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0. Executive summary 
This thesis seeks to challenge the Efficient Market Hypothesis (EMH) and the Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) by identifying equity investment strategies that appear to generate excess risk-

adjusted returns. The methodology is a modified version of the approach described in Marc 

Reinganum’s article Anatomy of a Stock Market Winner (1988). Our research design addresses 

various shortcomings in Reinganum’s approach while utilizing a newer, more geographically 

diverse dataset.  

 

Our main procedure comprises three steps. First, we analyze historical return data for stocks in the 

Stoxx Global 1800 index to identify cases in which individual stocks have offered either 

exceptionally high or exceptionally low returns within a one-year time frame. Second, inspired by 

previous research suggesting similarities between winner and loser stocks, we use statistical means 

to identify characteristics that distinguish winners from losers prior to the abnormal rise or fall in 

the stock price. Third, in order to validate that the findings can be used to beat the market, we test 

several investment strategies based on buy signals for stocks that meet the criteria of winners in 

various time periods, including out-of-sample periods.  

 

In a dataset covering the period 2001 to 2019, we identify 728 winner stocks and 138 loser stocks. 9 

market-based, and/or accounting-based parameters are found to be significant predictors of whether 

a stock is a winner or a loser. When testing investment strategies based on the identified criteria, we 

find that buy signals based on a combination of decreasing WACC, increasing free cash flow, and 

price-to-sales below 1 tend to generate significant excess returns. We discuss the validity of the 

results and suggest possible explanations in light of various theoretical perspectives, including 

behavioral finance. We conclude that the results should be interpreted with caution but may reflect 

the possibility of generating excess risk-adjusted returns on a systematic basis. The results also 

challenge CAPM, as it cannot be ruled out that the results reflect a weakness of beta as a risk 

measure. Finally, we conclude, based on sub-analyses of industry and country effects, that 

investment strategies should account for industry-specific and country-specific differences. 
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1. Introduktion 

1.1. Indledning & motivation 
Aktiemarkederne og finansielle data har igennem tiden været genstand for utallige kvantitative 

studier, i et forsøg på at udvikle værktøjer til at analysere mønstre i aktiekurser. I 1952 udviklede 

Markowitz (1952) moderne porteføljeteori baseret på kvantitative middelvariansanalyser. I de 

efterfølgende årtier blev det populært at forsøge at forudsige fremtidige aktiekurser, på baggrund af 

historiske analyser. Denne tendens blev i 1970 udfordret, da Fama (1970) offentliggjorde sin 

nobelprisvindende teori om efficiente markeder, der overordnet omhandler, at al relevant information 

allerede er indregnet i prisen, og at aktiepriser kun reagerer på ny information. Adskillige finansielle 

analyser og resultater har igennem mange år forsøgt at modbevise den efficiente markedshypotese 

(EMH), som ellers har været bredt accepteret af teoretikere. EMH er stærkt associeret med 

fænomenet, ”random walk”, som antyder, at bevægelserne i de kapitale markeder er tilfældige og 

uforudsigelige og dermed indikerer, at investorer ikke er i stand til at slå markedet på baggrund af 

offentlig tilgængelig information (Kendall, 1953). Dette har tiltrukket mange forskere, som har pålagt 

teorien en masse kritik gennem kobling af historisk data og fremtidige aktiekurser, hvilket antyder, 

at kapitale markeder formentlig ikke er efficiente i samme grad som i Famas hypotese (Malkiel, 

2003).  

 

Denne kandidatafhandling motiveres ligeledes af påstanden om, at investorer kan være i stand til at 

slå markedet, ved hjælp af offentlig tilgængelig information. Artiklen af Marc Reinganum (1988), 

”The Anatomy of a Stock Market Winner”, bidrager yderligere til dette, hvor en kvantitativ analyse 

anvendes til at identificere ”ekstreme aktievindere” i perioden, 1970 til 1983. De identificerede 

aktievindere dannede grundlag for to efterfølgende investeringsstrategier, som angiveligt var i stand 

til at opnå imponerende resultater, og som udfordrede EMH. Afhandlingen er inspireret af 

Reinganums (1988) tese om, at det gennem analyse af karakteristika ved aktievindere kan være muligt 

at opnå et merafkast. Motivationen for afhandlingen er at forsøge at forbedre Reinganums (1988) 

simple metode, ved blandt andet at øge objektiviteten i udvælgelsen af kriterier, teste metoden på et 

nyt globalt datasæt, samt forsøge at korrigere og tage højde for industriforskelle i analysen. Ligeledes 

inkluderer Reinganum (1988) ikke en teoretisk diskussion i artiklen, hvor der i afhandlingen vil 

inddrages empirisk og økonomisk belæg for de identificerede parametre. Da der ikke er fundet 

tidligere forskning, som har forsøgt at videreudvikle Reinganums metode på samme måde, er dette 

motivationen for afhandlingen. 
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Overordnet set vil afhandlingen forsøge at identificere, hvilke parametre der adskiller en aktievinder 

fra en aktietaber. Desuden forsøges det at korrigere for industriforskelle, da en hypotese er, at dette 

kan have en signifikant effekt. Yderligere vil det forsøges at opstille specifikke karakteristika ved 

aktievindere indenfor de største industrier. Slutteligt vil opgaven forsøge at teste en række strategier 

på markedet for at se, hvorvidt man kan benytte fremgangsmåden fra analysen til at generere et 

overnormalt afkast. 

 

1.2. Præsentation af Reinganum 
Eftersom afhandlingen er inspireret af Marc Reinganums (1988) metode, præsenteres indledningsvist 

Reinganums studie sammen med dets vigtigste resultater. Viden herom er væsentlig, da afhandlingen 

løbende vil referere til studiet for at underbygge de valg, der træffes.  

Marc Reinganums artikel, The Anatomy af a Stock Market Winner, er et studie af 222 virksomheder, 

som er steget mindst 100% i løbet af et år fra 1970 til 1983. Formålet ved studiet var at finde en række 

virksomhedsspecifikke karakteristika, som disse aktievindere havde til fælles. Dette blev gjort ved at 

identificere en række karakteristika, som blev opdelt i fem overordnede kategorier, der blandt andet 

omfattede regnskabsmæssige parametre, værdiansættelsesparametre samt markedsbaserede 

parametre. Metoden i sig selv var overordnet simpel og blev baseret på flere subjektive vurderinger 

af, hvornår et parameter kunne karakterisere en vinder. Eksempelvis opstillede Reinganum en tabel, 

hvor han inddelte selskaberne i fraktiler og opstillede værdierne i de enkelte fraktiler på købsdatoen 

og otte kvartaler forinden. 

 
Tabel 1: P/B for Reinganums datasæt. Kilde: Reinganum (1988) 

 
Købsdatoen varierer fra parameter til parameter. Eksempelvis nævner han, at købsdatoen for 

regnskabsmæssige parametre lå 63 dage efter selve købssignalet. Dette var for at tage højde for den 



7 af 128 
 

forventede regnskabsmæssige forsinkelse og dermed sikre, at regnskabstallene faktisk var 

offentliggjort på købsdatoen. For Price-to-Book (P/B) fandt Reinganum, at 164 ud af 222 aktievindere 

handlede til en P/B på under 1, hvorfor han betegnede dette som et kendetegn for en vinder. Dette 

blev baseret på en subjektiv vurdering af, at 74% var en passende andel af aktievindere til 

købskriteriet for dette parameter. Ud fra den ovenstående fremgangsmåde opstillede Reinganum en 

9-screenstrategi og en 4-screenstrategi til at teste af på markedet. Parametrene for strategierne fremgår 

af tabel 2 i nedenstående, hvor parametrene benyttet i 4-screen er markeret med blå.  

 
Tabel 2: Købskriterier for Reinganums 9-screenstrategi. Kilde: Egen kreation & Reinganum (1988) 

 
Reinganums (1988) 9-screenstrategi fungerer som en screening, hvor 2.057 selskaber blev screenet 

over en 13-årig periode. Såfremt et selskab opfylder alle kriterierne på et givent tidspunkt, bliver et 

købssignal generet, hvorefter selskabet købes og holdes i to år. 4-screenstrategien blev opstillet ud 

fra, hvilket af de ni parametre, som isoleret set gav det højeste afkast på datasættet. 9-screenstrategien 

genererede 453 købssignaler over perioden, samt et 2-årigt merafkast på 50,65%. 4-screenstrategien 

genererede 10.543 købssignaler samt et merafkast på 37,14%. Slutteligt finder Reinganum (1988), at 

det høje merafkast ikke kan forklares ud fra øget risiko gennem beta, hvorfor Reinganum (1988) 

konkluderer, at afkastene er økonomisk signifikante og udfordrer derved EMH. Overodnet set har 

Reinganum (1988) ingen teoretisk diskussion om, hvorvidt hans vinderkarakteristika er plausible. 

Eksempelvis udvælger han kriteriet, færre end 20 millioner udestående aktier, og det er vanskeligt at 

argumentere for, hvorfor dette skulle have betydning. Antallet af aktier er et nominelt parameter, som 

kan ændres på gennem eksempelvis aktiesplit, uden at det burde have nogen påvirkning på et selskab. 

Ligeledes benytter Reinganum (1988) sig af rå aktiekurser i analysen uden at korrigere ikke for 

dividender, hvorfor det kan påvirke resultaterne. Grundet manglen på objektivitet i analysen samt 

udvælgelsen af parametre, som ikke bakkes op af empirisk og økonomisk belæg, kan det ikke afvises, 
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at resultaterne skyldes tilfældigheder. En række af svaghederne fra Reinganums (1988) metode vil 

derfor blive forsøgt forbedret i denne afhandling. 

 

1.3. Problemformulering 
Som nævnt vil denne afhandling forsøge at undersøge anatomien bag en aktievinder, og om man kan 

benytte sig af kvantitative studier til at opnå et risikojusteret merafkast.  Derved vil det overordnede 

spørgsmål være: 

 

Hvorledes kan karakteristika af aktievindere på aktiemarkedet anvendes til at lave en 

investeringsstrategi, som genererer positive merafkast? 

 

Det overordnede spørgsmål besvares ved nedenstående problemstillinger.  

 

1.3.1. Problemstilling 

Den første del af analysen vil have til formål at undersøge anatomien bag en aktievinder og samtidig 

forsøge at tage højde for industriforskelle. Her forsøges det at besvare:  

- Hvilke karakteristika adskiller en aktievinder fra en aktietaber uafhængigt af industrier?  

- Hvilke karakteristika adskiller en aktievinder fra en aktietaber i de største industrier?  

 

Yderligere vil afhandlingen forsøge at teste investeringsstrategier på markedet for derved at kunne 

besvare den anden del af problemformuleringen. 

- Er det muligt at opnå et positivt merafkast med afsæt i CAPM, ved at benytte sig af 

parametrene fra den første del af analysen?  

 

Til trods for, at bias forsøges reduceret i ovenstående problemstilling, kan dette ikke komplet undgås. 

Derfor opstilles en yderligere problemstilling for at imødekomme dette:  

- Er det muligt at opnå et out-of-sample positivt merafkast med afsæt i CAPM, ved at 

identificere karakteristika af, hvad der adskiller en aktievinder fra en aktietaber i perioden, 

2001 til 2013, og derefter teste på perioden, 2014 til 2019?   
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Slutteligt testes enkelte industrier også med følgende problemstilling:  

- Er det muligt at opnå et out-of-sample positivt merafkast med afsæt i CAPM, ved at 

identificere karakteristika af, hvad der adskiller en aktievinder fra en aktietaber i perioden, 

2001 til 2013, på det generelle marked og derefter teste på de 5 største industrier i perioden, 

2014 til 2019?   

 

1.4. Afgrænsning 
Forinden præsentation af metode, data og analyse er det væsentligt at afgrænse studiet. Nogle af 

afgrænsningerne skal ikke nødvendigvis ses som svagheder, men som aktive valg der er foretaget, og 

som vil tydeliggøres i følgende.  

 

Først og fremmest er det besluttet at benytte et datasæt af de største 1.800 selskaber på tværs af tre 

kontinenter, og primært i udviklede lande. Dette er blevet gjort for at fastholde en adskillelse fra 

Reinganums (1988) metode og forsøge at skabe mere generaliserbare resultater, der er gældende for 

flere lande. Ligeledes fandt vi flere afhandlinger og artikler fokuseret på at studere aktievindere i 

USA, hvorfor det blev vurderet interessant at udvide datasættet ved anvendelse af globale aktier. 

Derfor vil analysens hovedresultater primært være relevante for en global investor, som investerer i 

de mest udviklede aktiemarkeder på tværs af Asien, Europa og Nordamerika. Opgavens resultater vil 

dermed ikke nødvendigvis være relevante for investorer interesseret i mindre selskaber såsom 

SMV’er og aktier fra small og mid cap-indekser. Ligeledes vil det ikke være relevant for en investor, 

der investerer i aktiemarkeder i udviklingslande, da disse ikke favnes af datasættet. Eftersom 

afhandlingen inkluderer et industriperspektiv, vil analysens resultater både være relevante på tværs 

af industrier og indenfor enkelte industrier.  

 

I analysen dannes en portefølje af selskaber på baggrund af parametre fra aktievindere. Selvom 

moderne porteføljeteori omhandler konstruktionen af den mest optimale kombination af aktier, vil 

dette ligge uden for afhandlingens formål. I opgaven antages en ligevægtet portefølje.  

 

I studier, hvor man benytter sig af regnskabstal, vil der være en grad af uensartethed i 

regnskabstallene, som man som analytiker bør forsøge at korrigere for. Petersen et al. (2017) berører 

blandt andet problemet ved regnskabsmæssig støj, som man kan støde på ved at sammenligne 

regnskabstal på tværs af virksomheder. Dette kan stille spørgsmålstegn ved validiteten af 
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konklusionerne, hvorfor det kan anbefales nøje at gennemgå hvert enkelt regnskab. Dette er dog 

udenfor afhandlingens omfang, da det ville kræve, at man korrigerer for regnskabsmæssig støj for 

flere tusinde regnskaber over en 19-årig periode, og det vil derfor ikke være muligt at gennemgå hvert 

enkelt regnskab. Yderligere nævner Petersen et al. (2017), at denne udfordring delvist kan minimeres 

ved at analysere ud fra ændringer i regnskabstal, da ændringer vil vise tendensen i parameteret 

uafhængigt af regnskabsmæssig støj. Dette viser sig også at være væsentligt for afhandlingen, når der 

korrigeres for industrieffekter, da de nominelle værdier af parametre kan variere betydeligt på tværs 

af industrier. Slutteligt skal det påpeges, at Bloomberg foretager en række korrektioner passende til 

US GAAP, hvorfor det må antages, at der i forvejen er foretaget en mindre korrektion.  

 

Til indsamlingen af litteratur er Google Scholar samt Semantic Scholar hovedsageligt blevet benyttet. 

Her har fremgangsmåden været at foretage en blanding af søgninger på nøgleord samt snowball-

effekt ud fra relaterede artikler fundet fra Beneish et al. (2001) eller andre afhandlinger. Nøgleord har 

blandt andet været baseret på parametre, som er blevet benyttet. Såfremt vi kom frem til interessante 

artikler, blev der søgt på lignende artikler for at udvide søgningen yderligere. På trods af en 

omfattende litteratursøgning kan det ikke udelukkes, at der kan være en række yderligere vigtige 

studier, som ikke er blevet benyttet i afhandlingen. Derfor kan det ikke afvises, at en række 

konklusioner fra opgaven kan have været anderledes, såfremt andre artikler var fundet og inddraget.  

 

Afhandlingen gør brug af 35 parametre til at foretage analysen af karakteristika ved aktievindere. 

Disse parametre er fundet løbende i takt med litteratursøgningen. Ydermere er parametre inkluderet, 

som har givet mening for forfattere fra tidligere fag på studiet. Eksempelvis var nettorentebærende 

gæld interessant grundet ”trade-off”- og ”pecking order”-teorien. Det skal også understreges, at der 

findes utallige parametre, som kan testes på, hvorfor det ikke kan udelukkes, at der er andre parametre, 

som ville have været mere retvisende.  

 

I studiet af Reinganum (1988) oplyses det ikke, hvorvidt der bliver testet på månedlige, kvartalsvise, 

halvårlige eller årlige data. Dermed har dette været et valg, som skulle træffes i denne afhandling. Til 

trods for, at kvartalsdata var foretrukket, blev det besluttet at benytte halvårlige regnskabsdata, da en 

stor mængde af data gik tabt ved at anvende af kvartalsdata. Halvårlige data vil ligeledes tilføre den 

ulempe, at der vil være en halvårlig forsinkelse på de nyeste tal.  
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Endvidere afgrænser afhandlingen sig fra at identificere eventuelle korrelationer mellem parametre, 

i udarbejdelsen af investeringsstrategier til at screene selskaber i analyse del 2. Det besluttes at 

undlade at teste på kombinationer af parametre grundet afhandlingens omfang, og for ikke at 

overkomplicere analysen, og eftersom Reinganum (1988) ligeledes ikke benytter sig af dette, 

vurderes det som tiltrækkeligt. Dette vil yderligere beskrives i kapitel 5.2.  

 

Transaktionsomkostninger og skat vil ligeledes være uden for formålet med denne afhandling. Dette 

er der heller ikke taget højde for i de andre akademiske studier, som afhandlingen inddrager og 

sammenligner med, hvorfor det må antages at være en acceptabel afgrænsning. I diskussionen 

behandles dog effekten ved transaktionsomkostninger.  

 

I beskrivelsen af data vil survivorship bias yderligere italesættes. Survivorship bias er det bias, som 

opstår, når man ikke inkluderer alle selskaber i analysen, og det gælder hovedsageligt selskaber, som 

enten er blevet afnoteret, gået konkurs eller af andre årsager fjernet fra det pågældende indeks. Dette 

vil være en ulempe for afhandlingen, da en investor vil være udsat for potentielt at risikere at investere 

i selskaber, der går konkurs, hvorfor denne risiko burde have været indregnet. Begrænsningen 

tydeliggøres igennem afhandlingen og forklares særligt i dataafsnittet og diskussionen.  

 

I moderne porteføljeteori er der en række metoder, hvorved man kan måle risiko ved investeringer. 

Dette kan være alt fra standardafvigelse til Capital Market Line (CML), Sharpe Ratio, Value-at-Risk 

samt overnormalt afkast ud fra Fama & Frenchs (1992) 3-faktormodel. Denne afhandling fokuserer 

dog på den systematiske risiko målt ud fra beta, som Reinganum (1988) ligeledes benytter. Eftersom 

investeringsstrategierne helst skal købe en stor mængde af aktier, kan det antages, at den 

virksomhedsspecifikke risiko er bortdiversificeret, hvorved den systematiske risiko bliver mest 

relevant (Reilly & Brown, 2012). Yderligere var datakvaliteten for standardafvigelse lav, som nævnes 

i dataafsnittet, hvorfor beta blev benyttet (kap 3.6). Dog vil risikopræmierne fra Fama & French 

(1992), værdipræmie og størrelsespræmie, behandles i diskussionen.  

 

Herved er nævnt en række væsentlige valg og afgrænsninger. Der vil imidlertid være en række andre 

begrænsninger, som behandles i diskussionsafsnittet og under fremtidigt studie. 
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1.5. Afhandlingens opbygning 
I nedenstående afsnit kombineret med figur 1 vil afhandlingens opbygning introduceres.  

 
Figur 1: Afhandlingens opbygning. Kilde: Egen kreation 

 
I kapitel 1 introduceres afhandlingens formål og motivation. Derudover præsenteres de væsentligste 

resultater fra Reinganum (1988) efterfulgt af en præsentation af problemformuleringen samt de 

dertilhørende problemstillinger. Afhandlingen afgrænses herefter efterfulgt af en oversigt over 

afhandlingens opbygning.  

 

I kapitel 2 præsenteres den anvendte metode, herunder epistemologi samt reliabilitet, validitet og 

tilstrækkelighed. I præsentationen af metoden behandles fraktilanalysen og de valg, der er truffet i 

forhold til blandt andet væksttal og fraktiler. Slutteligt præsenteres de statistiske tests, som er blevet 

anvendt til at understøtte resultaterne fra fraktilanalysen.  

 



13 af 128 
 

I kapitel 3 introduceres dataene, herunder valg af database og præsentation af det anvendte indeks. 

Yderligere præsenteres de korrektioner og kriterier, som er blevet opstillet i dataindsamlingen, 

efterfulgt af en præsentation af den endelige datakvalitet. Slutteligt berøres survivorship bias i 

dataene.  

 

I kapitel 4 præsenteres den relevante teori, og afhandlingen opdeler denne i to dele. Den første del 

vedrører præsentationen af EMH, CAPM og faktormodeller. Dernæst fremlægges 

parameterkategorierne for analysen, og herunder bliver værdiansættelsesmetoder samt momentum- 

og value-investeringer præsenteret. I teori del 2 introduceres de enkelte parametre, og dertil 

fremstilles økonomisk og empirisk belæg bag hvert enkelt parameter, som identificeres ud fra 

karakteristika ved en aktievinder i analyse del 1.  

 

I kapitel 5 præsenteres analysen, som ligeledes er opdelt i to dele. Analyse del 1 fremlægger 

resultaterne fra fraktilanalyserne og er opdelt i to fremgangsmåder. Fremgangsmåde 1 består af den 

generelle analyse af karakteristika for aktievindere på tværs af alle industrier. De parametre, som 

karakteriserer aktievindere, relateres til økonomisk og empirisk belæg fra teori del 2. Fremgangsmåde 

2 består af den industrispecifikke fraktilanalyse på de fem største industrier. I analyse del 2 forsøges 

det at teste fremgangsmåde 1 af på markedet for at undersøge, hvorvidt en investor kan benytte sig af 

parametrene til at opnå et overnormalt afkast, hvilket fremgår under investeringsstrategi 1. Herefter 

introduceres investeringsstrategi 2, som foretager en fraktilanalyse fra 2001 til 2013, som testes over 

hold-out-perioden, 2014 til 2019. Slutteligt vil investeringsstrategi 3 genanvende parametrene fra 

fraktilanalysen i investeringsstrategi 2 og teste dem på datasættets fem største industrier.  

 

I kapitel 6 diskuteres afhandlingens resultater, som også opdeles også i to dele. I diskussion del 1 

foretages en række sensitivitetsanalyser for at udfordre og teste de valg, som løbende er foretaget 

igennem afhandlingen. Diskussion del 2 diskuterer resultaterne fra de forskellige strategier fra analyse 

del 2, og hvad der kan tolkes ud fra de parametre, som benyttes og kombineres i 

investeringsstrategierne.  

 

I kapitel 7 vil afhandlingen konkludere på de væsentligste resultater.  
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Endelig, perspektiverer afhandlingen i kapitel 8 resultaterne til inddragede akademiske studier og to 

lignende kandidatafhandlinger, og der vil desuden diskuteres potentielle fremtidige studier.  

 

2. Metode 
I følgende afsnit beskrives afhandlingens valgte metode. Herunder inddrages epistemologi efterfulgt 

af en kort vurdering af reliabilitet, validitet og tilstrækkelighed, hvorefter analysemetoden af 

parametrene præsenteres. Slutteligt beskrives fraktilanalysen sammen med de inddragede statistiske 

tests.  

 

2.1. Epistemologi 
Afhandlingen tager udgangspunkt i at genbesøge Reinganums (1988) metode, hvorved flere af 

studiets fremgangsmåder genanvendes for at opnå en tilstrækkelig sammenlignelighed, når der skal 

tolkes på resultater og konklusioner. Ligeledes inddrages adskillige akademiske artikler og studier 

for at understøtte og ikke mindst udfordre afhandlingens analyse og resultater, hvorfor det overordnet 

kan fastslås, at afhandlingen gør brug af en deduktiv tilgang. Ved den videnskabelige 

metodeforståelse, deduktion, går afhandlingen fra et teoretisk udgangspunkt, hvorfra hypoteser 

formuleres, som testes gennem inddraget empiri (Holm, 2016). Dog gøres der også brug af den 

induktive tilgang i analysen, da analysens del 2 udarbejder egne strategier ud fra fraktilanalyser af 

data, som herefter testes på markedet og sammenlignes med andre empiriske studier. På baggrund af 

afhandlingens problemformulering vil det desuden være passende at gøre brug af det positivistiske 

paradigme med fokus på kritisk rationalisme til det videnskabelige arbejde. Positivismen stræber efter 

opnåelse af erkendelsen gennem en systematisk indsamling af empiriske data (Holm, 2016). 

