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Abstract  
 
Falling rates in world economic has led to major changes in the financial marketplace. The risk premiums 

have fallen on the traditional assets and seem to be stabilized for a long period of time anticipated by a loose 

fiscal policy. Due to low-risk premiums, investors are starting to look for higher risks in other assets to 

compensate the low expected return. Alternative assets such as private equity seems to fit in this spot and 

have therefore gained a higher allocation in investment portfolios.  
 

This thesis investigates how the Danish pension funds construct their investment portfolio in the life cycle 

funds and how this affects the allocation to private equity. Danish pension funds have to the Solvency II 

regulation when they invest the customers pensions. This led to the hypothesis saying that there is a link 

between the regulation and the portfolio construction in the pension funds.  

 

In order to answer the research question and the hypotheses, the efficient portfolios are created based on 

the modern portfolio theory and data from JP Morgan. The efficient portfolios are created in three 

optimizations following two different types of methods used by the pension funds. The first construction 

method is based on two underlying portfolios which represents a low and a high-risk investment and the 

other one is based on three portfolios which also includes a medium-risk portfolio.  

 

The first and second optimization demonstrated that the total share allocated to alternative assets was too 

high and collided with the prudent person-principle as a part of the Solvency II regulation. It also concludes 

that requirements to the allocation of the assets are needed.  

 

The third optimization was defined by limits in the allocation are introduced. The limits secured that the 

portfolio fulfill the Solvency II regulation.  

 

The results of the thesis can conclude that the hypothesis is supported because the optimal asset allocation 

is restricted by the prudent person-principle. Finally, he thesis also concludes that there are various methods 

that can be used in the construction of an investment portfolio. The thesis explained various methods and 

the results showed that there is a minor variation between these methods. The thesis doesn’t conclude which 

method is more preferable.  
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1. Indledning 
 
Helt tilbage fra 1800-tallet, hvor de første grundlæggende tanker omkring pensionsopsparingen opstod, til 

de første egentlige pensionskasseres grundlæggelser i starten af 1900 og til i dag, har formålet været det 

samme; at skabe økonomisk sikkerhed når man ikke længere har kræfter til at arbejde. (Pensioneksperten, 

2020)  

 

I 1957 blev folkepensionen oprettet, og i 1964 blev Arbejdsmarkedets Tillægspension, i dag kendt som ATP, 

grundlagt. Det første egentlige gennembrud om arbejdsmarkedspensioner til stort set alle danskere kom 

først i 1989, som følge af fælleserklæringen af 8. december 1989, ført an af Schlüter-regeringen. 

(Danmarkshistorien, 2020) 

 

I dag har næsten alle danskere, som er dækket af en overenskomst, en arbejdsmarkedspension, og den 

samlede pensionsformue er kraftig stigende. I 2019 bestod den samlede pensionsformue af ca. 5.100 mia. 

kr. mod ca. 1.500 mia. kr. i 2001. I 2019 var ca. 71 % af den samlede pensionsformue placeret i 

pensionsselskaberne. Der er dermed tale om enorme summer, som næsten alle danskere har del i og er af 

den årsag også et vigtigt emne for den samlede befolkning. (Forsikring og Pension, 2020a) 

 

På baggrund af den lange tidshorisont for pensionsopsparer, er det derfor også relevant at kigge nærmere 

på placeringen af de store summer, som blandt andet pensionsselskaberne har ansvaret for at forvalte. Det 

finansielle marked er forsat præget af lave renter og risikopræmier, hvorfor presset til at skabe afkast og 

dermed indtjening er øget. Det giver en potentiel forhøjet risiko for de investeringer, der skal kompensere 

for det lave forventede afkast på de traditionelle aktivklasser. (Finanstilsynet, 2020a) 

 

For kunderne i pensionsselskaberne skaber de ovenstående to potentielle risici, som er nødvendig at 

forholde sig til. Først og fremmest flyttes kunderne over i markedsrenteprodukter, hvilket, alt andet lige, 

giver en øget risiko, som kunderne ikke nødvendigvis forstår.  

 

Den anden potentielle risiko er ”jagten på afkast”, hvor pensionsselskaberne søger længere ud ad 

risikokurven og dermed øger risikoappetitten. I artiklen af samme navn fremhæver Ken Bechmann, at denne 

jagt primært sker i de såkaldte alternative investeringstyper, såsom private equity, infrastruktur og 

hedgefonde. (Jagten på afkast, 2014) 
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Beholdningen af investeringer i alternativerne udgjorde ved udgangen af 2019 470 mia. kr., svarende til 13,6 

% af den samlede pensionsformue. Denne beholdning er løbende steget som følge af en ekspotentiel vækst 

på minimum 10 % pr. år siden 2016 på den samlede beholdning af alternative investeringer. Især private 

equity har i denne periode været en aktivklasse i stor vækst. (Finanstilsynet, 2019, s. 9)  

 

Investering i alternative investeringstyper medfører hidtil uberørte potentielle risici, som i nogle tilfælde ikke 

vurderes korrekt. Det kan for investorerne, og dermed kunderne, hvis alderdom er afhængig af disse 

investeringer, medføre uhensigtsmæssige konsekvenser. Dette har fået øget opmærksomhed fra blandt 

andet Finanstilsynet, og termer såsom Prudent Person og Solvens II er noget man som pensionsselskab skal 

forholde sig til på daglig basis.  

 

Udviklingen og øget regulering på pensionsområdet har dermed også ændret, hvordan de optimale 

porteføljer sammensættes i pensionsselskaber. Derfor er det interessant at kigge nærmere på, hvordan 

porteføljerne sammensættes i praksis, og hvorfor ovenstående har indflydelse på dette.  

 

2. Problemfelt 
 
Risikopræmierne på public equity er lave, og det samme er gældende for renterne. Udsigten til fremtiden 

viser en forsat lang periode med lave renter som følge af en lempelig pengepolitik. (Finanstilsynet, 2020a) 

De lave risikopræmier medfører selvsagt at investorerne, herunder pensionsselskaber, søger længere ud af 

risikokurven for at kompensere for det lave forventede afkast. Det medfører en ændring i, hvordan 

pensionsselskaberne allokerer deres midler i porteføljerne. Dette har blandt andet medført to tendenser som 

ønskes at undersøges nærmere.  

 

Den første tendens er, at selskaberne forsøger at få kunderne til at søge væk fra 

gennemsnitsrenteprodukterne og over til markedsrenteprodukterne, herunder livscyklusproduktet. Denne 

privatisering af investeringsrisikoen medfører hidtil usete risici for kunderne, men også øget krav til 

pensionsselskaberne. Dette vil blive undersøgt og konkretiseret i projektet.  

 

Den anden tendens er, at selskaberne investerer flere midler i nye og mere risikofylde aktiver, herunder 

alternative investeringer. Målt på summen af investeret midler i Danmark, er private equity er den største 

aktivklasse inden for alternative investeringer. Private equity er ligeledes den aktivklasse af de alternative 

investeringer, som har oplevet størst fremgang siden 2016. (Finanstilsynet, 2019) Private equity spænder 
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bredt og dækker over mange typer investeringer. Derfor foretages et dybdegående indblik i aktivklasse for 

at skabe en forståelse for, hvad private equity bidrager med i en portefølje, og hvordan værdiskabelsen sker.  

 

Fælles for begge tendenser er, at det har skabt øget opsyn fra tilsynet og brancheforeninger, hvilket har 

medført øget regulering. Ovenstående tendenser er derfor grundlaget for en hypotese om, at der er en 

sammenhæng mellem reguleringen på pensionsområdet og sammensætningen af porteføljerne i praksis.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående er det dermed formålet at skabe en forståelse af, hvordan de største 

danske pensionsselskaber sammensætter deres porteføljer for livscyklusproduktet i praksis.  

 

Dette vil forsøges gjort ved at følge teorien om den moderne porteføljeteori og dermed konstruere en 

optimal teoretisk portefølje. For at skabe en portefølje som er virkelighedsnær, vil de gældende reguleringer 

for pensionssektoren medtages som defineret begrænsninger i konstruktionens anden del.  

 

Målgruppen for projektet synes smal, men projektet er oplagt at læse, hvis man ønsker en praksisnær og 

analytisk analyse af pensionsselskabernes dispositioner i forhold til porteføljesammensætningen, herunder 

brugen af private equity som aktivklasse. Emnet har relevans for mange, men især er projektet relevant for 

dem, som ønsker en dybdegående viden om, hvordan investeringen af pensionsmidler håndteres.  

 

2.1 Problemformulering 
 
Hvordan er tilgangen til porteføljesammensætning af livcyklusproduktet, med hensynstagen til 

reguleringer, i danske pensionsselskaber samt allokeringen af midler til private equity?  

 

- Hvad karakteriserer nutidens pensionsmarked, og hvilke reguleringer er pensionsselskaberne 

underlagt?  

- Hvilke forhold karakteriserer private equity, og hvorledes forsøger aktivklassen at skabe værdi?  

- Hvordan sammensættes den optimale portefølje for livscyklusprodukterne ved benyttelse af den 

moderne porteføljeteori, og hvad udgør andelen allokeret til private equity?   

- Hvordan påvirkes den teoretiske optimale portefølje, når der tages hensyn til reguleringerne fra 

virkeligheden?  
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2.2 Afgræsning 
 
Det er nødvendigt at foretage en afgrænsning af emnet. Årsagen skyldes, at emnet omkring pension 

herunder regulering og porteføljesammensætning er bredt og spænder over mange emner. Afgrænsningens 

formål er derfor at sikre en løbende relevans til problemstillingen gennem afgangsprojektet, som tager højde 

til omfanget og tidsrammen.  

 
Følgende afgrænsninger dermed opstillet nedenfor:  
 

- At definere en optimal porteføljesammensætning er meget omfattende, og kan besvares med flere 

forskellige tilgange og teorier. Projektet vil alene tage udgangspunkt i den moderne porteføljeteori. 

I gennemgangen af teorien er irrelevante forhold og formler undladt, såfremt de ikke er relevante 

for besvarelsen. Dette gøres, så besvarelsen af problemformuleringen bliver så præcist besvaret som 

muligt. 

 
- Solvens II-direktivet er den gældende regulering for pensions- og forsikringssektoren. Solvens II-

direktivet indeholder store mængder af regler og forhold. Der afgrænses, og tages alene 

udgangspunkt i de reguleringer som findes mest nødvendige i forhold til påvirkningen på 

livscyklusproduktet. Forholdene vil blive gennemgået i afsnit 4,5-4,8.  

 
- Der findes forskellige produkttyper under kategorien markedsrenteprodukter, og i nogle selskaber 

er det også muligt at tilkøbe garantier på sit markedsrenteprodukt. I dette projekt afgrænses, så der 

alene fokuseres på klassiske livscyklusprodukt uden mulighed for tilkøb af garanti. 

Gennemsnitsrenteproduktet og markedsrenteproduktet beskrives i overordnet form, men vil ikke 

blive analyseret yderligere. 

 
- I afgangsprojektet beskrives eller skelnes der ikke mellem hvilken pensionstype der opspares ved. 

Der findes flere forskellige pensionstyper, hvor nutidens mest benyttede pensionstyper er 

aldersopsparing, ratepensionen og den livsvarige pension/livrente. Projektet forudsætter, at selve 

investeringsproduktet fungerer på samme måde for alle pensionstyperne.  

 
- Analysen er primært baseret på sekundære og kvantitative data for at opnå den højst mulige 

præcision i besvarelsen. Som følge af omfanget og tidsrammen afgrænses der her for indsamling af 

kvalitative data til besvarelsen. Dog vurderes tilgangen at kunne have relevans for besvarelsen og vil 

uddybes i perspektiveringen.  
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3. Metode og teori 
 
I dette metode- og teoriafsnit følger en gennemgang af afgangsprojektets metoderamme, herunder 

metodetilgangen, bevæggrund for undersøgelsesdesignet og kilde- og datakritik. Efterfølgende forklares 

teorivalget inden den valgte teori gennemgås. Afslutningsvis vil afgangsprojektets struktur defineres.  

 

3.1 Undersøgelsesdesign 
 
Undersøgelsesdesignet definerer, hvordan problemstillingen for afgangsprojektet undersøges. Formålet 

med et undersøgelsesdesign er at sikre, at resultaterne for et projekt er i stand til så utvetydigt og objektivt 

som muligt. (Andersen, 2019, s. 131)  

 

Projektets undersøgelsesdesign er baseret på det neopositivistiske paradigme, da det erkendes, at 

virkeligheden eksisterer, men at denne kun tilnærmelsesvist kan findes. Det er således ikke muligt at være 

100% objektiv, da vi som individer altid vil være påvirket af subjektive holdninger og værdier. (Heldbjerg, 

2012, s. 34) 

 

Som følge af den neopositivistiske tilgang er målet at sammenholde teori med data, og ud fra dette at skabe 

en objektiv sandhed. Dermed forsøges virkeligheden at blive belyst, men med det i mente at dette ikke kan 

lade sig gøre. (Heldbjerg, 2012, s. 40) 

 

Den neopositivistiske tilgang benytter oftest kvantitative data, da det er medvirkende til at sikre en højere 

grad af objektivitet. Det gør sig også gældende i dette projekt, hvor JP Morgans datasæt er den primære 

empiri. JP Morgans datasæt giver projektet en høj validitet. Datasættet beskrives nærmere i afsnit 6,4. For 

at sikre pålidelighed og korrekt brug af data, og dermed en høj reliabilitet, er det også klart defineret, hvordan 

datasættet benyttes i optimeringerne af porteføljerne.  

 

For at skabe en mere detaljeret og dybdegående opgave benyttes kvalitative data i form af empiri, som 

primært stammer fra Finanstilsynet og akademiske artikler.  

 

3.2 Metodetilgang 
 
Valget af metodetilgangen ligger i forlængelse af undersøgelsesdesignet og det videnskabsteoretiske valg.  

Teorien skal forsøge at forbinde og besvare problemformuleringen, mens metodevalget danner rammen for 

analysen.  
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Afgangsprojektets empiriske data består af primært af datasættet udarbejdet af JP Morgan. Det overordnede 

mål med datasættet er at skabe en forståelse for danske pensionsselskabers tilgang til 

porteføljesammensætningen. Både problemformuleringen og underspørgsmål tre og fire udspringer af en 

hypotese omkring, at den overordnede regulering på pensionsområdet har en betydning for 

sammensætningen af porteføljerne i selskaberne. I forsøget på at skabe en objektiv forståelse for dette 

benyttes den deduktive metode.  

 

Den deduktive metode tager udgangspunkt i, at en udvalgt hypotese eller teori testes ved hjælp af udvalgte 

metoder på en afgrænset mængde data. Ud fra metoden kan hypotesen afslutningsvis be- eller afkræftes. 

Projektet har til formål at skabe ny viden om, hvordan virkeligheden ser ud i forhold til teorien ud fra den 

valgte data. (Ankersborg, 2011, s. 86) 

 

Udover brugen af den deduktive metode, vil projektet også bære præg at en komparativ metode. Dette 

kommer til udtryk, når analysens resultater bliver sammenlignet med porteføljerne som kan observeres i 

praksis. Dette skal forsøge at skabe en afklaring, om de konstruerede porteføljers tilgang til 

porteføljesammensætning er sammenlignelige med virkelighedens porteføljer. (Columbus, 2021)  

 

3.4 Data- og kildekritik  
 
Data- og kildekritik har til formål at vægte kildernes troværdig i forhold til den givne kontekst. Derfor er det 

også vigtigt at pointere, at det ikke er selve kilden, men en analyse af kilden og dens baggrund, som skal 

vurderes.  

 

I afslutningsprojektet er der alene benyttet sekundære kilder, som er indhentet fra offentlige tilsyn, danske 

pensionsselskaber samt udenlandske finansielle institutioner.  

 

Da der kun benyttes sekundære kilder, som dermed er indsamlet og bearbejdet af andre parter, er data- og 

kildekritikken afgørende for at sikre troværdige resultater. Derfor følges der generelt 4 kriterier, som sikrer 

en objektiv og kritisk vurdering af kilderne; troværdighed, objektivitet, præcision og relevans. (Københavns 

Universitetsbibliotek, 2021) 

 

Den primære data til analyse kommer fra JP Morgans datasæt, som estimerer forventet afkast, volatilitet og 

en korrelationsmatrix. Da datasættet netop udgives til professionelle investorer, med det formål at bygge 
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stærkere porteføljer, vurderes denne data at have en høj relevans og validitet i forhold til 

problemformuleringen. Da datasættet er udarbejdet af en af verdens største finansielle institutioner, og da 

den hvert år opdateres, vurderes præcisionen ligeledes at være høj. 

 

For at sikre den maksimale relevans og nøjagtighed, sker der dog nogle justeringer til nogle udvalgte 

datainput. Justeringer sker med grundlag fra andre eksterne undersøgelser fra andre kilder. Her er 

eksempelvis tale om Rådet for Afkastforventninger, andre finansielle institutioner og pensionsselskaber som 

for eksempel Danica Pension eller amerikanske Blackrock. Troværdigheden for kilderne vurderes at være høj, 

da det antages og forventes at netop de største selskaber også har de bedste muligheder for at indsamle 

data for diverse aktivklasser.  

