short > 0 0,85 #Short > 0 0,85 #Short > 0 0,85
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Valgt til test på STOXX 600 constituents

FSCORE FSCORE FSCORE
Short 1 og Long >=5 og P/B 20 % fraktil Long >=5 og P/B 50 % fraktil Long >=5 og P/B 90 % fraktil

Metodens performance Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 1,9% Annualiseret afkast 3,6% Annualiseret afkast 5,5%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -5,0% Annualiseret merafkast ift. benchmark -3,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark -1,3%

Gns. årligt afkast 25,3% Gns. årligt afkast 21,5% Gns. årligt afkast 17,1%

Annualiseret afkast (FTO) -0,1% Annualiseret afkast (FTO) 1,6% Annualiseret afkast (FTO) 3,5%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-7,0% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -5,3% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-3,3%

Gns. årligt afkast (FTO) 23,3% Gns. årligt afkast (FTO) 19,5% Gns. årligt afkast (FTO) 15,1%

Win ratio 66% Win ratio 68% Win ratio 67%

Handler i alt 1541 Handler i alt 3952 Handler i alt 7509

Profitable handler 1022 Profitable handler 2675 Profitable handler 5042

Tabende handler 519 Tabende handler 1277 Tabende handler 2467

Alpha 24,4% Alpha 21,4% Alpha 16,4%

Sharpe ratio 0,85 Sharpe ratio 1,35 Sharpe ratio 0,76

Max drawdown -35% Max drawdown -34% Max drawdown -40%

Long gns. årligt afkast 36% Long gns. årligt afkast 22% Long gns. årligt afkast 17%

#Long > 0 0,75 #Long > 0 0,71 #Long > 0 0,68

Short gns. årligt afkast -4% Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0 0,87 #Short > 0  - #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 3,2% T-signifikans (ann. afkast) 5,4% T-signifikans (ann. afkast) 13,2%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 72% T-signifikans (gns. årlig afkast) 46% T-signifikans (gns. årlig afkast) 47%

P-signifikans (ann. afkast) 8,8% P-signifikans (ann. afkast) 7,5% P-signifikans (ann. afkast) 16,6%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 56% P-signifikans (gns. årlig afkast) 39% P-signifikans (gns. årlig afkast) 43%

T-statistics T-statistics T-statistics

#Signifikant større 48 #Signifikant større 47 #Signifikant større 30

#Ikke signifikant 190 #Ikke signifikant 322 #Ikke signifikant 420

#Signifikant mindre 46 #Signifikant mindre 13 #Signifikant mindre 7

P-værdier P-værdier P-værdier

#Signifikant større 5 #Signifikant større 21 #Signifikant større 20

#Ikke signifikant 204 #Ikke signifikant 339 #Ikke signifikant 431

#Signifikant mindre 7 #Signifikant mindre 4 #Signifikant mindre 1

#For få handler 68 #For få handler 18 #For få handler 5

Long/short Long/short Long/short

Long i alt 1449 Long i alt 3952 Long i alt 7509

Long profitabel 984 Long profitabel 2675 Long profitabel 5042

Long tab 465 Long tab 1277 Long tab 2467

Short i alt 92 Short i alt 0 Short i alt 0

Short profitabel 38 Short profitabel 0 Short profitabel 0

Short tab 54 Short tab 0 Short tab 0

Long i alt 1452 Long i alt 3956 Long i alt 7516

Long profitabel 951 Long profitabel 2563 Long profitabel 4835

Long tab 501 Long tab 1393 Long tab 2681

Short i alt 126 Short i alt 0 Short i alt 0

Short profitabel 37 Short profitabel 0 Short profitabel 0

Short tab 89 Short tab 0 Short tab 0

Long gns. årligt afkast 33,8% Long gns. årligt afkast 19,5% Long gns. årligt afkast 15,1%

#Long > 0 0,73 #Long > 0 0,69 #Long > 0 0,65

Short gns. årligt afkast -402% Short gns. årligt afkast  - Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0 0,85 #Short > 0  - #Short > 0  -
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FSCORE FSCORE
Short 1 og Long >=5 og P/B 90 % fraktil Long >=2 og P/B 90 % fraktil

Metodens performance Metodens performance

Annualiseret afkast 5,3% Annualiseret afkast 6,7%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -1,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark -0,2%

Gns. årligt afkast 16,1% Gns. årligt afkast 17,0%

Annualiseret afkast (FTO) 3,3% Annualiseret afkast (FTO) 4,7%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -3,5% Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO) -2,2%