Positivismen vil i afhandlingen medvirke til den kvantitative tilgang, hvor det tilstræbes at arbejde 

objektivt så vidt muligt i indsamlingen og bearbejdning af empiri. Den kritiske rationalisme benyttes, 

da et af formålene med afhandlingen, er at udfordre eksisterende teori som eksempelvis studiet af 

Reinganum (1988) og EMH.  

 

2.2. Reliabilitet, validitet og tilstrækkelighed 
Kvaliteten af den indsamlede empiri vurderes efter Carmines & Zellers (1979) begreber, reliabilitet, 

validitet og tilstrækkelighed. Datasættet bestående af aktievindere og -tabere, som indhentes fra 

Bloomberg, behandles og struktureres, så det er muligt at analysere ved brug af en fraktilanalyse samt 
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adskillige statistiske tests. Metoden er et væsentligt element i besvarelsen af afhandlingens 

problemformuleringen og ligeledes for at genbesøge og udfordre studiet af Reinganum (1988), hvor 

yderligere eksisterende litteratur også inddrages. Afhandlingen bygges på sekundære data, som blandt 

andet består af datasættet indhentet fra Bloomberg, hvorfor det kan argumenteres, at aktiedata er en 

objektiv form for empiri af høj reliabilitet og validitet. Reliabilitet vedrører pålideligheden og 

kvaliteten af empirien, og validitet vedrører, hvorledes empirien er i stand til at besvare 

problemformuleringen. Afhandlingen er dog begrænset af, at objektiv viden er uopnåeligt, hvorfor 

det forventes, at der vil være en naturlig bias i afhandlingen (Holm, 2016). Eksempelvis indeholder 

aktiedataene en vis grad af survivorship bias, som bør tages højde for, hvilket drøftes senere i 

afhandlingen.  
 

Dataene består af en bred vifte af parametre fordelt over flere hundrede selskaber over flere 

tidsperioder, hvilket må anses som tilstrækkeligt for formålet med afhandlingen. Dog skal det nævnes, 

at risikoen for data snooping vil være høj, når afhandlingen anvender så højt et antal af parametre. 

Det er derfor helt centralt at præcisere empirisk og økonomisk belæg for hvert enkelt parameter. Først 

og fremmest inddrages parametre, som Reinganum (1988) selv benytter. Dernæst inddrages 

parametre, som førhen testes på i andre studier af ekstreme aktier. Ydermere inddrages parametre, 

som er blevet testet i andre akademiske artikler i forsøget på at udfordre EMH. Slutteligt inddrages 

en række parametre, som der findes økonomisk belæg for gennem eksempelvis 

værdiansættelsesmetoder. Til trods for, at der findes belæg for de indhentede parametre, kan det dog 

ikke afvises, at resultaterne er præget af data snooping, hvilket vil reducere reliabiliteten og 

validiteten ved konklusionerne. Data snooping vedrører risikoen ved tilfældigt at finde sammenhænge 

i analyser af store datasæt, hvilket vil diskuteres igennem opgaven. Den sekundære data består 

desuden af en bred vifte af eksisterende litteratur på området. Validiteten af inddraget litteratur kan 

ligeledes diskuteres, da forfatternes initiale formål med artiklerne og studierne ikke har været identisk 

med afhandlingens. Dermed kan det være vanskeligt at anvende den inddragede litteratur som direkte 

belæg for afhandlingens analyseresultater og konklusioner. Omvendt er litteraturen hovedsageligt 

publiceret af velansete og hyppigt citerede forskere, hvorfor validitet og reliabilitet heraf bør være 

tilstrækkelig høj.  
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2.3. Analyse af parametre 
Forinden udarbejdelsen af analysen var det nødvendigt at klarlægge, hvordan de enkelte parametre 

skulle analyseres, da dataene indeholder 35 parametre, som kan analyseres på et utal af måder. Da 

analysen blev foretaget i Excel, var der en vis mængde manuelt arbejde forbundet med analysen. Ud 

fra erfaring fra tidligere lignende studier blev det besluttet at analysere vækstrater op til 

købstidspunktet, samt et parameters værdi på købstidspunktet. Ved købstidspunktet menes 

tidspunktet inden værdifordoblingen af en aktie. Et rationale for at analysere værdien af de enkelte 

parametre på købstidspunktet var, at Reinganum (1988) benytter sig af samme tilgang på flere af sine 

parametre. Såfremt det gælder regnskabstal, benyttes værdien et halvt år før købstidspunktet. Dette 

skyldes, at regnskabstal for det forgangne halvår op til købstidspunktet først er tilgængeligt noget tid 

efter købstidspunktet.  

Det besluttes yderligere at analysere på halvårlig vækst inden købstidspunktet og gennemsnitlig 

halvårlig vækst over en 1-årig og 2-årig periode inden købstidspunktet. Til trods for, at datasættet 

indeholder kvartalvise data, indeholder en lang række af de udvalgte parametre kun halvårlige data. 

Derfor var det afgørende at foretage en afvejning mellem datakvalitet og datafrekvens. En 

undersøgelse af dataene viste, at en stor mængde data går tabt, såfremt man vælger kvartalvis data, 

hvorfor det blev besluttet at benytte halvårlige data i analysen. Beslutningen om anvendelse af 

halvårlige data understøttes af Beneish et al. (2001), som finder, at det kan tage markedet op til to 

kvartaler, før regnskabstal indregnes i aktieprisen. Ligeledes benytter både Beneish et al. (2001) og 

Reinganum (1988) sig af vækstrater op til købstidspunktet. Den 1-årige vækst i afhandlingen består 

af gennemsnittet af to halvårlige vækstrater forinden, og den 2-årige vækst består af gennemsnittet af 

fire halvårlige vækstrater. For at øge simpliciteten benævnes disse vækstrater fremover som 1-årig 

vækst og 2-årig vækst. Dette er i overensstemmelse med fremgangsmåden, som Reinganum (1988) 

blandt andet benytter i udregningen af kvartalsvis udvikling i earnings over 5 år. Det vurderes, at 

denne fremgangsmåde til at udregne vækstrater er tilstrækkelig, såfremt den anvendes konsistent i 

både fraktilanalysen af parametrene og i testen af disse.  I figur 2 forneden illustreres tidsperioderne 

for testen af parametrene. Som det ses i figur 2, er 2-årig vækst den længste vækstrate, da regnskabstal 

for det forgangne halvår op til købstidspunktet først frigives noget tid efter købstidspunktet, og det 

kan tage op til to kvartaler, før regnskabstal indregnes i aktieprisen (Beneish et al., 2001).  
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Figur 2: Vækstrater for parametre. Kilde: Egen kreation 

 
En sidste overvejelse, som blev foretaget, består af de fraktiler, som parametrene analyseres på. Ved 

at foretage en række stikprøver af dataene og analysen, blev det udledt, at det er muligt at finde 

tendenser i de øverste og nederste 0,25-fraktiler samt i de øverste og nederste 0,50-fraktiler. Derfor 

blev det besluttet at teste på både 0,25- og 0,50-fraktiler. Overordnet blev det besluttet at teste de 35 

parametre på fire tidsperioder, og dertil de to fraktilstørrelser. Dette resulterer i samlet 280 forskellige 

analyser af de indhentede selskaber. Ydermere blev der foretaget statistiske tests for at understøtte 

resultaterne fra fraktilanalysen og vurdere, hvorvidt fordelingen af henholdsvis aktievindere og -

tabere er statistisk signifikant forskellig fra den forventede/sande fordeling. Dette blev udført, da der 

er en langt større andel af aktievindere end aktietabere i datasættet. Det kan derfor være udfordrende 

at udlede noget ud fra fraktilanalysen, hvorfor en række statistiske test blev inddraget for at teste og 

verificere, om udfaldet af fordelingen kan være relevant. I nedenstående uddybes fraktilanalysen samt 

de statistiske tests. 

 

2.4. Fraktilanalyse 
Ved at tage udgangspunkt i metodetilgangen fra Reinganums (1988) studie vil den indledende analyse 

forsøge at identificere, hvad der karakteriserer en ekstrem aktievinder. Afhandlingen afviger dog fra 

Reinganums studie ved at inkludere ekstreme aktietabere, som afhandlingen forsøger at adskille fra 

de ekstreme aktievindere. Den akademiske artikel af Beneish et al. (2001), som studerer specifikke 

kendetegn ved både ekstreme vinder- og aktietabere, inddrages for at give en mere nuanceret tilgang 

til fraktilanalysen. De benytter sig af t-test til at teste for forskellen mellem middelværdien af 

aktievindere og -tabere og finder blandt andet, at markedsbaserede parametre med tilhørende 

købskriterier er gode til at udvælge ekstreme aktievindere, hvorimod regnskabsmæssige parametre er 

gode til at skille aktievindere fra aktietabere. De understreger desuden, at ekstreme aktievindere og -

tabere kan fremstå ens på baggrund af flere parametre, hvorfor det kan være afgørende at sikre, at de 
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analyserede parametre ikke både afgiver købssignaler på aktievindere og -tabere. Dette vil dermed 

underbygge problematikkerne i Reinganums metodetilgang, som bærer en vis risiko for, at parametre 

udvælger ekstreme aktievindere såvel som ekstreme aktietabere.  

 

I stedet for blot at udvælge parametre på baggrund af de øverst liggende fraktiler foretrækkes det i 

fraktilanalysen, at aktievindere og -tabere rangeres i forhold til hinanden i fraktilerne, hvilket sikrer, 

at de analyserede parametre ikke afgiver købssignaler for ekstreme aktietabere. Selskaberne rangeres 

derfor i forhold til parameterets værdi fra størst til mindst, og rangeringen af selskaberne inddeles i 

fraktilsatser. Det besluttes at anvende samme fraktilsatser som anvendt i Reinganums (1988) studie, 

hvorfor 1%-, 5%-, 10%-, 25%-, 50%-, 75%-, 90%-, 95%- og 99%-opdelingen benyttes, og som 

aktierne rangeres efter. Her angives det, hvor mange aktievindere og -tabere, som befinder sig i hver 

fraktil, som kan bruges til at sammenligne med den forventede fordeling fra datasættet. Den sande 

fordeling regnes ud fra følgende på hele datasættet af aktievindere og -tabere for det enkelte 

parameter.  

!"#$%&'()!"#$%&% =
+(,-&	/'($%#%

+(,-&	/'($%#% + +(,-&	,-1%#%
	

!"#$%&'()'()%&% = 1 − !"#$%&'()!"#$%&% 

 

Dermed er det muligt at identificere parametre ud fra, hvorvidt der er en proportionelt større andel af 

ekstreme aktievindere i henholdsvis 0,25-fraktilen og 0,50-fraktilen i forhold til den sande fordeling. 

Et alternativ kunne have været at sammenligne ekstreme aktievinderes værdi med den samlede 

population af selskaber, men grundet det faktum at der vil lægges fokus på at undgå at identificere 

aktietabere er den ovenstående metode valgt. Det er dog blevet nævnt som et potentielt fremtidigt 

studie (kap. 8.2).  

Reinganums (1988) fremgangsmåde er som nævnt præget af en grad af subjektivitet i valg af, hvornår 

et parameter inkluderes. For at øge graden af objektivitet er det blevet besluttet at benytte sig af 

statistiske tests af fordelingen, som beskrives i nedenstående. En detaljeret gennemgang af den 

anvendte fremgangsmåde præsenteres i analysen, og eventuelle implikationer og/eller mangler ved 

fraktilanalysen er tilgængelige i diskussionen.  
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2.4.1. Statistiske test 

I følgende redegøres kort for de enkelte statistiske tests, der er foretaget for at understøtte robustheden 

af resultaterne fra fraktilanalyserne. Disse tests har til formål at undersøge, hvorvidt de observerede 

værdier er statistisk signifikant forskellige fra den sande fordeling. Derfor kan dette understøtte et 

argument for at inkludere et givent parameter på baggrund af fraktilanalysen.  

 

2.4.1.1. Chi i anden-test 

Chi i anden-testen anvendes med det formål at teste, hvorvidt der foreligger en signifikant forskel 

mellem andelen af aktievindere og -tabere i øverste og nederste 0,50-fraktiler samt øverste og nederste 

0,25-fraktiler. Chi i anden-testen benytter sig af kontingenstabeller med fordelingen af aktievindere 

og -tabere. Formlen for Chi i anden-testen lyder som følgende:  

4* =5
(718%#/%#%, − !"#/%(,%,)*

!"#/%(,%,
 

 

Som det fremgår af formlen for testen, er formålet at undersøge den statistiske forskel mellem den 

forventede og den observerede værdi, som resulterer i en Chi i anden-værdi. Den beregnede værdi 

sammenlignes efterfølgende med den kritiske værdi, som afhænger af antallet af frihedsgrader. 

Såfremt den beregnede Chi i anden-værdi er højere end den kritiske værdi, vil nulhypotesen forkastes 

(Yale, 1997). Omvendt accepteres nulhypotesen, hvis den kritiske værdi overstiger Chi i anden-

værdien. Den formulerede nulhypotese lyder:  

:+: Der er ingen sammenhæng i fordelingen af aktievindere og aktietabere i øverste eller nederste 

0,50- og 0,25-fraktiler 

:,: Der er en sammenhæng i fordelingen af aktievindere og aktietabere i øverste eller nederste 0,50- 

og 0,25-fraktiler 

 

Chi i anden-testen tilbyder den fordel, at den ikke bygger på en underliggende antagelse om en 

normalfordelt population. Derfor er det muligt at teste for signifikante forskelle, uanset hvilken 

fordeling datasættet besidder, og testresultaterne vil dermed være uafhængige af, om der findes en 

ulige fordeling af værdierne på tværs af aktievindere og -tabere i datasættet. Samtidig er testen 

anvendelig på store datasæt med mange observationer, hvilket er passende til analysen i denne 

afhandling (Carlson et al., 2013).  
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2.4.1.2. Uparret t-test 

Den uparrede t-test er en test, som tillader at teste, hvorvidt middelværdien for to fordelinger er ens. 

Derudover antager testen en ensartet varians i de to fordelinger (Kiebel et al., 2007). Formålet med 

testen er at sammenligne forskellen i de to fordelingers middelværdier til den forskel, som ville være 

forventet fra en tilfældig variation, og dermed være i stand til at udlede en troværdig konklusion for 

den faktiske forskel mellem de to fordelinger (Curran, 2013). Formlen for den uparrede t-test er som 

følgende: 

, =
<, − <*

=>,
*

(,
+
>*
*

(*
	

 

 

Her er <,	middelværdien for den ene fordeling, og >,*	er variansen for samme fordeling, mens (, er 

antallet af observationer for fordelingen. Herfra findes en t-værdi, som sammenlignes med t-

fordelingen, som varierer afhængig af antal frihedsgrader. Nulhypotesen for den uparrede t-test 

formuleres som følgende:  

:+:	Middelværdien er ens i de to fordelinger 

:,: Middelværdien er forskellig i de to fordelinger 

 

Fordelen ved en t-test er, at den tester på middelværdien i modsætning til Chi i anden-testen, som 

tester for fordelingen af værdierne. Yderligere tester t-testen for statistisk signifikans.  Ulempen i t-

testen er, at middelværdi er stærkt påvirkede af outliers, hvilket kan svække resultaterne. Yderligere 

antager t-testen en normalfordeling. Det skal også understreges, at resultaterne fra t-testen ikke skal 

stå alene, men underbygge resultaterne fra Chi i anden-testen (Carlson et al., 2013). Dog benytter 

Beneish et al. (2001) sig også af t-test til at finde parametre der adskiller vindere fra tabere ud fra de 

parametre, hvor middelværdien varierer signifikant på tværs af de to grupper. Derfor er t-testen 

benyttet i et lignende studie, hvorfor den også benyttes i denne afhandling.  

 

Wilcoxon signed-rank test 

Wilcoxon signed-rank test (Wsrt) inddrages til at undersøge, hvorvidt de observerede værdier er 

statistisk signifikant forskellige fra den forventede fordeling. Wsrt er en ikke-parametrisk test, som 

hyppigt anvendes som et alternativ til en t-test, da Wsrt ikke antager en normalfordeling, og er 

ligeledes mindre følsom overfor outliers. Wsrt anvendes til at sammenligne to relaterede fordelinger 
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og vurdere, hvorvidt fordelingernes gennemsnitlige rangering afviger fra hinanden, hvilket er 

passende for afhandlingen, da det kan argumenteres, at de inddragede aktier kan være relaterede og 

korrelerer i nogen grad med hinanden (Xia, 2020). Dette forklarer ligeledes, hvorfor Wsrt anvendes 

til industrianalysen for at undersøge, hvorvidt industrierne er relaterede. I Wsrt tages summen af 

rangeringen for den ene fordeling og summen af rangering for den anden fordeling. Nulhypotesen 

formuleres som følgende: 

:+:	Den gennemsnitlige rangering af de to fordelinger er ens 

:,: Den gennemsnitlige rangering af de to fordelinger afviger fra hinanden 

 

Formlen for Wsrt er følgende:  

? =
(@- − <-)

>-
, 

 

Hvor @- er summen af rangeringen for fordeling A, mens	>-	og <- beregnes ved: 

>- = =
(-(. ∗ ((- + (. + 1)

12
	

<- =
(- ∗ ((- + (. + 1)

2
 

 

Her består ( af antallet af observationer for de to fordelinger. Den beregnede ?-værdi kan omskrives 

til en p-værdi, som på et signifikansniveau på 5% kan afgøre, hvorvidt nulhypotesen skal af- eller 

bekræftes. Wrst er blevet inddraget i analysen, da den fortsat tester på to forskellige fordelinger og 

samtidig inkluderer forskelle i rangeringen. Wrst benyttes derfor til at styrke resultaterne fra 

fraktilanalysens rangering samt de andre statistiske tests ved at bidrage med en anden statistisk tilgang 

(Wild, 1997).  

 

3. Præsentation af data 
Det følgende afsnit vil gennemgå den data, som er blevet benyttet i analysen. Det blev besluttet at 

hente data fra Bloomberg på indekset, Stoxx Global 1800, som beskrives i nedenstående. Samtidig 

blev der opstillet en række kriterier, som indeksets selskaber skulle opfylde for at blive karakteriseret 
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som enten en aktievinder eller en aktietaber. Disse kriterier blev opstillet både ud fra en subjektiv 

trade-off mellem en optimal mængde data samt erfaringer fra tidligere studier.  

 

3.1. Valg af database og datakilde 
Forinden påbegyndelsen af analysen var det nødvendigt at foretage valg vedrørende database og 

datakilde til at behandle data på. I forhold til database blev Thomson Reuters Datastream & 

Bloomberg især evalueret, mens datakilder primært var Excel eller statistiske programmer såsom 

JMP, R eller Stata. En fordel ved Thomson Reuters Datastream er, at den finansielle database er fra 

1960’erne og har en stor mængde af data. Samtidig er der ingen begrænsninger i forhold til 

dataindsamling. Dog var en række af ulemperne blandt andet, at Datastream ikke havde lige så intuitiv 

visualisering i Excel, mens en større del af de 35 parametre ikke var tilgængelige i Datastream. 

Yderligere blev det forsøgt at trække et udsnit af data i Excel, og det viste sig at der skulle foretages 

en række omfattende korrektioner til dataene. Eksempelvis opstod der mange dubletter, samt at flere 

af aktierne havde tomme celler. Grundet ovenstående blev det besluttet at indsamle data fra 

Bloombergs terminaler, givet Bloombergs renommé for at indeholde en større mængde data. 

Ligeledes tilbyder Bloomberg en omfattende mængde af forskellige parametre, hvilket har været 

afgørende for afhandlingen, og alle 35 parametre var tilgængelige. Fra terminalerne blev Bloombergs 

funktion, spreadsheet builder, anvendt for at muliggøre behandling og analyse af dataene gennem 

Excel. Fleksibiliteten ved spreadsheet builder samt den forbedrede datakvalitet gjorde, at Bloomberg 

blev valgt. Grundet tidligere erfaringer med brugen af Excel, var det også en klar fordel at anvende 

spreadsheet builder. Afhandlingens dataindsamlingsproces mødte dog fortsat en række udfordringer, 

eftersom CBS har tilkøbt en begrænset adgang af data fra Bloomberg, som man kan hente gennem 

spreadsheet builder. Så snart begrænsningen blev brugt op, måtte man vente til den efterfølgende 

måned, hvorfor den samlede dataindsamling foregik over tre måneder. Yderligere havde CBS et 

begrænset antal af ledige Bloomberg terminaler, grundet Covid-19-restriktioner, som yderligere 

besværliggjorde adgangen til data. Samtidig var det ikke muligt at finde selskaber, som var blevet 

afnoteret eller gået konkurs, hvorfor Bloomberg ikke kunne imødekomme survivorship bias. 

Overordnet set blev dataindsamlingen fra Bloomberg terminalerne stadig vurderet som den bedste 

løsning grundet adgangen via CBS og den omfattende datatilgængelighed. Slutteligt faldt valget på 

Excel som datakilde, grundet forfatternes erfaring med programmet, samt det faktum at der ikke 

skulle laves store statistiske tests til. En ulempe var dog, at der skulle bearbejdes en stor mængde 

data, som løbende var en udfordring for Excel. Yderligere var det vigtigt i især testen af strategierne, 
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at der var fleksibilitet i fremgangsmåden, som skulle justeret til hver enkelt strategi, hvilket var 

nemmere at gøre i Excel.  

 

3.2. Præsentation af Stoxx Global 1800 
Inden en analyse af de udvalgte aktier påbegyndes, vil det indeks, som er brugt til at finde aktier fra, 

kort beskrives. Stoxx Global 1800 består af de 600 største selskaber i Nordamerika, Asien og Europa. 

Størrelsen af selskaberne måles på markedsværdien af aktierne på de respektive børser målt i euro. 

Samtidig udvælger Stoxx udelukkende aktier fra såkaldte udviklede lande, hvorfor dette er en 

afgrænsning, der skal tages hensyn til. Stoxx opstiller en række kriterier, såsom at selskaberne skal 

have en likviditet på minimum 1 million euro fordelt på et tre måneders gennemsnit. Derved er Stoxx 

Global 1800 et indeks, som kan være retvisende til en analyse af de største og mest likvide selskaber 

i de udviklede lande fordelt på de nævnte tre kontinenter (Stoxx, 2021).  

 

3.3. Kriterier  
I forhold til at øge datakvalitet, samt at filtrere irrelevante virksomheder fra, opstilles en række 

kriterier i dataindsamlingen af Stoxx Global 1800. Først og fremmest besluttes det, at parameteret, 

price, skal have data på købsdatoen for at sikre, at selskaberne opfylder en vis grad af datakvalitet. 

Samtidig er der blevet opstillet kriterier for, hvornår en aktie karakteriseres som en aktievinder og -

taber.  