 

Da en stor del af data kommer fra selskaber og institutioner som lever af at sælge, vil der også være fokus på 

at dette i nogle tilfælde kan udfordre objektiviteten i deres holdninger. Igennem hele afgangsprojektet vil 

der derfor være en kritisk tilgang til de benyttede kilder for at sikre et niveau af troværdig og objektivitet, 

som er så højt som muligt.  

 

3.3 Teori 
 
I forlængelse af problemformuleringen og underspørgsmålene er det vigtig at forholde sig til, hvilke teorier 

der skal benyttes til besvarelsen af disse. I følgende vil teorivalget forklares inden teorien om den moderne 

porteføljeteori gennemgås.  

 

Den moderne porteføljeteori skabt af Harry Markowitz, som er en af hjørnestene indenfor 

finansieringsteorien, vil være den primære benyttede teori. (Christensen, 2019, s. 55)  

 

I første del af analysen vil teorien vil blive fulgt uden at opsætte begrænsninger for at få et indblik i den 

optimale portefølje alene baseret ud fra teorien. I anden del af analysen, og dermed tredje gennemgang af 

teorien, vil der tilføjes begrænsninger til teorien, som opsættes ud fra reguleringer der tidligere i projektet 

er defineret. Dette gøres med henblik på at verificere eller falsificere hypotesen.  

 

Analysen vil blive bygget på baggrund af teorien, og konklusionerne er præget af teoriens bidrag til 

porteføljekonstruktionen. Virkeligheden forsøges dermed illustreret på baggrund af eksisterende teori, som 

følge af den deduktive tilgang.    
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Ved at tilgå et projekt med den deduktive metode, er en kritisk og reflekterende tilgang nødvendig. Derfor 

vil der også følge en kritik af den moderne porteføljeteori. 

 

I forlængelse af teorivalget skal det bemærkes, at der er en logisk sammenhæng mellem teorivalg og 

afgrænsningen. Det vil sige, at afgrænsningen og projektets omfang har betydning for valget af teori. En 

tilgang med flere teorier vil eksempelvis skabe en mindre dybdegående analyse, hvilket ikke er 

hensigtsmæssigt i forhold til projektets omfang. At projektet udelukkende benytter en primær teori, skaber 

et øget behov for en kritisk tilgang.   

 

For at opsummere er der sammenhæng mellem både metodevalg, teorivalg og undersøgelsesdesignet. Den 

deduktive metode tager udgangspunkt i en hypotese som forsøges af- eller bekræftet ud fra eksisterende 

teori. Denne teori er baseret ud fra en af hjørnestenen inden for finansieringsteorien. 

Undersøgelsesdesignet, og den neopositivistiske tilgang, sørger for at skabe et projekt med en troværdighed 

og objektivitet, som skal belyse virkeligheden, dog med forbehold for, at dette ikke er 100 % muligt.  

 

3.4 Moderne porteføljeteori 
 
Den moderne porteføljeteori handler om, hvordan man skaber porteføljer der optimerer og maksimerer det 

forventede afkast ud fra en given risiko. Teorien er skabt af Harry Markowitz i 1952. Teorien vandt i 1990 en 

nobelpris og i dag bliver principperne fra hans teori forsat benyttet af professionelle investorer.  (Christensen, 

2019, s. 55) 

 

Modellen beskriver, hvordan diversifikation, altså at medtage flere forskellige aktiver i en portefølje, kan 

medføre en portefølje der opnår en lavere risiko, mens det forventede afkast forbliver det samme, så der 

bliver et forventet højere risikojusteret afkast.  Dertil skal porteføljen løbende reblanceres, så risikoen passer, 

til den ønskede risiko. De optimerede porteføljer vil dermed opnå de højst mulige risikojusteret afkast og vil 

danne en efficient rand, som er de mest optimale porteføljer ud fra den ønskede risiko. (Helboe, 2021)  

 

Nedenfor følger en teoretisk gennemgang af elementerne i den moderne porteføljeteori.  

 

Porteføljens forventede afkast 

Porteføljens forventede afkast er givet ved at summere hver enkelt aktivs andel af den samlede portefølje 

med aktivets forventede afkast. (Christensen, 2019, s. 61) 
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𝐸(𝑟𝑝) = ∑ 𝑋𝑖

𝑀

𝑖=1
∗  𝐸(𝑟𝑖) 

 

De samlede porteføljeandele skal altid summere til 1. (100%) 

 
Porteføljens varians og standardafvigelse  

Porteføljens risiko måles ved brug af variansen. Variansen viser hvor meget variablerne i gennemsnit afviger 

fra middelværdien. Variansen er givet ved aktivernes vægtede varians lægges sammen med kovariansen. 

(Christensen, 2019, s. 61) 

 

𝜎(𝑟𝑝) =  √∑ ∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑋𝑗 ∗ 𝜎(𝑟𝑖𝑗) 
𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1
 

 

Porteføljens standardafvigelse kan findes som kvadratroden af variansen og formlen står ovenfor.  

 

Kovarians og korrelationskoefficienter  

Kovariansen bliver benyttet til at finde porteføljens samlede risiko, jf. ovenstående formel. Kovariansen 

udtrykker hvordan afkastene på de forskellige aktiver svinger med hinanden. Kovariansen er givet ved 

følgende formel: (Christensen, 2019, s. 61) 

 

𝜎(𝑟𝑖𝑗) = ∑ 𝑞𝑡 ∗ (𝑟𝑖𝑡 − 𝐸(𝑟𝑖)) ∗
𝑁

𝑡=1
(𝑟𝑗𝑡 − 𝐸(𝑟𝑗)) 

 

Da tallet for kovarians er svært er at fortolke på omregnes de ofte til en korrelationskoefficient, som er 

nemmere at fortolke. Dette gøres ved følgende formel: (Christensen, 2019, s. 67) 

 

𝜌(𝑟𝑖𝑗) =
𝜎(𝑟𝑖𝑗)

𝜎(𝑟𝑖) ∗ 𝜎(𝑟𝑗)
 

 

Ved at beregne korrelationskoefficienterne fås et tal mellem 1 og -1 som har følgende sammenhæng:  

 - 1 = Perfekt negativ korrelation mellem aktiverne. Maksimal diversifikationseffekt.  

 -0,5 = Negativ korrelation. Positiv diversifikationseffekt. 

  0 = Ingen korrelation  

  0,5 = Positiv korrelation = Negativ diversifikationseffekt.  

  1 = Perfekt positiv korrelation = Ingen diversifikationseffekt.  
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Ved at følge ovenstående opnår man dermed, at ved diversificering af sin portefølje på flere aktiver kan man 

enten opnå et højere forventet afkast til samme risiko, eller omvendt en lavere risiko til samme forventet 

afkast. Det er her vigtigt at skelne mellem de to former for risiko; den systematiske risiko og den 

usystematiske risiko.  

 

Den systematiske risiko er kendetegnet som markedsrisikoen, som altid vil eksistere og dermed ikke kan 

diversificeres. De usystematiske risiko er selskabsrisikoen for det enkelte aktiv. Det er derfor den 

usystematiske risiko som kan bortdiversificeres ved at inkludere flere aktiver i porteføljen. Med 

diversifikationsmuligheder og dermed diversifikationsgevinst hentydes der derfor til den usystematiske 

risiko. (Christensen, 2019, s. 64)  

 

Minimum varians porteføljen og den efficiente rand uden shortselling 

Med de ovenstående informationer, er det muligt at optimere porteføljerne. I porteføljeteorien antages 

investorer som risikoaverse. Det vil sige, at investorer altid vil vælge porteføljen, som giver det højst mulige 

afkast ud fra den givne risiko.  

 

Af ovenstående årsag er det derfor vigtigt ved betragtningen af porteføljer at definere minimum varians 

porteføljen (MVP). Det er den porteføljekombination, som giver den lavest mulige risiko ud fra de givne input. 

I denne portefølje er fokus alene at minimere risikoen uden hensynstagen til afkastet. Alle porteføljer som 

ligger under MVP, er ikke interessant for investorer og kaldes den kritiske rand, som er illustreret med stort 

i nedenstående figur. Optimeringen af porteføljen er det nederste punkt på den grønne efficiente rand og 

kan defineres ved følgende: (Christensen, 2019, s. 70) 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟: ∑ ∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑋𝑗 ∗ 𝜎(𝑟𝑖𝑗) 
𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑖=1
 

Med følgende betingelser:  

∑ 𝑋𝑖 = 1
𝑀

𝑖=1
 

∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝐸(𝑟𝑖) = 𝐸(𝑟𝑝)∗
𝑀

𝑖=1
 

 

Da ikke alle investorer har samme risiko er det nødvendigt at definere flere porteføljer. Dette gøres ved at 

ændre på porteføljevægtene og dermed skabe forskellige porteføljekombinationer. Dette skaber den 

efficiente rand, som går fra MVP og til den mest risikofyldte portefølje. Den er er illustreret med grøn i 

nedenstående figur.    
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Figur 1 – Moderne porteføljeteori (Ebrary, 2021) 

 

 

 

  

 

Ovenstående gennemgang antager, at der alene investeres i risikofyldte aktiver. Såfremt der tilføjes et 

risikofrit aktiv i porteføljen, vil dette skabe en linenær sammenhæng mellem det risikofrie aktiv og den 

risikofyldte portefølje. Dette illustreres ved kapitalmarkedslinjen, som er den blå linje i figuren og findes via 

følgende formel: (Christensen, 2019, s. 76) 

 

𝐸(𝑟𝑐) = 𝑟𝑓 +
𝐸(𝑟𝑝) − 𝑟𝑓

𝜎(𝑟𝑝)
∗ 𝜎(𝑟𝑐) 

 

Kapitalmarkedslinjen er dermed delvist defineret af den konstante risikofrie rente samt af risikoen på den 

kombinerede portefølje der multipliceres med risikopræmien pr. risikoenhed, som kaldes reward to 

variability. (Christensen, 2019, s. 76) Linjen med den største hældning er linjen med den største reward to 

variability, som dermed også er den optimale kapitalmarkedslinje.  

 

Den optimale kapitalmarkedslinje vil tangere med en portefølje på den efficiente rand, som kaldes 

markedsporteføljen eller tangensporteføljen. Denne portefølje er porteføljen med den højst mulige reward 

to variability. Reward to variability vil i projektet defineres som sharpe ratio og udtrykker det samme, nemlig 

risikopræmien pr. risikoenhed. Jo højere sharpe ratio, jo bedre.  

 

I praksis løses ovenstående optimeringer i Excel, hvilket senere vil blive gennemgået.  
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3.5 Kritik af den moderne porteføljeteori  
 

Gennem tiden har Markowitzs teori også været genstand for kritik. En del af kritikken går på at teorien ikke 

forholder sig til den virkelige verden, men alene er baseret på matematiske forudsætninger. Dette kommer 

til udtryk når de forventede afkast skal estimeres. Her benytter investorer historiske afkast og volatilitet til 

at estimere fremtidige. Det kan betyde, at modellen ikke opfanger ukendte eller nye variabler på 

optimeringstidspunktet. Da de forventede afkast har en afgørende betydning for 

porteføljesammensætningen, vil være en dybdegående gennemgang for estimeringen af disse senere i 

analysen.  

 

Teorien antager ligeledes, at aktivernes afkast følger en normalfordeling. Dette er flere gang blevet udfordret 

et af økonomer, som ikke mener, at dette er korrekt for virkelighedens investeringsverden. Afslutningsvis 

antager teorien også, at korrelationerne er konstante over tid, hvilket ej heller er realistisk. (Samuel Lum, 

2012) 
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3.6 Afgangsprojektets struktur 

Afgangsprojektet er sammensat af 12 afsnit. Hvert afsnit har til formål at tilføre viden, som kan danne 

grundlaget for besvarelsen af problemstillingen. Hermed en kort introduktion af de 12 afsnit.  

 
Afsnit 2: Problemfelt 

Her foretages en præcisering af problemstillingen, hvorefter problemformuleringen med tilhørende 

underspørgsmål præsenteres. Herefter følger afgrænsningen af problemfeltet.  

 
Afsnit 3: Metode og teori 

Følgende afsnit giver en gennemgang af metode- og teorivalg samt baggrunden for valget af 

undersøgelsesdesign. Dertil føler et overblik over data- og kildekritikken.  

 
Afsnit 4: Pension og regulering af pensionsselskaber 

Afsnit 4 har til formål at give et overblik over det danske pensionssystem, herunder overgangen til 

markedsrenteproduktet. Afsnittet giver også et indblik i, hvilke reguleringer og brancheorganisatoriske tiltag 

pensionsselskaberne skal leve op til. Der afsluttet med en delkonklusion, som besvarer det første 

underspørgsmål.  

 
Afsnit 5: Private equity  

Afsnit 5 giver et indblik i private equity som aktivklasse, og hvordan aktivklassen skaber værdi i en 

pensionsselskabets investeringsportefølje. Afsnittet afsluttes med en delkonklusion, som samler op på 

besvarelsen af 2. underspørgsmål.  

 
Afsnit 6 - 10: Analyse og diskussion  

Datasættet fra JP Morgan med dertilhørende fravalg og justeringer introduceres. Benchmark og 

forudsætninger klarlægges, og pensionsselskabernes tilgang til porteføljekonstruktionen i praksis analyseres.  

Herefter følger tre optimeringer, som skal danne grundlag for besvarelsen af 3- og 4 underspørgsmål.  

 
Afsnit 11: Konklusion  

De løbende delkonklusioner danner grundlaget for afgangsprojektets samlede konklusion. Her vil 

problemformuleringen samt tilhørende underspørgsmål besvares med baggrund af de fundne resultater.  

 
Afsnit 12: Perspektivering 

Afsnittet vil drøfte emner, der kunne være interessante for videre forskning, som kan relateres til projektets 

problemfelt.  
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4. Pension og regulering af sektoren 
 
Afsnit 4 har til formål at præsentere de grundlæggende elementer omkring pension. Herunder en 

introduktion til de offentlige og private pensionsmuligheder, pensionsselskaberne og 

opsparingsprodukterne. Anden del af afsnittet omhandler de regulatoriske krav, som har betydning for 

porteføljesammensætningen.  

 

4.1 Det danske pensionssystem 
 
Det danske velfærdssamfund er blandt andet med til at sikre ligelig fordeling af goder mellem borgerne og 

her spiller pensionssystemet en central rolle. Pensionssystemet har tre grundlæggende formål at tjene:  

 
1. ”At sikre et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for alle ældre - uanset deres arbejdsmarkedshistorik eller 

andre forhold.  

 
2. At bidrage til, at tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ikke er forbundet med et markant fald i 

levestandarden for den enkelte. Det vil sige, at pensionen står i et passende forhold til indkomsten i 

arbejdslivet.  

 
3. At tilbyde en rimelig grad af forsikring mod de økonomiske konsekvenser af hændelser, man ikke selv har 

kontrol over – fx at man mister arbejdsevnen tidligt, eller at ens ægte- fælle går bort. Det drejer sig også ̊

om tryghed for, at pensionen slår til gennem hele livet, selv om man ikke på forhånd ved, hvor længe man 

lever.” (Finansministeriet, 2017, s. 19) 

 

Der findes tre grundlæggende pensionskategorier i Danmark, der fremgår af nedenstående figur, som alle er 

med til at sikre ovenstående tre formål tjenes bedst muligt. 

 

 

Figur 2 - Pensionssystemets tre søjler (Finansministeriet, 2017, s. 22) 
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Søjle I viser de offentlige pensionsydelser i form af folkepension, førtidspension og ATP.  

Folkepensionen består af et grundbeløb, som alle modtager samt et tillæg. Tillægget er afhængigt af anden 

indtægt og kan helt eller delvist forsvinde, hvis løbende udbetalinger fra egne pensioner udgør et vist beløb. 

ATP er en lovbestemt pensionsordning for alle lønmodtagere, som trækkes via lønnen. Da den er lovbestemt, 

fremgår den af søjle I og ikke af sølje II. Søjle I er fundamentet for, at pensionssystemets formål nr. 1 fungerer 

optimalt.  

 

Søjle II består af de kollektive arbejdsmarkedspensioner og tjenestemandspensioner.  

Arbejdsmarkedspensionerne er kendetegnet ved, at de er knyttet til et ansættelsesforhold, hvor man som 

lønmodtager indbetaler en fast del af lønnen til pensionen, samtidig med at arbejdsgiveren også indbetaler 

en fast del. Til arbejdsmarkedspensionerne tilhører også forsikringer, som blandt andet invalide- og 

ægtefælledækning. Tjenestemandspensionen er også tilknyttet sølje II. Pensionen er ligeledes tilknyttet et 

ansættelsesforhold, og afhænger ikke at den løbende opsparet sum, men derimod hvor meget man har 

optjent gennem ansættelsen som tjenestemand. Dermed bidrager søjle II til alle de tre grundlæggende 

formål for pensionssystemet. 

 

Søjle III består af de private pensioner og andre opsparinger. De private pensioner oprettes som et 

supplement til de to ovenstående pensionsordninger og er er en ordning, hvor man selv betaler indskuddet 

til pensionen eller forsikringen. Dette giver mulighed for lønmodtageren kan tilpasse sine behov og dermed 

øge fleksibiliteten, såfremt bidraget fra søjle I og søjle II ikke er tilstrækkeligt.   

 

4.2 De danske pensionsselskaber  
 
De danske pensionsselskaber varetager pensionsopsparingen for kunderne, herunder har de til ansvar at 

administrere indbetaling til pensionsopsparinger, forvalte pensionsmidler samt sørge for udbetaling af dem. 