Gns. årligt afkast (FTO) 14,1% Gns. årligt afkast (FTO) 15,0%

Win ratio 67% Win ratio 66%

Handler i alt 7601 Handler i alt 9662

Profitable handler 5080 Profitable handler 6404

Tabende handler 2521 Tabende handler 3258

Alpha 15,3% Alpha 16,3%

Sharpe ratio 0,65 Sharpe ratio 0,66

Max drawdown -41% Max drawdown -44%

Long gns. årligt afkast 17% Long gns. årligt afkast 17%

#Long > 0 0,68 #Long > 0 0,67

Short gns. årligt afkast -4% Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0 0,87 #Short > 0  -

Benchmark: S&P 500 indekset Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8% Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5% Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3% Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48 Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46% Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8% Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5% Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 14,2% T-signifikans (ann. afkast) 14,3%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 47% T-signifikans (gns. årlig afkast) 44%

P-signifikans (ann. afkast) 17,3% P-signifikans (ann. afkast) 17,1%

P-signifikans (gns. årlig afkast) 43% P-signifikans (gns. årlig afkast) 37%

T-statistics T-statistics

#Signifikant større 27 #Signifikant større 30

#Ikke signifikant 426 #Ikke signifikant 424

#Signifikant mindre 9 #Signifikant mindre 5

P-værdier P-værdier

#Signifikant større 20 #Signifikant større 21

#Ikke signifikant 434 #Ikke signifikant 434

#Signifikant mindre 2 #Signifikant mindre 0

#For få handler 6 #For få handler 4

Long/short Long/short

Long i alt 7509 Long i alt 9662

Long profitabel 5042 Long profitabel 6404

Long tab 2467 Long tab 3258

Short i alt 92 Short i alt 0

Short profitabel 38 Short profitabel 0

Short tab 54 Short tab 0

Long i alt 7516 Long i alt 9672

Long profitabel 4835 Long profitabel 6144

Long tab 2681 Long tab 3528

Short i alt 126 Short i alt 0

Short profitabel 37 Short profitabel 0

Short tab 89 Short tab 0

Long gns. årligt afkast 15,1% Long gns. årligt afkast 15,0%

#Long > 0 0,65 #Long > 0 0,64

Short gns. årligt afkast -402% Short gns. årligt afkast  -

#Short > 0 0,85 #Short > 0  -
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Bilag 12: Følsomhedsanalyse af RSI 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 2

Følsomhedsanalyse

S&P 500 indekset

Valgt til test på STOXX 600 constituents

RSI
Niveau 55 / 85

Metodens performance

Annualiseret afkast 6,3%

Annualiseret merafkast ift. benchmark -0,5%

Gns. årligt afkast 244,4%

Annualiseret afkast (FTO) 4,3%

Annualiseret merafkast ift. benchmark (FTO)-2,5%

Gns. årligt afkast (FTO) 242,4%

Win ratio 68%

Handler i alt 2901

Profitable handler 1987

Tabende handler 914

Alpha 59,4%

Sharpe ratio 1,99

Max drawdown -22%

Long gns. årligt afkast 343%

#Long > 0 0,92

Short gns. årligt afkast -4%

#Short > 0 0,63

Benchmark: S&P 500 indekset

Annualiseret afkast 6,8%

Gns. årligt afkast 9,5%

Alpha (benchmark STOXX 600) 4,3%

Sharpe ratio 0,48

Max drawdown -46%

Annualiseret afkast (FTO) 4,8%

Gns. årligt afkast (FTO) 7,5%

Signifikans

T-signifikans (ann. afkast) 6,8%

T-signifikans (gns. årlig afkast) 426,8%

P-signifikans (ann. afkast) 0

P-signifikans (gns. årlig afkast) 1

T-statistics

#Signifikant større 96

#Ikke signifikant 347

#Signifikant mindre 41

P-værdier

#Signifikant større 10

#Ikke signifikant 372

#Signifikant mindre 0

#For få handler 102

Long/short

Long i alt 172

Long profitabel 149

Long tab 23

Short i alt 184

Short profitabel 99

Short tab 85

Long gns. årligt afkast 16327%

Short gns. årligt afkast -167%



Frederik Dybro Strube                                                                                                                                                                  Side 103  

Bilag 13: Reuters Datastream koder 

Datastream koder til udregning af FSCORE: 

WC01001;WC01250;WC01051;WC08306;WC01751;WC04860;WC02999;WC02201;WC031

01;WC03251;WC03255;WC05301;WC08301;WC08376;WC08326;WC08231 

 

Datastream koder til multiplerne: 

Price-to-book: PBTV 

Price-to-earnings: PE 

EV/EBITDA: DWEE 

 

Datastream koder til indeksene: 

S&P 500 constituents: LS&PCOMP 

STOXX 600 constituents: LDJSTOXX 

Aktiekurser: P 

 

 

 

 

 