 

På baggrund af inddragede studier har der været flere forskellige tilgange til denne karakterisering, 

hvorfor afhandlingen måtte foretage en subjektiv vurdering. Beneish et al. (2001), valgte eksempelvis 

at karakterisere aktievindere – og taber ud fra de 2% af aktier, som har oplevet mest ekstreme 

ændringer, mens Reinganum (1988) karakteriserede aktievindere ud fra parameteret, aktiekurs, som 

skulle være på 100% eller over. Eftersom afhandlingen tager udgangspunkt i studiet af Reinganum 

(1988), besluttes det at karakterisere en aktievinder som et selskab, som i løbet af et kalenderår opnår 

en total return på 100% eller over. Total return er benyttet grundet ønsket om at inkludere dividender, 

da dette kan have en væsentlig betydning for investorers afkast. Desuden besluttes det, at en aktietaber 

skal være faldet mindst -70% i løbet af et kalenderår. Kriteriet for aktietabere er besluttet ud fra en 

blanding af forhenværende litteratur på emnet, samt en vurdering ud fra den tilgængelige data fra 

Bloomberg. Såfremt man opsætter et kriterie om et fald på mindst -50%, ville dette resultere i mere 

end 300 aktiertabere alene fra 2008, hvilket vil give betydende overvægt af tabere i det enkelte år. 



24 af 128 
 

Derfor besluttes det at hente aktier, som er faldet mindst -70%, da dette ligeledes vurdereres som et 

væsentligt fald til trods for recessioner. Såfremt man valgte -75% ville dette fjerne en stor mængde 

af selskaber, og eftersom der allerede er en overvægt at vindere, blev det besluttet at benytte sig af -

70% for at få en større mængde af aktietabere. Aktievindere vurderes ud fra afhandlingens formål om 

at karakterisere aktievindere, hvorfor det forsøges at indhente en tilstrækkelig stor mængde 

aktievindere.   

 

3.4. Tidshorisont og intervaller  
En anden overvejelse, som er foretaget, er valget af tidsperioder og tidsintervaller. Som udgangspunkt 

blev det besluttet at undersøge selskaber fra en lang tidsperiode for at øge datamængden og dermed 

reliabiliteten for de fundne parametre. Omvendt var det vigtigt ikke at gå for langt tilbage i tid for at 

undvige tidsperioder fra mange år siden, hvor de fundamentale selskabsstrukturer og karakteristika 

var betydeligt anderledes. Den endelige tidsperiode blev derfor fra 2001 til og med 2019. I forhold til 

at undersøge dataene skulle der også foretages en vurdering af detaljegraden af dataene. Eftersom 

Reinganum (1988) ikke oplyser, hvorvidt der anvendes månedlig, kvartalvis eller årlig data, kunne 

der ikke drages inspiration fra dette. Beneish et al. (2001) oplyser dog deres valg om at analysere ved 

brug af kvartalsvise data med det argument, at al regnskabsdata opdateres kvartalsvist. Det blev derfor 

først besluttet i denne afhandling at indhente kvartalsvise data, men som nævnt i metodeafsnittet (kap. 

2.3) endte analysen dog med at benytte sig af halvårlige data, da en lang række parametre viste sig 

kun at indeholde halvårlige data. Samtidig blev det besluttet at hente data ned for tre år forinden 

købstidspunktet, for derved at muliggøre en analyse på vækstrater. På baggrund af de ovenstående 

kriterier samt tidsperiode og -intervaller, blev der fundet 138 aktietabere samt 728 aktievindere fordelt 

på 35 parametre.  
 

3.5. Korrektioner 
I studiet fra Beneish et al. (2001) foretages en række korrektioner til de data, som de fik indsamlet. 

Derfor var det også forventeligt, at denne opgave skulle foretage en række korrektioner forinden en 

mulig analyse. Da dataene blev hentet ned, kom hvert år ud som ét Excel-ark for sig, som udgjorde 

alle selskaberne samt data tre år forinden. Først skulle der foretages en række justeringer i forhold til 

opsætning for at overskueliggøre, og dermed muliggøre en analyse. Det blev besluttet at opsætte 

dataene således, at hvert parameter havde et ark for sig selv med alle selskaberne. Dette blev vurderet 

som en nemmere måde at analysere parametrene på hver især. Dog blev det efterfølgende opdaget, at 
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de samme selskaber ofte opstod i flere forskellige år. Det var derfor nødvendigt at adskille disse fra 

hinanden inden påbegyndelsen af analysen. Det blev overvejet, hvorvidt det var nødvendigt at fjerne 

disse, men det blev besluttet at beholde dem, da investeringsstrategierne skal opdateres hvert andet 

år, og det samme selskab godt kan købes et år, sælges og så købes et par år efter. En begrænsning ved 

denne metode er, at et selskab, som fremstår i flere forskellige år, kan komme til at skabe en overvægt 

i resultaterne fra analysen. Dog er det forventeligt, at en lang række af de inkluderede parametre kan 

ændre sig fra år til år for det samme selskab, hvorfor det fortsat er interessant at analysere samme 

selskab i forskellige år. Ligeledes blev RSI hentet ned på månedlige intervaller, men analyseret over 

en halvårlig periode ligesom de andre parametre. Eftersom Bloomberg ikke angiver hvilket 

tidsinterval dataene er hentet ned på, skulle man manuelt identificere tidsintervallerne i den 

indhentede data for at få dataene til passe.  

 

3.6. Datakvalitet 
Før selve bearbejdningen af den indhentede data, udarbejdes en hurtig oversigt over datakvaliteten 

for hver af de 35 parametre fra datasættet. Såfremt et selskabs parameter har fejlværdier ved N/A eller 

tomme celler opfattes dette som et mangelfuldt parameter. Oversigten er opgjort ud fra parametrenes 

værdi på købstidspunktet, hvilket vil sige datoen, hvor aktien begyndte sin værdifordobling, samt et 

år, to år og tre år før købstidspunktet. Dette fremgår af tabellen nedenfor.  
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Tabel 3: Oversigt over datakvalitet. Kilde: Egen kreation & Bloomberg 

 
Her ses det, at datakvaliteten for de fleste parametre forbedres markant, når man bevæger sig tættere 

på købstidspunktet. I året forinden købstidspunktet opnås en gennemsnitlig datakvalitet på 93%, 

hvilket vil sige, at 93% af selskaberne i gennemsnit har data på alle parametre. Denne falder til 84%, 

hvis man bevæger sig endnu et år tilbage. Datakvaliteten tre år før købstidspunktet ligger kun på 63%, 

hvilket overordnet set ikke er tilstrækkeligt. Datakvaliteten mellem parametrene afviger dog 

betydeligt, og visse parametre bevæger sig under 50% i datakvalitet 3 år før købstidspunktet. 

Datakvaliteten for flere parametre 2 år før købstidspunktet bevæger sig også ned under 80%, hvilket 

vil sige, at der vil være enkelte parametre, hvor det ikke er muligt at beregne vækstrater, da den 

nødvendige data ikke er tilgængelig. Dette tages der i særdeleshed hensyn til, da manglen på 

observationer kan sænke reliabiliten af analysen betydeligt.  
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3.7. Survivorship bias 
En vigtig begrænsning at nævne vedrørende udvælgelsen af aktievindere og -tabere er survivorship 

bias. I denne afhandling berører survivorship bias, at der i datasættet udelukkende findes selskaber, 

som fortsat eksisterer og derved ikke er blevet afnoteret, gået konkurs, fusioneret med andre selskaber 

eller af andre årsager er fjernet fra Stoxx Global 1800 indekset (Blake et al., 1996). Eksempelvis kan 

det antages, at der vil være en række ekstreme aktietabere, som i efterfølgende år potentielt kan være 

gået konkurs. Ved at inkludere selskaber, som falder -100%, vil det give et mere retvisende billede af 

ekstreme aktietabere. Som en konsekvens af, at dette ikke er inkluderet, består de ekstreme tabere af 

alle aktier, som overlevede og formåede at vende eller stabilisere deres tab. Derved vil datasættet 

være behæftet med en naturlig bias overfor gode selskaber, hvorfor dette kan resultere i et for højt 

afkast ved at følge en strategi på baggrund af denne analyse.  

 

Det blev vurderet, hvorvidt der findes en måde, hvorpå opgaven kan undgå survivorship bias. Der er 

dog en række årsager til, at dette ikke har været muligt. Først og fremmest er det ikke muligt at tilføje 

et filter, hvor man inkluderer afnoterede selskaber i Bloombergs screening. Omvendt var det muligt 

at tilgå en separat database med afnoterede selskaber, men i denne kunne man ikke få samme mængde 

informationer pr. selskab, som det har været muligt fra Bloombergs generelle database. Såfremt man 

på en retvisende måde skal imødekomme survivorship bias, skal man være konsistent med at 

inkludere alle afnoterede selskaber, som førhen har været en del af Stoxx Global 1800. Hvis man blot 

foretager en tilfældig udvælgelse af nogle selskaber, som er blevet afnoteret, vurderes det at være til 

mere skade end gavn for analysen.  

Derudover kan man argumentere for, at det ligger uden for afhandlingen omfang at analysere på 

afnoterede selskaber. Dette ville nemlig være et helt studie for sig selv, hvor modeller til at forudsige 

konkurs gennem eksempelvis Altmann’s Z-score er blevet udviklet gennem omfattende studier af 

konkursramte selskaber (Altmann et al., 1977). Slutteligt bliver survivorship bias ikke adresseret i 

studierne af Reinganum (1988) eller Beneish et al. (2001). Det kan dog antages, at disse studier er 

behæftet med samme udfordring som dette studie, hvorfor de også indeholder en vis grad af 

survivorship bias. Til trods for, at det ikke er et argument i sig selv, at andre studier ikke adresserer 

et problem, kan det argumenteres, at resultaterne bestemt fortsat kan være interessante, selvom man 

er påvirket af survivorship bias. Derved er det overordnet set besluttet at fortsætte analysen og 

samtidig påpege risikoen for et eventuelt misvisende merafkast, genereret i test af 

investeringsstrategier.  
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4. Teori 
Denne afhandlings teoriafsnit inddeles i del 1 og del 2. Del 1 indeholder akademisk og teoretisk 

litteratur, som berører, hvorvidt kapitalmarkederne er efficiente, og hvorledes eksempler på merafkast 

i markedet kan forklares ud fra skarpe markedsanalyser, eller menneskelige fejl og tilfældigheder. 

Del 2 omhandler afhandlingens parametre og udvælgelsen af disse. Her vil alle parametre hentet fra 

Bloomberg kort beskrives, hvorefter de signifikante parametre fra analysens del 1 vil diskuteres ud 

fra et empirisk og økonomisk belæg.  

 

4.1. Teori del 1: Introduktion til EMH og CAPM samt kritikere og tilhængere 

4.1.1. Den efficiente markedshypotese 

Kendall (1953) er en af de første eksempler på anvendelsen af computere til analyse af økonomiske 

tidsserier, hvor han forsøgte at identificere forudsigeligheder i aktiekurser. Til mange finansielle 

analytikeres frustration konkluderede Kendalls studie, at ændringer i aktiekurser er komplet tilfældige 

og uforudsigelige. Herfra udspringer fænomenet, ”random walk”, som bygger på antagelsen, at 

investorer handler rationelt, og at priser og aktiekurser altid reflekterer al tilgængelig information 

(Bodie et al., 2013). EMH, som blev udgivet af Fama (1970), bygger videre på rationalet bag 

fænomenet, random walk, og fastslår, at investorer altid vil skynde sig at udnytte ny information, så 

snart det frigives, hvilket næsten øjeblikkeligt eliminerer muligheden for at opnå et merafkast. Med 

afsæt i EMH vil en rationel investor ikke bruge ressourcer på aktiv kapitalforvaltning. Passiv 

kapitalforvaltning kan derfor være favorabelt, hvilket vil sige, at man besidder en veldiversificeret 

portefølje uden brug af tid og kapital på aktiv investeringsanalyse og optimering af 

investeringsporteføljer (Bodie et al., 2013).  

 

EMH sondrer mellem tre forskellige former for markedsefficiens, som repræsenterer graden af 

information reflekteret i priser, og består af svag, semi-stærk og stærk form for markedsefficiens. I 

den svage form for markedsefficiens er det umuligt at opnå et konsekvent merafkast på markedet ved 

at studere historiske aktiekurser, og priser vil bevæge sig efter random walk. Ved en semi-stærk 

markedsefficiens justeres priser omgående ved offentlig tilgængelig information, som eksempelvis et 

kvartalregnskab eller nyheden om et virksomhedsopkøb. Derfor vil investorer ikke være i stand til at 

profitere på informationer efter deres offentliggørelse. Slutteligt vil den stærke form for 

markedsefficiens reflektere al mulig information, både offentlig og privat. I et givent tilfælde findes 
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kun heldige eller uheldige investorer, og ingen investorer vil være i stand til at slå markedet 

konsekvent (Brealey et al., 2011). Fama (1970) påpeger dog, at den stærke form for markedsefficiens 

ikke nødvendigvis er retvisende for den virkelige verden, da medarbejdere blandt andet ofte har 

monopolistisk adgang til information om deres respektive virksomheder.  

De tre former for markedsefficiens har det til fælles, at de alle antyder, at priser bør reflektere 

tilgængelig information. Selvom markedspriser sommetider kan fluktuere betydeligt og ramme 

anormale prispositioner, bør priser i gennemsnit være efficiente og korrekte, hvis de kapitale 

markeder og investorer agerer rationelt (Bodie et al., 2013).  

EMH har mødt en massiv strøm af kritik i senere litteratur, hvor adskillige tilgange er afprøvet for at 

danne et empirisk grundlag for at modbevise EMHs relevans i virkeligheden. Reinganum (1988) er 

et af mange eksempler på eksisterende litteratur, som fremfører økonomisk signifikant evidens for, 

at investorer bør være i stand til at opnå et risikojusteret merafkast på markedet ved hjælp af visse 

investeringsstrategier og -metoder. Yderligere er diverse screenstrategier, samt value- og momentum-

investeringer blevet populariseret, som også strider imod EMH. Disse vil beskrives i efterfølgende 

afsnit.  

 

Overordnet set har EMH skilt vandene hos teoretikere, som giver forskellige forklaringer på, hvorfor 

det er muligt at slå markedet. Den ene del af teoretikere mener, at det er muligt at slå markedet ud fra 

udarbejdelsen af diverse strategier. Denne del kan opdeles i to yderligere dele. Den ene del mener, at 

EMH og Capital Asset Pricing Model (CAPM) udfordres, da risiko opstår ud fra andre faktorer end 

systematisk risiko. Hertil finder blandt andet Fama og French (1993), at risikoen kan komme ud fra 

forskellige risikopræmier såsom værdi- og størrelsespræmier. Dette udspringer fra øget 

konkursrisiko, som ikke kan måles gennem CAPM. Disse risikopræmier vil behandles og diskuteres 

gennem afhandlingen. Den anden del er dem, som mener, at anomalier i markedet kan opstå ud fra 

menneskelig psykolog, der ligeledes ikke kan måles gennem CAPM (Lakonishok et al., 1994) 

(Haugen, 1995). Her kan både over- og underreaktioner på markedet fremhæves, som kan skabe 

afvigelser i prissætningen på aktien målt gennem CAPM. Denne del tilhører behavioral finance, som 

også diskuteres gennem afhandlingen. Dette er dog blevet kritiseret af blandt andet Fama (1998b), 

som finder, at over- og underreaktioner opstår lige meget på markedet, hvorfor man ikke kan handle 

ud fra en sådan bias. Slutteligt er der en del teoretikere, som forklarer anomalier i prissætningen ud 

fra bias. Her nævnes blandt andet studierne af Brown et al. (1995) og Kothari et al. (1995), som finder, 

at fænomenet, survivorship bias, er grunden til, at teoretikere observerer anomalierne, hvorfor det 
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ikke viser et retvisende billede af markedet i virkeligheden er. Yderligere nævner Black (1993) og Lo 

(1994), at data snooping kan forklare anomalierne. Begge disse begreber behandles grundigt i 

diskussionen af, hvorvidt statistiske bias kan forklare merafkast.  

 

4.1.2. CAPM og faktormodeller 

Sharpe (1964) skabte i 1960’erne et svar på, hvordan man beskriver forholdet mellem systematisk 

risiko og forventet afkast, som fik navnet, Capital Asset Pricing Model (CAPM). Formlen til at 

forklare sammenhængen mellem forventet afkast og markedsrisiko udtrykkes gennem SML og er 

følgende:  

D" = #/ + E" ∗ (#0 − #/) 

 

Her udgør D" det forventede afkast for aktien, #/ er den risikofrie rente, #0 er markedsafkastet og E" 

er den systematiske risiko for aktien. CAPM er i dag stadig hyppigt anvendt til at beskrive forholdet 

mellem systematisk risiko og forventet afkast, hvor risikopræmien bør stige proportionelt i forhold 

til beta. På trods af den hyppige anvendelse møder CAPM en væsentlig mængde kritik, som blandt 

påviser, at det forventede afkast ikke viser sig at følge beta (Brealey et al., 2011). Et empirisk studie 

af Banz (1981) indikerer for eksempel, at der er en sammenhæng mellem merafkast og den samlede 

værdi af aktier på NYSE. Studiet påviser, at mindre virksomheder oplever et gennemsnitligt højere 

merafkast sammenlignet med store virksomheder, hvilket ifølge Banz er evidens for, at CAPM kan 

være utilstrækkelig. Størrelseseffekten er størst mellem små og store virksomheder, og er mindre 

betydende mellem mellemstore og store virksomheder. Et nyere studie af Brown et al. (1983) 

genbesøger de størrelsesrelaterede anomalier, som Banz (1981) fremfører, og påpeger, at 

størrelseseffekten er lineær i forhold til den naturlige logaritme af den samlede værdi af aktier. 

Ydermere pointerer Bhandari (1988), at den finansielle gearing af givne virksomheder kan udvise en 

vis forklaringskraft for afkastet. Dette strider ligeledes imod den grundlæggende antagelse bag 

CAPM, som fremstiller, at den finansielle risiko bør være indregnet i beta og dermed ikke bør have 

nogen forklaringskraft for virksomheders afkast. Som tidligere nævnt formår Reinganum (1988) at 

generere et signifikant merafkast gennem sine investeringsstrategier, som er i strid med CAPM. Fama 

& French (1992 & 1993) har udarbejdet faktormodeller for også at bevise en signifikant 

forklaringsgrad på tværs af forskellige parametre. Deres 3-faktormodel består af faktorerne, 

markedsrisikopræmie, som består af markedets forventede afkast minus den risikofrie rente, 

størrelsespræmie, som består af forskellen mellem afkastet for mindre virksomheder og afkastet for 
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større virksomheder samt værdipræmie, som består af forskellen mellem afkastet for virksomheder 

med en høj P/B-ratio og afkastet for virksomheder med en lav P/B-ratio (Fama & French, 1992 & 

1993.). De uddyber, at en stor del af faktormodellens succes skyldes en konkursrisikopræmie, hvilket 

derfor er i strid med CAPM.  

 

Først og fremmest forklares størrelsespræmien ved, at mindre virksomheder er mere udsatte end 

større virksomheder i kriseperioder, hvorfor investorer vil kræve en konkursrisikopræmie for deres 

investering. Størrelsesanomalien forklares yderligere ud fra det faktum, at små selskaber historisk har 

performet bedre end større selskaber, hvilket er et brud på CAPM (Brealey et al., 2011). Ydermere 

kan værdipræmien forklares ud fra argumentet, at virksomheder med en lav P/B ratio, som også 

kaldes value-selskaber, har en lav markedsværdi sammenlignet med deres fundamentale værdi, 

hvorfor de forventes at have mindre fleksibilitet i kriseperioder. Fama & French (1992) bygger 

ovenstående faktorer ud fra antagelsen, at markedet er korrekt prisfastsat i henhold til EMH. De 

afviser dog ikke, at prisfastsættelsen kan være irrationel på kort sigt, og at eksempelvis værdipræmien 

i høj grad kan påvirkes af overreaktioner på markedet, men at værdien af virksomheder på sigt vil 

bevæge sig mod den sande værdi (Fama & French, 1992). 3-faktormodellen behøver ikke 

nødvendigvis være i strid med EMH, hvis man antager, at faktormodellens evne til kontinuerligt at 

slå markedet skyldes konkursrisikopræmien, som tillægges mindre virksomheders mulighed for at 

kompensere for den øgede konkursrisiko under kriseperioder, som dermed resulterer i et højere 

afkastkrav og højere virksomhedsbestemt risiko.  

Fama & French (2015) genbesøger deres 3-faktormodel i et nyere studie og finder, at faktormodellen 

er i stand til at generere tilsvarende signifikante resultater i Nordamerika, Europa, Japan og Asien, 

hvor det originale studie fra 1992 blot blev testet på det amerikanske marked. Derudover udvidede 

Fama & French (1993) deres faktormodel til en 5-faktormodel, som inkluderede de originale tre 

faktorer og to nye faktorer bestående af profitabilitet, der består af forskellen mellem afkastet på 

profitable virksomheder og afkastet for ikke-profitable virksomheder samt investering, som består af 

forskellen mellem afkastet for virksomheder med en konservativ investeringsprofil og afkastet for 

virksomheder med en aggressiv investeringsprofil. I litteraturen for faktormodeller findes mange 

forskellige faktormodeller og tilgange dertil. Studiet af Harvey et al. (2014) er et ekstremt eksempel 

på dette med en faktormodel bestående af hele 316 faktorer.  
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4.1.3. Kategorier for analysen 

I nedenstående præsenteres de tre parameterkategorier, som de inddragede parametre i analysen hører 

under. Teori del 1 vil have til formål at give en kort introduktion til kategorierne, samt hvilke modeller 

der hører under disse. I det efterfølgende teoriafsnit del 2 beskrives de enkelte parametre indenfor 

hver kategori, og understøttes med empirisk og økonomisk belæg.  

 

4.1.3.1. Markedsbaserede parametre 

Den ene kategori er inspireret af Reinganums (1988) kategori, ”smart money”, som inkluderer 

parametre, der fanger adfærdsmønstre hos professionelle aktieanalytikere fra hedgefonde, banker, 

forsikringsselskaber etc. såsom bevægelser i deres samlede aktiebeholdninger i de pågældende 

selskaber. Derudover inkluderer denne kategori parametre relateret til tekniske analyser af kursen på 

aktien, som også kaldes momentum-investering. Kategorien, markedsbaserede parameter, er dermed 

sammenslået fra to af Reinganums kategorier.   

 

4.1.3.1.1. Momentum-investering og contrarian-investering 

Momentum-investering er en form for teknisk analyse, hvor man investerer i et selskab på baggrund 

af mønstre i kursen, som den tekniske indikator, RSI, eksempelvis er en indikator for. RSI defineres 

senere i teoriafsnittet (kap. 4.2.2.4). Jegadeesh og Tilman (1993) var i stand til at finde en 

momentumeffekt, hvor det viste sig, at enkelte aktier bevæger sig uforudsigeligt, men porteføljer 

bestående af de historisk bedst præsterende aktier over en kortsigtet historisk periode er i stand til at 

opnå et risikojusteret merafkast. I strid med EMH finder momentum-investering, at højt og lavt 

præsterende aktier har en tendens til at fortsætte deres præstationer på kort sigt, hvilket vil sige, at en 

positiv seriekorrelation angiveligt finder sted (Ackert & Deaves, 2010). Chopra et al. (1992) er endnu 

et eksempel på, hvordan momentum-investering kan anvendes til at tyde fremtidige aktiekurser, hvor 

aktiers overreaktionsmønstre kan udnyttes til at opnå et merafkast. Andre kritikere af EMH påpeger 

også, at menneskelig psykologi især kan forårsage en bias, som influerer markederne, hvilket uddybes 

under teoriafsnittet om behavioral finance.  

 

I modsætning til momentum-investering findes contrarian-investering. De Bondt & Thaler (1985) 

præsenterede et af de første eksempler på et studie, som testede et adfærdsmæssigt princip på 

aktiemarkedet, hvor de samlede to porteføljer af henholdsvis 50 aktievindere og 50 aktietabere fra en 

3-årig periode. De ønskede at teste EMH, og over en periode på fem år var de i stand til at konkludere, 
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at de 50 aktietabere præsterede bedre end de 50 aktievindere, hvilket er i strid med EMH og indikerer, 

at man formodentlig kan opleve signifikante markedsvendinger.  