(Den Danske Ordbog, 2021)  

 

Der findes to typer pensionsselskaber i Danmark; livsforsikringsselskaber og pensionskasser.  

 

Livsforsikringsselskaberne har til formål at varetage livsforsikringer for kunderne, som oftest er baseret på 

en pensionsordning. Livsforsikringsselskaber er organiseret som et aktieselskab eller som gensidigt selskab. 

(DST, 2021) 
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Pensionskasser er en forening som har til formål at yde alders- og invalidepension til sine medlemmer. 

Pensionskasserne reguleret ved Lov om Finansiel Virksomhed. Pensionskasser kan opdeles i to 

underkategorier; firmapensionskasser og tværgående pensionskasser. (DST, 2021) Hertil findes også andre 

typer af pensionsselskaber, som ikke bliver gennemgået yderligere. 

 

Pensionsselskaber vil i projektet blive anvendt som en overordnet betegnelse for alle pensionsselskaber. Den 

primære adskillelse vil være mellem de kommercielle selskaber og ikke-kommercielle selskaber, som også 

betegnes som enten markedsorienteret eller ikke-markedsorienteret selskaber.  

 

Markedsorienterede selskaber er tilgængelige for alle og er ikke begrænset af eksempelvis et nødvendigt 

ansættelsesforhold, ligesom det primært er for de ikke-markedsorienteret selskaber. Generelt set har de 

markedsorienterede selskaber flere valgmuligheder end de ikke-markedsorienteret selskaber. Dertil er der 

også enkelte af de ikke markedsorienterede selskaber som ikke tilbyder valgmuligheder i forhold til 

risikoprofil, hvilket er essentielt for projektet. (Finanstilsynet, 2020, s. 4) 

 

Gennem projektet sker der primært sker en sammenligning med PFA, Danica og Velliv, som alle tre er 

defineret som et markedsorienteret livsforsikringsselskab. (Finanstilsynet, 2020, s. 42) 

 

4.3 Markedsrente og gennemsnitsrente  
 
En af pensionsselskaberne opgaver er, som nævnt, at forvalte pensionsmidlerne. Det gøres overordnet set 

ved to typer af produkter; gennemsnitsrenteprodukter og markedsrenteprodukter.  

 

I takt med faldende renter at vi lever længere har valget af opsparingsproduktet ændret sig. Udviklingen har 

medført, at de garanteret produkter, hvor pensionsselskaberne bærer den primære investeringsrisiko, bliver 

erstattet af markedsrenteprodukterne. Ved markedsrenteprodukterne er det i stedet er kunderne, som 

sparer op til pensionen, der bærer risikoen. Dette understreges af en opgørelse fra 2020, som viser at ca. 2/3 

af indbetalinger til pension gik til de ugaranterede markedsrente produkter. (Finanstilsynet, 2020, s. 7)  

 

Overgangen til de ugaranterede markedsrenteprodukter medfører, at kunderne oplever en større grad af 

uforudsigelighed. For pensionsselskaberne betyder overgangen, at presset på deres solvens, qua reglerne 

om hensættelser i forhold til at kunne honorere garantierne, bliver lettet. Når garantierne skal overholdes, 

begrænser det ofte selskaberne til at foretage investeringer med lav risiko og dermed lavt forventet afkast. 
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Derfor medfører overgangen, at pensionsselskaberne oplever en større investeringsfrihed som følge af færre 

garantier. Investeringsfrihed giver mulighed for et øget afkast til kunderne, men også en øget risiko. 

(Finanstilsynet, 2020) 

 

Den øgede risiko og uforudsigelighed kan medføre ændrede pensionsforhold. Som følge af risikoen kan det i 

værste tilfælde medføre, at fremtidige pensionsudbetalinger bliver nedsat, eller at pensionen må udskydes. 

Det øgede levetid og dermed nødvendigheden af at pensionen skal række i en længere perioden, lægges 

ligeledes hen på kunden. (Finanstilsynet, 2020) 

 

Effekten af disse risici er forsat kun oplevet i en begrænset omgang, da overgangen i skiftet forsat er relativt 

nyt. Effekten har indtil videre været primært positiv, da de seneste år har været præget af positive afkast. 

Netop dette forhold skal tages i betragtning, når den moderne porteføljeteori benyttes. Da risikoen for 

udsving på markedsrenteproduktet er større, skal dette derfor medtages i modellen for fremtidige 

forventninger på bedst mulig vis. 

 

Gennemsnitsrente 

Traditionelt set har gennemsnitsrenteprodukterne haft tilknyttet en garanti til ordningen, hvorfor de ofte 

bliver udtrykt som en garantirente.  

 

Gennemsnitsrenteproduktet hovedprincip bygger på de kollektive buffere. Bufferne opstår ved de indtjente 

midler fra de gode afkastsår. Den opsparede buffer bruges i de dårlige afkastsår for at modstå afkast, som er 

under forventningen. Samlet set danner det et produkt, som udjævner afkastet og dermed opnås en 

gennemsnitsrente. (Finanstilsynet, 2017)  

 

Som nævnt har gennemsnitsrenteproduktet ofte tilknyttet en garanti. Garantien på produktet er ofte baseret 

på en mindsteforrentning af depotet eller en minimumsudbetaling af pensionsydelserne. Dette lægger den 

primære risiko over på pensionsselskaberne. (Finanstilsynet, 2017, s. 6) 

 

Garantierne giver kunderne en maksimal forudsigelighed i deres opsparingsfase i forhold til deres kommende 

pensionsydelser. Dog er garantierne på minimumudbetalingen typisk på nominelle beløb, hvilket giver en 

usikkerhed, da købekraften kan blive ændret ved pensionering som følge af dette. (Finanstilsynet, 2017, s. 6) 
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Markedsrente 

I markedsrenteprodukterne er det afkastet på de finansielle markeder, som er afgørende for afkastet på 

pensionsopsparingen. Den primære investeringsrisiko er derfor pålagt kunderne og giver alt andet lige 

mindre stabilitet. En ugunstig investering kan medføre fald i pensionsudbetalingen. (Finanstilsynet, 2017) 

 

Omvendt afspejler den øgede investeringsrisiko sig også ved et forventet højere afkast, da 

pensionsselskaberne opnår en større investeringsfrihed. Det højere forventede afkast medfører en forventet 

øget pensionsudbetaling, som kommer kunderne til gode. (Finanstilsynet, 2017) 

  

Kunderne i pensionsselskaberne har fra oprettelsestidspunktet af pensionsordningen og til hver en tid 

mulighed for at justere den risiko, de ønsker, at pensionen skal investeres efter. I de fleste selskaber kan 

kunderne vælge mellem en risikoprofil der er lav, mellem eller høj.  

 

4.4 Livscyklusproduktet  
 
Størstedelen af markedsrenteprodukter følger i dag en livscyklusordning. (Finanstilsynet, 2020, s. 19) 

Ordningen er baseret på en løbende tilpasning af risikoen. Livscyklusordningen tager udgangspunkt i, at 

kundernes risiko ændrer sig i takt med alderen, og dermed hvornår pengene skal bruges. Derfor tager kunden 

en højere risiko i starten af opsparingsfasen, hvor der er længere tid til at udjævne eventuelle udsving i 

opsparingen. Når kunden nærmer sig pensioneringen, nedsættes risikoen for at skabe en forudsigelighed for 

de kommende pensionsudbetalinger. (Finanstilsynet, 2017)  

 

Ovenstående er illustreret i nedenstående model, hvor ændringen i risiko kan ses ved PFAs 

investeringsprofiler. 

 

 

Figur 3 - Udvikling i livscyklusproduktet (PFA, 2021) 
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Når nedtrapningen af pensionen sker, er det oftest ved at kapitalandelene falder og obligationsandelen 

stiger. Ændringen af risikoen tager dog også hensyn til kundernes alder i forhold til graden af likviditeten og 

løbetiden i investeringer. (Finanstilsynet, 2020) Det kan medføre, at aktivklasser som i høj grad er præget af 

illikviditet ved eksempelvis en fastsat løbe-/levetid, kan opleve at blive begrænset i takt med kundens alder.  

 

I nogle selskaber kan der tilkøbes udbetalingsgarantier, når kunden nærmer sig pensionstidspunktet. 

(Finanstilsynet, 2017, s. 7) Det medfører, at produktet i sidste del af periode får karakteristika som et 

garantiprodukt. Af hensyn til opgavens omgang bliver disse garantier ikke yderligere kommenteret.    

 

De grundlæggende principper for livscyklusordningen er meget sammenlignelige med principperne i den 

moderne porteføljeteori. Livscyklusordningen har ligesom de andre opsparingsprodukter stor fokus på 

diversifikation i investeringer. Livscyklusordningen følger ligeledes princippet om løbende tilpasning af risiko. 

Kunden vil derfor opleve, at deres givne pensionsportefølje løbende vil bevæge sig ned af den efficiente rand, 

som følge af faldende risikoappetit.  

 

4.5 Regulering af pensionsselskaber 
 
Overordnet set er det Finanstilsynets ansvar at føre tilsyn med pensionsselskaberne.  

 
Finanstilsynet er en offentlig enhed som hører under Erhvervsministeriet. Tilsynets tre hovedopgaver er at 

gennemføre tilsynsvirksomhed, lovgivning og informationsvirksomhed for finansielle virksomheder, 

herunder penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, 

investeringsselskaber og fondsmæglere m.fl. (Finanstilsynet, 2021)  

 

Tilsynet hos selskaberne foregår via løbende overvågning og inspektioner. De primære fokus er, hvorledes 

pensionsselskaberne har tilstrækkelige kapitalbuffere set i forhold til de risici de tager og om 

pensionsselskabernes hensættelser er tilstrækkelige i forhold til deres forpligtigelser. Derudover skal 

investeringsstrategierne være acceptable i forhold til det kunderne stilles i udsigt og ligeledes skal ledelses- 

og kontorsystemerne være gode. Kontoret har ligeledes et internationalt ansvar for, at Finanstilsynet lever 

op samarbejdet med den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og 

arbejdsmarkedspensionsordninger, EIOPA. (Finanstilsynet, 2021a)  
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Finanstilsynet har et kontor, som fører et særligt tilsyn til livsforsikringsselskaberne, med det formål at sikre 

en beskyttelse af forsikringstagernes interesser. Derudover har kontoret for tilsynet også en særlig enhed, 

som fører et særligt tilsyn med alternative investeringer i pensionsselskaberne. (Finanstilsynet, 2021a) Et 

vigtigt punkt herunder er reglementet omkring prudent person-princippet, som er en del af Solvens II-

direktivet.  

 

4.6 Solvens II 
 
Solvens II-direktivet blev vedtaget i 2009, og er den største ændring på forsikringsområdet i nyere tid. 

Direktivet blev udskudt over flere omgange og blev dermed først endelig implementeret d. 1. januar 2016. 

(Finanstilsynet, 2021b) 

 

Alle europæiske forsikringsselskaber har siden da været reguleret af direktivet, som har til formål at sikre, at 

forsikringstagere i EU har samme beskyttelse, uanset hvor de tegner deres forsikring. Eksempelvis skal 

kunderne være sikker på at få udbetalt de pensioner og/eller erstatninger, som aftalen med 

pensionsselskabet har stillet dem i udsigt.  (Forsikring og Pension, 2021) 

 

Dette sikres blandt andet ved at selskaberne afsætter en kapital, som er tilstrækkelig i forhold til den reelle 

risiko, som de har påtaget sig. Det betyder ligeledes også, at jo mere risiko et selskab tager, jo mere kapital 

skal de reservere. I daglig tale kaldet dette solvenskapitalkravet. (Forsikring og Pension, 2021a) 

 

Fundamentet for at sikre ensartethed på forsikringsområdet kan opsummeres til følgende tre punkter:  

 

- Kvantitative krav, som beskriver hvordan selskaberne skal beregne kapitalbehovet. 

- Kvalitative krav, som beskriver hvilke krav der er til selskabernes risikostyringssystemer og 

tilsynsprocesser. 

- Rapportering, som beskriver hvordan selskaberne skal indberette deres risikooplysninger. 

(Finanstilsynet, 2021b) 

 

4.7 Prudent person-princippet 

  
Prudent person-princippet er en del af Solvens II-direktivets artikel 132, der er et overordnet princip for 

forvaltning af aktiver. Prudent person-princippet blev indført d. 12. juni 2012 i en aftale indgået mellem 

Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension. Princippet erstattede de gamle regler for placerings- 
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og spredningskrav. Aftalen medførte dermed også at prudent person-princippet blev indført ca. tre og et 

halvt år før Solvens II, som det er en del af. (Finanstilsynet, 2014) 

 

Grundlæggende handler prudent person-princippet om, at selskaber skal tilrettelægge sine investeringer, 

således at de på bedst muligt vis varetager kundernes interesser. Dette sikres ved at pensionsselskaberne 

kun må investere i aktiver, hvor de har mulighed for at måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere 

om risiciene. I forlængelse af dette skal selskaberne løbende kunne overvåge den samlede risiko i forhold til 

deres solvensbehov.  (Forsikring og Pension, 2018) 

 

Investeringsporteføljen skal ligeledes være veldiversificeret, således at porteføljen ikke er uhensigtsmæssigt 

afhængig af bestemte aktiver, udstedere, regioner, sektorer mf. Dette skal sikre at den samlede portefølje 

altid har den nødvendige sikkerhed, kvalitet, likviditet og rentabilitet. Afslutningsvis skal investeringerne i 

aktiver der ikke omsættes på reguleret markeder (alternative investeringer), balanceres i forhold til den 

samlede investeringsportefølje, under hensynstagen selskabets forpligtigelser og solvensbehov. (Forsikring 

og Pension, 2018) 

 

Som følge af stigende interesse for området for alternative investeringer, som grundet deres art, er svære at 

måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om, udstedte Finanstilsynet i 2018 ”Vejledning om 

alternative investering og gode investeringsprocesser i lyset af prudent person-princippet”, som er 

Finanstilsynets vejledning til pensionsselskaberne. (Forsikring og Pension, 2018) 

 

Reglerne opsætter ikke specifikke anvisninger på, hvad selskaberne skal gøre for at leve op til kravene for 

princippet. Dermed er det op til det enkelte selskab at sikre, at man lever op til reglerne. Finanstilsynet mener 

dog at selskaberne bør anvende likviditets-stressanalyser på deres porteføljer. Analyserne skal udføres på 

både gennemsnitsprodukterne og markedsrenteprodukterne for en vurdering af likviditeten i forskellige 

scenarier hvilket skal sikre, at værdien og udviklingen på porteføljen kan forholdes på et stabilt niveau i alle 

scenarier. (Forsikring og Pension, 2018) 

 

4.8 Rådet for Afkastforventninger 
 
I 2018 indgik Forsikring og Pension og Finans Danmark en aftale om at nedsætte Rådet for 

Afkastforventninger. Rådet har siden 2019 har fastsat afkastforventninger og andre 

beregningsforudsætninger for pensions- og investeringsprodukter. (Forsikring & Pension og Finans Danmark, 

2021)  
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Afkastforventningerne er ikke på samme måde som Solvens II-direktivet en direkte regulering på området, 

men derimod en anbefaling udstedet af hhv. brancheorganisationen for pensionsselskaber, Forsikring og 

Pension og interesseorganisationen for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og 

investeringsfonde, Finans Danmark. Der er derfor tale om en branchestandard, som sikrer fælles 

beregningsforudsætninger til brug af pensionsprognoser og afkastforventninger.  

 

Rådet for Afkastforventninger består af tre eksperter, som alle uafhængige og valgt for en 3-årig periode.  

To gange om året fastsætter Rådet det, som beskrives som samfundsforudsætningerne. De fastsættes ud fra 

input fra Mercer, JP Morgan, State Street Global Advisors og Blackrock. For pensionsopsparer er 

samfundsforudsætningerne af stor betydning, da alle kunder en gang om året får en pensionsprognose af sit 

selskab. Denne prognose viser, hvor meget man kan forvente at få udbetalt som pensionist og er netop 

baseret på de forudsætninger, som rådet fastsætter. (Rådet for Afkastforventninger, 2021)   

 

Forudsætningerne giver et forventet afkast, standardafvigelse samt en korrelationsmatrix for 10 aktivklasser; 

stats- og realkreditobligationer, investment grade obligationer, high-yield obligationer, emerging markets 

obligationer, globale aktier, emerging markets aktier, private Equity, infrastruktur, ejendomme og 

hedgefonde. (Rådet for Afkastforventninger, 2021a) 

4.9 Delkonklusion 
 
Delkonklusionen herunder besvarer problemformuleringens første underspørgsmål.  

 
En af grundpillerne i den danske velværdssamfund er pensionssystemet, som blandt andet skal sikre et 

tiltrækkeligt forsørgelsesgrund for alle ældre. Her spiller både offentlige, kollektive og individuelle 

pensionsopsparinger en rolle.  Projektets fokus er på ordningerne som bliver håndteret af de 

markedsorienterede selskaber.  

 

Pensionsmarkedet for de markedsorienterede selskaber har gennem de seneste år oplevet en udvikling fra 

gennemsnitsrenteprodukter til markedsrenteprodukter og i dag går 2/3 af alle pensionsindbetalinger til 

markedsrenteprodukterne. Størstedelen af markedsrenteprodukterne følger livcyklusordningen, der er tæt 

relateret til den moderne porteføljeteori, som projektet er baseret på.  
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Overgangen til livscyklusproduktet betyder, at det primært er kunderne der bærer investeringsrisikoen. 

Derfor har Finanstilsynet - som ansvarlig for tilsynet med pensionsselskaberne - øget reguleringen på 

området. Reguleringen af sektoren følger Solvens II-direktivet, som alle europæiske forsikringsselskaber er 

underlagt. Det mest relevante punkt i direktivet er prudent person-princippet. Princippet sikrer, at 

selskaberne kun må investere i aktiver, hvor de kan måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om 

risiciene.  

 

Rådet for Afkastforventninger blev oprettet i 2018 af brancheorganisationerne Forsikring og Pension og 

Finans Danmark. Rådet udgiver to gange om året deres samfundsforudsætninger, som beskriver forventet 

afkast, standardafvigelse og en korrelationsmatrix for 10 aktivklasser. Pensionsselskaberne skal benytte disse 

i deres pensionsprognoser, som kundernes modtager en gang om gået.  
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5. Private equity  
 
Afsnittet har til formål at præsentere private equity som aktivklasse. Afsnittet vil give et indblik i aktivklassens 

karakteristika, herunder forklare hvordan pensionsselskaber investerer i aktivklassen, og hvordan 

værdiskabelse forsøges skabt. Gennemgangen foretages for at skabe en øget forståelse for aktivklassens 

udvikling og andel i den senere porteføljedannelse.  

  

5.1 Private equity som aktivklasse  
 
Private equity er som aktivklasse tilhørende kategorien alternative investeringer. Alternative investeringer 

er unoterede investeringer, der udgør et alternativ i forhold til de to traditionelle investeringsklasser; aktier 

og obligationer. I kategorien tilhører aktivklasser som infrastruktur, råvarer, hedgefonde, ejendomme og 

private equity. Kendetegnene for investering i alternativerne er, at de er illikvide, komplekse, 

diversificerende, har inefficiente markeder samt at de ofte har store indgangsbarrierer. (Velliv, 2021a) Mange 

af kendetegnene er tilsigtet en lang tidshorisont og er derfor oplagt som en investeringsmulighed for 

pensionsselskaberne.   

 

Private equity er den største aktivklasse inden for alternativerne med en porteføljeandel på 4,4 % i 

pensionsselskaberne. (Finanstilsynet, 2019, s. 9) Private equity er kendetegnet ved investeringer i unoterede 

papirer eller ejerandele. Investeringen af den private kapital sker derfor ikke på børsnoterede markeder og 

kan ses som en modsætning til public equity. Private equity spænder dermed bredt og indeholder alt fra buy-

out fonde, venturefonde, business angels. De primære risici for aktivklassen er ifølge Finanstilsynet 

likviditets-, forvalter, politisk-, juridisk-, model-, finansierings- og korrelationsrisiko. (Finanstilsynet, 2018) 

Som følge af prudent person-princippet er pensionsselskaberne pålagt at kunne måle, overvåge, forvalte, 

kontrollere og rapportere om disse.  

 

Selve investeringen i private equity foregår traditionelt set på tre måder. Enten ved direkte investering i 

selskabet, indirekte investering gennem en kapitalfond eller gennem fond of fonds. Gennem de senere år er 

der dog set en udvikling i, at pensionsselskaberne er begyndt at agere som bank til fondene. Det sker ved at 

selskaberne opkøber high-yield obligationer eller yder direkte lånefinansiering til fondene. (Nyholm, 2016) 

 

Fokus i dette projekt vil være på de indirekte investeringer gennem kapitalfondene på leverage buyout 

markedet (LBO). Kendetegnet for dette marked er, at kapitalfondene benytter store mængder gæld til at 

overtage en majoritetsandel i privatejede eller børsnoterede virksomheder. Selskaberne er ofte etableret på 
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markedet og har positive cashflows som søges forbedret ved optimering eller yderligere opkøb. 

(Finanstilsynet, 2018, s. 28) 

 

Selve investeringen i fonden foregår ved et kapitaltilsagn fra pensionsselskaberne og/eller de andre 

investorer. Tilsagnet er bindene for investor og kan løbende ”kaldes” af fondene når kapitalbehovet er 

nødvendigt. Dette sker eksempelvis ved due diligence og ved opkøb af virksomheder. Kapitalbehovet kan 

også opstå, når der skal betales omkostninger til managementselskabet. Managementselskabet er en del af 

kapitalfonden, og står for driften af fonden og opkøb og optimering af porteføljeselskaberne. 

Managementselskabet tager sig betalt gennem et management fee. (Hemonto, 2021) Selve 

omkostningsstrukturen bliver ikke blive analyseret, da alle tal for private equity i dette projekt er efter 

omkostninger. De løbende afkastmodeller for private equity investeringer vil heller ikke gennemgås, da der i 

projektet fokuseres på det endelige samlede afkast for aktivklassen.  

 

For at skabe en dybere forståelse for aktivklassen vil strukturen, den defineret levetid og værdiskabelsen i 

private equity fonde gennemgås.  

 

5.2 Struktur for en typisk private equity fond 

 

 

Figur 4 - Struktur for private equity fond (Ingerslev, 2020) 

 
Den typiske struktur for en private equity fond kan ses af ovenstående figur 4. Fonden er juridisk set 

organiseret som et kommanditselskab (K/S). De primære årsager til at K/S vælges som selskabets form 

skyldes først og fremmest at kommanditisternes hæftelse er begrænset til deres indskud. Kommanditisterne 
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(Limited Partner) vil være investorerne, herunder pensionsselskaber. Ved kommanditselskabet bliver 

selskabsdeltagernes begrænsede hæftelse også forenet med skattemæssig transparens. Dvs. at investoren, 

uanset hvor fonden er placeret, vil blive beskattet i hjemlandet under de gældende regler.  

 

Komplementaren (Generel Partner), som oftest er managementselskabet, hæfter ubegrænset overfor 

kreditorerne, men da det oftest er kapitalselskaber, som optræder som komplementar, kan de reelt opnå en 

begrænset hæftelse. Dog får de uanset ovenstående løsning en kompensation for den ubegrænset hæftelse, 

hvilket kan være høj forrentning af deres indskud eller vetorettigheder. (Hemonto, 2021) 

 

Alle disse regler fastlægges i K/S-aftalen, som er den overordnede forretningsplan. Heri indgår blandt andet 

kommanditselskabsaftalen, som regulerer ledelse og driften af fonden. Der vil ligeledes være en aftale om 

carried interest og omkostninger i fonden, som kan sættes op på mange måder. Dertil vil der også være en 

managementaftale, som vedrører managementselskabets udførelse af de administrative- og 

rådgivningsmæssige opgaver.  

 

5.3 Levetid for en typisk private equity fond  
 
Ifølge Vinten lever en typisk private equity fond i 10-13 år, hvorefter den likvideres. (Vinten, 2008) Den 

definerede levetid på en private equity investering er derfor anderledes end de traditionelle 

investeringstyper. Private equity markedet er som nævnt defineret som et illikvidt marked, der er præget af 

høje omkostninger ved køb og salg af ejerandele. Tidshorisonten er derfor påvirket af dette, da der skal være 

tid til at indhente disse omkostninger og samtidig forbedre selskabet, inden det skal afhændes igen. Det 

kræver en længere tidshorisont end investeringer i likvide børsnoterede markeder.  

 

Første skridt for fonden er at sikre den nødvendige kapital, hvilket sker gennem tilsagn fra investorerne. Når 

tilsagnet er sikret starter investeringsprocessen, hvor de rigtige porteføljeselskaber findes gennem udførlig 

due diligence.  

 
Inden for de første 3-5 år opkøbes porteføljeselskaberne, og kapitalen fra tilsagnene bliver investeret. 

Herefter starter selve ejerskabsperioden. Denne periode opdeles i fire faser hos EQT, som er en stor svensk 

kapitalfond; acquisition, ”100 days”, ownership og exit. (EQT, 2020)1 

 

 
1 Kilde lokaliseret på Canvas. (ikke offentlige tilgængelig) 
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1. Acquisitionsfasen er fasen, hvor opkøbet sker. Her foretages en grundig vurdering af selskabet, og 

selve finansieringen og kapitalstrukturen fastlægges. I denne fase fastlægges også en exit-plan for 

kapitalfonden.  

 

2. ”100 days” er fasen, når transaktionen er gennemført. Denne fase er enormt vigtig for hele 

ejerskabsperioden. Her skal fonden sikre, at dens strategi implementeres, fortage organisatoriske 

ændringer, sikre ensartede interesser ejer og ledelse samt at skabe en ”sense of urgency” for de 

involverede partnere. 

 

3. Ownership fasen sker i forlængelse af forgående fase. Her er fokus på at skabe en vækst i 

virksomhedens kerneforretninger og eventuelt at foretage strategiske opkøb. I denne periode skal 

cashflowet optimeres, og det samme skal balancen. 

 

4. Exit-fasen er den afsluttende fase, hvor selskabet skal afhændes og afkastet realiseres. Det sker 

typisk ved salg til en anden fond, en industriel- eller strategisk køber eller via en børsnotering. 

Ejerperioden af det enkelte porteføljeselskab er oftest på 3-7 år.  

 

Når alle porteføljeselskaberne i fonden er afhændet, kan det endelig afkast beregnes, og investorerne kan 

modtage den sidste del af deres afkast eller hele afkastet afhængig af fondes afkastsmodel.  

 

5.4 J-kurven 
 
I forlængelse af forklaringen af levetiden for en private equitys fond, er det ligeledes relevant at kigge på 

likviditeten og cashflowet i denne periode. Summen af ind- og udbetalinger til investorerne kan defineres af 

j-kurven, der er illustreret i nedenstående figur.  
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Figur 5 - J-kurven (Venture Choice, 2021) 

I starten af perioden, som defineres som opkøbsperioden, er cashflowet præget af omkostninger til blandt 

andet due diligence samt selve købesummen af selskaberne. Derfor ses et negativt cashflow typisk i de første 

par år, hvor opkøbene sker. Efter opkøbene følger en periode med optimering af selskaberne, der skal gøre 

dem mere værdifulde og salgsmodne. I takt med frasalg af porteføljeselskaberne vender kurven mod et 

positivt cashflow. Som følge af dette danner det en kurve som ligner et J. J-kurven varierer afhængigt af 

hvilken type private equity investering der er tale om. Hældningen på kurven og dermed hastigheden på 

cashflowet kan variere kraftigt fra fond til fond afhængig af deres performance.  

Denne udvikling er anderledes end de klassiske investeringer i aktier og obligationer. Investorerne har via 

deres tilsagn låst deres investering en lang periode og som først forventes at skabe afkast op længere sigt. 

Som nævnt er markedet også illikvidt, og det kan derfor være svært at få andre til at købe/overtage ens 

tilsagn. Pensionsselskaberne vil derfor kræve et merafkast for denne risiko. Det betegnes som en 

likviditetspræmie.   

For pensionsselskaberne er det i praksis vigtigt at forholde sig til J-kurven. Udformningen af kurven gør, at 

selskaberne er nødt til at time deres investeringer i private equity fonde. Det er en nødvendighed for at skabe 

et stabilt afkast for kunderne over tid, som ikke er afhængigt af en enkelt fonds køb og salg af virksomheder. 

Dermed skal investeringerne i fondene overlappe hinanden med en tidsforskydning for at holde deres 

investeringer og dermed afkastet stabilt.   

5.5 Værdiskabelse 
 
Selve værdiskabelse i private equity er en vigtig og afgørende faktor for afkastet. Grundet tidshorisonten er 

det nødvendigt hurtigt at få skabt nogle værdiskabende tiltag. Formålet med disse er selvsagt at skabe værdi 

for investorerne (kommanditisterne) og managementselskabet (komplementaren). Afkastet fra 
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værdiskabelsen bliver tildelt via løbende udbyttebetalinger fra porteføljeselskaberne, ved løbende salg af 

porteføljeselskaberne samt ved den endelige opgørelse af fonden.  

 

Som følge af en relativ kort ejerskabsperiode er private equity også kendetegnet ved et aktivt ejerskab med 

stort fokus på værdiskabelse og optimering. Værdiskabelsen i fondene kan opdeles i tre valuedrivers; 

Kapitalstruktur, indtjeningsforbedring og multiple-arbitrage. 

 

5.6 Valuedrivers 
 
Kapitalstruktur har historisk set været grundlaget for en stor del af værdiskabelsen, og er det forsat i dag, 

men dog i mindre grad. Med kapitalstrukturen i LBO refereres der til øget gearing. Kapitalstrukturen søges 

optimeret og sker i forlængelse af Miller og Modiglianis teorier. Teorien tilsiger at øget gearing alt andet lige 

øger værdien af selskabet. Det sker som følge af rentefradraget der skaber et skatteskjold. Skatteskjoldet 

medvirker til, at selskabet vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger falder (WACC). Som følge af en 

lavere WACC falder afkastkravet til fremmedkapitalen, og derfor stiger selskabets værdi ifølge teorien. En 

forøget gældssætning medvirker dog også til en højere finansiel risiko, og dette medfører et højere afkastkrav 

fra investorerne. (Brealey, Myers, & Allen, 2020, s. 451-467) 

 

For at finde den optimale gældsandel benyttes trade-off teorien. Teorien sammenholder værdien af 

virksomheden med gælden. En virksomhed bør optage gæld, indtil konkursomkostningerne overstiger 

værdien af skatteskjoldet. Den statiske afvejningsteori tilsiger, at meget profitable virksomheder bør vælge 

en høj gældsandel og omvendt vil mindre profitable virksomheder vælge en lavere gældsandel. (Brealey, 

Myers, & Allen, 2020, s. 483) 

 

Indtjeningsforbedring er det andet forhold, som har indflydelse på værdiskabelsen. Indtjeningsforbedrende 

forhold har til formål at øge EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciation and amortization) og her 

er operationelle og strategiske tiltag de mest benyttede.  

 

Ifølge forelæsningsmaterialet fra EQT (EQT, 2020)2 stammer 96 % af deres historiske realiseret værdiskabelse 

fra øget salg, optimering af marginer og strategiske repositioneringer. Dette sker gennem en udvikling af 

virksomhedens kernekompetencer. Her kan tilkøb og frasalg også være en oplagt mulighed. Det aktive og 

koncentrerede ejerskab medfører også, at der er en øget support til både ledelsen og bestyrelsen i 

 
2 Kilde lokaliseret på Canvas. (ikke offentlige tilgængelig)  
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selskaberne og kortere beslutningsprocesser. Ofte ses det, at kapitalfonden indsætter egne folk eller 

industrieksperter i både CEO-rollen og eller bestyrelsen til at implementere nye tiltag og sætte gang i 

væksten.    

 

Multiple-arbitrage er den tredje valuedriver, og defineres som en positiv udvikling af selskabets værdi, uden 

nogle nævneværdige operationelle ændringer. I 90´erne var multiple-arbitrage kendetegnet som godt 

købmandskab på inefficiente markeder. Her handlede det om at købe billigt og sælge dyrt, eksempelvis målt 

på en EV/EBITDA multiple. Dengang var markedet for private equity mindre og markedet derfor mere 

inefficient, og derfor var der større mulighed for at finde et selskab, der var prissat for lavt. Private equity 

markedet har i dag udviklet sig til at være et stort marked, som er præget af høj konkurrence mellem mange 

professionelle virksomheder. Det har også medført mere efficiente markeder, hvilket medvirker til at 

værdiskabelsen i større grad skal findes i de to andre punkter som beskrevet ovenfor.  

 

5.7 Corporate governance   
 
Betydningen af corporate governance har en stor betydning for værdiskabelsen i porteføljeselskaberne. Den 

overordnede betegnelse for corporate governance er de mekanismer, relationer og processer som styrer og 

kontrollerer selskabet. Ved god corporate governance skabes ensrettede interesser for selskabets 

stakeholders og dermed minimere interessekonflikter. (Corporate Governance, 2021) 

 

Der findes flere forskellige værktøjer, som kan benyttes for at opnå en god corporate governance. Det aktive 

og koncentreret ejerskab udgør en vigtig rolle. Det reducerer risikoen for forskelligartet interesser, da ejer 

og ledelse oftest har samme forventninger til virksomhedens udvikling. Derudover indsættes ofte en eller 

flere bestyrelsesmedlemmer, som har en industriel og ofte international erfaring for de relevante brancher. 

Det skaber en bestyrelse som ikke kun fungerer som et kontrolorgan, men også som et solidt supplement til 

ledelsens opgaver.  

 

Det aktive ejerskab suppleres ofte af incitamentsprogrammer. Her tildeles ledelse og eventuelt 

nøglepersoner aktier og/eller optioner i selskabet for at skabe øget incitamentet for succes. Ofte kræves det 

at personerne selv indskyder et større beløb i virksomheden, således at de får ”hånden på kogepladen”. 

Incitamentsprogrammerne ses ofte omtalt i medierne ved succesfulde virksomhedssalg, hvor beløbene som 

de medvirkende tjener, kan virke høje. Den ændrede kapitalstruktur medfører øget gearing og kan ligeledes 

medvirke til en forbedret corporate governance. Det sker da en høj gældssætning fører til højere rente- og 
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afdragsbetalinger. Det resulterer alt andet lige i en mindre likviditet, som dermed giver ledelsen færre 

muligheder for dårlige investeringer. 

5.8 Delkonklusion 
 
Delkonklusionen besvarer problemformuleringens andet underspørgsmål.  