 

4.1.3.2. Værdiansættelsesparametre  

Værdiansættelsesparametre er en anden kategori, som bruges igennem afhandlingen til at kategorisere 

parametre. Kategorien indeholder parametre, som anvendes i værdiansættelsesmodeller, og er 

relevant for afhandlingen, da den løbende anvendes som teoretisk belæg for inddragelsen af udvalgte 

parametre, såfremt de anvendes til værdiansættelser af selskaber. Disse parametre er oftest en 

kombination af markedsbaserede parametre og fundamentale parametre. De tre overordnede metoder 

til at værdiansætte selskaber er kapitalværdibaserede modeller, relative modeller og 

likvidationsmodeller. Disse forklares i følgende, og samtidig vil value-investering drøftes, som også 

antages at høre under kategorien. 

 

4.1.3.2.1. Value-investering 

Value-investering er en omdiskuteret investeringsstrategi, som også kan stride med den 

grundlæggende antagelse i EMH. Den bygger på hypotesen om, at aktier med en lav P/B-ratio har en 

tendens til at præstere bedre end aktier med en høj P/B-ratio. Som tidligere påpeget bruger Reinganum 

(1988) P/B-ratio som en værdifuld indikator til at forudse fremtidige aktiekurser, og da Fama og 

French (1992) inkluderede P/B-ratio i deres faktormodel fik investeringsstrategien stor 

opmærksomhed, og hvordan den bør tolkes i forhold til EMH. Lakonishok et al. (1994) er endnu et 

eksempel på teoretikere, som bruger value-indikatorer som værktøj til at forudse bevægelser i 

aktiekurser, men de hævder, at investorer har en tendens til at overtolke og udnytte konklusioner fra 

historiske aktiekurser og nøgletal for langt ind i fremtiden, og dermed fejlvurdere værdien af 

virksomheder. Ovenstående studier danner derved overordnet et billede af, at en investeringsstrategi, 

som fokuserer på at finde undervurderede selskaber, kan vise sig at være værdifuld for investorer.  

 

4.1.3.2.2. Værdiansættelsesmodeller  

4.1.3.2.2.1. Kapitalværdibaserede modeller 

Hovedtanken bag de kapitalværdibaserede modeller er, at en investor investerer penge i et selskab og 

forventer at tjene et afkast, som overstiger risikoen forbundet med selskabet og tidsværdien af 

pengene. Omkostningerne forbundet ved at investere kaldes kapitalomkostninger, og udregnes oftest 

gennem WACC, som er et vægtet gennemsnit af afkastkravet for egenkapitalen samt afkastkravet for 



34 af 128 
 

gælden. I disse afkastkrav er risikoen også inkluderet. Afkastet, som en investor modtager, 

tilbagebetales enten løbende eller til sidst. Det overskud, som et selskab genererer efter at have 

finansieret driften og betalt sine forpligtelser, udgør det, som en investor har mulighed for at modtage. 

Overskuddet forecastes af en investor, hvilket er baseret på en omfattende analyse og ikke mindst en 

subjektiv vurdering. Derved beregnes nutidsværdien af forecastet, hvor overskuddet 

tilbagediskonteres med kapitalomkostningerne. Typisk udregner en investor også det forventede 

overskud, som et selskab kan generere i al uendelighed med en forudsat fast vækstrate, der mindst 

svarer til den forventede inflationsrate, hvilket kaldes terminalperioden. En fordel ved 

terminalperioden er, at man på en simpel måde får medregnet et niveau med en stabil vækst i al 

fremtid. Dog nævner blandt andet Petersen et al. (2017), at terminalværdien er behæftet med en stor 

grad af usikkerhed, mens den udgør 60-80% af den samlede værdi af virksomheden. Dette resulterer 

i, at analytikere oftest overvurderer selskabers fremtidige performance i terminalperioden og derved 

værdien af selskabet. Dermed er værdiansættelsen i høj grad påvirket af subjektive antagelser fra 

analytikere i terminalperioden.  

 

De tre mest centrale modeller indenfor kapitalværdibaserede modeller er DCF-, DDM- og EVA-

modellen, som uddybes i de følgende afsnit. Da alle modeller kan udledes ud fra DDM, er de alle 

teoretisk set ens og burde udlede de samme resultater, såfremt man holder forudsætningerne konstant. 

Dog varierer kapitalomkostningerne blandt modellerne, hvor DDM benytter afkastkravet for 

egenkapitalen til at udregne værdien af selskabets egenkapital, mens DCF og EVA benytter WACC 

til at udregne et selskabs enterprise value, hvilket udgør den totale værdi af den nettorentebærende 

gæld samt egenkapitalen (Petersen et al., 2017).  

 

Dividendemodellen (DDM) 

DDM-modellen er en model, hvor man tilbagediskonterer de fremtidige forventede 

dividendebetalinger med en ejers afkastkrav. Formlen er følgende.  

F+ =5
$'/'

(1 + #%)'

1

'2,
 

 

Her består $'/'	af dividender i periode, ,, mens #% er en ejers afkastkrav i periode, ,. Fordelen ved 

DDM er, at den hviler på realistiske forudsætninger og ingen antagelser. Dog viser DDM, hvordan 

værdien fordeles og ikke hvordan den skabes, hvilket kan være uforståeligt for menigmand. DDM 
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drives primært af udbetalingsratio af dividender, vækstforudsætninger, afkastkravet for egenkapitalen 

samt årets resultat (Petersen et al., 2017).  

 

Discounted cash flow-modellen (DCF) 

DCF-modellen baserer sin værdiansættelse på en budgettering af de fremtidige forventede frie cash 

flows til virksomheden (FCFF), hvilket er resultatet fra driften efter skat minus ændringer i 

arbejdskapitalen samt anlægskapitalen. Formlen for DCF-modellen er som følgende.  

G(,%#H#'8%	/-&I%+ =5J
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Hvor det sidste led er terminalleddet, som antager en konstant vækst, g, i al fremtid. Her benyttes 

WACC til at tilbagediskontere FCFF, hvorefter man udleder den samlede enterprise value. Derefter 

fratrækkes den nettorentebærende gæld for at få værdien af egenkapitalen, som kan sammenlignes 

med DDM. En antagelse bag DCF er, at det overskydende cash flow reinvesteres til en rente 

tilsvarende WACC. Såfremt dette ikke er opfyldt, vil DDM og DCF give forskellige resultater. DCF 

påvirkes primært af FCFF (samt parametrene bag udregningen af FCFF), WACC, nettorentebærende 

gæld samt vækstforudsætninger (Petersen et al., 2017).  

 

EVA-modellen 

EVA-modellen er en værdiansættelsesmodel, der benytter sig af afkastet på den investerede kapital 

til at værdiansætte selskaber. Formlen for EVA-modellen er som følgende.  

GN+ = O(/	P-H+ +5
D7OK' −@-QQ
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EVA kan udledes som ROIC fratrukket WACC ganget med årets investerede kapital. Dette bliver 

derved tilbagediskonteret med WACC ligesom i DCF-modellen og tillagt den initiale investerede 

kapital. Ud fra denne udeledes enterprise value. EVA-modellens primære parametre består derved af 

ROIC, WACC samt investeret kapital (Petersen et al., 2017).  

 

Overordnet set kan det konkluderes, at der er en række fordele ved de kapitalværdibaserede modeller 

grundet logikken om, at en investor skal have udbetalt et afkast og kompenseres for risikoen forbundet 

med investeringen og tidsværdien af pengene. Dog er det også en ulempe, at analytikernes 
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forudsætninger bag proforma-opgørelser og diskonteringsrenter kan påvirke værdien betydeligt. 

Endvidere kan kompleksiteten ved modellerne resultere i en øget risiko for fejl, som må anses som 

en yderligere risiko ved de ovenstående modeller.  

 

4.1.3.2.2.2. Den relative værdiansættelse 

En anden populær metode til at værdiansætte virksomheder er den relative værdiansættelsesmodel. 

Dette kan blandt andet være P/B, som både benyttes af Reinganum (1988) og Fama & French (1992 

& 1993). Tanken bag den relative værdiansættelsesmodel er, at to selskaber, som ligner hinanden på 

vækst, lønsomhed, regnskabspraksis og risiko, bør handles til lignende priser, hvorfor man kan 

sammenligne to multipler. Formålet med den relative metode kan være at værdiansætte unoterede 

selskaber, stressteste de kapitalværdibaserede modeller eller teste om et selskab er prissat rigtigt. 

Andre eksempler på multipler kan være P/E-ratio, EV/EBITDA eller EV/Revenue. Det er dog i 

praksis tæt på umuligt at opfylde betingelsen om, at selskaberne skal være identiske, hvis prisen skal 

være den samme, hvorfor man skal være påpasselig med blindt at benytte den relative 

værdiansættelse. Eksempelvis vil et selskab, som aktiverer og afskriver R&D-omkostninger, modsat 

et selskab, der udgiftsfører alle R&D-omkostninger, give forskellige resultater for nogle relative 

modeller, hvorfor en analytiker skal være opmærksom på dette. Omvendt er der en række fordele ved 

den relative model. Eksempelvis er den hurtig og nem at udføre samt anvendelig til eventuelt at 

sammenligne med mere omfattende værdiansættelsesmodeller såsom DCF-modellen. Derved kan det 

argumenteres, at såfremt en analytiker ønsker at minimere forskellene mellem to selskaber, kan de 

relative værdiansættelsesmodeller være brugbare. De relative værdiansættelsesmodeller benyttes 

hyppigt i praksis, hvorfor det kan forventes, at parametre fra disse multipler, kan udgøre en vis 

påvirkning på aktiekurser (Petersen et al., 2017).  

 

4.1.3.2.2.3. Likvidationsmodeller 

De sidste gruppe af værdiansættelsesmodeller er likvidationsmodeller, hvor den grundlæggende 

antagelse er, at selskaber værdiansættes ud fra tanken om, at selskabet likviderer alle aktiver 

øjeblikkeligt. Eksempelvis regner ”net asset value” aktivernes dagsværdi og anser dette for værdien 

af selskabet. Likvidationsmodellerne kan især være gode til kapitalintensive industrier såsom 

ejendomshandel. Desuden nævnes det, at likvidationsmodeller kan være brugbare til at beregne den 

absolutte mindstepris for et selskab, men man bør medregne ulempen, at selskaber med mange 

immaterielle aktiver kan være svære at værdiansætte ud fra likvidationsmodeller. Derved vil 
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industrier såsom IT være vanskeligere at værdiansætte, mens industrierne, Industrials og Materials, 

vil være mere retvisende at værdiansætte ved brug af likvidationsmodeller. Likvidationsmodeller vil 

ikke benyttes yderligere i opgaven grundet det faktum, at de besidder en streng antagelse om 

øjeblikkelig likvidation af aktiver. Dette er ligeledes den mindst benyttede af de tre 

værdiansættelsesmodeller (Petersen et al., 2017). 

 

4.1.3.3. Fundamentale parametre  

Den tredje parameterkategori, som bruges igennem opgaven, vedrører regnskabstal samt nøgletal 

udledt fra regnskabstal. Selvom de fleste tal fra ovenstående værdiansættelsesmodeller er afledt fra 

fundamentale parametre, er denne kategori inkluderet for sig selv for at undersøge om særskilte 

regnskabstal kan være med til at prædikere fremtidige aktiekurser. De signifikante fundamentale 

parametre beskrives i teori del 2.  

 

4.1.4. Behavioral finance 

Som beskrevet er klassisk økonomisk teori behæftet med en række antagelser om individer og 

individers adfærd. Først og fremmest antages det i klassisk økonomisk teori, at individer træffer 

rationelle beslutninger og har komplette samt transitive præferencer på tværs af valgmuligheder. 

Præferencer kan beskrives ud fra en nyttefunktion, hvor et individ vil forsøge at maksimere deres 

nytte. Dette princip bliver kritiseret af behavioral finance, som mener, at mennesker ikke altid er 

rationelle, og at der findes en række eksempler på afvigelser fra expected utility theory (EUT). Blandt 

andet nævnes Allais-paradokset, som et eksempel på, hvordan et individ ikke altid vil rangere 

valgmuligheder rationelt, og afhængigt af præsentationen af valgmuligheder vil præferencer varierer. 

Dette paradoks beskrives som et resultat af framing, hvor det argumenteres, at anamolier i markedet 

kan opstå afhængig af, hvordan en given problemstilling frames. Dette kan blandt andet påvirkes af 

medierne eller for nylige fora på diverse sociale medier, hvor forskellige repræsentationer af en aktie 

kan være med til at påvirke prisen i en given retning (Ackert & Deaves, 2010). CAPM og EMH 

kritiseres også af behavioral finance givet deres antagelser om risiko, afkast, priser og lignende. 

Eksempelvis nævnes det, at der findes flere eksempler på, at beta ikke er den eneste forklaring bag 

prisudviklingen på en aktie, hvilket blandt andet skyldes, at investorer ikke altid har den samme 

forventning til en given aktie. Samtidig kritiseres EMH for at antage, at al information altid reflekteres 

i prisen på en aktie. Derved antages det implicit, at omkostningen ved at anskaffe sig information om 

aktien er nul, og en investor ikke kompenseres for at indhente denne information. Dog understreger 
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teoretikere indenfor behavioral finance, at den marginale fortjeneste ved at anskaffe informationer 

ikke altid vil overstige den marginale omkostning, hvorfor en investor derved ikke konsistent kan slå 

markedet. Dette er dog ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt at slå markedet på kort sigt. 

Ovenstående argumentation kan være med til at underbygge, hvorfor et potentielt studie af 

aktievindere og -tabere kan resultere i et overnormalt afkast i forhold til markedet. I følgende vil der 

fremlægges en række koncepter fra behavioral finance, som kan være med til at forklare potentielle 

aktievindere og-tabere (Ackert & Deaves, 2010). 

 

4.1.4.1. Overmodighed og glæde 

Behavioral finance beskæftiger sig blandt andet med studier af, hvordan psykologi kan være med til 

at forklare anomalier i markedet, der ikke kan forklares ud fra eksempelvis CAPM og EMH. For 

eksempel spiller fænomenet overmodighed (”overconfidence”), som er veldokumenteret i 

psykologilitteraturen (Moore & Healy, 2008), en vigtig rolle i behavioral finance. Et studie fra 

Koellinger & Treffers (2015) peger på, at overmodighed og glæde kan resultere i en mere 

risikosøgende adfærd på markedet, hvilket kan være med til at forklare ekstreme stigninger. En sådan 

glæde kan komme både fra nyheder, sociale medier eller lignende, hvilket kan være svært at 

kvantificere på og prædikere. Dette kan desuden være med til at forklare anomalien vedrørende 

momentum, som omhandler, at aktier der førhen er steget, har en tendens til at stige endnu mere. En 

stigning i aktiekursen dermed kan være med til at skabe mere overmodighed og glæde, hvilket skaber 

momentum for aktien og potentielt udvikler aktien til en ekstrem aktievinder.  

 

4.1.4.2. Optimisme 

Behavioral finance beskæftiger sig også med begrebet, ”excessive optimism”, som omhandler 

individers tendens til at tildele for høje sandsynligheder til mulige udfald, hvilket kan være med til at 

udfordre de rationelle antagelser bag CAPM og EMH (Ackert & Deaves, 2010). Et studie fra Benabou 

(2012) af ”collective delusions” i markedet peger på, at investorer har en tendens til at overvurdere 

performance af selskaber især efter større kriser. Dette kan være forklarende for, hvorfor dette studie 

finder så mange ekstreme aktievindere i 2009, hvor selskaber faktisk ikke endnu var kommet sig over 

finanskrisen, men grundet excessive optimism og collective delusion steg en række selskaber fortsat 

til trods for eventuelle advarselssignaler. Samtidig finder studier fra behavioral finance også, at 

”wishful thinking” kan være med til at gøre investorer blinde for dårlige nyheder vedrørende en 

virksomhed, hvilket også kan yde en forklaringskraft til ekstreme aktievindere og -tabere (Ackert & 
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Deaves, 2010). Det kan argumenteres, at såfremt man som investor har ignoreret samtlige dårlige 

nyheder grundet wishful thinking, at markedet på et tidspunkt vil korrigere aktien således, at den 

falder drastisk i en efterfølgende periode. En måde, hvorpå man som investor kan inkorporere 

effekten af følelser på aktiemarkedet, foreslås blandt andet af Baker & Wurgler (2007) ved at beregne 

”sentiment beta”. Sentiment beta defineres som en akties sensitivitet til ændringer i følelser relateret 

til aktien, hvilket kan approksimeres ud fra nyheder om aktien, udmeldinger på sociale medier og 

lignende. Givet en højere sentiment beta, kan en aktie have en større tilbøjelighed til at blive en 

ekstrem aktievinder eller -taber. Dette kan samtidig være med til at forklare, hvorfor der for nyligt 

har været tegn på, at growth-selskaber har klaret sig bedre end value-selskaber, som kan skyldes den 

øgede påvirkning fra nyheder og sociale medier til at skabe glæde og optimisme omkring aktier.  

 

4.1.4.3. Loss aversion 

Loss aversion, et psykologisk fænomen, som først blev udforsket af Kahneman & Tversky (1979), 

betegner inden for behavioral finance investors risikoaverse opførsel i forbindelse med 

aktietinvesteringer, hvor et tab opfattes værre end en tilsvarende gevinst. Dette kan resultere i, at 

investorer vil have en større tendens til at investere i selskaber med en lavere beta, hvilket kan være 

med til at forklare value-anomalien om, at value-selskaber historisk har klaret sig bedre end growth-

selskaber. Samtidig finder studier, at stolthed relateret til ikke at acceptere tab resulterer i the 

”disposition effect”, som omhandler investorers tendens til at sælge aktievindere for tidligt og 

aktietabere for sent. Dette kan forklare, at investorer kan have en tendens til at være mere risikoaverse 

over for en aktie, som stiger, og dermed forsøger at sælge, men samtidig være mere risikosøgende 

ved et tab i et forsøg på at genvinde tabet. Denne adfærd kan bidrage til udviklingen af ekstreme 

taberaktier, da investorer potentielt kan agere mere risikosøgende for tabende aktier, som kan 

accelerere investorers kurstab (Ackert & Deaves, 2010).  

 

Til trods for, at det ligger uden for dette studies scope at analysere anomalier på markedet ved brug 

af koncepter fra behavioral finance, vurderes det værdifuldt at have kendskab til en række centrale 

begreber. De kan eventuelt være med til at tyde, hvorfor der i analysen bliver fundet en række 

signifikante parametre, som ikke nødvendigvis kan forklares ved forhenværende CAPM- og EMH-

studier. Samtidig kan det supplere og underbygge en diskussion af, hvorfor det potentielt er muligt at 

slå markedet gennem analyser af aktier.  
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4.2. Teori del 2: Empirisk og økonomisk belæg bag parametre 
Som beskrevet i metodeafsnittet og i dataafsnittet indhentes data bestående af 35 forskellige 

parametre for 866 aktier. Herfra har det været nødvendigt at frasortere irrelevante parametre i forinden 

udarbejdelsen af afhandlingens analyse. Der er foretaget både en overordnet analyse, hvor der 

korrigeres for industri, samt en separat analyse på industriniveau. For at undgå et unødvendig stort 

afsnit besluttes det at fokusere på de ni signifikante parametre fra den første del af analysen. Formålet 

vil være at komme med et økonomisk samt empirisk belæg for, hvorfor de enkelte parametre viser 

sig at være signifikante.  

 

4.2.1. Præsentation af parametre fra Bloomberg 

I det følgende præsenteres de forskellige parametre, som er blevet benyttet. Først og fremmest 

præsenteres samtlige parametre opdelt efter de tre overordnede parameterkategorier. De blå-

markerede celler består af de parametre, som er fundet signifikante i mindst en af analyserne i analyse 

del 1.  

 
Tabel 4: Oversigt over samtlige 35 parametre. Kilde: Egen kreation 

 
Tabel 4 danner et overblik, som fortæller, at især de markedsbaserede parametre er signifikante i en 

af de to analyser i analyse del 1. Dette kan virke overraskende, eftersom det tyder på at stride med 
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EMH i svag form, hvis man er i stand til at forudse en aktievinder ud fra analyser af markedsbaserede 

parametre. Derudover finder analysen, at størstedelen af værdiansættelsesparametrene er signifikante, 

mens kun omkring halvdelen af de fundamentale parametre er signifikante. I tabel 5, 6 og 7 er de ni 

signifikante parametre, som er det primære fokus i første del af analyse del 1, markeret med blå, mens 

de andre som var signifikante i industrianalysen kun forklares ud fra definitioner fra Bloomberg. Til 

trods for, at enterprise value og market cap er afgørende parametre i værdiansættelser er det blevet 

besluttet at placere dem begge under markedsbaserede parametre, da market cap udledes direkte ud 

fra prisen og antal aktier. Dette er blevet gjort med det argument, at forklaringen bag market cap og 

enterprise value er meget ens igennem opgaven, hvorfor de følger hinanden i de enkelte afsnit. I de 

efterfølgende afsnit forsøges det at komme med teoretisk og empirisk belæg for de blå-markerede 

signifikante parametre.  

 
Tabel 5: Markedsbaserede parametre. Kilde: Egen kreation & Bloomberg  

 

Tabel 6: Værdiansættelsesparametre. Kilde: Egen kreation & Bloomberg 
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Tabel 7: Fundamentale parametre. Kilde: Egen kreation & Bloomberg 

 
4.2.2. Markedsbaserede parametre  

4.2.2.1. Price & total return 

I tabel 5 beskrives parameteret, price, som den sidste registrerede aktiepris på børsen på en given 

dato. Tallene angives kun, hvis informationen offentliggøres af børsen på de sidste 30 handelsdage. 

Total return beskrives på samme vis som price, men tillægges dividender og er korrigeret for 

aktiesplit. Price og total return burde ikke i sig selv være sigende parametre for fremtidig kurs, hvorfor 

de sjældent kan stå alene, men de viser sig at spille en betydende rolle i flere investeringsstrategier. 

Eksempelvis er aktiekurser afhængige af antallet af udestående aktier, for at være i stand til at 

værdiansætte børsnoterede virksomheder. Derudover angiver EMH, at det er irrationelt at anvende 

den nominelle aktiekurs, som en prædiktor for at forudse fremtidige aktiekurser, da det ville antage, 

at historiske priser til en vis grad vil replikkere sig selv ud i fremtiden.  

 

Tekniske analyser er ligeledes afhængige af aktiekurser for at undersøge fremtidige aktiekurser. Som 

tidligere påpeget, er momentum-investering et eksempel på sådan en analyse, som benytter sig af 

historisk prisudvikling. I modsætning til EMH, bygger teknisk analyse på hypotesen om, at historien 

har en vis tendens til at replikere sig selv, hvorfor price og total return kan være anvendelig som en 

prædiktor for fremtidige bevægelser i aktiekurser (Murphy, 1999). Det er dog vigtigt at understrege, 

at selvom price og total return kan være brugbare i sådanne analyser, er det udviklingen i aktiekurser 
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og ikke de nominelle aktiekurser, som benyttes til at forudse fremtidig prisudvikling. Haugen & Baker 

(1996) forsøger også at teste, hvorvidt historiske aktiekurser er i stand til at forudse fremtidige 

aktiekurser. Ved at tage udgangspunkt i aktier fra det amerikanske indeks, Russell 3000, tester de 

gennem en cross-sectional og multipel regression, hvorledes faktorer såsom risiko, likviditet, 

fremtidige forventninger og historik kan forudse fremtidige aktiekurser. De finder, at aktier med høje 

forventede aktieafkast har en tendens til at opnå et højere afkast. Endvidere har aktier med høje 

aktiekurser en tendens til at opnå højere afkast i det efterfølgende år, sammenlignet med aktier med 

lave aktiekurser. Dette virker ikke umiddelbart intuitivt, da man kan argumentere, at aktier med en 

lav aktiekurs kan være lettere omsættelige, som kan have en positiv effekt på afkastet. 