Private equity er den største aktivklasse inden for alternative investering og har en andel på 4,4 % i 

pensionsselskabernes investeringsporteføljer. Private equity kan ses modsætningen til public equity og tæller 

investeringer som buy-out font, venture fonde og business angels. Fokus for projektet er på LBO-fondene, 

som benytter store mængder gæld til at købe majoritetsandele i virksomheder. Den øgede gearing i 

selskaberne medfører et højere afkastkrav. Investeringerne i disse fonde er derudover illikvide, og derfor 

kræver pensionsselskaberne en præmie for dette.  

 

Investeringen foregår gennem en fond hvor, pensionsselskabet kun hæfter for det givne tilsagn. Igennem 

fonden foretager managementselskabet opkøbene af porteføljeselskaberne. Fonden har en defineret levetid 

på 10-13 år, og er derfor tvunget til hurtig værdiskabelse. Værdiskabelsen sker gennem et aktivt og 

koncentreret ejerskab, hvor de tre valuedrivers, kapitalstruktur, indtjeningsforbedring og multiple arbitrage, 

har stor betydning. Dertil sikrer god corporate governance ensrettede interesser for alle selskabets 

stakeholders, hvilket skaber grundlaget for vækst i værdiskabelsen. Værdiskabelse i selskaberne, kombineret 

med illikviditetspræmien bør tilsammen sikre et højere afkast end de traditionelle investeringsklasser.  
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6. Analyse af porteføljesammensætning 
 
I følgende afsnit vil grundlaget for analysen gennemgås. Benchmark til porteføljesammensætning vil 

beskrives, hvorefter der følger en analyse af, hvordan pensionsselskaberne sammensætter deres porteføljer 

i praksis. Forudsætninger og begrænsninger for analysen vil ligeledes blive forklaret. I anden del af afsnittet 

vil datasættet gennemgås.  

 

6.1 Benchmark 
 
Porteføljesammensætning søger en portefølje med middel risiko og 15 år til udbetaling.  Denne 

porteføljesammensætning vurderes som en standardportefølje, der er relevant for mange af 

pensionsselskabernes kunder. Det er en risiko der er anbefalet af selskaberne. (PFA, 2021) Horisonten 

betyder også, at porteføljerne for livscyklusproduktet ikke er påvirket af nedjusteringen af risikoen.   

 

Som nævnt bliver PFA, Danica og Vellivs porteføljer brugt som benchmark. De tre selskaber er valgt, da de er 

de tre største pensionsselskaber, og samlet set står for ca. halvdelen af markedsandelen på 

pensionsmarkedet. (Forsikring og Pension, 2019) Der vil løbende ske sammenligninger i forhold til 

aktivallokeringen i selskaberne samt deres måde at konstruere deres balanceprodukter på.  

 

Af nedenstående figur 6 fremgår benchmark porteføljernes aktivallokering ud fra middel risiko og 15 år til 

pension.  

 

Figur 6 - Benchmark porteføljerne (egen tilvirkning) 

 

6.2 Porteføljesammensætning i danske pensionsselskaber 
 
Porteføljesammensætningen i de danske pensionsselskaber håndteres på forskellige måder. Derfor vil 

kunden opleve, at en investering i middel risiko med 15 år til pension ikke investeres på samme måde i de 

respektive selskaber. Fælles for selskaber er dog, at investering i et livscyklusprodukt er sammensat af flere 

underliggende investeringsfonde. De underliggende fonde kombineres og danner samlet set en 

investeringsfond, der passer til risikoen.  
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De mest benyttede underliggende investeringsfonde betegnes som lav/defensiv risiko, middel/mix risiko og 

offensiv/høj risiko.  

 

Hvis man i PFA investerer sine midler i middel risiko, vil fordelingen således være, at 25 % af midlerne placeres 

i lav risiko fonden og 75 % af midlerne placeret i høj risiko fonden. Dermed benytter de to underliggende 

fonde til at skabe porteføljen for middel risiko. Investeringen i høj risiko fonden vil løbende blive nedtrappet 

til ca. 30 %, når man går på pension og dermed følger livscyklusordningen. (PFA, 2021)  

 

Danica Pension benytter en kombination af tre fonde. Vil investering i middel risiko med 15 år til pension, vil 

fordelingen være følgende: 13 % i defensiv, 40 % i mix og 47 % i offensiv. Mod pensionstidspunktet vil en 

større del blive allokereret fra offensiv og mix til den defensive fond.   

 

Velliv er modsat de andre selskaber mere tilbageholden i forhold til deres informationer om den 

mellemliggende fordeling af midlerne. Velliv opdeler deres fordeling i det de kalder risikoreducerende aktiver 

og afkastaktiver. De risikoreducerende aktiver indeholder stats-og realkreditobligationer, investment grade 

obligationer, high yield obligationer, emerging markets obligationer, infrastruktur og ejendomme. 

Afkastaktiverne er globale aktier, emerging markets aktier, private equity og hedgefonde. Ved middel risiko 

og 15 år til pension er fordelingen 25 % i de risikoreducerende aktiver og 75 % i afkastaktiverne. (Velliv, 2021) 

Det antages at Velliv, på bagrund af ovenstående, følger en sammensætning som PFA med 2 underliggende 

fonde.  

 

6.3 Forudsætninger og begrænsninger  
 
En generel forudsætning for porteføljesammensætningen følger Finanstilsynets forventning. De forventer 

overordnet set, at selskaberne har en investeringsstrategi, som tager stilling til, hvilke investeringsaktier der 

må indgå i porteføljen, og hvad den maksimale vægtning af disse må være.  I porteføljesammensætning skal 

der derfor tages højde for dette, således at få aktiver ikke har en for høj vægt i forhold til risikoen eller 

eksempelvis likviditeten.  

 

En porteføljesammensætning der udelukkende fokuserer på maksimering af afkast, kan skabe en portefølje 

med ekstreme vægte på få aktiver. Det kan også medføre, at pensionsselskabet skal short-sælge nogle 

aktiver. Short-selling betyder, at man sælger en aktie, som man har lånt mod betaling. Pensionsselskabet vil 

dermed påtage sig kreditrisiko, idet man spekulerer i et kursfald. Omvendt vil en kursstigning føre til et tab 

og i yderste konsekvens kan selskabet have problemer med at købe aktien tilbage. Netop denne risiko vil 



Side 39 af 75 
 

kunderne, og dermed investorerne, have svært ved at forholde sig til, og derfor er det meget få 

pensionsselskaber, som benytter sig af den mulighed. De få der benytter det, gør det i mindre grad. Tidligere 

undersøgelser viser, at PFA, Danica Pension og Velliv ikke benytter sig af short-selling og derfor indsættes en 

begrænsning på porteføljen om at andele i aktiverne ikke må være mindre end 0. (Finansforbundet, 2021) 

(Børsen, 2018) 

 

6.4 Datasættet 
 
I anden del af dette afsnit vil datasættet fra JP Morgan blive gennemgået. Valget af aktivklasserne til 

porteføljeoptimeringen bliver forklaret, inden der foretages en justering af afkastforventningerne til disse.  

 

6.5 Data – JP Morgan 
 
Grundlaget for analysen skal findes i en rapport fra JP Morgan. En gang om året udgiver JP Morgan en rapport, 

hvori de beskriver deres forventninger til det langsigtede kapitalmarked. Rapporten for 2021 er nr. 25 i 

rækken. (JP Morgan, 2021) 

 

I rapporten estimeres forventede afkast, volatilitet samt en korrelationsmatrix for 36 forskellige aktiver. 

Rapporten udgives til institutionelle og professionelle investorer og beror dermed på høj kvalitet. Rapportens 

estimater for den fremtidige volatilitet og korrelationer er baseret på 14 års historisk data. JP Morgan 

argumenter for, at deres model har indarbejdet sandsynligheden for recession og dermed er deres årlig 

justering af risikoestimaterne minimale. Dertil indarbejder de også strukturelle ændringer i deres estimater. 

Afslutningsvis vil estimaterne blive stresstestet og renset for eventuelle outliers. (JP Morgan, 2021, s. 103)  

 

At ovenstående forventning om at sandsynligheden for recession er indarbejdet, er med til at styrke 

modellen, da det netop er et af kritikpunkter af den moderne porteføljeteori, at modellen ikke opfanger 

ukendte og nye variabler. Det kan dog diskuteres, hvorvidt det er muligt at indregne disse sandsynligheder i 

forventningerne. JP Morgan offentliggør ikke hele baggrunden for deres estimater, men det antages, at de 

benytter en udvidet faktormodeller til estimeringen. 

 

I forhold til de alternative aktivklasser er JP Morgan nødt til at benytte en anden metode, da data ikke kan 

indsamles på samme måde som de traditionelle aktivklasser, idet der ikke er et underliggende investerbart 

indeks. Estimaterne for de alternative aktivklasser er derfor et skøn fra JP Morgan over branchens 

gennemsnit fratrukket administrationsgebyrer. Afkastfordelingen på de alternative investeringer er dog 
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ifølge JP Morgan signifikant bredere end på de traditionelle aktivklasser, og derfor skal gennemsnittet 

benyttes varsomt. (JP Morgan, 2020a) 

 

I rapporten beskriver JP Morgan, at deres matrixer for forventningerne kan benyttes til at udvikle en 

strategisk aktivallokering, forstå risiko/afkast forholdet inden for aktivklasser og regioner. Dertil er deres 

forventninger ikke designet til kortsigtede allokeringsbeslutninger. Deres antagelser er derimod konstrueret 

og kalibreret til strategisk aktivallokering på en investeringshorisont på 10-15 år og passer derfor godt til 

projektets formål. (JP Morgan, 2021, s. 117) 

 

6.6 Datasættet 
 
Selve datasættet fra JP Morgan indeholder 36 forskellige aktiver. Aktiverne er fordelt over tre kategorier; 

obligationer, aktier og alternativer. For hver aktivklasse er det forventede afkast for 2021 (compound return), 

det aritmetiske afkast, den annualiseret volatilitet samt compound return for 2020, estimeret. Derudover 

estimeres en korrelationsmatrix for alle aktivklasserne.  

 

Af ovenstående nøgletal benyttes forventede compound return for 2021 og forventet volatilitet. Compound 

return benyttes, da det medtager rentes renteeffekten, hvilket har en stor betydning grundet den lange 

investeringshorisont. Den estimerede volatilitet benyttes som indikation for risikoen på aktivklasserne.  

 

6.7 Valg af aktivklasser 
 
For at skabe en portefølje som er forstålig og overskuelig foretages en udvælgelse mellem de 36 aktivklasser 

som JP Morgan har estimeret på. Valget af aktivklasser sker ud fra at den endelige portefølje skal være 

repræsentativ ift. de 10 aktivklasser, som Rådet for Afkastforventninger benytter. Netop de 10 aktivklasser 

benyttes når Rådet udsender deres samfundsforudsætninger, som pensionsselskaberne benytter til 

beregning af pensionsprognoser for kunderne. De 10 aktivklasser skaber ligeledes en portefølje der vurderes 

at være veldiversificeret og tilmed realistisk i forhold til porteføljerne som observeres i praksis.   

 
Obligationer 

Rådet for Afkastforventninger benytter fire obligationstyper i deres beregninger; Stats- og 

realkreditobligationer, Investment grade obligationer, High-Yield obligationer og Emerging markets 

obligationer.   
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I porteføljesammensætningen benyttes derfor følgende obligationer for at skabe et repræsentativt billede 

af hele obligationsmarkedet; Danish Government Bonds, Danish Mortgage Bonds, Euro Inv Grade Corp Bonds 

hedged, U.S. High Yield Bonds hedged og Emerging Markets Local Currency Debt.  

 

Aktier 

Rådet for afkastforventninger benytter to aktietyper i deres beregninger: Globale aktier og Emerging markets 

aktier.  

 
I porteføljesammensætning benyttes en blanding af European Large Cap og Developed World Equity, som 

indikation for Globale aktier, mens Emerging markets benyttes for Emerging markets.  

 
Alternativer 

De resterende fire aktivklasser findes under kategorien alternativer. Her indgår Private equity, Infrastruktur, 

Ejendomme og Hedgefonde.  

 
I porteføljesammensætningen benyttes Private equity, European ex-UK Core Real Estate, Global Core 

Infrastructure og Diversified Hedge Funds hedged, som indikator for de forskellige aktivklasser.  

 
Det kan diskuteres, hvorvidt ejendomme tilhører kategorien alternative investeringer. Officielt set er det 

selskabernes egen vurdering og derfor behandles de forskelligt. JP Morgan behandler eksempelvis 

ejendomme som værende en alternativ investeringsklasse, mens Finanstilsynet i deres rapporter ikke 

medtager ejendomme som en alternativ investering. (Finanstilsynet, 2016, s. 6)  

 

I dette projekt har valget omkring ejendomme ingen betydning for porteføljerne. Den endelige porteføljes 

aktivklasser kan ses nedenfor, hvor JP Morgans forventninger til afkast og volatilitet også fremgår.   

 

 
Figur 7 - Afkast og volatilitet fra JP Morgan (Bilag 1) 



Side 42 af 75 
 

 

6.8 Justering af afkastforventninger 
 
Inden optimeringerne kan påbegyndes, foretages der nogle justeringer til afkastforventningerne. Det gøres, 

da de forventede afkast fra JP Morgan, skaber nogle porteføljer der ikke lever op til forudsætningen omkring 

en strategi, der tager stilling til vægtningen af aktivklasserne. Dette kommer til udtryk ved beregningen af 

MVP. Her vil porteføljen, såfremt afkastene fra JP Morgan benyttes, allokere alle midlerne til 

realkreditobligationerne, da aktivklassens afkast i forhold til risikoen vurderes meget højt. I en sådan 

situation vil gearing af porteføljen være mere attraktivt en diversifikation. Dette er både i modstrid med den 

moderne porteføljeteori samt virkeligheden, da gearing kun benyttes i lav grad i pensionsselskaber. Af de 

årsager følger en justering som nedenfor vil blive beskrevet aktiv for aktiv. Der ville ikke laves justeringer på 

den forventede volatilitet for aktiverne. Her vil JP Morgans estimater forsat blive anvendt og ligeledes vil 

korrelationsmatrixen.  

 

Nedenfor ses resultatet af de justeret forventede afkast for aktivklasserne samt aktivernes volatilitet, og 

hver aktivklasse blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

 
Figur 8 - Justeret afkastforventninger (egen tilvirkning) 

 
Danish Mortgage Bonds 

For de danske realkreditobligationer benyttes Danske Invests investeringsforening, Danske Lange 

Obligationer, som grundlag for det forventede afkast. Den effektive rente for foreningen er 0,31 %. (Danske 

Invest, 2021)  

 

Den effektive rente benyttes ikke alene som det forventede afkast, da der også indregnes en roll-down effekt. 

Effekten af strategien medregnes, da det forventes og antages at pensionsselskaberne i visse tider vil benytte 

strategien.  
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Roll-down strategien er baseret på reglen om, at renten og kursen på obligationer bevæger sig modsat af 

hinanden. Det vil sige, at stiger renten, så falder kursen og omvendt. Kort sagt, så kan gevinsten opnås ved 

at købe længere løbende obligationer, som på grund af løbetiden, har en højere rente og sælge dem før tid. 

(Shor, 2021)  

 

En nødvendighed for strategien er en normal eller stejl rentekurve. Hvis man her køber en obligation, vil man 

i perioden man ejer obligationen modtage kuponrenten. Obligationer stiger i pris/kurs, jo tættere de kommer 

på udløb. Det vil den gøre, da obligationen foretager kuponbetalinger i hele sin levetid og jo tættere på udløb, 

jo færre rentebetalinger vil den foretage. Som et resultat vil prisen stige. Ligeledes vil obligationer med 

tættere til udløb generelt set være mindre volatile og have en kortere løbetid end nyudstedte obligationer, 

hvilket også styrker prisen. Ved at sælge før tid kan man derfor også opnå en højere kurs og samlet set er 

man rullet ned af rentekurven. Strategien er især benyttet i lavrente miljøer. (CFI, 2021) 

 

For danske realkreditobligationer vurderes effekten til 0,02 %. Samlet set giver det et forventet afkast på 

0,33 %.  

 

Euro Inv Grade Corp Bonds hedged 

Grundlaget for det forventede afkast for investment grade obligationerne findes ved Danske Invest 

investeringsforening, Euro Investment Grade-Obligationer. Foreningen har en effektiv rente på 0,64 %. 

(Danske Invest, 2021a)  

 

For obligationstyperne der har en højere risiko end stats- og realobligationer, skal der tilføjes et risikotillæg. 

Det sker ved et misligholdelsestillæg (loss rate). Da investeringsforeningerne ikke opgør disse, benyttes S&P 

estimater for default ratings som måles på udsteders rating. Default raten, som kommer fra default ratingen 

kan ikke sammenlignes med loss raten. Der er en forskel mellem de to, hvilket skyldes en recovery rate. Det 

vil sige, at ud af de virksomheder som misser betalingerne, vil nogle af dem overleve og blot tilbagebetale 

deres ydelse for sent. Dermed er pengene ikke tabt for investorerne. Recovery raten skal fratrækkes fra 

default raten, der i sidste ende giver loss raten og dermed misligholdelsestillægget.  

 

Da Investment grade investerer fra rating BBB- og op anvendes S&P default rate for rating BBB som estimat. 