Teoretisk belæg                     

Haugen & Baker (1996) påpeger, at deres overordnede konklusioner strider med EMH, men de har 

ingen eksplicitte forklaringer på sammenhængen i deres resultater. Dette leder tilbage til studiet af 

Koellinger & Treffers (2015), som forklarer, hvordan overmodighed og glæde kan lede investorer til 

en mere risikosøgende adfærd på markedet. I stil med anomalien vedrørende momentum-investering, 

kan overmodighed og glæde fra adskillelige positive nyheder fra diverse medier være med til at 

forklare mange af de ekstreme aktiestigninger, selvom det kan være vanskeligt at måle på, da det ikke 

er særlig kvantificerbart. Et andet studie argumenterer ligeledes for, at adfærden på aktiemarkedet, 

og derved prisniveauet, er stærkt påvirket af psykologi og irrationalitet (Hirshleifer et al., 2001). Her 

påpeges det, at investorer ubevidst er bundet af bias og heuristik i deres prissætning af aktier og i 

deres beslutningstagen.  

Et andet studie, som lig med behavioral finance bringer evidens til psykologiens effekt på forbrugeres 

adfærd, er udarbejdet af Thomas & Mowitz (2005). Studiet undersøger, hvorvidt ændringer i det 

venstre ciffer i en pris har en stor kognitiv indvirkning på forbrugere, som eksempelvis en pris på 

2,99 sammenlignet med en pris på 3,00. Dette eksempel anvendes ligeledes hyppigt i supermarkeder, 

hvor en reduktion på én øre, som derved ændrer på det venstre ciffer, kan udgøre en stor betydning 

for salget. Dette kan samtidig også relateres til aktiekurser, samt hvordan den kognitive indvirkning 

kan påvirke investorer afhængigt af om en pris er lav eller ej.   

4.2.2.2. Market cap 

Market cap refererer til den samlede værdi af de udestående aktier for en given aktie. Market cap kan 

beregnes ved at gange antallet af udestående aktier med den pågældende aktiekurs. Market cap 
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reflekterer derved værdien af en given virksomheds egenkapital, hvorimod enterprise value 

reflekterer en virksomheds samlede værdi, som inkluderer den nettorentebærende gæld. Den initiale 

market cap etableres ved børsnoteringen af en aktie, hvor investeringsbanker hyres og gennem flere 

forskellige værdiansættelsesmetoder, fastsættes aktiekursen og antallet af udestående aktier. Dette 

rejser spørgsmålet, hvad der er den rette aktiekurs og den rette mængde udestående aktier. I strid med 

EMH, kan de irrationelle adfærdsmønstre blandt investorer danne visse sammenhænge mellem 

opnåelse af merafkast og udvalgte parametre. Flere studier har undersøgt sammenhængen mellem 

market cap, og genereringen af merafkast, som har resulteret i en række modsatrettede konklusioner 

(Cook & Rozeff, 1984). Som tidligere nævnt, studerer Banz (1981) størrelsesrelaterede anomalier og 

indikerer, at der foreligger en sammenhæng mellem virksomheders samlede værdi af aktier og 

merafkast, som desuden strider mod CAPM, hvis rolle er at beskrive forholdet mellem systematisk 

risiko og forventet afkast. Ydermere fremstiller Brown et al. (1983), at der findes et lineært forhold 

til den naturlige logaritme for størrelseseffekten af en virksomheds market cap. Dette tyder derfor 

også på, at størrelsen af selskabet kan være med til at forklare potentielle anomalier i markedet. 

Teoretisk belæg                  

Jo større et selskab er, desto mere analytikeropmærksomhed må man forvente at se. Dette kan bidrage 

til, at overreaktioner på nyheder skaber anomalier, såfremt der er tilstrækkelig omtale omkring 

selskabet. Denne teori kan sammenfattes med behavioral finance, om at investorer kan accelerere en 

overreaktion grundet en øget sentiment (Baker & Wurgler, 2007). Samtidig kan mindre selskaber 

også antages at have mindre likvide aktier, og hertil nævner Baker & Wurgler (2007) blandt andet, at 

irrationelle investorer kan skabe anomalier i prissætningen på illikvide aktier.    

4.2.2.3. Enterprise value 

Enterprise value defineres i Bloomberg som market cap tillagt nettorentebærende gæld, samt andre 

komponenter af enterprise value. Derfor er dette parameter tæt knyttet til market cap, som blev 

præsenteret i forrige afsnit, hvorfor flere af de ovenstående forklaringer bag market cap også kan 

antages at være gældende for enterprise value. Som beskrevet i teori del 1, benyttes enterprise value 

aktivt som en del af flere værdiansættelsesmetoder, hvorfor det flittigt anvendes af investorer og 

analytikere. Yderligere kan det argumenteres, at kombinationen af market cap og nettorentebærende 

gæld kan være skyld i, at enterprise value er et signifikant parameter. Yderligere benyttes enterprise 

value også af såkaldte value-investorer, til at identificere undervurderede eller overvurderede 

selskaber. Eksempelvis kan et selskab have en høj værdi af egenkapital, men samtidig have en høj 
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mængde af nettorentebærende gæld og en for høj finansiel gearing, som kan opfattes mere risikabelt, 

hvilket kan sænke den overordnede værdi af selskabet. Dette indikerer, at enterprise value kan være 

anvendelig til at identificere eventuelle anomalier i prisen, såfremt en value-investor mener, at 

risikoen er højere eller lavere, end hvad markedet mener i forhold til mængden af nettorentebærende 

gæld. 

Teoretisk belæg                    

I forlængelse af Miller og Modiglianis (1958) teori om kapitalstruktur, er pecking order-teorien 

udviklet, som vedrører asymmetrisk information og dens effekt på kapitalstruktur. Her argumenteres 

det, at forskellige metoder til at hente ny kapital sender forskellige signaler til investorer. Signalerne 

har forskellige grader af informationsomkostninger, som påvirker afkastkravet, og ultimativt prisen 

på selskabet. Eksempelvis nævnes brugen af egne midler som den bedste signalværdi, der fortæller, 

at selskabet har nok penge til at finansiere sin egen vækst. Omvendt sender udstedelse af egenkapital 

et signal om, at ledelsen mener, at selskabet er overvurderet, og at den samlede pris derved er for høj 

(Frank & Goyal, 2003). Til trods for, at parameteret, net debt, ikke i sig selv er et signifikant 

parameter, tager enterprise value højde for et selskabs forpligtelser, hvorfor pecking order-teorien 

fortsat kan yde en forklaringskraft. Eksempelvis kan ændringer i enterprise value indikere ændringer 

i et selskabs gældsandele, hvilket jf. pecking order teorien har højere informationsomkostninger end 

brugen af egne midler. Et studie fra Frank & Goyal (2003) finder, at pecking order teorien kan 

observeres særligt i større selskaber, hvor udstedelsen af gæld i forhold til egenkapital påvirker 

værdiansættelsen af aktien. Yderligere kan enterprise value anomalien også forklares ud fra investor-

sentiment, som blev beskrevet i afsnittet om market cap.   

4.2.2.4. RSI   

Den tekniske indikator, som bærer navnet, ”relative strength index” (RSI), og blev oprindeligt skabt 

af Wilder (1978), er et redskab til at måle styrken eller momentum af en aktie ved at regne ratioen af 

opgangsdagene i forhold til nedgangsdagene over en vis periode. Ved opgangsdage og nedgangsdage 

menes dage, hvor lukkekursen er henholdsvis højere eller lavere end ved den forrige dags lukkekurs. 

En aktie, som har oplevet en række opgangsdage i træk, vil dermed have en højere RSI sammenlignet 

med en aktie, som har oplevet en række nedgangsdage. Derved kan RSI anvendes som indikator for 

at identificere overkøbte og oversolgte aktier (Bodie et al., 2013). Den mest traditionelle anvendelse 

af RSI er, at RSI-værdier på 70 eller over reflekterer overkøbte eller overvurderede aktier, og RSI-

værdier på 30 eller under reflekterer oversolgte eller undervurderede aktier. RSI bygger derfor på 
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antagelsen om, at det er muligt at analysere historiske udviklinger i aktiepriser til at prædikere 

fremtiden, som er i strid med EMH.  

 

Anderson & Li (2015) studerer anvendelsen af RSI, og de finder, at ved anvendelse af den 

traditionelle konfiguration bestående af RSI-værdier på 70 og 30 som grænseværdier til vurdering af 

over- eller undervurderede aktier resulterer deres analyse i et mindre tab. Omvendt finder de, at hvis 

man justerer grænseværdierne, er de i stand til at generere et profitabelt resultat. Taran-Morosan 

(2011) justerer ligeledes den traditionelle anvendelse af RSI. Studiets hypotese lyder, at det er givende 

at inkorporere volumen i RSI-værktøjet til at identificere styrken i trenden af aktier. Han finder, at 

selvom inklusionen af volumen ikke genererer et profitabelt resultat, kan strategien være i stand til at 

forudsige aktiers trend og særligt på kort sigt.  

Teoretisk belæg              

RSI har historisk været flittigt anvendt ved momentum-investering, både som en mean-reversion-

indikator og til at forudse trenden i aktier. De Bondt & Thaler (1985) er fortalere for redskabets 

anvendelse som mean-reversion-indikator, som konkluderer, at der historisk sker en mean-reversion 

ved aktier, som er oversolgte, og at de præsterer bedre end aktier, som er overkøbte, over en periode 

på fem år. Det tidligere nævnte studie af Jegadeesh & Titman (1993) fremhæver en omvendt mean-

reversion, som finder, at aktier, der historisk har præsteret godt, præsterer bedre end aktier, som 

historisk har leveret dårlige afkast over en periode på seks måneder. Der kan foreligge mange mulige 

forklaringer på momentumeffekten. I stil med de modsatrettede udfald af momentumeffekten, som 

påvises af den tekniske indikator, RSI, påpeger kritikere af EMH, at menneskelig psykologi såsom 

overmodighed og glæde kan forårsage en betydelig bias, som influerer markedernes mønstre. 

4.2.3. Værdiansættelsesparametre 

4.2.3.1. P/B 

Price-to-book ratio (P/B) er forholdet mellem prisen på aktien og den bogførte værdi af aktien, som 

det fremgår af følgende.  
F
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P/B er et populær parameter til at foretage multiple værdiansættelser af sammenlignelige 

virksomheder, og flere teoretikere peger endda på, at P/B kan være sigende for fremtidige aktiekurser. 
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I afsnittet vedrørende CAPM og faktormodeller beskrives det, hvordan Fama & French (1992 & 

1993) adskiller selskaber på baggrund af P/B, hvor en høj P/B karakteriserer growth-selskaber, mens 

en lav P/B karakteriserer value-selskaber. I deres studie fra 1992 beskriver Fama & French, hvordan 

value-selskaber historisk har givet et højere risikojusteret afkast end growth-selskaber. Lige siden er 

værdipræmien blevet undersøgt af teoretikere på tværs af markeder. Som tidligere nævnt benytter 

Reinganum (1988) sig også af P/B som et af sine købskriterier i 9-screenstrategien og finder, at 

selskaber skal have en P/B på under 1, hvilket er i overensstemmelse med value-anomalien. 

Yderligere argumenterer Athanassakos (2011), at værdipræmien kan observeres på tværs af en række 

markeder i tider med bull- og bear-markedstilstande. Zhang et al. (2015) finder, at value-selskaber 

har opnået et højere afkast end growth-selskaber, men de argumenterer for, at dette ikke er en anomali, 

og at det i stedet kan forklares ud fra rationelle forventninger. Desuden er der en række investorer, 

som er modstandere af værdipræmien, og her mener økonom John C. Bogle blandt andet, at der aldrig 

har eksisteret en værdipræmie (Valuespectrum, 2020).  

Teoretisk belæg                                                             

Fama & French (1992) kommer selv med en forklaring på værdipræmien, hvor de argumenterer, at 

value-selskaber har en større risiko for konkurs, hvilket investorer derved skal kompenseres for, og i 

særdeleshed under recessioner. Zhang (2002) underbygger dette ved at forklare værdipræmien ud fra 

den asymmetriske risiko i value-selskaber. Her findes det, at value-selskaber er mere risikable i bear-

markeder og mindre risikable i bull-markeder. Denne øgede risiko bunder i, at value-selskaber kan 

have en højere andel af uproduktive kapitalinvesteringer, som kan være svære at reducere i 

recessioner. Endvidere kan det tænkes, at value-anomalien opstår som et resultat af, at gode tider 

forekommer hyppigere end recessioner (Zhang, 2002).  

Dette bliver udfordret af behavioral finance, hvor blandt andet Lakonishok et al. (2004) argumenterer, 

at value-anamolien opstår, fordi en value-strategi udnytter den suboptimale opførsel hos den typiske 

investor, og ikke fordi den er mere risikabel. Dette underbygges af argumentationen omkring 

excessive optimism, og at investorer tillægger historisk performance for høj værdi og derved 

overvurderer selskaber med historisk god performance og undervurderer selskaber med historisk 

dårlig performance. Dette underbygges af De Bondt og Thalers (1985) studie af overreaktioner på 

markedet. Her nævner de blandt andet Basus (1983) hypotese om P/E-ratio, som finder, at selskaber, 

der klarer sig dårligt, får en for voldsom korrektion på markedet. Når det i stedet går bedre, stiger 

aktien tilsvarende højere for at korrigere for den fejlagtige prissætning. Derved kan det overordnet 
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konkluderes, at værdipræmien bliver fundet i de fleste studier, men forklaringen bag denne varierer 

betydeligt.  

4.2.3.2. P/S  

Price-to-sales ratio (P/S) defineres som forholdet mellem prisen på aktien samt omsætningen, som 

det fremgår af følgende.  
F
W
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P/S er en indikation af, hvor meget markedet værdisætter hver krone i omsætning af selskabet. 

Eftersom multiplen benytter sig af omsætning, kan den være en god indikator for, hvordan growth-

selskaber, som endnu ikke er rentable, men vækster i omsætning, performer. Derudover kan den 

bruges i forlængelse af de andre multipler såsom P/B til at forstå, hvorvidt et selskab er overvurderet 

eller undervurderet. Samtidig kan det argumenteres, at P/S kan være et værdifuldt parameter til at 

sammenligne på tværs af industrier og regnskabspraksis, eftersom der ikke tages højde for forskelle 

i rentabilitet og omkostningsstruktur. Derfor kan det forventes, at P/S bliver et signifikant parameter 

i denne analyse, da der korrigeres for industriforskelle. P/S kan også relateres til ovenstående studie 

af værdipræmien, hvor man kan argumentere for, at en lav P/S kan indikere, at der er tale om value-

selskaber. Fisher (1984) introducerede P/S og argumenterede for, at parameteret er en værdifuld 

indikator til at måle en akties popularitet og fremtidig performance. Her konkluderede han, at aktier 

med en høj P/S er populære, men at det er usandsynligt, at de genererer overnormale afkast på langt 

sigt grundet den i forvejen høje aktiekurs. Lige siden er P/S blevet sammenlignet med andre multipler, 

og her finder O'Shaughnessy (1997), at en portefølje med aktier med en lav P/S outperformer alle 

andre porteføljer såsom P/B-baserede porteføljer. Dette underbygges desuden af studierne af Barbee 

et al. (1996) og Jensen et al. (1998), som begge finder, at P/S enten outperformer de andre multipler 

eller opnår et sammenligneligt afkast. Beneish et al. (2001) finder også, at ekstreme aktievindere har 

en tendens til at have lave P/S værdier, men finder dog, at det forklarer en lille del af det forventede 

afkast. Til trods for at flere studier finder, at P/S er en vigtig indikator, argumenterer Vruwinik et al. 

(2011), at det er essentielt at medregne rentabilitet, hvorfor han introducerer en modificeret P/S, hvor 

man justerer for forskelle i bruttomargin.  
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Teoretisk belæg 

Fisher (1984) forklarer, at P/S kan være et brugbart værktøj, da det kan vise sig at være en bedre 

indikator for undervurderede selskaber end andre ratios. Hans argument bygger på rationalet, at 

omsætning oftest ligger mere stabilt end indtjening. Desuden argumenterer Vruwinik et al. (2011), at 

den nylige stigning i immaterielle aktiver, der ikke må indregnes i balancen, undervurderer den 

bogførte værdi, som kan gøre P/B mindre brugbar. Desuden kan det tænkes, at P/S i kombination 

med forskelle i rentabilitet kan være en bedre indikator, da man justerer for en af svaghederne ved 

P/S. Dette taler dermed for at inkludere P/S i en model sammen med andre parametre. Omvendt 

pointerer Barbee et al. (1996), at en portefølje, som bygger på P/S i sig selv giver et højere afkast end 

markedet, men at dette samtidig resulterer i en forøget standardafvigelse. Deres forklaring er, at P/S-

anamolien kan forklares ud fra en øget risiko og derved ikke et fravær af EMH. Såfremt man 

kombinerer P/S med rentabilitet eller gearing, sænkes risikoen, mens et overnormalt afkast fastholdes 

til trods for, at det er lavere. Samtidig argumenteres det, at denne anomali afhænger af graden af 

markedsefficiens. Vruwinik et al. (2011) finder nemlig, at P/S er mere signifikant på small cap- og 

mid cap-markedet end på large cap-markedet.  

 

P/S anamolien kan samtidig søges forklaret gennem behavioral finance. Her kan blandt andet drages 

paralleller til Lakonishok et al. (1994) og deres studie af optimisme på aktiemarkeder. Yderligere kan 

P/S anamolien forklares ud fra det faktum, at det kan være en indikator for popularitet. Baker & 

Wurgler (2007) studerer investor-sentiment og konkluderer, at følelser overfor en aktie kan være med 

til at påvirke prisen. Derved kan det pointeres, at en øget popularitet målt gennem P/S kan være en 

indikation af positive følelser overfor en given aktie. Endvidere forklarer Baker & Wurgler (2007), 

at aktier, som er svære at værdiansætte, i særdeleshed kan være udsat for investor-sentiment. Såfremt 

en aktie ikke er rentabel og derved svær at værdiansætte ved klassiske modeller, kan dette øge 

påvirkningen af følelser overfor aktien. 

 

4.2.3.3. WACC 

WACC defineres som de vægtede kapitalomkostningerne ud fra egenkapital og gæld. Formlen er 

således:  

L+KK =
G

G + Y
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Y
Y + G

∗ D$ ∗ (1 − Z) 
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Som nævnt er WACC et vigtigt værktøj, som investorer flittigt benytter til at udregne afkastkravet 

for deres investering i et givent selskab. Jo højere en WACC, desto højere afkast skal et selskab 

generere for at opfylde investorers krav til investeringen. Samtidig bliver WACC benyttet til 

værdiansættelser gennem de kapitalværdibaserede modeller, hvorfor det besidder et økonomisk 

belæg. Det er derfor forventeligt, at WACC er forklarende for den nuværende værdi af et selskab, 

men overraskende hvorfor det kan være forklarende for den fremtidige værdi.  

 

Teoretisk belæg  

Eftersom WACC benyttes hyppigt af investorer til at værdiansætte selskaber, kan det argumenteres, 

at det er muligt, at der kan findes tegn på anomalier for parameteret. Eksempelvis nævner Petersen et 

al. (2017), at såfremt et selskab opnår en ROIC, der er højere end WACC, tilføjer man værdi til 

selskabet, hvorfor WACC i forbindelse med andre parametre givetvis kan være sigende. Kim (2002) 

finder ligeledes, at WACC er den mest forklarende faktor til at forudse aktiekurser ud af de parametre, 

som er en del af EVA. Desuden nævner Petersen et al. (2017), at parameteret WACC bliver regnet 

forskelligt af investorer, og at der er en del tvetydighed forbundet med det. Derved kan sådan en 

kompleksitet være med til at skabe midlertidige anomalier i markedet gennem WACC.  

 

Et fald i WACC kan også afspejle, at et selskab har ændret sin kapitalstruktur i retning af mere gæld 

og mindre egenkapital, eftersom WACC er et vægtet gennemsnit af afkastkravene til de to 

kapitalformer. Hvis selskabets ledelse mener, at selskabets aktier er for billige, er det alt andet lige 

fordelagtig for selskabet at benytte mere gæld og mindre egenkapital. Hvis aktiemarkedet ikke 

øjeblikkeligt er i stand til at fortolke ændringen i kapitalstruktur og WACC som et tegn på, at selskabet 

er undervurderet, kan det indikere, at en investeringsstrategi baseret på ændringer i WACC kan 

udnyttes til at slå markedet. Til trods for at Petersen et al. (2017) nævner, at det er usikkert, hvorvidt 

selskaber kan påvirke deres WACC ud fra ændringer i kapitalstrukturen, mente økonom Durand 

(1952), at en øget finansiel gearing vil resultere i et fald i kapitalomkostninger, indtil 

kapitalomkostningerne når et minimum. Hou & Robinson (2006) påpeger, hvordan selskaber træffer 

valg med hensyn til både FCF og WACC, da de finder, at det påvirker aktiekursen. Dette tyder på, at 

anomalien kan skyldes en forsinkelse, hvor et selskab ud fra WACC foretager valg, som kan sænke 

afkastkravet, hvilket markedet først opfanger senere. 
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Samtidig kan ændringer i WACC resultere i, at investorer ændrer deres opfattelse af risikoen ved 

selskabet. Eksempelvis beskæftiger corporate finance sig af trade-off-teorien til at forklare, hvordan 

man skal afveje omkostningerne forbundet med gæld og økonomisk nød med værdien af 

skatteskjoldet fra gæld. Et selskab skal vælge den kombination af gæld, hvor man maksimerer 

forholdet mellem nutidsværdien af skatteskjoldet og nutidsværdien af omkostningen forbundet med 

økonomisk nød (Brealey et al., 2011). Det kan derved tænkes, at såfremt et selskab foretager en sådan 

afvejning og ændrer på deres kapitalstruktur, at markedet vil belønne dette, og at ændringen i 

kapitalstruktur opfanges gennem WACC.  

Slutteligt kan en forklaring findes fra behavioral finance, hvor det kan pointeres, at en reduktion af 

WACC kan være med til at udtrykke en mere optimistisk opfattelse af et selskab, som repræsenteres 

gennem investor-sentiment. En sådan optimisme kan relateres til begrebet excessive optimism, om at 

investorer kan tildele for høje sandsynligheder til positive udfald. Derved kan en reduktion af WACC 

være den første indikation af, at investorer øger deres optimisme, som dermed potentielt kan skabe 

en anomali i prisen (Ackert & Deaves, 2010).  

 

4.2.4. Fundamentale parametre 

4.2.4.1. FCF   

FCF udgør den mængde af kontanter, som er tilbage fra selskabets drift, efter et selskab har betalt 

sine udgifter og investeringer. Formlen fremgår som følgende:  

!K! = K!7 − K-H%[ 

 

FCF er det mest essentielle parameter i værdiansættelser gennem DCF-modellen, hvor man 

tilbagediskonterer budgetteret FCF for at beregne nutidsværdien. Dette er i sig selv ikke i stand til at 

forklare, at FCF historisk har udvist tegn på at være stand til at forudse aktievindere, da dette burde 

være indregnet i prisen, jf. EMH. Der er en lang række studier af, hvordan fundamentalle 

regnskabsdata kan indeholde vigtig information om selskaber og være betydende for udviklingen i 

aktiekurser. Eksempelvis finder Decamps et al. (2011), at den marginale værdi af kontanter korrelerer 

positivt med volatiliteten i en aktie, hvilket vil sige, at FCFs evne til at prædikere fremtidige 

aktiekurser stiger i takt med volatiliteten i en aktie. Dette kan også sammenlignes med studier af 

positive aktiemarkedsreaktioner ved stigning i udbytter. Dette skyldes, at når man forbedrer FCF, vil 

man kunne betale højere udbytter, hvilket normalt har resulteret i en positiv reaktion fra 

aktiemarkedet, hvor effekten er størst i USA (Raaballe & Bechmann, 2002). I et andet studie finder 
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Hackel et al. (2000) blandt andet, at der er en sammenhæng mellem fremtidig kurs og cash flow. Her 

finder de, at selskaber som har et positiv cash flow og en lav ratio mellem pris og kontanter, kan have 

en øget sandsynlighed for at opnå et overnormalt afkast. Dette understøttes af Becker & Ochmann 

(2004) samt Harvey et al. (2014), som også finder, at FCF er et signifikant parameter til at forudse 

aktiekurs. 

 

Teoretisk belæg  

FCF-anomalien forklares i de ovenstående studier hovedsageligt enten ud fra kompleksiteten ved 

nøgletallet eller en kombination af FCF og andre parametre. Decamps et al. (2011), finder 

eksempelvis, at anomalien kan drages fra volatiliteten ved aktien, hvorfor FCF primært er 

forudsigende for mere risikable selskaber. Samtidig argumenterer Hackel et al. (2000), at selskaber, 

som opgiver et negativt årets resultat sammen med en høj FCF, især er dem, hvor FCF-anomalien 

opstår. Dette kommer grundet det faktum, at markedet straffer et negativt årets resultat for meget, 

hvilket korrigeres senere. Denne overreaktion kan derved sammenfattes med, at selskabet nemlig 

fortsat leverer en høj FCF. Derved kan det understreges, at eftersom der er et markant fokus på årets 

resultat, kan dette have accelereret anomalien og skabt en overreaktion på markedet. Anomalien kan 

derfor opsummeres til, at selskaber kan vise sig at være undervurderede samtidig med, at de er sunde, 

repræsenteret gennem stigninger i FCF. 

 

Overreaktioner på markedet underbygges af et populært studie af Thaler et al. (1985) indenfor 

behavioral finance. Her finder de, at aktiemarkedet generelt overreagerer på nyheder om selskaber, 

hvorfor dette er et yderligere belæg for FCF-anomalien. Derfor kan det argumenteres, at en 

overreaktion på en negativ indtjening korrigeres i efterfølgende perioder. Yderligere kan studier af 

investor-sentiment også relateres til FCF, som påpeger, at når markedet opdager, at selskabet er 

undervurderet, stiger investor-sentiment. 

 

5. Analyse  

5.1. Analyse del 1: Identifikation af karakteristika ved aktievindere 
I følgende præsenteres den første del af analysen. Denne del har som formål at undersøge, hvad der 

karakteriserer en aktiemarkedsvinder. Dette er blevet gjort ud fra 35 forskellige parametre indhentet 

gennem Bloomberg, hvor udvælgelsen af parametre til dels er inspireret af tidligere studier. Siden 
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Reinganums (1988) studie har andre forsøgt at videreudvikle på studier af ekstreme aktier. Her findes 

det blandt andet i studierne af Beneish et al. (2001) samt Jegadeesh & Titman (1993), at ekstreme 

aktievindere og -tabere deler nogle af de samme karakteristika, hvorfor der kan være en risiko 

forbundet med udelukkende at analysere ekstreme aktievindere. Blandt andet finder Beneish et al. 

(2001), at markedsbaserede parametre kan være med til at identificere ekstreme aktier, mens 

fundamentale parametre kan være med til at adskille aktievindere fra aktietabere. Ud fra dette 

rationale er det blevet besluttet at identificere parametre ud fra, hvad der adskiller ekstreme vindere 

fra ekstreme tabere. Forinden påbegyndelsen af analysen vil dataene kort præsenteres deskriptivt 

sammen med de tilhørende specifikke overvejelser, som de opstillede købskriterier i analysen er 

baseret på.  

 

5.1.1. Deskriptiv analyse af data 

Først og fremmest illustreres antallet af aktievindere og -tabere år for år, som holdes op imod det 

årlige afkast for Stoxx Global 1800.  

 
Figur 3: Oversigt over vindere og tabere samt afkast på markedet. Kilde: Egen kreation 

 
Ovenstående graf danner et tydeligt billede af, at antallet af aktietabere er koncentreret omkring 2002 

samt 2008, hvorefter der findes meget få tabere i årene efter finanskrisen i 2008. Dette øger selvsagt 

risikoen for, at analysens resultater i høj grad baseres på enkelte år, hvilket vil skabe en bias. Dog 

skal det nævnes, at Stoxx Global 1800 er sammenfattet af de største globale selskaber, hvorfor 

kriteriet for en aktietaber, som består af et fald på -70% over et år, er højt for de største globale 

selskaber. Som nævnt i dataafsnittet blev det dog fortsat besluttet at bruge -70%, da et fald på -50% 
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ville inkludere en uoverskuelig stor mængde af selskaber i 2008. Antallet af vindere er spredt 

forholdsvis jævnt over perioden med enkelte udsving i perioder, hvor markedet generelt også stiger. 

Derfor kan det antages, at sandsynligheden for at blive en aktievinder følger den generelle 

markedstrend. Dette betyder ligeledes, at en strategi, som forsøger at identificere ekstreme 

aktievindere, kan fungere bedre i bull-markedstilstande, hvorimod bear-markedstilstande kan have få 

til ingen aktievindere. I nedenstående tabel opstilles fordelingen af antal aktievindere og -tabere samt 

de tilhørende gennemsnitlige afkast.  

 
Tabel 8: Antal vindere og tabere samt afkast. Kilde: Bloomberg 

 

Jf. tabel 8 er der samlet set 728 aktievindere og 138 aktietabere. Vinderne har et gennemsnitligt afkast 

på 148% over perioden, hvorfor en del af vinderne har et afkast som er betydeligt over kriteriet på 

100%. Desuden har de 138 aktietabere et afkast på -78%, hvilket ligger forholdsvis tæt omkring 

kriteriet på -70%. Dette kan dog ikke udelukke, at der er en del aktier som oplever et afkast på mindre 

end -70%, da Bloomberg som nævnt ikke registrerer selskaber, der er gået konkurs eller er blevet 

afnoteret. Dermed vil dette være behæftet med en grad af usikkerhed, som er diskuteret under 

afsnittene om survivorship bias. Slutteligt præsenteres landefordelingen af datasættet fordelt på aktie 

vindere og aktietabere i nedenstående opstilling.  

 
Figur 4: Landefordeling på datasæt. Kilde: Bloomberg 
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Her ses det, at omkring en tredjedel af alle selskaberne er fra USA, hvorfor USA udgør en væsentlig 

koncentration af hele datasættet. Dog er det også bemærkelsesværdigt, at der er en større andel af 

aktietabere i USA sammenlignet med de andre lande, hvor aktietaberne fra USA udgør 6% af hele 

datasættet. Derefter udgør Japan 22% af selskaberne, hvor aktietaberne kun udgør 2% af hele 

datasættet, efterfulgt af Australien, UK og Tyskland på henholdsvis 9%, 8% og 6%. Der er derfor en 

stor koncentration af selskaber fordelt over de største 5 lande, som udgør omkring 74% af hele 

datasættet. Dette kan være essentielt at være opmærksom på i forhold til landespecifikke risici og 

forskelle på tværs af lande, hvilket senere bliver berørt i diskussionsafsnittet (kap 6.1.4). Yderligere 

varierer transaktionsomkostninger på tværs af lande, hvilket også er essentielt at tage højde for (kap 

6.1.5). 

 

5.1.2. Præsentation af industrier  

Før industri anvendes som et kriterie i analysen, vurderes det relevant at præsentere industrierne 

fordelt på selskaberne i datasættet. Til at klassificere selskaberne bruges MSCI Global Industry 

Classification (GICS), som er en opdeling i industrier udviklet i 1999 af MSCI og S&P Dow Jones. 

GICS er anerkendt globalt og benyttes af analytikere, teoretikere, konsulenter etc. GICS er ligeledes 

den industriklassificering, som er tilgængelig på Bloombergs terminaler. GICS består af en hierarkisk 

opdeling af selskaber i fire lag. Det første lag består af 158 sub-industrier, som derefter klassificeres 

til 69 industrier, herefter 24 industrigrupper og til sidst 11 sektorer. Da det ønskes at opdele i grupper 

med så mange observationer som muligt, besluttes det at opdele på baggrund af de 11 sektorer 

(herefter industri) (MSCI, 2021). Opdelingen findes i nedenstående tabel.   

 
Tabel 9: Industrifordeling af selskaberne. Kilde: Bloomberg 

 
Tabel 9 viser, at den største andel af selskaber i perioden 2001 til 2019 hører under industrien, 

”Materials”, efterfulgt af ”Consumer Discretionary”. Interessant er det at bemærke, at til trods for at 
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Materials har flest aktievindere, er procentdelen af vindere i Materials betydeligt lavere end for de 

fire andre største industrier. Dette kan indikere, at industrien kan være behæftet med en højere grad 

af risiko for at finde aktietabere. Desuden er det interessant, at ”Health Care”, som er den femte største 

industri, har den største andel af vindere af de fem største industrier, og har højere andel af vindere 

sammenlignet med det samlede gennemsnit. Grundet et ønske om at samle så store populationer som 

muligt, analyseres de fem største industrier, og de resterende seks industrier samles under ”rest”. 

 

5.1.2.1. ROIC på tværs af industrier 

I følgende præsenteres to parametre på industriniveau for at give indsigt i, hvordan fordelingen af 

industrier kan påvirke en eventuel fraktilanalyse. Dette udføres for at skabe et belæg for, hvorfor det 

kan være fordelagtigt at forsøge at korrigere for industriforskelle i en analyse. I nedenstående tabel 

vises gennemsnit og median for ROIC et halvt år forinden fordoblingen for alle selskaber, på tværs 

af de fem største industrier. Det skal påpeges, at der kan mangle data på enkelte selskaber for de 

forskellige parametre grundet den ikke-optimale datakvalitet, hvorfor antallet af vindere og tabere i 

nedenstående kan afvige en anelse fra tabel 9, som angiver alle 866 selskaber på tværs af industrierne. 

Det vurderes dog, at dette ikke er skadende for analysen.  

 
Tabel 10: ROIC fordelt på industrier. Kilde: Egen kreation 

 
Til trods for, at Health Care har en gennemsnitlig ROIC på -11,5%, kan dette antages at være påvirket 

af outliers, eftersom medianen ligger på 0,02% og langt fra de andre industrier. Ligeledes varierer 

medianen for ROIC betydeligt på tværs af industrier fra 0,02% til 13,7%. Derfor vil et potentielt 

parameter baseret på ROIC risikere ikke at identificere vindere indenfor Health Care, grundet 

fordelingen af værdierne, selvom 90 ud af den samlede mængde af vindere er fra denne industri. På 

trods af støjen fra outliers er det stadig muligt at se, hvordan værdien af ROIC afviger betydeligt 

mellem vindere og tabere for de fem industrier.  
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5.1.2.2. Halvårlig vækst i WACC på tværs af industrier  

Den halvårlige vækst i WACC er et parameter, som fremstår signifikant i den nedenstående analyse, 

hvor der korrigeres for industrieffekter.  

 
Tabel 11: WACC fordelt på industrier. Kilde: Egen kreation 

 
Der er fortsat en tendens til, at outliers påvirker tallene, som man ser for IT, hvor den gennemsnitlige 

halvårlige vækst i WACC på -30,5% afviger betydeligt fra medianen på -1,0%. Til trods for 

afvigelsen, ligger medianen for IT forholdsvis tæt på de resterende industrier. Det tyder derfor på, at 

fordelingen er mere jævn, når der analyseres på væksttal på tværs af industrier. Det ses dog fortsat, 

hvordan medianen for vinderne varierer fra 5,7% ned til -2,2%, men på tværs af vindere og tabere er 

fordelingen fortsat mere jævn sammenlignet med ROIC. Omvendt er det muligt at se en forskel i 

aktievindere og -tabere ud fra halvårlige væksttal i WACC. Her angiver medianen, at størstedelen af 

taberne oplever en positiv halvårlig vækst i WACC, forinden et fald aktiekursen på -70%. Medianen 

for vindere antyder et anderledes billede, hvor den halvårlige vækst i WACC ligger nærmere 0, og 

flere industriers median indikerer en negativ halvårlig vækst i WACC.  

 

5.1.3. Udvælgelseskriterier i analysen: Fremgangsmåde 1 

Som tidligere beskrevet vil formålet af analysen være at svare på, hvad der karakteriserer en 

aktiemarkedsvinder inspireret af Reinganum (1988). Eftersom de 280 analyser skal munde ud i op til 

9 parametre, besluttes det at benytte en række kriterier og være konsistente med disse for at ende ud 

med de bedste parametre. Udvælgelseskriterierne for fremgangsmåde 1 opstilles i tabellen forneden. 

 
Tabel 12: Udvælgelseskriterier for fremgangsmåde 1.  Kilde: Egen kreation 



58 af 128 
 

 

Den første del af udvælgelsen vil benytte en fraktilanalyse, hvor selskaberne opdeles i de samme 

fraktiler, som Reinganum (1988) benytter i sit studie. Fraktilanalysen rangerer alle selskaber fra 1 til 

866, og opdeler dem i fraktiler. En dybdegående forklaring af fraktilanalysen samt Chi i anden-tesen, 

er tilgængelig i metodeafsnittet (kap 2.4). Den første del af udvælgelsen baseres på, hvilke fordelinger 

der er forskellige fra den forventede fordeling. Det blev endvidere besluttet at opjustere med 

udvælgelseskriterie 2, som består af, at fordelingen af vindere og tabere skal være signifikant 

forskellig baseret på enten en Wsrt eller t-test. Det forventes dog ikke, at denne udvælgelse vil være 

fyldestgørende, hvorfor det vurderes nødvendigt at foretage en yderligere udvælgelse. Derfor er det 

besluttet, at et parameter kun inkluderes, såfremt der er over 5 procentpoint flere vindere end tabere 

i de udvalgte fraktiler. Dette udføres for at sikre, at der er en tilstrækkelig større andel af vindere end 

tabere i de udvalgte fraktiler. Slutteligt vurderes det interessant at inkludere effekten af forskellige 

industrier i udvælgelsen af parametre, hvilket beskrives separat i følgende afsnit.  

 

5.1.3.1. Industrieffekter 

De første tre kriterier for de 280 variationer af parametre resulterede i 23 signifikante parametre (bilag 

1). Det blev derfor vurderet som nødvendigt at forsøge at filtrere flere parametre fra, hvorfor en række 

fremgangsmåder blev forsøgt. Hypotesen fra den deskriptive analyse var, at der kan være stor forskel 

på selskaber på tværs af industrier, hvilket blev fremført i præsentationen af ROIC og WACC på 

tværs af industrier. Eksempelvis kan servicevirksomheder nævnes, hvor de største balanceposter er 

tilgodehavender og lønomkostninger på resultatopgørelsen. Som modsætning har 

produktionsvirksomheder markant større investeret kapital, og afskrivninger udgør en stor post på 

resultatopgørelsen. Health Care kan yderligere antages at have høje R&D-omkostninger og 

immaterielle aktiver, grundet forskning efter ny medicin. Efterfølgende giver patentrettigheder fra 

introduktionen af et nyt produkt mulighed for at øge prisen og reducere konkurrencen, hvilket kan 

resultere i højere marginer end andre industrier. Dette vil alt andet lige påvirke, hvilke parametre der 

er signifikante for de enkelte industrier. Samtidig kan konkurrencesituationen variere betydeligt på 

tværs af industrier, hvilket kan skabe forskelle i rentabiliteten og derved marginer (Petersen et al., 

2017). Derved kan det være problematisk at finde fælles karakteristika på tværs af industrier, da 

industrispecifikke forhold kan forstyrre det overordnede billede. Dette nævnes også af Beneish et al. 

(2001) i deres studie, hvor de pointerer, at industrispecifikke forskelle især er vigtige for 

fundamentale analyser af regnskaber. Endvidere foreslår de, at man kan imødekomme forskellene 
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ved i stedet at analysere på ændringer ved forskellige nøgletal frem for at fokusere på parametrenes 

værdier.   

 

Grundet ovenstående argumentation blev det besluttet at forsøge at korrigere for industrieffekter. For 

at gøre dette blev den samme fraktilanalyse udført, men hvor de enkelte parametre i stedet blev adskilt 

på tværs af de fem største industrier fra den deskriptive analyse. Denne fordeling af selskaber på tværs 

af industrier blev derefter sammenlignet med den forventede fordeling af selskaber i 0,25- og 0,50-

fraktilerne. Udvælgelseskriteriet blev samtidig understøttet ved at tage udgangspunkt i, om 

fordelingen er signifikant forskellig i forhold til en Chi i anden-test samt Wsrt eller t-test. Såfremt et 

parameter viste sig at have en signifikant forskellig fordeling af selskaber på tværs af industrier på 

baggrund af en Chi i anden-test og enten Wsrt eller t-test ville dette være et argument for at fjerne det 

givne parameter i fremgangsmåde 1, og derved opstod det fjerde udvælgelseskriterie, som kan findes 

i bilag 2. De ovenstående fire udvælgelseskriterier resulterede sammenlagt i ni signifikante parametre, 

som præsenteres i følgende analyse. Som et resultat af fraktilanalysen, der korrigerer for 

industriforskelle, blev der ikke fundet nogle værdier på købstidspunktet, men udelukkende 

signifikante vækstparametre.  

 

5.1.4. Fremgangsmåde 1: Karakteristika ved aktievindere fra den samlede population 

5.1.4.1. Markedsbaserede parametre 

Enterprise value: 1-årig vækst 

Det første parameter, som er signifikant ud fra de ovenstående fire udvælgelseskriterier i 

fremgangsmåde 1, er gennemsnitlig vækst i enterprise value over 1 år. I bilag 9 findes de statistiske 

tests, som de forskellige parametre var signifikante på. Det fremgår af tabellen forneden, at af de 

nederste 25% af selskaber udgør hele 91,8% vinderne, hvilket er signifikant forskelligt fra den 

forventede fordeling på 85,8%. Især mellem 0,75- og 0,95-fraktilen er der en stor mængde af vindere 

på mellem 93,6% og 94,6%. Dog er det også bemærkelsesværdigt, at der er 16,2% af tabere i den 

nederste 1% af selskaberne. Dette kan forklares ved, at selskaber, som falder drastisk i enterprise 

value, også har en høj risiko for at blive en taber, hvorimod selskaber, som oplever moderate fald i 

enterprise value kan karakteriseres som efterfølgende vindere. Denne observation kan være en 

udfordring, såfremt kriteriet anvendes isoleret, da man derved ufrivilligt kan fange en række tabere, 

som oplever en negativ 1-årig vækst i enterprise value. Det forventes dog ikke at udgøre et problem, 

såfremt parameteret bliver kombineret med andre. 
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Tabel 13: Enterprise value 1-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Et fald i enterprise value forinden en fordobling kan umiddelbart forekomme overraskende og 

irrationelt. Det kan dog sammenfattes med hypotesen, at investorer har en tendens til at undervurdere 

ekstreme vindere forinden en fordobling, mens ekstreme tabere historisk har været overvurderet. 

Derved følger en ekstrem korrektion på aktiemarkedet, som munder ud i aktievindere og -tabere. 

Yderligere nævnes enterprise value som et værktøj benyttet af value-investorer til at identificere 

værdien af det samlede selskab, hvorfor det kan antages, at en sådan investor vil opdage, hvis et 

selskab viser sig at være undervurderet, som efterfølgende korrigeres. Slutteligt forklarer ”The 

Disposition Effect” af Shefrin & Statman (1985) fra behavioral finance, at investorer har en tendens 

til at sælge efterfølgende vindere for tidligt og tabere for sent. Derved kan dette resultere i, at selskaber 

midlertidigt falder lidt i værdi forinden de udvikler sig til vindere.  

 

Market cap: 1-årig vækst 

Fraktilanalysen finder, at den nederste 0,25-fraktil af den 1-årige vækst i market cap består af 92,0% 

vindere. Til trods for, at den nederste 1% af selskaberne består af 12,5% tabere, er der i de nederste 

5% af selskaberne en markant højere andel af vindere. Nedenstående tabel giver et overordnet billede, 

som indikerer, at en halvårlig vækst over 1 år i market cap kan have en forklarende effekt på en 

vinder. Dette er samtidig også i overensstemmelse med resultaterne fra den 1-årige vækst enterprise 

value. 
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Tabel 14: Market cap 1-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Den negative 1-årige vækst i market cap kan understøttes af blandt andet Skinner & Sloan (2002), 

som finder, at markedet kan overreagere på negative nyheder, som korrigeres i efterfølgende perioder. 

Dette kan samtidig understøttes af teori fra behavioral finance vedrørende overreaktioner på nyheder, 

hvor et fald i market cap for en efterfølgende vinder tyder på en overreaktion på negative nyheder 

forinden, eller omvendt en underreaktion på positive nyheder. Yderligere understøttes parameteret, 

1-årig vækst i market cap, af de samme hypoteser, som blev præsenteret for enterprise value (De 

Bondt & Thaler, 1985).  

 

Price: 1-årig vækst 

Yderligere finder analysen, at en 1-årig prisudvikling i selskaberne har en signifikant påvirkning af, 

hvorvidt det bliver en vinder eller en taber. Analysen finder, at en stor del af vindere har oplevet et 

gennemsnitlig halvårligt fald i price over 1 år på mindst -14,8% i aktiekursen året forinden 

fordoblingen. Dette peger i samme retning som de resterende markedsbaserede parametre, om at 

markedet generelt undervurderer vindere.  
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Tabel 15: Price 1-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Reinganum (1988) finder ligeledes, at price er et signifikant parameter, hvilket underbygger at pris 

karakteriserer en aktiemarkedsvinder. I modsætning til dette studie, finder han dog, at selskaber med 

en høj aktiekurs har en tendens til at blive en vinder. Samtidig antyder momentum investeringer, at 

aktier, som førhen er steget, har en tendens til at stige yderligere. Dette underbygges også af Haugen 

& Bakers (1996), som finder samme tendens. Det kan derfor være overraskende, at selskaberne 

overvejende oplever negative kursfald forinden en fordobling i denne afhandling. Dette kan relateres 

til hypotesen igennem opgaven om, at en vinder bliver straffet af investorer grundet specifikke 

nyheder, selvom en dybere analyse kan påvise, at selskabet er sundt. Det antages, at 

momentumeffekten opstår i perioden, hvor selskabet bliver en vinder, hvilket også underbygges af 

Skinner & Sloan (2002), som er beskrevet i afsnittet om 1-årig vækst i market cap. Yderligere finder 

Lakonishok et al. (1994), at en portefølje, som køber tidligere tabere og sælger tidligere vindere, kan 

opnå overnormale afkast. Dette kalder de for en ”contrarian strategy”, hvilket er i stil med resultaterne 

fra afhandlingen. Overordnet set, tyder de markedsbaserede parametre på at stride med EMH i svag 

form.  

 

Total return: 2-årig vækst 

Den 2-årige vækst i total return viser, at selskaber, der har oplevet et gennemsnitlig negativ halvårligt 

fald i total return over 2 år på mindst -3,8%, består af 94,7% vindere. Derved er denne fordeling mere 

signifikant end fordelingen for den 1-årig prisudvikling, selvom den procentvise vækst er mindre. 

Dette antyder, at perioden for anomalien vedrørende markedets undervurdering af selskaber kan vare 

længere, inden selskabet bliver til en ekstrem aktievinder.  
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Tabel 16: Total return 2-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Samtidig kan det faktum, at den negative vækst i total return er betydeligt lavere end den negative 

vækst i pris, antyde, at et givent selskabs aktiekurs er faldende, men selskabet formår fortsat at 

udbetale udbytter i løbet af perioden, eftersom parameteret, total return, består af aktiekursen tillagt 

dividender (tabel 5). Dette kan derfor antages at udgøre en positiv signalværdi for investorer, hvilket 

kan påvirke kursen positivt efterfølgende (Raaballe & Bechmann, 2002). Yderligere må ovenstående 

argumenter bag price antages også at gælde for total return.  