Den udgør 0,11. (S&P Global , 2019) 
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Recovery rate sættes fast til 40 % for alle typerne, da det er gennemsnittet for langsigtede obligationer hos 

S&P. (S&P Global, 2020) Det kan diskuteres, hvorvidt den er forskellig for obligationstyperne. Da data for 

dette er utilgængeligt og betydning er af mindre grad fastholdes den samme procentsats.  

 

Dermed er loss rate for Investment grade 0,07 % som fratrækkes den effektive rente på 0,64 %. Dertil 

tillægges roll-down effekten som antages til 0,06 %, hvilket giver et forventet afkast på 0,63 %.  

 

U.S. High Yield Bonds hedged 

Grundlaget for High Yield er investeringsforeningen, Global High Yield Bonds. (Danske Invest, 2021b) 

 

Foreningen har en effektiv rente på 4,52 % og investerer i obligationer med en rating lavere end BBB-. S&Ps 

vurdering af default rate for rating B er 1,49 %. Derfra fratrækkes de 40 % og det giver en loss rate på 0,89 

%.  

 

Da fonden investerer i globale obligationer, foretages en mindre korrektion i forhold til valutaen. Det gøres, 

da den effektiv rente er i lokal valuta. Den amerikanske rente er højere end den europæiske, da det forventes, 

at dollaren falder i værdi. Derfor korrigeres denne med 0,15 %. (Euroinvester, 2020)  

 

Roll-down effekten antages til 0,27 % og det givet et forventet afkast på 3,75 %.  

 

Emerging Markets Local Currency Debt 

Danske Invests investeringsforening, Emerging Markets Debt Hard Currency, benyttes som grundlag. 

Foreningen har en effektiv rente på 4,58 % og investerer i obligationer med større risiko og en rating på BBB 

eller lavere. (Danske Invest, 2021c) 

 

Valutarisikoen vurderes højere for Emerging Markets, da en større del af investeringen er via dollar og 

antages til 0,35 %.  

 

Der benyttes samme loss ration, som High Yield og roll-down effekten vurderes til 0,21 %. Det giver et 

forventet afkast på 3,55 %.  
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Developed World Equity 

Developed aktier er benchmark for det generelle og brede aktiemarked. Der findes mange måder at estimere 

fremtidige afkast på. I dette projekt vurderes det ud fra andre studier. Afkastet vurderes ved at undersøge 

tidligere afkast samt at vurdere forecast fra anerkendte investeringsselskaber. Bondie, Kane og Marcus har i 

bogen: Investments (Bodie, Kane, & Marcus, 2021, s. 148), foretaget et studie over afkast i perioden 1900-

2017 på aktiemarkederne. Gennemsnittet for perioden på 117 år var 7,4 %. 

 

Ifølge BlackRock vurderes det fremtidige afkast for developed markets til at være 7 %, mens Vanguard 

forudser afkastet i intervallet 7-9 %. Både JP Morgan, Morningsstar og Research Affiliates vurderer afkastet 

mindre og mellem 5-6,3 %. Deres forudsigelser er primært baseret på en 10-årig. eller 10-15-årig horisont. 

(Morningstar, 2021) Det vurderes realistisk at tillægge en smule mere i forventet afkast, grundet den længere 

tidshorisont for pensionsselskaberne.  

 

For Developed World Equity fastsættes det forventede afkast til 7,3 %, ud fra en vurdering af både historiske 

afkast og fremtidige forventninger.  

 

European Large Cap:  

For European Large Cap vurderes afkastet en smule højere end Developed Markets, men samtidig kan det 

også ses af aktivklassens volatilitet, at risikoen er højere. Det forventede afkast vurderes til at være en smule 

større end Developed markets og fastsættes til 7,5 %.  

 

Emerging markets: 

For Emerging markets vurderes risikoen igen højere en Large Cap og dermed antages også et højere forventet 

afkast. Det forventede afkast vurderes til 7,95 %.  

 

Private equity: 

Da private equity som nævnt tilhører aktivklassen alternative investeringer, kan historiske data ikke 

indhentes på samme måde som for de traditionelle aktivklasser. Derfor er investeringsselskabernes 

forventninger til disse aktiver baseret på deres bedste skøn.  

 

Det forventede afkast for private equity fastsættes til 8,1 %. Selve aktivklassen er delvis sammenlignelig med 

aktier, målt på korrelationer samt volatilitet. Der skal dog tillægges en likviditetspræmie. Præmien er et 
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udtryk for den ekstra risiko, som investoren påtager sig ved at holde på et illikvidt aktiv, der i perioder kan 

være sværere at komme af med.  

 

European ex-UK Core Real Estate: 

Ejendomsinvesteringer kan variere meget afhængig af ejendomstype samt beliggenhed. Aktivklassen er 

placeret mellem aktier og obligationer målt på risiko og afkast.  

 

Det forventede afkast for ejendomme nedjusteres en smule i forhold til JP Morgans forventning. Det sker 

med baggrund i Rådet for Afkastforventninger forventning til ejendomme. På mellemlangsigt, 6-10 år, 

forventer Rådet for Afkastforventninger et afkast på 4,8 %. Til dette tilføjes et mindre tillæg på 0,1 %, da 

horisonten for porteføljen er længere. Derfor er det forventede afkast 4,9 %.  

 

Global Core Infrastructure: 

For infrastruktur benyttes igen en forventning til afkastet som ligger mellem JP Morgans forventning på 6,4 

% og Rådets på 6,1 %. Det forventede afkast fastsættes til 6,2 %.  

 

Diversified Hedge Funds hedged: 

Investering i Hedgefonde kan ske på mange måder og er meget afhængig af fondens strategi. Generelt set 

benytter pensionsselskaber i meget lav grad muligheden for investering i Hedgefonde.  

JP Morgans forventede afkast fastholdes derfor på 2,7 %.  

 

6.9 Risikofri rente  
 
Som indikation for den risikofrie rente benyttes den 3-måneders CITA rente, der oftest benyttes som 

reference for swap-renten. (Nationalbanken, 2013) 

 

CITA-renten fastsættes til -0,37 %. (DFBF, 2021) I projektet fastsættes dog en antagelse om, at denne rente 

på længere sigt forventes at være omkring 0 %. Derfor antages den risikofrie rente til 0 % og vil blive benyttet 

gennem projektet.  
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7. Første optimering – Optimal portefølje vurderet på korrelationer 
 
I det kommende afsnit følger en introduktion til analysens første optimeringer. Første og anden optimering 

er relateret til hinanden, og denne sammenhæng vil blive forklaret. Herefter vil optimeringen der foretages 

i Excel forklares, hvorefter porteføljerne gennemgås.  Optimeringen foretages primært på baggrund af de 

foregående afsnit, hvor input til modellen er klarlagt.  

 

7.1 Sammenhæng mellem første og anden optimering  
 
Samlet set vil de to optimeringer besvare problemformuleringens tredje underspørgsmål i delkonklusionen 

efter anden optimering.  

 

Begge optimeringer bliver dannet på baggrund af den moderne porteføljeteori. Ved første optimering 

ændres der igen på de forventede afkast. De forventede afkast ændres således, at alle aktiverne har samme 

risikojusteret afkast. Det betyder at volatilitet og korrelationerne fastholdes. Første optimering sker derfor 

på baggrund af de langsigtede korrelationer for at skabe en klar forståelses af korrelationernes betydning i 

den optimale portefølje.  

 

Ved anden optimering benyttes de fundne forventede afkast fra seneste afsnit. Her sker optimeringen med 

baggrund i både forventet afkast, risiko og korrelationerne for at sammensætte en optimal portefølje ud fra 

den moderne porteføljeteori. Her vil også foretages en sammensætning af en endelig fond baseret ud fra de 

fundne porteføljer.   

 

7.2 Optimering i Excel 
 
Optimeringen af porteføljerne foretages i Excel ved brug af Solver-funktionen. Porteføljen vil i første 

optimering ske ud fastsatte afkastkrav. Første afkastkrav fastsættes til 4,2 %, da det vurderes som 

minimumsafkastet, som en investor vil kræve i forhold til risikoen. Optimeringen skal derfor opnå 

afkastkravet og forsøge at minimere variansen mest muligt jævnfør den moderne porteføljeteori. 

Afkastkravet vil gradvis stige med 0,4 %point. Grundet den store følsomhed ved brug af Solver-funktionen, 

er den foregående portefølje altid anvendt som udgangspunkt for den næste, for at skabe det mest realistiske 

og sammenlignelige resultat.  

 

Med udgangspunkt i det stigende afkastkrav er der konstrueret porteføljer for en række porteføljer, som 

tilsammen skaber en efficient rand som ses nedenfor. 
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Figur 9 - Efficient rand, første optimering (egen tilvirkning) 

 

7.3 Porteføljerne for livscyklusproduktet 
 
Af nedenstående ses et udsnit af resultaterne for porteføljerne samt en oversigt over korrelationerne. 

Analysen ser på fordelingen af vægtene til de forskellige aktivklasser og baggrunden herfor. Alle porteføljerne 

kan ses af det vedhæftede excel-ark.  

 

 

Figur 10 - Optimeret porteføljer, første optimering (egen tilvirkning) 
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Figur 11 - Korrelationer fra JP Morgan (bilag 1) 

 

Som nævnt har den første portefølje et afkastkrav på 4,2 % og er porteføljen er placeret som nederste på 

den efficiente rand. I denne portefølje allokeres alle midlerne til stats- og realkreditobligationerne og de 

alternative investeringer. Årsagen er, at optimeringen søger en optimal diversifikation mellem 

aktivklasserne, men som samtidig skal indeholde aktiver, der sikrer at afkastmålet opnås. Den optimale 

kombination til dette i de første tre porteføljer sker primært ved at kombinere obligationer og alternativer. 

Netop korrelationerne mellem stats- og realkreditobligationerne og alternativerne er også negativt 

korreleret, hvilket giver en diversifikationseffekt, som er positiv.  

 

Udviklingen gennem porteføljerne følger i høj grad forsat en fordeling mellem de sikre obligationer og 

alternativerne. I takt med der søges en højere risiko, stiger andelen dog i emerging markets aktier. I jagten 

på det høje afkastkrav kan det observeres, at allokeringen tager mindre højde for diversifikationen, men 

alene fokuserer på afkastet. Derfor falder den efficiente rand også ud.  

 

Den optimale portefølje for denne optimering skal findes ved porteføljen med den højeste sharpe ratio. 

Derfor er porteføljen med forventet afkast på 6,6 % den optimale med en sharpe ratio på 2,13 %.  

 

Grundlaget for anden optimering er dermed lagt, og aktivklasserne med gode diversifikationseffekter vil 

selvfølgelig have en fordel i anden optimering. I anden optimering vil det forventede afkast dog spille en 

større rolle og kan derfor påvirke sammensætningen.  
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8. Anden optimering – Uden begrænsninger 
 
Afsnittet skal som benævnt læses i forlængelse af første optimering. Afsnittet har til formål at konstruere en 

optimal investeringsportefølje på baggrund af den moderne porteføljeteori. I afsnittet vil porteføljerne for 

optimeringen gennemgås, inden fonden konstrueres.  

 

8.1 Optimering i Excel 
 
Optimeringen foretages forsat i Excel ved brug af Solver-funktionen. Først er MVP beregnet. Ud fra denne 

beregnes de følgende porteføljer, hvor der sker en gradvis stigning i standardafvigelsen på 0,4%point. Solver 

er dermed benyttet til at maksimere afkastet ud fra en given standardafvigelse. Grundet den store følsomhed 

ved brug af Solver-funktionen, er den foregående portefølje altid anvendt som udgangspunkt for den næste, 

for at skabe det mest realistiske og sammenlignelige resultat.  

 

Med udgangspunkt i den stigende standardafvigelse er der konstrueret porteføljer fra den minimale risiko til 

den maksimale risiko og dermed skabt en efficient rand.  

 

 
Figur 12 - Efficient rand, anden optimering (egen tilvirkning) 

 

8.2 Porteføljerne for livscyklusproduktet 
 
Af nedenstående figur ses et udsnit af resultaterne for porteføljerne. Analysen ser nærmere på fordelingen 

af vægtene til de forskellige aktivklasser og baggrunden deraf. Alle porteføljerne kan ses af det tilhørende 

excel-ark. 
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Figur 13 - Optimeret porteføljer, anden optimering (egen tilvirkning) 

 
I MVP søges der efter det første punkt på den efficiente rand og porteføljen med den laveste risiko på randen. 

Her ser vi en stor del af vægtene allokeres til danske realkreditobligationer, hvilket giver god mening, da 

aktivklassen har den laveste volatilitet.  

 

Aktivklassen med den næstlaveste volatilitet er danske statsobligationer, som dog har et lavere forventet 

afkast end danske realkreditobligationer, og dermed bør være mindre attraktive at medtage i en portefølje. 

De danske statsobligationer indgår alligevel stadig med 4 % i MVP, hvilket i stedet skyldes korrelationerne, 

hvor diversifikationsmulighederne for begge obligationstyper er gode. MVP er dog den eneste portefølje som 

statsobligationerne tildeles en vægtning i, da allokeringen, i takt med stigende risiko, sker til andre 

aktivklasser.  

 

I MVP er 14 % allokeret til ejendomme og generelt, gennem alle porteføljerne, er en stor del afsat til 

ejendomme. Ejendomme er i optimeringen populære af flere årsager. Deres volatilitet er placeret ca. i midten 

i forhold til obligationer og aktier og udgør derfor en mellemting mellem de to traditionelle aktivklasser. Af 

den årsag er de et populært valg i porteføljerne med lav/mellem risiko, da de langt hen ad vejen er den 

risikobærende aktivklasse, inden aktierne overtager andelen ved stigende risiko. Dertil er korrelationerne 

også en vigtig pointe for ejendomme. Ejendomme er stærkt negativt korreleret med realkreditobligationerne 

(-0,43) og skaber derfor en stor diversifikationseffekt på porteføljerne. Det er en af de primære årsager til, at 

realkreditobligationerne og ejendomme får vægtet en stor del af porteføljen til netop de to aktivklasser.  

 

Hedgefondene opnår, grundet deres lave volatilitet og negative korrelation med obligationerne, også en pæn 

andel af vægtene i lavrisikoporteføljerne. Hedgefondene har et forventet afkast på 2,7 %. I takt med stigende 

risiko og jagten på højere afkast bliver deres andel dog meget hurtigt udvandet til fordel for infrastruktur, 

der har højere forventet afkast samt lavere korrelationer med aktierne i forhold til hedgefondene.  
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I takt med at man bevæger sig længere op af den efficiente rand i spændet mellem 4,95 %-10,55 % på 

standardafvigelse, ses en ekspotentiel stigning i flere af de mere risikofyldte obligationer og aktier. 

Realkreditobligationernes andel falder og bliver i stedet allokeret til emerging markets obligationer samt 

large cap aktier. Infrastrukturen oplever ligeledes en fremgang, mens ejendomme konsekvent tildeles ca. 20 

% af andelen i intervallet. High yield obligationerne oplever også en fremgang, men bliver på trods af det 

højere forventede afkast delvist udkonkurreret til fordel for emerging markets obligationerne. Dette skyldes 

igen korrelationerne, hvor high yield obligationerne er stærkere korreleret med aktierne samt ejendomme, 

end emerging markets er.   

 

På den sidste del af randen i intervallet 10,55 %-16,55 % kommer de mest risikofyldte porteføljer i spil. Her 

ses en tydelig udvikling i at optimeringen favoriserer aktiverne med højere forventede afkast, og deraf aktiver 

med en højere volatilitet, såsom emerging markets aktier, private equity og large cap aktier. Fælles for de tre 

aktivklasser er dog også, at de alle tre er stærkt korreleret med hinanden med en korrelation på minimum 

0,69 blandt de tre. Porteføljen opnår derfor et højere afkast, men det bliver på trods af en også mere stigende 

risiko. Dette kan også ses på den efficiente rand, der flader meget ud i den sidste del. 

  

Investment grade får, som den eneste aktivklasse, ikke på noget tidspunkt tildelt nogen vægte i porteføljerne. 

Det skylde delvist at afkastet er lavt i forhold til risikoen, men især fordi investment grade vurderes at have 

høje korrelationer med de aktivklasser som vælges i de forsigtige porteføljer, hvorfor aktivklassen bliver 

udkonkurreret. 

 

8.3 Andele i private equity 
 
Udviklingen i andelen af private equity i porteføljerne er anderledes end mange af de andre aktivklasser. 

Private equity har det højst forventede afkast og den anden højeste volatilitet, og bør derfor, som 

udgangspunkt, være en aktivklasse som først får allokeret en andel, når risikoen stiger en smule.  

 

Private equity indgår ikke i MVP, men indgår i de efterfølgende seks porteføljer med omkring 1 % af andelen.  

Årsagerne til dette kan åbenlyst ikke findes i, at aktivklassen bidrager med en lav risiko. Årsagen skal derimod 

findes ved korrelationerne, hvor der opnås en diversifikationsgevinst.   

 

Efter de første porteføljer falder andelen til 0 %, og indgår først igen ved en standardafvigelse på 10,95 %. 

Her begynder private equity at tage en større andel på bekostning af ejendomme. Årsagen hertil skal findes 
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i, at optimeringen begynder at lede efter aktiver med et højere forventet afkast, men samtidigt forsat har en 

god effekt af diversifikation. Her ses det at infrastruktur allokeres større og mere stigende andele end private 

equity, hvilket skyldes deres lavere korrelation med samtlige aktier. Dog har infrastrukturen et lavere 

forventet afkast på 6,15 %, hvilket gør at private equity hurtigt begynder at modtage en større andel i 

porteføljerne.  