 

RSI: Halvårlig vækst  

Det sidste markedsbaserede parameter udvalgt i analysen er momentumindikatoren, RSI. Her ses det, 

at 96,7% af de øverste 25% selskaber er vindere, med en positiv halvårlig vækst i RSI på mindst 

5,6%. Dette indikerer, at vindere øger momentum forinden fordoblingen af aktiekursen. Ligeledes er 

det bemærkelsesværdigt, at der er ingen tabere i de øverste 5% af selskaberne, hvilket indikerer, at en 

højere vækst i RSI kan karakterisere en aktievinder.  
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Tabel 17: RSI halvårlig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Dette parameter kan især forklares ud fra momentumeffekten, som blev beskrevet i teoriafsnittet. 

Overraskende er det, at den halvårlige vækst i RSI er positiv for størstedelen af vindere, når total 

return og price viser negative tendenser i aktiekursen forinden en fordobling i aktiekursen. Værdien 

af RSI var omvendt ikke signifikant, hvorfor det er vanskeligt at konkludere noget direkte fra RSI. 

Den halvårlige vækst i RSI kan derfor tyde på, at RSI oplever en positiv vækst forinden en fordobling 

samtidig med, at parameterets værdi fortsat kan være lav. Reinganum (1988) finder ligeledes RSI 

som et signifikant parameter, men han finder, at selskaber med en RSI på over 70 karakteriserer en 

vinder, hvilket ikke kan drages fra dette studie. Endvidere finder Reinganum, at RSI er højere 

sammenlignet med forrige kvartal, og dermed opleves der en positiv vækst, hvilket bestemt er i stil 

med resultaterne for dette studie. Han kommer dog ikke med argumenter for denne observation.  

 

5.1.4.2. Værdiansættelsesparametre 

WACC: Halvårlig vækst 

Den nederste 0,25-fraktil af den halvårlige vækst i WACC består af 95,6% vindere, hvilket 

klassificerer WACC som et signifikant parameter. Disse aktievindere i den nederste 0,25-fraktil har 

oplevet et halvårligt fald i WACC på mindst -7,2%. Overraskende er det også, at der er 0 tabere i den 

0,99. fraktil, og meget få tabere i den 0,95. fraktil. Dette parameter kan intuitivt virke overraskende, 

da de markedsbaserede parametre peger på, at investorer og markedet generelt undervurderer 

aktiemarkedsvindere. Et fald i WACC ville alt andet lige indikere en stigning i aktiekursen ud fra en 

værdiansættelse, hvilket ikke tyder på at være tilfældet i dette studie. Da WACC består af 
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kapitalstrukturen samt ejers og långivers afkastkrav, må et fald i WACC forventes at komme fra et af 

disse parametre.  

 
Tabel 18: WACC halvårlig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Som det nævnes i teori del 2, kan det intuitivt forekomme overraskende, at WACC er et signifikant 

parameter. Dog kan det argumenteres, at WACC kombineret med andre parametre kan være sigende. 

Eksempelvis nævner Petersen et al. (2017), at såfremt ROIC er højere end WACC, skaber selskabet 

værdi til investorerne. Derved vil et fald i WACC gøre det nemmere for et selskab at opnå dette i 

efterfølgende perioder. Ydermere kan et fald i WACC være en indikation af, at investorer opfatter 

selskabets ændring i kapitalstruktur mere positivt. WACC kan ligeledes være en indikation af, at 

ledelsen har udstedt mere gæld, som et signal for at de mener selskabet er undervurderet, hvilket 

investorerer ikke har opfattet endnu. Desuden kan et fald i WACC resultere i øget optimisme overfor 

aktien grundet potentielt lavere systematisk risiko. Øget optimisme kan resultere i, at investorer har 

en tendens til at angive for høje sandsynligheder til positive udfald senere hen. Derfor kan der være 

en række grunde til, at WACC er signifikant, som primært er relateret til investorers opfattelse af 

selskabet (Ackert & Deaves, 2010). 

  

P/S: 1-årig vækst  

Den andet signifikante værdiansættelses-parameter vedrører den 1-årige vækst i P/S forinden 

fordoblingen. Her ses det, at 92,5% af de nederste 25% er vindere, hvilket er signifikant forskelligt 

fra den forventede fordeling på 85,1%. Disse vindere oplever et gennemsnitligt halvårligt fald i P/S 

over 1 år på mindst -16,3% op til en fordobling i aktiekursen. Fordelingen er især signifikant mellem 

0,90 og 0,95 fraktilen, med 93,3% og 94,3% vindere. Dette kan tyde på, at prisen på vinderne bliver 
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mindre relativt til deres omsætning forinden fordoblingen, eller at selskabernes omsætning er steget 

betydeligt inden fordoblingen, mens prisen holdes konstant.  

 
Tabel 19: P/S 1-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Et fald i P/S kan sammenlignes med O'Shaughnessy (1997) studie, der konkluderer, at en portefølje 

bestående af selskaber med en lav P/S outperformer en portefølje baseret på P/B. Fisher (1984) finder 

yderligere, at P/S kan være en god indikator til at identificere undervurderede selskaber, hvilket kan 

være med til at forklare anomalien bag P/S. Dette er samtidig i overensstemmelse med hypotesen 

igennem denne afhandling om, at fraktilanalysen generelt identificerer undervurderede selskaber. 

Ligeledes finder Beneish et al. (2001) også, at lave P/S værdier kan karakterisere ekstreme 

aktievindere, hvilket er i overensstemmelse med ovenstående tendens om reduktion af P/S.  

 

P/B: 2-årig vækst  

En anden værdiansættelsesmultipel, som viste sig at være signifikant, er P/B. Her finder analysen, at 

91,7% af alle vindere befinder sig i nederste 0,25. fraktil af alle selskaberne, som derved gør 2-årig 

vækst i P/B til et signifikant parameter, som tyder på, at vindere har haft et gennemsnitligt halvårligt 

fald i P/B over 2 år på -6,8% inden fordoblingen. Dette kan intuitivt virke besynderligt, at en 

værdiansættelse baseret på P/B ville falde i årene forinden fordoblingen af selskaberne. Det er dog 

vigtigt at påpege, at dette blot er et parameter, som alene ikke kan forklare, hvorvidt faldet skyldes et 

fald i prisen, den bogførte værdi eller begge.   
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Tabel 20: P/B 2-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Ovenstående anomali i P/B kan sammenlignes med Reinganums (1988) 9-screenstrategi, hvor han 

finder, at selskaber skal have en P/B under 1, hvilket vil sige, at selskabets værdi er lavere end den 

bogførte værdi, hvorfor et selskab må være undervurderet. Til trods for, at dette studie ikke finder 

værdien af P/B som værende signifikant, kan det argumenteres, at et 2-årigt gennemsnitligt fald tyder 

på den samme tendens som fundet af Reinganum. Desuden knytter P/B sig til den omdiskuterede 

værdipræmie, som blev nævnt i teori del 2. Her argumenteres det, at value-selskaber er proportionelt 

mere risikable i bear-markedstilstande end i bull-markstilstande, hvorfor anomalien kan komme fra 

en øget risiko. Eftersom størstedelen af perioden består af et bull-marked, kan dette være med til at 

forklare, hvorfor parameteret, 2-årig vækst i P/B, er signifikant.  

 

5.1.4.3. Fundamentale parametre 

FCF: 1-årig vækst 

Det eneste signifikante fundamentale parameter i analysen er den 1-årige vækst i FCF. 91,3% af 

vinderne befinder sig i den øverste 0,25-fraktil af selskaberne, hvor den forventede fordeling ligger 

på 86%, hvilket gør gennemsnitlig halvårlig vækst over 1 år til et signifikant parameter. Her findes 

det, at selskaberne oplever en gennemsnitlig positiv vækst i FCF på mindst 121,7% over de to halvår 

året forinden fordoblingen. Sammenlignet med værdiansættelses-parametrene og de 

markedsbaserede parametre, som tegner et billede af, at aktievinderne består af undervurderede 

selskaber, viser en positiv 1-årig vækst i FCF også, at vinderne forbedrer deres evne til at generere 

likviditet forinden fordoblingen. Dette tyder derved på, at en eventuel fordobling kan komme som et 
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resultat af, at markedet har undervurderet både selskabernes værdi samt deres evne til at generere 

likviditet. Dog kan FCF også være usædvanligt højt et år som følge af enkelttransaktioner, og således 

ikke nødvendigvis udtrykke en forbedring i kerneforretningen. 

 
Tabel 21: FCF 1-årig vækst. Kilde: Egen kreation 

 
Dette kan sammenlignes med studiet af Hackel et al. (2000), om at selskaber, som genererer et positivt 

Cash Flow, oftest er dem, som klarer sig bedst på langt sigt. Modsat viser de også, at selskaber, som 

rapporterer et negativt nettoresultat sammen med et positivt cash flow, oplever et fald i kursen, da 

investorer vægter resultat højere end FCF. Dette kan sammenfattes med de andre parametre 

vedrørende fald i aktiekurs. Overreaktioner på nyheder studeres ligeledes af Thaler et al. (1985), 

hvorfor der kan argumenteres for, at FCF er en nyhed som færre vægter højt, men som faktisk er mere 

sigende for den reelle sundhed af et selskab, hvorfor det kan være forklarende for anomalien i FCF.  

 

5.1.5. Udvælgelseskriterier i analysen: Fremgangsmåde 2 

I fremgangsmåde 2 foretages den samme fraktilanalyse som i fremgangsmåde 1, men her anvendes 

den individuelt på de fem største industrier. Derved udarbejdes analyser af de 280 variationer af 

parametre på hver af de fem industrier. Dette gøres for at se, hvorvidt en separat analyse på 

industriniveau genererer andre signifikante parametre sammenlignet med forrige metode. Samtidig 

diskuteres det, hvordan eventuelle forskelle kan tolkes. Kriterierne for udvælgelsen af parametre på 

industriniveau opsummeres i nedenstående tabel, hvor kriterie 3 er blevet forøget til 10 procentpoint 

for at filtrere yderligere selskaber fra.  
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Tabel 22: Udvælgelseskriterier for fremgangsmåde 2. Kilde: Egen kreation 

 
5.1.6. Fremgangsmåde 2: Industrispecifikke karakteristika ved aktievindere 

De tre udvælgelseskriterier resulterede i, at 6 parametres værdi er signifikante på industriniveau, og 

17 vækstparametre er signifikante på industriniveau. Resultaterne fra den industrispecifikke analyse 

præsenteres i tabel 23 forneden. I bilag 9 findes de statistiske tests, som de forskellige parametre var 

signifikante på, mens bilag 10 viser værdierne for de enkelte parametre for fraktilanalyserne. 

  
Tabel 23: Resultater for fremgangsmåde 2. Kilde: Egen kreation 
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Cellerne er markeret i forhold til, hvorvidt der er en stor andel af aktievindere i de øverst rangerede 

fraktiler eller de nederste fraktiler. Fra ovenstående analyseresultater ses det, at der er en række 

parametre som eksempelvis insider holdings, vækst i P/S og vækst i enterprise value, som er 

signifikante på tværs af de fleste industrier, hvilket understreger, at der er flere parametre, som er 

fælles på tværs af industrier. Interessant er det, at de fleste industrier oplever reduktion i de 

ovenstående parametre, mens Health Care oplever en stigning i flere parametre såsom enterprise 

value, total return samt volumen (bilag 10). Dette kunne indikere, at der kan forekomme en 

momentumeffekt for Health Care forinden fordoblingen, hvilket er modsat resultaterne fra 

fremgangsmåde 1. Overraskende er det dog, at en række af de parametre, som blev fundet signifikante 

i fremgangsmåde 1, ikke er signifikante i fremgangsmåde 2. Hertil kan det antages, at det skyldes det 

justerede udvælgelseskriterie 3, som øges fra 5 procentpoint til 10 procentpoint, samt at værdierne 

varierer på industriniveau. Interessant er det også at bemærke, at vækst i net debt udelukkende er 

signifikant for IT og Health Care, hvilket indikerer, at kapitalstruktur kan have en stor betydning for 

disse industrier. Fra bilag 10 ses det, at det er den negative vækst i net debt, som karakteriserer de to 

industrier, hvilket kan indikere en reduktion i gælden eller forøgelse af kontantbeholdninger. 

Sammenlignes dette med Damodarans (2020) oversigt over kapitalstruktur på tværs af industrier, ses 

det ligeledes, at netop de to industrier er præget af en lav gældsandel sammenlignet med de andre 

industrier (bilag 3). Dette kan tolkes således, at de to industriers fald i nettogæld kan indikere, at 

selskaberne rykker sig mod deres optimale kapitalstrukturer, hvilket må opfattes positivt af investorer.  

 

Yderligere ses det, at Industrials er den eneste industri, hvor vækst i capex samt net income er 

signifikante. Her oplever selskaber en stigning i capex, mens WACC også øges forinden fordoblingen 

for Industrials, hvilket er i kontrast til fremgangsmåde 1, hvor vinderne oplevede fald i WACC. 

Stigningen i capex kan skyldes, at denne industri er karakteriseret ved en høj grad af 

anlægsinvesteringer, da blandt andet transport og machinery er sub-industrier, som hører under 

Industrials. Det kan samtidig antages, at en høj grad af anlægsinvesteringer sætter krav til 

rentabiliteten, hvorfor net income er signifikant. Sammenfattes dette med et udsnit af Damodarans 

(2020) oversigt over antal af selskaber samt rentabiliteten, findes det, at flere industrigrupper indenfor 

Industrials er præget af lave marginer og mange selskaber (bilag 4). Dette er derfor i 

overensstemmelse med studiet af Hou & Robinson (2006), som også pointerer, at rentabilitet og 

anlægsaktiver er vigtige parametre for Industrials, og at højt koncentrerede industrier reducerer 

rentabiliteten.  
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Overordnet set har de enkelte industrier en del af de 35 parametre til fælles, mens der samtidig også 

er en lang række af parametrene, som varierer på tværs af industrier. Til trods for, at der kan findes 

belæg for, hvorfor et givent parameter er afgørende for de enkelte industrier, kan det være langt mere 

udfordrende at finde belæg for, hvorfor det parameter skal kunne bruges til at prædikere en potentiel 

aktievinder. Det har været udfordrende at finde enkelte studier af aktievindere for hver industri, da 

litteraturen i forvejen er begrænset på det overordnede emne. Et belæg, der er fundet, er et studie fra 

Boni & Womack (2006), som finder, at et udsnit af analytikere ikke kan skabe overnormale afkast på 

det generelle marked. De finder i stedet, at analytikere specialiseret indenfor enkelte industrier, kan 

formå at generere overnormale afkast. Dette argumenteres ved, at det er lettere at finde anomalier på 

enkelte industrier grundet en lavere grad af analytikeropmærksomhed på industriniveau. Dermed kan 

et belæg være, at det mindre fokus på de enkelte industrier kan øge mulighederne for at identificere 

potentielle anomalier for aktievindere. Ligeledes finder Asness et al. (2000), at en række parametre 

er mere signifikante indenfor industrier i modsætning til, hvis man analyserer på tværs af industrier. 

Derfor kan ovenstående analyse indikere, at der findes signifikante forskelle på tværs af industrier, 

hvorfor det vurderes værdifuldt at udarbejde både generelle og industrispecifikke analyser af 

aktievindere.  

 

5.2. Analyse del 2: Test af investeringsstrategier 
Den anden analyse har til formål at forsøge at opstille en række købskriterier for selskaberne, som 

skal munde ud i en screening af selskaber, der skal handles på. I forrige analyse blev parametre 

identificeret, som var kendetegnende for aktiemarkedsvindere uafhængigt af industrier, samt 

aktiemarkedsvindere indenfor de fem største industrier. Den første analyse forsøgte dermed at 

klarlægge, hvad der karakteriserer en aktievinder. For at opnå det mest troværdige udfald var det et 

mål at analysere på så mange selskaber som overhovedet muligt. Derfor blev analysen baseret på det 

fulde datasæt af aktievindere og -tabere fra 2001 til 2019.  

 

Ovenstående fremgangsmåde har en række begrænsninger, såfremt man vil teste, hvorledes 

købskriterierne egner sig til at handle med på aktiemarkedet. Dette skyldes, at testen af de udvalgte 

parametre vil foregå over samme tidsperiode, som parametrene oprindeligt blev fundet på, hvilket 

giver testen en vis bias. Dette er på trods af, at fremgangsmåden identificerer 9 parametre, som er 

signifikante, mens en potentiel screening heraf vil benytte sig af to til fire parametre. Dette vil dog 

ikke være i stand til komplet at fjerne den pågældende bias. For at minimere problematikken vil 
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parametrene blive testet gennem tre forskellige investeringsstrategier, som hver har sine fordele og 

ulemper, hvorfor det besluttes at inddrage alle tre for at skabe en mere nuanceret konklusion på 

analyseresultaterne. De tre investeringsstrategier præsenteres i nedenstående forud for selve deres 

anvendelse i analysen.  

 

5.2.1. Overordnet fremgangsmåde 

Forud for præsentationen af de forskellige investeringsstrategier, vil den overordnede 

fremgangsmåde for de forskellige tests præsenteres.   

 
Tabel 24: Overordnet fremgangsmåde i analyse del 2. Kilde: Egen kreation 

 
Først og fremmest er det blevet besluttet, at købskriterierne af de enkelte parametre vil fastsættes til 

værdien af parameteret, som 0,25-fraktilen af vindere har. Derved er det i overensstemmelse med 

ovenstående analyse del 1, om at et parameter er signifikant, såfremt der er en stor fordeling af vindere 

i en given fraktil. Eksempelvis vil købskriteriet for det signifikante parameter, 1-årig FCF-vækst, 

være, at selskaber skal have en gennemsnitlig halvårlig vækst i FCF på mindst 122% over 1 år, da det 

er minimumsvæksten, som virksomheder i 0,25-fraktilen oplever. I stil med Reinganum (1988) vil 

formålet være at opstille en screening til at screene potentielle selskaber på. Derved vil det forsøges 

at reducere antallet af mulige parametre, som findes i fraktilanalysen. Her vil fremgangsmåden være 

magen til Reinganums (1988), hvor de parametre, som i forrige periode individuelt har genereret det 

højeste afkast med et passende antal købssignaler, vil blive kombineret i en screening. Såfremt en 

screening af selskaber baseret på 1-årig vækst i FCF i forrige periode genererede det højeste 2-årige 

afkast, vil dette parameter derfor benyttes som en screening i efterfølgende periode. Afkastet måles 

ud fra total return, og inkluderer derfor dividender samt aktiesplit. Dernæst vil investeringsstrategien 

testes i den efterfølgende periode, hvor de aktier, som købes, holdes i to år.  

 

En 2-årig periode er valgt af flere grunde. Først og fremmest er det i stil med Reinganum (1988), 

hvilket vil øge sammenligneligheden til studiet. Derudover blev det besluttet at forsøge at forstå, hvad 
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en mere langsigtet investor kunne opnå af afkast og slutteligt for at minimere 

transaktionsomkostninger. Efter to år sælges selskaberne, og hvert parameters præstation 

genevalueres på baggrund af de forgangne år, og derved genereres en ny screening med en ny 

kombination af parametre til anvendelse i den efterfølgende 2-årige periode. Dette har fordelen, at 

man sikrer inklusion af de parametre, som historisk har performet bedst, hvilket forventeligt vil styrke 

strategien. Dog foreligger den ulempe, at investeringsstrategierne ikke identificerer eventuelle 

korrelationer mellem parametre, og det kan antages, at korrelationen af to parametre kan være i stand 

til at generere interessante resultater. En potentiel fremgangsmåde kunne være at teste forskellige 

kombinationer af hvert enkelt parameter, men eftersom denne afhandling allerede vil foretage en 

længere række tests af forskellige parametre, er det blevet besluttet at undlade at teste på 

kombinationer af parametre grundet afhandlingens omfang og for ikke at overkomplicere analysen. 

Den nuværende fremgangsmåde vurderes som tilstrækkelig, da den er i overensstemmelse med 

Reinganums (1988) fremgangsmåde. Grundet de færre købssignaler, som et resultat af datakvalitet 

samt hårde kriterier, forventes det, at det ikke er muligt at lave mere end en 2- til 4-screenstrategi. 

Afkastet sammenlignes med afkastet på markedet, datasættet, samt risikoen målt ved beta og adjusted 

beta. En nærmere forklaring af de enkelte værdier, som præsenteres i tabellerne, følger i 

nedenstående.  

 
Tabel 25: Forklaring af værdier brugt i analysen. Kilde: Egen kreation 
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Forskelle mellem afkastet på datasættet og Stoxx Global 1800 kan både skyldes mangel på 

datakvalitet for alle aktierne fra Bloomberg samt potentielt survivorship bias, da Bloombergs 

selskaber udelukker dem, der er gået konkurs eller afnoteret. Slutteligt vil landefordelingen på 

datasættet kort præsenteres for at give et overblik over koncentrationen af selskaber på landeniveau.  

 
Figur 5: Landefordeling Stoxx Global 1800. Kilde: Egen kreation 

 
Hvor ovenstående er i overensstemmelse med det faktum, at Stoxx Global 1800 udvælger en tredjedel 

selskaber fra Nordamerika, Europa samt Asien.  Eventuelle småafvigelser skyldes det faktum, at der 

er 1.794 selskaber i ovenstående, da 6 selskaber ikke blev identificeret af Bloomberg. Ovenstående 

viser, at USA er det største i Nordamerika, mens Japan er det største i Asien og Europa er mere spredt 

ud, men med UK som det største land. Sammenlignet med figur 4, som angav fordelingen af vindere 

og tabere på hvert land, er fordelingen omtrent den samme, men bemærkelsesværdigt er det fortsat, 

at USA har en større andel af aktietabere.  

 

5.2.2. Investeringsstrategi 1: Test af fremgangsmåde 1 fra analyse del 1  

Investeringsstrategi 1 vil bestå af at anvende de 9 parametre, som var kendetegnende for alle 

aktievindere uafhængigt af industrier. Dette foretages for at se, hvordan analyse del 1 vil klare sig 

som eventuel investeringsstrategi. Denne strategi baseres derfor på det fulde datasæt af aktievindere- 

og tabere fra 2001 til 2019 og vil derfor have en begrænsning, som består af, at parametrene 

indledningsvist er fundet på baggrund af den samme tidsperiode, som investeringsstrategien testes 

på. Det er dog samtidig vigtigt at påpege, at rollen for analyse del 1 blot er at identificere parametre, 

hvor der befinder sig en stor andel af aktievindere. Derfor identificerer den ikke, hvordan de givne 

parametre skal sammensættes for at blive en screening-model. Desuden vil testen anvendes på alle 
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aktier, som er en del af Stoxx Global 1800 fra 2012 til 2019, hvorfor det ikke blot vil være de samme 

selskaber, der testes på. En tabel med fordele og ulemper ved investeringsstrategi 1 følger efter 

præsentationen af investeringsstrategi 2. 

 

5.2.2.1. Test af investeringsstrategi 1 

De 9 signifikante parametre, som udvælges i analyse del 1, identificeres for alle selskaber i datasættet. 

Der er foretaget en omfattende manuel sortering af datasættet for at frasortere samtlige dubletter. De 

endelige købskriterier opsummeres i nedenstående:  

 
Tabel 26: Købskriterier for investeringsstrategi 1. Kilde: Egen kreation 

 
I indsamlingen af data for Stoxx Global 1800 blev der hentet halvårlige data ned, da analyse del 1 

blev besluttet analyseret på halvårlige data. Efterfølgende blev det opdaget, at RSI-parameteret ikke 

havde data, da dette parameter forudsatte månedlige data. Grundet den begrænsede adgang til 

terminalerne, som resultat af Covid-19 var det ikke muligt at hente RSI ned. Der er derfor ikke data 

på dette parameter. Præstationerne for de individuelle parametre for hver periode analyseres, hvilket 

opsummeres forneden.  