 

I de sidste og mest risikofyldte porteføljer fylder private equity enormt meget i porteføljerne da aktivklassen 

har det højst forventede afkast. 

 

8.4 Konstruktion af fondene 
 
Den endelige konstruktion af investeringsfonden følger pensionsselskabernes praksis. Det vil sige at den 

enten sammensættes af to eller tre underliggende fonde. I følgende afsnit kigges nærmere på konstruktionen 

af de to fonde samt fondenes vægte og nøgletal.  

 

Ved konstruktionen af fonden med tre underliggende fonde udvælges tre af de optimeret porteføljer. Hver 

fond repræsenterer en lav-, middel- og høj risiko. Fordelingen mellem de tre fonde er baseret på Danicas 

sammensætning. (Danica Pension, 2021) For en portefølje med middel risiko og 15 år til pension vælges en 

fordeling med 15 % i lav risiko, 40 % i middel risiko og 45 % i høj risiko.  

 

For fonden med to underliggende porteføljer sammensættes fonden ved en lav og høj risiko portefølje. 

Fordelingen mellem de to er 25 % i lav risiko og 75 % i høj risiko.  

 

Ved konstruktionen af den endelige fond med to underliggende fonde vælges en lav og høj risiko portefølje, 

der har en standardafvigelse som en mindre end de tilsvarende porteføljer for tre underliggende fonde. Det 

gøres, da der observeres en forskel i benchmark selskabernes porteføljer alt afhængig af om de benytter to 

eller tre fonde til sammensætningen. I PFAs lav risiko portefølje er der en større allokering til de sikre 

obligationer, og en mindre allokering til de risikofyldte aktier set i forhold til Danicas portefølje. Det samme 

billede gør sig gældende, når det kigges på selskabernes høj risiko porteføljer. Konstruktionen kan ses af 

nedenstående figur.  
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Figur 14 - Porteføljekonstruktion, anden optimering (egen tilvirkning) 

 

Fonden med to underliggende porteføljer har et forventet afkast på 5,84 %, en standardafvigelse på 9,98 % 

og en sharpe ratio på 0,59 %. Tilsvarende har fonden med tre underliggende porteføljer henholdsvis 5,77 %, 

9,79 % og 0,60 %.  

 

 
Figur 15 - Sammenligning af benchmark og optimeret porteføljer (egen tilvirkning) 

 

Kigges der på fordelingen af vægtene for fonden med tre underliggende porteføljer, har alle aktivklasser 

pånær investment grade fået tildelt en andel. Hvis man sammenligner vægtene med benchmark 

porteføljerne, kan det ses, at vægten til ejendomme, og især infrastruktur, er et stykke over gennemsnittet. 

Obligationerne og aktierne er derimod generelt set et stykke under gennemsnittet. Private equity og 

hedgefondene er som de eneste to aktivklasser meget tæt på gennemsnittet af benchmark porteføljerne.  

 

For fonden med to underliggende porteføljerne er tendensen, at der allokeres større andele på færre aktiver. 

Således er realkreditobligationerne den eneste af obligationsklasserne, der får en andel. Det noteres 

ligeledes at især infrastruktur, og alternativerne samlet set, har en stor andel af porteføljen med ca. 30 %. 

Ud af de 30 % udgør private equity 9 %.  
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Denne andel til de alternative investeringer vurderes høj. Beregninger fra Finanstilsynet viser, at ved udgang 

af 2019 udgjorde de alternative investeringer 13,6 % af den samlede formue. (Finanstilsynet, 2019, s. 9) 

Ligeledes viser en sammenligning af benchmark porteføljerne, at andelen i alternativerne er høj, især andelen 

i infrastruktur vurderes høj.  

 

Andelen vurderes som en udfordring, da porteføljerne skal leve op til reglerne omkring prudent person-

princippet. Reguleringen medfører blandt andet, at selskaberne skal forholde sig til illikviditeten i 

investeringen. Da alternative investeringer er kendetegnet ved at være illikvide, vurderes den samlede andel 

for høj. Derfor foretages der en tredje optimering, som opstiller krav til spredningen.  

8.5 Delkonklusion 
 
Delkonklusionen besvarer problemformuleringens tredje underspørgsmål. Den optimale portefølje søges 

fundet for med middel risikoprofil og 15 år til pension. Grundlaget for optimeringer er den moderne 

porteføljeteori med input baseret på et datasæt udarbejdet af JP Morgan. Da datasættet vurderes at have 

nogle uhensigtsmæssige afkastforventninger, bliver der fortaget en justering af disse. Desuden indlægges en 

restriktion om, at short-selling ikke er tilladt. Benchmark for analysen er PFA, Danica og Velliv og er valgt, da 

de tilsammen har en markedsandel på ca. 50 % af pensionsmarkedet, og dermed udgør en repræsentativ 

andel af markedet. Da benchmark selskaberne benytter to forskellige tilgange til deres konstruktionen af 

investeringsportefølje, vil analysen også gøre dette for at finde den optimale tilgang og dermed portefølje. 

PFA og Velliv benytter en kombination af 25 % af en lav risiko portefølje og 75 % af en høj risiko portefølje 

ved konstruktionen af deres optimale portefølje. Danica benytter tre underliggende fonde med en fordeling 

på henholdsvis 15-, 40- og 45 % i lav, middel og høj risiko porteføljerne.  

 

Ved første optimering ændres alle afkast således, at de ikke følger afkastforventningerne, men i stedet 

justeres de til, at alle aktivklasserne har samme risikojusteret afkast. Dette gøres for at skabe en indsigt i, 

hvordan den langsigtede portefølje vil sammensættes, hvis der primært fokuseres på korrelationerne. Her er 

stats- og realkreditobligationer, private equity og infrastruktur de bedste valg og udgør størstedelen af den 

optimale portefølje med et forventet afkast på 6,6 %.  

 

I anden optimering benyttes de korrekte afkastforventninger i optimering. Ud fra de optimerede porteføljer 

konstrueres de to fonde med henholdsvis to og tre underliggende fonde. Fonden med to underliggende 

fonde opnår en sharpe ratio på 0,59 %, mens den anden opnår en sharpe ratio på 0,6 %, som dermed er den 
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optimale portefølje ifølge den moderne porteføljeteori. Andelen i private equity udgør 9 % i den optimale 

portefølje. I porteføljen udgør alternativer samlet set en andel på ca. 35 %. Andelen vurderes for stor i forhold 

til den gældende regulering, der blandt andet kræver, at investeringsporteføljen er veldiversificeret og dertil 

har den nødvendige likviditet. Derfor konkluderes det, at yderligere restriktioner er nødvendige.  
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9. Tredje optimering - Med spredningskrav  
 
I følgende afsnit vil den tredje optimering foretages. Optimeringen har samme input og følger samme 

fremgangsmåde som anden optimering. Forskellen fra anden optimering er spredningskravene. De vil 

gennemgås inden porteføljerne og konstruktionen analyseres.  

 

9.1 Spredningskrav 
 
I forsøget på at skabe en portefølje, som ikke har en overvægt af illikvide aktiver, og en generel 

uhensigtsmæssig fordeling af vægtene, opsættes nogle spredningskrav for optimeringen. Dette skal sikre, at 

den endelige portefølje formår at leve op til regler omkring prudent person-princippet, på samme måde som 

benchmark porteføljerne gør.  

 

Spredningskravene er defineret ved et interval for hver aktivklasse, som er baseret på benchmark 

porteføljernes allokering. Inden for hvert risikoniveau opsættes der krav til de ti aktivklasser. Dermed opnås 

et tre forskellige spredningskrav for hver aktivklasse inden for henholdsvis lav-, middel- og høj risiko.   

 

Ud fra de tre risikoniveauer optimeringers porteføljerne fra MVP til maksimal risiko. De opsatte 

spredningskrav kan ses i nedenstående figur. Da Velliv ikke offentliggør deres fordeling på aktivklasserne for 

deres underliggende fonde, benyttes PFA og Danica som benchmark. Danica benytter sig som det eneste 

selskab en fond for middel risiko, og er den det eneste benchmark for middel risiko. Benchmark er derfor 

smalt i nogle af porteføljerne, hvilket der skal tages hensyn til i vurderingen.   

 

 

Figur 16 - Spredningskrav, tredje optimering (egen tilvirkning) 
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9.2 Porteføljerne for livscyklusproduktet med spredningskrav 
 
I nedenstående figur ses et udsnit af resultaterne for porteføljerne med spredningskrav. Alle porteføljerne 

kan ses af det tilhørende excel-ark.  

 

 

Figur 17 - Optimeret porteføljer, tredje optimering (egen tilvirkning) 

 

Inden for intervallet for lav risiko kan der optimeres tre porteføljer. MVP har i denne optimering en 

standardafvigelse på 2,8 % og en sharpe ratio på 0,52 %. Porteføljerne med lav risiko lægger sig tæt op ad 

spredningskravene, hvor stats- og realkreditobligationerne holdes tæt på det maksimale, mens de andre 

typer obligationer er på minimumsgrænsen. Ejendomme og infrastruktur er som forventet forsat meget 

attraktive og er tildeles maksimal vægtning i forhold til kravene.  

 

For porteføljerne med middel risiko går intervallet målt på standardafvigelsen fra 6,85 % – 8,85 %. I denne 

del af porteføljen kan effekten af kravene måles. For langt størstedelen af porteføljerne vægtes ejendomme 

og infrastruktur med henholdsvis 10- og 5 %, som er deres maksimum. Til sammenligning lå vægtene omkring 

henholdsvis 20- og 13 % i første optimering. Vægtene påtvinges i stedet for især over på hedgefonde, 

investment grade obligationer og high-yield obligationer. De tre aktivklassers vægtning er gennem alle 

porteføljerne bortset fra MVP på deres minimum. 

 

 I de mere risikofylde porteføljer, men stadig middel risiko, viser resultaterne, at den samlede 

obligationsandel udgør 38 % af porteføljen, hvilket er minimumsgrænsen. Sammenlignes dette med første 

optimering udgør andelen her totalt set omkring 30 %, hvilket er et udtryk for, at spredningskravene skaber 

en mere forsigtig og likvid portefølje.  
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I den sidste del af porteføljerne med høj risiko går spændet på standardafvigelsen fra 10,85 % – 14,05 %. Det 

første der kan observeres er, at statsobligationerne får tildelt en lille andel vægtene, på trods af at der ikke 

er et krav om dette. Forklaringen må findes i statsobligationernes negative korrelation med de andre 

aktivklasser som tildeles en vægtning. Derudover følger risikoniveauet tendensen fra første optimering, hvor 

aktivklasser med et højere forventet afkast hurtigt bliver favoriseret og opnår deres maksimum, mod en 

stærkere faldende sharpe ratio og dermed efficient rand.  

 

Resultaterne viser ligeledes at sharpe ratio for porteføljerne i tredje optimering generelt set ligger ca. 0,01 – 

0,02 % under porteføljerne fra anden optimering. Årsagen hertil skal selvfølgelig findes i, at der kræves en 

allokering til vægte, som modellen ikke finder optimale i forhold til teorien.  

 

9.3 Andel i private equity  
 
Andelen i private equity for lav risiko porteføljerne er meget tilsvarende anden optimering. Private equity 

indgår ikke i MVP, men med en andel på ca. 1 % i de efterfølgende porteføljer. For middel risiko porteføljerne 

har private equity i de første porteføljer en andel på 7 %, som er minimumskravet. Herefter stiger andelen 

hurtigt til de maksimale 15 %. Til sammenligning har private equity en andel på 0 % ved samme risiko i den 

anden optimering, og der er derfor tale om en stor forskel.  

 

Andelen i private equity stiger løbende på bekostning af ejendomme og infrastruktur, som er begrænset af 

spredningskravene. I porteføljerne med høj risiko følger private equity stort set udviklingen som i anden 

optimering. Der observeres en stigende andel af vægtene til aktivklassen, der primært skyldes en søgen efter 

aktiver med højere forventet afkast.  

 

9.4 Konstruktion af fondene 
 
Selv sammensætningen af fondene sker på samme måde som i første optimering, og der henvises dertil. 

Nedenfor ses sammensætningen af fondene med henholdsvis to og tre underliggende porteføljer. 
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Figur 18 - Porteføljekonstruktion, tredje optimering (egen tilvirkning) 

 
Fonden med to underliggende porteføljer har et forventet afkast på 5,9 %, en standardafvigelse på 10,27 % 

og en sharpe ratio på 0,57 %. Tilsvarende har fonden tre underliggende porteføljer henholdsvis 5,64 %, 9,78 

% og 0,58 %. Fonden med tre underliggende porteføljer er dermed mere veldiversificeret og har en lidt 

bredere fordeling som afspejler sig i en højere sharpe ratio.  

 

Sammenlignes der med benchmark porteføljerne, som ses i figur 16, kan det observeres, at alle 

aktivklassernes vægte på nær investment grade, som har en lavere andel og infrastruktur som har en højere 

andel, er placeret inden for spændet for minimum og maksimum i forhold til deres allokeringer.  Den primære 

forskel i forhold til anden optimering er, at alternativerne samlet set har en lavere vægtning, der i stedet går 

til obligationerne og aktierne som er mere likvide.  

 

Ved sammensætningen af fonden med to underliggende porteføljer, kan det ses, at obligationerne generelt 

bærer præg at være lavere vægtet, og at der i stedet allokeres midler til globale aktier og ejendomme. 

Årsagen hertil skal findes i konstruktionen af fonden. Det kan ses at høj risiko porteføljen har allokeret 0 % 

til obligationerne og da høj risiko porteføljen vægter 75 % af den samlede andel, har dette en større 

betydning. Konstruktionen vurderes derfor til at være den primære årsag til, at fondene med to 

underliggende porteføljer har en lavere sharpe ratio. Det samme gør sig gældende, når man sammenligner 

PFAs portefølje mod Danicas, som senere vil blive diskuteret.  
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Andelen i private equity er ved begge tilgange til porteføljerne over gennemsnittet og det kan skyldes flere 

årsager. Blandt kan det skyldes at aktivklassens forventede afkast er sat for højt, eller at risikoen er sat for 

lav. Dertil kan korrelationerne til de andre aktivklasser også været vurderet for positive i forhold til 

diversifikationseffekten. Omvendt kan det også tolkes som et signal om, at selskaberne bør allokere en større 

del til private equity investeringer.   

9.5 Delkonklusion 
 
Delkonklusionen besvarer problemformuleringens fjerde og sidste underspørgsmål. Det er det nødvendigt 

at tilføje yderligere restriktioner i porteføljekonstruktionen, som tager højde for den gælde Solvens II 

regulering, herunder prudent person-princippet. Restriktionerne indlægges som spredningskrav. 

Spredningskravet udgøres at et interval for hver aktivklasse. Der tilføjes tre intervaller for hver aktivklasse 

for henholdsvis lav, middel, og høj risiko. Intervallerne skal sikre, at der ikke er nogle aktiverklasser, som 

opnår en for høj andel i porteføljekonstruktionerne.  

 

Herefter optimeres porteføljerne på samme måde som blev gennemgået i delkonklusion 8.5. Dermed 

konstrueres der to endelig fonde, som afspejler pensionsselskabernes tilgang. Porteføljen med tre 

underliggende fonde opnår en sharpe ratio på 0,58 %, men den anden opnår en sharpe ratio på 0,57 %. Andel 

til private equity udgør 14 % i begge porteføljer.  

 

Reguleringer medfører at porteføljerne tvinges til at fordele andelene til flere aktivklasser. Fordelingen sikrer, 

at porteføljen ikke er uhensigtsmæssigt afhængig af bestemte aktiver. Det medfører en nødvendig sikkerhed, 

kvalitet og likviditet i investeringsporteføljen. Fordelingen påvirker især de alternative investeringer, og de 

oplever et stort fald i forhold til den teoretiske optimale portefølje. Endelig påvirker restriktionerne, at 

porteføljens sharpe ratio er 0,02 % lavere end forgående portefølje, hvilket dog er en minimal forskel.  
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10. Diskussion 
 
I følgende afsnit diskuteres analysens resultater. Først en diskussion af hypotesen og dernæst en 

gennemgang af, hvorvidt den kan verificeres eller ej. Dernæst foretages en diskussion af tilgangen til 

porteføljekonstruktionen i de forskellige selskaber. Afslutningsvis bliver det diskuteret, hvorvidt private 

equity egentlig skaber værdi.  

 

10.1 Kan hypotesen verificeres?  
 
Projektets hypotese består af forventningen om en sammenhæng mellem reguleringen på pensionsområdet 

og porteføljesammensætningen i praksis. Hypotesen forsøges verificeret eller falsificeret ved gennemgangen 

af den moderne porteføljeteori.  

 

Ved første optimering baseres porteføljeoptimeringen på aktivklassernes korrelationer. Den gennemgående 

trend for porteføljerne nogle løsninger som allokerer store andele til stats- og realkreditobligationerne samt 

til de alternative investeringer uanset placeringen på den efficient rand. Ved den anden optimering baseres 

optimeringen med hensynstagen det forventede afkast på aktivklasserne. Her forsætter tendensen ved 

allokeringen af porteføljevægtene. Dette understreges ved den endelig konstruktion af fondene. Her ses en 

forsat en overvægt af de allokerede andele til alternative investeringer og ejendomme, som total set udgør 

ca. 35 %. Tilsvarende udgør alternativerne ca. 18 % i benchmark porteføljerne.  

 

Hypotesen er verificeret, da det antages, at det er et aktivt valg fra benchmark porteføljerne, at andelen til 

alternativer begrænses, da det ikke kan forklares ud fra teorien, som beskrevet ovenfor. Årsagen skal 

derimod findes i den gældende regulering af pensionssektoren, hvor blandt andet illikviditet og målingen af 

risiko i investeringerne begrænser pensionsselskabernes allokering til aktivklasserne.    

 

Den tredje optimering følger anden optimering men med fastsatte spredningskrav. Spredningskravene 

opsættes ud fra benchmark porteføljernes aktivallokering i forsøget på at skabe en virkelighedsnær 

portefølje, hvori hypotesens antagelse er indlagt.  

 

Resultaterne af optimeringerne kan anskues på flere måder. Som nævnt i kritikken har den moderne 

portefølje teori nogle begrænsninger som kan komme til udtryk her. Inputtet til modellen har stor betydning 

for resultaterne. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt både afkast, volatilitet og korrelationerne overvurderer 

de alternative investeringer, herunder især infrastruktur, som tildeles store vægte i første og anden 
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optimering. Omvendt kan det også tolkes omvendt. At pensionsselskabernes begrænsninger til de alternative 

investeringer sættes for lavt og i stedet bør øges i jagten på højere afkast til samme risiko.  

 

10.2 2 eller 3 fonde?  
 
Gennem analysen benyttes to måder at konstruere den endelige fond på. Det ene er ved at blande lav og høj 

risiko porteføljen, der følger PFA og Vellivs metode. Den anden er ved at blande både lav, mellem og høj 

risiko porteføljerne, som følger Danicas metode. Det kan diskuteres, hvilken tilgang der vurderes som den 

mest optimale. Baseret på opgavens resultater er den gennemgående tendens, at porteføljerne der baseres 

på tre underliggende fonde, opnår et højere risikojusteret afkast, sharpe ratio, end porteføljerne der baseres 

på to underliggende fonde. Porteføljerne er dermed mere veldiversificeret, og dette kommer til udtryk ved 

at kigge på vægtene, der allokeres til de forskellige aktivklasser. Her kan det observeres, at fonden med tre 

underliggende fonde har en større spredning af andelene - både når der kigges på anden og tredje 

optimering.  

 

I nedenstående figur er selskabernes egne vægte indsat i modellen for at diskutere om det samme billede 

gør sig gældende for deres porteføljer.  

 

 
Figur 19 - Sammenligning med benchmark porteføljer (egen tilvirkning) 

 
For porteføljerne, som er observeret i praksis, er resultatet det samme, da det kan ses, at Danicas portefølje 

opnår en højere sharpe ratio end PFA og Velliv. Ovenstående er dog ikke nok til at konkludere, hvorvidt den 

ene tilgang er mere fordelagtig end den anden. Ovenstående figur er forsat baseret på analysens input, og 
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estimaterne kan være anderledes end selskabernes vurdering. For at diskutere spørgsmålet til bunds vil det 

også være nødvendigt at foretage en analyse af historiske resultater, men det er fravalgt i dette projekt.  

 

Det observeres derudover, at den optimerede portefølje med tre underliggende fonde, opnår en højere 

sharpe ratio end selskabernes porteføljer. Der dog er meget tilsvarende resultater. Det giver god mening at 

projektets portefølje vurderes bedst, da teorien sikrer at den optimale portefølje vil findes ud fra de givne 

inputs. Dog bekræfter sammenligningen, at den optimeret porteføljens konstruktion er sammenlignelig med 

virkelighedens porteføljer, hvilket er positivt, idet tilgangen dermed kan forklares.   

 

10.3 Skaber private equity værdi?  
 
Det er indiskutabelt, at private equity fylder mere og mere af pensionsselskabernes samlede investeringer. 

På trods af den dokumenterede fremgang er værdiskabelse af private equity forsat et område som 

diskuteres.  

 

Grundlæggende kan det øgede afkastkrav i private equity i forhold til public equity defineres som private 

equity præmien. Alle aktiver har en risikopræmie og for private equity kræves en højere risikopræmie ved 

investeringen grundet den højere risiko set i forhold til public equity. Den øgede risiko kommer til udtryk ved 

illikviditeten i investeringen, der medfører, at pensionsselskaberne ikke kan sælge deres investering på en 

offentlig børs, som de kan med de traditionelle aktiver. I porteføljeselskaberne øges gearingen oftest 

markant. En højere gearing medfører en højere finansiel risiko, som i sidste ende medfører et højere 

afkastkrav. Da risikoen er højere på private equity, er det nødvendigt for pensionsselskaberne at finde en 

fond, som leverer resultater, der modsvarer risikoen. Private equity markedet har, som nævnt, vokset sig 

stort, og derfor er der mange fonde at vælge mellem, når investeringen skal foretages. 

 

Undersøgelser viser at valget af en private equity fond har stor betydning for pensionsselskabernes afkast. 

Vinten viser i sine studier, at private equity fonde på generelt plan i perioden 1990-2010 ikke har leveret et 

afkast efter omkostninger, som kontinuerligt er højere det traditionelle børsmarked. (Vinten, 2008) Robert 

Neumann, CIO Tryghedsgruppen, undersøgelser viser, at det kun er det øverste kvartil som leverer positiv 

alpha. Det vil sige, at der findes fonde, som leverer et afkast som er over benchmark for risikoen, men 

gennemsnittet for afkastet generelt set er lavt. (Neumann, 2020)3   

 

 
3 Kilde lokaliseret på Canvas. (ikke offentlige tilgængelig) 
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Omvendt findes der også undersøgelser som viser, at private equity fonde klarer sig bedre ved lavkonjunktur. 

Brammer og Rants  resultater viser, at private equity klarer sig bedre end public equity på alle parametre ved 

finansielle kriser. Årsagerne hertil skal findes i det aktive ejerskab, hvor den professionelle ledelse hurtigere 

tilpasser sig konjunkturen. (Brammer & Rants, 2015) 

 

Ud fra teorien og analysens gennemgang findes også en anden fordel ved investering i private equity, som 

delvist er uafhængigt af værdiskabelsen. Ved at inkludere private equity i porteføljen opnås en mere 

diversificeret portefølje, da korrelationerne til andre aktivklasser skaber en diversifikationsgevinst hvilket 

bekræftes i første optimering. Det medvirker til, at porteføljen kan opnå en lavere risiko til samme afkast, 

hvilket netop er en af grundstene i den moderne porteføljeteori.  

 

Ud fra ovenstående argumenter for værdiskabelsen kan en stor del henføres til valget af private equity 

fonden. Ved valg af en private equity fond ser pensionsselskaberne især på manageren og dens trackrecord 

fra tidligere fonde. Managervalget defineres af Robert Neumann som den vigtigste faktor ved valget af en 

private equity investering og kan citeres for følgende, ”Private equity er et managervalg, ikke en aktivklasse” 

(Neumann, 2020, s. 10)4 

 

 

 

 

  

 
4 Kilde lokaliseret på Canvas. (ikke offentlige tilgængelig) 
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11. Konklusion 
 
Projektets formål var at undersøge, hvordan tilgangen er til porteføljesammensætningen i de danske 

pensionsselskaber og hvordan den optimale portefølje sammensættes med fokus på private equity. Projektet 

blev til ud fra en hypotese om, at de gældende reguleringer på området ville have en betydning for 

investeringsporteføljen.  

 

Det konkluderes, at tilgangen til pensionsprodukterne i pensionsselskaberne er gennem de seneste år, er 

ændret som følge af øget levetid og faldende renter. Det betyder at 2/3 af alle pensionsindbetalinger i dag 

går til markedsrenteproduktet, hvoraf størstedelen følger livscyklusordningen. Overgangen til 

livscyklusproduktet medfører en større investeringsfrihed for selskaberne, da de ikke skal leve op til de 

samme solvenskrav, som det er krævet ved garantiprodukterne. Den øgede investeringsfrihed kombineret 

med garantierne fjernes, overfører investeringsrisikoen fra selskabet til kunderne. Indtil videre har 

overgangen været positiv for kunderne grundet gode afkastsår, men den øgede risiko skal medregnes i 

fremtiden.  

 

Selskaberne er reguleret af Solvens II direktivet, der har til formål at sikre forbrugerne beskyttelse. Det 

vigtigste punkt i direktivet, relateret til livscyklusproduktet, er prudent person-princippet. Princippet skal 

sikre, at selskaberne tilrettelægger sine investeringer således, at de på bedst muligt vis varetager kundernes 

interesser. Det betyder, at investeringsporteføljen skal have en nødvendig sikkerhed, kvalitet og likviditet og 

dermed ikke må være uhensigtsmæssigt afhængig af udvalgte aktiver. Selskaberne må derudover kun 

investere i aktiver, hvor de har mulighed for at måle, overvåge, forvalte, kontrollere og rapportere om 

risiciene. Netop dette punkt vurderes svært for de alternative investeringer, da de ikke handles på en børs 

ligesom de traditionelle aktivklasser, og dette afspejler sig i selskabernes porteføljer. Alternative 

investeringer er en aktivklasse, der har oplevet stor fremgang de seneste år som følge af lave risikopræmier 

på de traditionelle aktivklasser.   

 

Private equity er den største aktivklasse inden for alternativer og har en total porteføljeandel på 4,4 % i 

pensionsselskaberne. Private equity er kendetegnet ved investeringer i unoterede papirer eller ejerandele. 

Projektets fokus er investeringer gennem LBO-fonde. Her sker investeringen gennem en fond, hvor 

pensionsselskabet giver et investeringstilsagn på et vis beløb og alene hæfter for tilsagnet. Herefter står 

managementselskabet for at håndtere opkøbene af porteføljeselskaberne og dernæst værdiskabelsen. 

Fonden har en defineret levetid på 10-12 år, så en hurtig værdiskabelse er derfor nødvendigt. Strukturen 

skaber et anderledes cashflow og kan bedst defineres ved J-kurven. Værdiskabelsen i private equity kan kort 
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sagt betegnes som aktivt og koncentreret ejerskab, men kan også forklares gennem tre valuedrivers; 

kapitalstruktur, indtjeningsforbedring og multiple-arbitrage. Derudover er god corporate governance også 

en nødvendighed for værdiskabelse. Kendetegnet for en LBO-fond er massiv gældssætning, som ifølge Miller 

og Modigliani medfører en værdistigning indtil en vis grad. Omvendt medfører det også et højere afkastkrav 

for investorerne som følge af øget finansiel risiko. Aktivklassen er karakteriseret som illikvid og derfor kræver 

investorerne en illikviditetspræmie ved investering i aktivklassen. Den stigende andel allokeret til private 

equity er indiskutabel, men aktivklassen er ofte grundlag for en diskussion om hvorvidt aktivklassen skaber 

værdi. Robert Neumann, CIO Tryghedsgruppen, betegner det derfor som et managervalg og ikke en 

aktivklasse. Det er ikke projektets hensigt at konkludere på denne diskussion. Dog kan det konkluderes, at 

aktivklassen bidrager med en diversifikationsgevinst i porteføljekonstruktionen. Diversifikationsgevinsten er 

værdiskabende for investorerne og dermed kunderne, da de kan opnå samme afkast til en lavere risiko, 

hvilket er kernen af den moderne porteføljeteori.  

 

For at skabe et indblik i den praktiske tilgang til investeringsprocessen blev benchmark selskabernes 

porteføljekonstruktion analyseret. Benchmark selskaberne PFA, Velliv og Danica er markedsorienterede 

selskaber. Det kan konkluderes, at tilgangen til porteføljesammensætningen i pensionsselskaberne er 

forskellig og grundlæggende følger to metoder. PFA og Velliv følger en metode der kombinerer en lav og høj 

risiko portefølje, og Danica følger en metode der kombinerer tre porteføljer for henholdsvis lav, mellem og 

høj risiko. Selve undersøgelsen af de praktiske tilgange forsøges tydeliggjort ved at definere en optimal 

portefølje for en middel risiko med 15 år til pension. Optimeringen blev baseret på to punkter; den moderne 

porteføljeteori og et datasæt fra JP Morgan.  

 

I første optimering blev de forventede afkast justeret til, at alle aktivklasserne havde samme risikojusteret 

afkast. På baggrund af denne blev der skabt en indsigt i korrelationernes betydning for tilgangen. Her var 

stats- og realkreditobligationer og de alternative investeringer de mest fordelagtige valg. Anden optimering 

skete i forlængelse af den første, men med de korrekte afkastforventninger. Her blev fortaget en 

sammenligning af de to tilgange der observeres hos benchmark selskaberne. Tilgangen med tre 

underliggende porteføljer opnåede den højeste sharpe ratio på 0,6 % mod 0,59 %. Andelen til private equity 

udgjorde 9 % ved begge metoder. Optimeringen blev foretaget uden begrænsninger, og det kan konkluderes, 

at den teoretiske portefølje allokerede en for stor andel til alternativerne i forhold til hvad der vurderes 

realistisk for at leve op til kravene til sikkerhed og likviditet i investeringsporteføljen. Tredje optimering fulgte 

anden optimering med indeholdte spredningskrav til aktivklasserne. Spredningskravene blev defineret ud fra 

benchmark porteføljerne, da det blev antaget at deres porteføljer har inkorporeret reguleringen som 
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fastlagte begrænsninger til andelene. På baggrund af tredje optimering var tilgangen med tre underliggende 

porteføljer forsat porteføljen der opnåede den højeste sharpe ratio på 0,58 % mod 0,57 %. Ved 

sammenligningen af den endelig optimale portefølje og benchmark porteføljerne kunne det ses, at 

porteføljerne generelt er meget sammenlignelige, både målt på aktivallokeringen og nøgletallene. Derfor 

vurderes tilgangene at være forklaret.  

 

Det konkluderes på baggrund af analysens resultater, at der er en sammenhæng mellem reguleringen på 

området og selskabernes tilgang og sammensætning af investeringsporteføljen, og derfor kan hypotesen 

verificeres.  

 
Projektet skabte en teoretisk optimal portefølje men forsøger ikke at konkludere på, hvad der præcist er den 

korrekte andel til hver aktivklasse i pensionsselskaberne. Fokus er på tilgangen, da datainput om forventet 

afkast, volatilitet og korrelationer har stor betydning for vurderingen af den korrekte andel. Selskaberne har 

hver sin vurdering af forventningerne til fremtiden og derfor kan den korrekte andel ikke konkluderes. 

Tilgangen til porteføljesammensætning i pensionsselskaberne er altså forskellig fra selskab til selskab, og den 

største forskel konkluderes at være tilgangen til porteføljekonstruktionen. Alle benchmark selskaberne følger 

grundidéerne fra den moderne porteføljeteori, men benytter selvfølgelig en mere udvidet og kompliceret 

model, end der benyttes i projektet. Derudover vurderes selskaberne at have indarbejdet reguleringen som 

nogle begrænsninger på andelen der må allokeres til aktivklasserne, og herunder private equity. På trods af 

at de forskellige tilgange skaber forskellige resultater, er det ikke projektets hensigt at konkludere, hvilken 

tilgang der er bedst.  
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12. Perspektivering 
 
Perspektiveringen behandler de emner, som er vurderet relevante for videre undersøgelse i forhold til at 

besvare problemformuleringen. Der er fortaget en række fravalg gennem udarbejdelsen af projektet. Disse 

fravalg er nævnt herunder. 

 
For at besvare problemformuleringen så stramt som muligt og holde den røde tråd, er der undladt følgende 
tilgange: 
 

- Reguleringen omkring prudent person-princippet er defineret som overordnede principper 

og det er op til pensionsselskaberne selv, at fortolke hvordan de skal efterleves. I projektet 

vurderes kravene alene ud fra deres porteføljerne. Der kan med fordel foretages en kvalitativ 

undersøgelse af området. Eksempelvis gennem interviews med udvalgte medarbejdere fra 

pensionsselskaberne. Dette kan give en beskrivelse, af hvordan de tolker og indarbejder 

reguleringen i deres porteføljer. Beskrivelsen vil medføre en mere dybdegående analyse og 

mere konkrete svar på tilgangen til porteføljesammensætningen.  

 

- Ovenstående perspektiver kan kombineres med en analyse af historiske data for benchmark 

selskaberne risikojusteret afkast. Dette kan danne grundlaget for en konklusion om, hvilken 

tilgang der vurderes bedst.  

 

- Private equity bør alt andet lige give et højere afkast sammenlignes med public equity qua 

private equity præmien. Selve størrelsen på denne præmie kunne være grundlag for 

nærmere undersøgelse. Selve undersøgelse vil højst sandsynligt være udfordrerne, da data 

på private equity ikke kan måles på samme måde som public equity.  

 

- Projektet definerer, hvordan private equity skaber værdi, mens det kort diskuteres det 

hvorvidt private equity reelt skaber værdi. Denne problemstilling danner er grundlag for en 

videre undersøgelse. Robert Neumanns holdning til private equity kan danne en grundlag for 

en deduktiv tilgang med en hypotese om, at værdiskabelsen i private equity alene afhænger 

at managementselskabet. Her vil historisk data igen danne grundlag for en besvarelse.  
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