 
Tabel 27: Afkast for de enkelte parametre i investeringsstrategi 1. Kilde: Egen kreation 
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Det første evalueringstidspunkt, som evaluerer på baggrund af de forgangne år, hvilket vil sige i 2012 

og 2013, indikerer, at market cap, price, FCF og WACC leverer de bedste individuelle præstationer 

for perioden, og genererer dermed de højeste gennemsnitlige afkast samt antal købssignaler med 

henholdsvis 77%, 43%, 27% & 23% i gennemsnitligt afkast og 205, 558, 696 & 114 købssignaler. 

Grundet det faktum, at total return baserer sig på 2 år forinden, og der ikke var data det første halvår, 

er der 0 købssignaler for total return den første periode. Det efterfølgende evalueringstidspunkt, som 

evaluerer på baggrund af 2014 og 2015, antyder, at FCF, total return, price og WACC leverer de 

bedste individuelle præstationer, mens det tredje evalueringstidspunkt vurderer, at price, total return, 

WACC og FCF er de bedste præsterende parametre. FCF indgår som et af de bedste parametre ved 

flere evalueringstidspunkter, hvor aktievinderne har oplevet en gennemsnitlig halvårlig vækst over 

1-år i FCF på 122% eller over i perioden op til evalueringstidspunktet. Ligeledes indgår WACC ved 

alle evalueringstidspunkter, hvor aktievinderne har oplevet en halvårlig vækst i WACC på -7% eller 

over i perioden op til evalueringstidspunktet.  

 

Ved hvert evalueringstidspunkt sammensættes en 2-screen, en 3-screen og en 4-screenstrategi, ud fra 

en kombination af det højeste antal købssignaler samt det højeste gennemsnitlige afkast over de 

forgangne år. Kombinationerne af de sammensatte 2-, 3- og 4-screenstrategier ud fra de tre 

evalueringstidspunkter er illustreret i nedenstående:  

 
Tabel 28: Afkast på strategierne i investeringsstrategi 1. Kilde: Egen kreation 

 
Det er tydeligt, at antallet af købssignaler stiger drastisk i takt med, at antallet af parametre i 

screeningen reduceres, hvilket også er forventeligt, da antallet af købskriterier ligeledes reduceres. 

Eksempelvis opnår 4-screeningen ved første evalueringstidspunkt ingen købssignaler, hvilket gør den 

uanvendelig som investeringsstrategi. De to andre 4-screen, som sammensættes ved de to 

efterfølgende evalueringstidspunkter, giver henholdsvis 8 og 3 købssignaler, hvorfor de heller ikke 

er optimale at anvende. Det lave antal købssignaler kan skyldes, at de listede købskriterier er 

forholdsvis strenge, og et lavt antal købssignaler kan potentielt øge usikkerheden i screeningens 
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resultater. Det lave antal af købssignaler er også i kontrast til Reinganums (1988) studie, hvor antallet 

af købssignaler ligger på et markant højere niveau. Tabellen angiver endvidere modellens 2-årige 

afkast samt 2-årige merafkast. På trods af det lavere antal købssignaler, leverer de to 4-

screenstrategier et 2-årigt merafkast på henholdsvis 17,9% og 52,5% ved CAPM og 14% samt 42,7% 

for CAPM med justeret Beta, men det vil ikke være retvisende at tolke på. Det kan derfor 

argumenteres, at 4-screenstrategierne ikke er tilstrækkelige, og fokusset rettes i stedet mod 2- og 3-

screenstrategierne, som alle køber selskaber med lav markedsrisiko målt gennem beta. 3-

screenstrategierne ved de to første evalueringstidspunkter opnår kun 11 købssignaler, men den sidste 

3-screen model opnår 55 købssignaler. Alle 3-screenstrategierne leverer imponerende resultater og er 

i stand til at slå markedet i alle perioderne, hvilket styrker resultaterne samt det faktum, at en investor 

potentielt kontinuerligt vil kunne slå markedet. Blandt 3-screenstrategierne er det kombinationen af 

FCF, total return og WACC, som leverer det højeste gennemsnitlige merafkast på 12,9% og 11,9% 

fra andet evalueringstidspunkt. 2-screenstrategierne er dog mere anvendelige, og opnår alt mellem 49 

og 98 købssignaler, hvilket øger modellens troværdighed. To ud af tre 2-screens opnår et positivt 2-

årigt merafkast, og 2-screenstrategien ved det andet evalueringstidspunkt, som består af FCF og 

WACC, er i stand til at generere et 2-årigt merafkast på hele 58,1% & 53,4% med 49 køb.  

 

Fordeling af afkast: Investeringsstrategi 1 

Ligeledes præsenteres fordelingen af afkast for de købte selskaber for 2- og 3-screenstrategierne i 

tabel 29 forneden. Her ses det, at 2-screenstrategien fra 2016 til 2017, som genererer det højeste 

gennemsnitlige 2-årige afkast (64,3%) også formår at identificere flest højt performende aktier. 

Strategien formår at købe 10 selskaber, som opnår et afkast på over 100%, og ligeledes køber 

strategien kun to selskaber, som genererer negative afkast. De resterende strategier køber ligeledes 

markant flere selskaber, som genererer positive afkast, end selskaber med negative afkast, hvilket må 

anses som værende positivt.  

 
Tabel 29: Fordeling af afkast i investeringsstrategi 1. Kilde: Egen kreation 
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Det kan antages, at ovenstående fordeling af afkast blandt de købte selskaber skyldes analysens 

formål om at adskille aktievindere fra aktietabere. Dette resulterede i, at ingen aktietabere, som 

genererer et negativt afkast på -70% eller værre, købes. Ligeledes er det iøjnefaldende, at strategien 

formår at identificere en stor andel af aktier, som genererer moderate afkast fra 0 til 50%, hvilket kan 

være overraskende grundet afhandlingens fokus på ekstreme aktievindere. Dette kan dog 

sammenfattes med det faktum, at strategierne køber aktier med lave betaværdier, hvilket alt andet lige 

øger sandsynligheden for at identificere mindre volatile aktier.  

 

5.2.3. Investeringsstrategi 2: Out-of-sample test 

Den anden investeringsstrategi benyttes for at eliminere den bias, som opstår ved første strategi, 

eftersom parametrene udvælges ud fra samme tidsperiode, som modellerne testes på. I denne 

udvælgelse af parametre, udføres den samme fraktilanalyse fra analyse del 1, men der inddrages kun 

selskaber fra perioden, 2001 til 2013, hvilket vil sige, at denne strategi mister 6 års data sammenlignet 

med forrige investeringsstrategi. Derefter testes parametrene på samme måde som i forrige 

investeringsstrategi, men denne gang udføres testen out-of-sample i perioden, 2014 til 2019. 

Købskriterierne fastsættes på samme måde som investeringsstrategi 2, ud fra hvert parameters 

minimumsværdi af 0,25-fraktilen af aktievinderne. Otte parametre med deres tilhørende købskriterier 

udvælges blandt de 280 variationer af parametre, som afhandlingens datasæt indeholder, på baggrund 

af, hvilke parametre der har den største andel af aktievindere i 0,25 eller 0,5-fraktilen, dog minimum 

10% flere aktievindere. For en nærmere beskrivelse af fraktilanalysens fremgangsmåde, henvises til 

kapitel 2. De kriterier som benyttes i fraktilanalysen, er de samme som i fremgangsmåde 2, hvorfor 

der henvises til tabel 22. Fraktilanalysen vil ikke tage højde for industriforskelle, og opjusterer derfor 

kriterie 3 til 10% flere vindere. Først og fremmest forventes det, at fraktilanalysens resultater også vil 

inkludere nominelle værdier for parametrene, såfremt man undlader at korrigere for industriforskelle, 

hvilket vil være interessant at analysere på. Dette er samtidig også i overensstemmelse med både 

Reinganum (1988) samt Beneish et al. (2001), som begge også tester på værdierne ved parametrene 

ved købstidspunktet. Ydermere undlades en rensning af industrispecifikke forskelle, for at minimere 

kompleksiteten i denne fremgangsmådes fraktilanalyse, og ligeledes for at fastholde en vis adskillelse 

af de to fremgangsmåder. Slutteligt korrigeres ikke for industriforskelle, da denne fremgangsmåde 

også testes på de enkelte industrier. Grundet afhandlingens pladsrestriktioner har det også været for 

øje at fastholde fokus på afhandlingens omfang, og øge antallet af analysetilgange for at nuancere 

analyseresultaterne fremfor at øge unødig kompleksitet.  
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Fordele og ulemper ved de to investeringsstrategier præsenteres i følgende: 

 
Tabel 30:  Fordele og ulemper ved investeringsstrategi 1 og 2. Kilde: Egen kreation 

 
Formålet har været at forsøge at gøre de ulemper fra investeringsstrategi 1 til fordele i 

investeringsstrategi 2, mens fordelene samtidig i den ene er ulemper i den anden. Dette gøres for at 

understrege, at der ikke er en perfekt metodetilgang, men at benytte sig af flere tilgange vil nuancere 

resultaterne.  Fordelen ved denne metode er, at testen af parametrene vil være out-of-sample, hvorfor 

der ikke vil være samme bias fra forrige strategi i resultaterne, og såfremt en strategi formår at 

generere overnormale afkast, kan dette fortolkes som værende mere troværdigt. Ulempen ved denne 

analyse er, at man reducerer antallet af observationer både i identificeringen af parametre, og i testen 

af screeningerne, hvilket vil reducere troværdigheden af resultaterne. Analysen af parametrene fra 

2001 til 2013 vil inkludere to bear-markedstilstande i 2002 og 2008, hvorefter testen af parametrene 

forekommer på et bull-marked fra 2014 til 2019. Finanskriser og generelle chok i markedet kan 

forårsage store afvigelser i de fundamentale værdier af selskaber, hvilket potentielt kan skævvride 

afhandlingens fundne resultater. Det vurderes dog, at det fortsat kan vise sig at være værdifuldt for 

nuancen af afhandlingens konklusioner at sammenfatte analyseresultaterne fra investeringsstrategi 1 

med investeringsstrategi 2, og samtidig opveje de indbyrdes fordele og ulemper.  
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5.2.3.1. Test af investeringsstrategi 2 

De endelige parametre med den største andel af aktievindere i 0,25 eller 0,5-fraktilen og deres 

tilhørende købskriterier opsummeres i nedenstående. Et eksempel på fraktilanalysen findes i bilag 8, 

og i bilag 9 findes de statistiske tests som de forskellige parametre var signifikante på. 

 
Tabel 31: Købskriterier for investeringsstrategi 2. Kilde: Egen kreation 

 
Som forventet indeholder de otte identificerede købskriterier en blanding af værdier af parametrene 

og vækstrater, som resultat af den udeladte rensning for industriforskelle. Screeningerne bygges igen 

ud fra parametrenes individuelle præstationer for de forskellige perioder, hvor der rangeres efter 

højeste gennemsnitlige afkast og antallet af købssignaler, som illustreres forneden:  

 
Tabel 32: Afkast på de enkelte parametre i investeringsstrategi 2. Kilde: Egen kreation 

 
Som tabel 32 indikerer foroven, er rangeringen af de individuelt bedst præsterende parametre ens 

mellem første og andet evalueringstidspunkt. Ved første evalueringstidspunkt er det total return, 

WACC, P/S & P/E, som leverer de bedste kombinationer af gennemsnitligt afkast og antal 

købssignaler for perioden på henholdsvis 39%, 32%, 24% & 28,5% i gennemsnitligt afkast og 98, 

273 ,414 & 138 købssignaler. Det næste evalueringstidspunkt indikerer, at det er de samme fire 

parametre, som præsterer bedst for perioden med henholdsvis 63%, 54%, 54% & 51% i 

gennemsnitligt afkast og 388, 390, 330 & 143 købssignaler. Ligesom ved investeringsstrategi 1 er 

WACC et signifikant parameter benyttet i alle screenstrategier, mens total return også er en del af de 
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8 signifikante parameter. Dog er det interessant at bemærke, at P/S værdi under 1 opstår som et 

signifikant parameter.  

 
Tabel 33: Afkast for strategierne i investeringsstrategi 2. Kilde: Egen kreation 

 
Ovenstående tabel angiver udfaldet af de generede 2-, 3- og 4-screenstrategier ud fra de to 

evalueringstidspunkter. Igen er det tydeligt, at 4-screenstrategierne producerer markant færre 

købssignaler sammenlignet med 2- og 3-screeninger, på henholdsvis 4 og 3 for første og andet 

evalueringstidspunkt. Derfor kan det argumenteres, at 4-screenstrategierne udelades fra den videre 

analyse, da resultaterne forventes at være i høj grad præget af tilfældigheder. Kombinationerne af 3-

screenstrategierne sammensættes komplet ens ved begge evalueringstidspunkter, hvor begge 

kombinationer består af P/S, total return og WACC. 3-screenstrategien producerer henholdsvis 23 og 

26 købssignaler, og gennemsnitlige merafkast med afsæt i CAPM og med afsæt i adjusted CAPM på 

henholdsvis 52,4% og 56,3% fra første evalueringstidspunkt samt henholdsvis 7,1% og 2,6% fra 

andet evalueringstidspunkt. 3-screenstrategiernes gennemsnitlige merafkast er i særdeleshed 

interessant for investorer, der ikke ønsker at investere i en for stor mængde af selskaber. Magen til 

udfaldet ved forrige strategi, opnår alle 2-screenstrategier et højt antal købssignaler ved begge 

evalueringstidspunkter. Begge 2-screenstrategier består af en kombination af P/S og WACC og opnår 

henholdsvis 142 og 73 købssignaler, og gennemsnitlige merafkast med afsæt i CAPM og med afsæt 

i adjusted CAPM på henholdsvis 41,4% og 40,9% fra første evalueringstidspunkt samt henholdsvis 

0,0% og -0,2% fra andet evalueringstidspunkt. Det tyder derfor på, at både 2- og 3-screenstrategierne 

i praksis er i stand til at slå eller få samme afkast som markedet gennem CAPM og adjusted CAPM.   

 

Fordeling af afkast: Investeringsstrategi 2 

Fordelingen af afkast blandt de købte selskaber præsenteres ligeledes for investeringsstrategi 2, hvor 

fordelingen for 2- og 3-screenstrategierne fremgår af nedenstående tabel. Igen er det 2- og 3-

screenstrategier, som analyseres, da de begge opnår et tilfredsstillende antal købssignaler.  
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Tabel 34: Fordeling af afkast i investeringsstrategi 2. Kilde: Egen kreation 

 
Tabel 34 viser, at 2-screenstrategien for 2016 til 2017 og 3-screenstrategien for 2016 til 2017, som 

genererer de højeste gennemsnitlige 2-årige afkast, ligeledes identificerer flest højt performende 

aktier. 2-screenstrategien køber næsten en fjerdedel af selskaber, som stiger over 100%, hvilket må 

anses for imponerende. Der købes dog flere selskaber med negative afkast, hvilket kan antages at 

være grundet den gennemsnitlige højere betaværdi sammenlignet med investeringsstrategi 1. Der 

købes dog fortsat ingen ekstreme aktietabere. Tabel 34 angiver yderligere, at der er en betydelig 

mængde selskaber, som opnår moderate afkast på mellem 0 og 50%, hvorfor konklusionerne fra 

fordelingen af afkast i investeringsstrategi 1 viser sig at være gældende for investeringsstrategi 2. 

 

5.2.4. Investeringsstrategi 3: Test på industriniveau 

Den tredje strategi afviger fra de to forrige strategier ved, at den har til formål at genanvende 

parametrene fra investeringsstrategi 2, og teste dem på datasættets fem største industrier. I denne 

tredje investeringsstrategi er det blevet besluttet at benytte sig af de samme parametre, som blev 

fundet i investeringsstrategi 2 af forskellige årsager. Først og fremmest kan det antages, at en out-of-

sample analyse som i investeringsstrategi 2 på hver industri ville have været optimal. Denne tilgang 

afvises dog, grundet mangel på datapunkter til udførsel af en fraktilanalyse på industriniveau, og det 

er blevet besluttet ikke at bruge de industrispecifikke parametre fra analyse del 1 for at undgå samme 

bias som ved investeringsstrategi 1. Såfremt man opdelte selskaberne i årene, 2001 til 2013, og lavede 

en fraktilanalyse ud fra dette, ville flere parametre have mindre end 30 observationer af aktievindere- 

og tabere, hvilket ville sænke troværdigheden betydeligt. Ydermere formåede fremgangmåde 2 at 

levere imponere resultater i en out-of-sample-test, hvorimod investeringsstrategi 1 havde den 

svaghed, at identificeringen af parametre og selve testen af screeningerne blev udført over samme 

tidsperiode. Til trods for, at parametrene fra investeringsstrategi 2 er udvalgt fra den generelle 

population, vil kombinationen af parametre blive bestemt ud fra historiske afkast for hver industri, 
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som det blev gjort i begge de to forrige strategier. Det skal dog påpeges, at antallet af selskaber per 

industri er begrænset, og derved antallet af købssignaler, hvorfor testen kun vil kombinere to 

parametre per industri.  

 

5.2.4.1. Test af investeringsstrategi 3 

I følgende opsummeres resultaterne fra testen af investeringsstrategi 3. Der opstilles i alt 10 strategier 

over to perioder. Strategierne, som formår at generere et risikojusteret merafkast ifølge CAPM, er 

markeret med blå i nedenstående.  

 
Tabel 35: Afkast for investeringsstrategi 3. Kilde: Egen kreation 

 
Tabel 35 viser, at fem ud af 10 screeninger er i stand til at producere et risikojusteret merafkast ifølge 

CAPM. Blandt de fem bedst præsterende strategier findes nogle opsigtsvækkende resultater. 

Eksempelvis er det interessant, hvordan industrien, Industrials, i perioden 2016-2017 yder 37 

købssignaler og et 2-årigt afkast på 53%, som er betydeligt mere end markedet i samme periode 

(20,5%). Merafkastet lander på hele 28,6% og 30,1% i forhold til CAPM og adjusted CAPM til trods 

for, at beta er over 1. Det ses dog, at Industrials genererer et afkast på 3,9% perioden efter, hvilket 

sætter spørgsmålstegn ved, om man kontinuerligt kan slå markedet. Endvidere er industrierne, 

Materials og IT, i stand til at generere 2-årige merafkast i perioden 2016-2017 på henholdsvis 62,3% 

og 48,5%, som fordeler sig over henholdsvis 23 og 13 købssignaler. På trods af, at det forholdsvis 

lave antal købssignaler kan sænke troværdigheden ved resultaterne, vil det lave antal købssignaler 

resultere i færre transaktionsomkostninger, såfremt man investerer for beløb under 

minimumskurtagen. Dog skal det påpeges, at de to industrier producerer under 10 købssignaler i den 

efterfølgende periode samtidig med, at IT genererer negative afkast ifølge CAPM.  

 

Industrien, Consumer Discretionary, formår dog over begge 2-årige perioder at generere et 

risikojusteret merafkast. Health Care formår dog ikke at generere merafkast i nogle af perioderne, 

hvilket indikerer at generelle parametre ikke kan anvendes på denne industri. Resultaterne giver en 

tydelig indikation af, at industriers præstationer er ekstremt tidsbestemte. Det kan derfor formodes, 
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at resultaterne på industriniveau er cykliske, hvor industriers performance kan variere betydeligt over 

tidsperioder afhængig af, hvorledes der er høj- eller lavkonjunktur. Yderligere ses det, at P/S er et 

signifikant parameter i mindst en af de to perioder for alle industrier på nær industrien, Health Care, 

hvilket endnu en gang underbygger hypotesen om, at P/S kan vise sig at være et sigende parameter 

for en aktievinder. Ydermere er WACC benyttet i screeninger for fire af industrierne og var samtidig 

hyppigt anvendt i investeringsstrategi 2. Dette styrker yderligere hypotesen om, at ændringer i WACC 

kan have en betydelig forklaringskraft i forhold til at benytte i en screening.   

 

Fordeling af afkast: Investeringsstrategi 3 

Slutteligt præsenteres fordelingen af afkast blandt de købte selskaber for de fem strategier, som med 

et tilfredsstillende antal købssignaler var i stand til at opnå et merafkast i forhold til CAPM.  

 
Tabel 36: Fordeling af afkast. Kilde: Egen kreation 

 
Igen giver tabel 36 en indikation af, at de fleste selskaber med over 100% i afkast identificeres af de 

bedst præsterende strategier, og desuden identificeres et lavt antal aktier, som genererer negative 

afkast, og ingen aktietabere, som falder med -70% eller værre. Indikationerne fra de 

industrispecifikke strategier er dermed i overensstemmelse med de forgangne to strategier. 

Overordnet set tyder det derfor på, at formålet med at adskille aktievindere fra aktietabere har været 

fordelagtigt, da moderate aktievindere og ekstreme aktievindere købes, men meget få moderate 

aktietabere og ingen ekstreme aktietabere købes.  

 

5.3. Sammenfatning af analyser 
I figur 6 illustreres sammenfatningen af de to analysedele, herunder de to fremgangsmåder for 

fraktilanalyserne, samt de tre investeringsstrategiers formål og vigtigste resultater. 
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Figur 6: Sammenfatning af analyser 

 
Analyse del 1 præsenterede de parametre, som var signifikante på tværs af industrier (fremgangsmåde 

1) samt de parametre, som var signifikante indenfor de fem største industrier (fremgangsmåde 2). Fra 

de opstillede udvælgelseskriterier i fremgangsmåde 1 blev der fundet fem signifikante 

markedsbaserede parametre, tre værdiansættelsesparametre og ét fundamentalt parameter, hvor alle 

var vækstparametre, hvilket var forventeligt grundet industrikorrektionen. De overordnede resultater 

fra fremgangsmåde 1 tyder på, at ekstreme aktievindere kan karakteriseres som aktier, der forinden 

fordoblingen oplever fald i markedsbaserede- og værdiansættelsesparametre, forbedrer deres 

rentabilitet gennem FCF, og reducerer den teoretiske kalkulationsrente, WACC. Signifikante 

parametre såsom P/S og FCF tyder på, at selskaberne generelt er sunde og undervurderede, hvilket 

korrigeres i efterfølgende perioder, hvor selskaberne oplever en momentumeffekt, og udvikler sig til 

at blive ekstreme aktievindere. For fremgangsmåde 2 findes det, at der er en række parametre, som 
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er fælles for de største industrier, mens andre parametre varierer grundet industrispecifikke forskelle 

såsom konkurrencesituationer og kapitalstrukturer. Yderligere indikerer strategierne også, at 

afkastene for de enkelte industrier kan være cykliske. Det anbefales derfor at foretage 

industrispecifikke fraktilanalyser, for at få det mest retvisende billede af anatomien bag en 

aktievinder.  

 

Analyse del 2 testede en række investeringsstrategier på markedet, hvor det overordnet kan 

konkluderes, at størstedelen af investeringsstrategierne over flere perioder formåede at generere et 

risikojusteret merafkast med afsæt i CAPM, som ligeledes fremgår af figur 6. I investeringsstrategi 

1, som anvendte de ni signifikante parametre fra fremgangsmåde 1, formåede 2-screenstrategien at 

generere imponerende resultater i to perioder. Investeringsstrategi 2, som udarbejdede en ny 

fraktilanalyse fra 2001 til 2013 for at teste out-of-sample fra 2014 til 2019, genererede ligeledes 

imponerende resultater for både 2- og 3-screenstrategierne, og samtidig kan out-of-sample testen 

anses for at være en mere troværdig indikation af, at en analyse af karakteristika ved aktievindere 

potentielt kan benyttes til at slå markedet. Parametrene, som blev benyttet i investeringsstrategi 1 og 

2, var en blanding af FCF, P/S, WACC og total return, og indikerede i stil med analyse del 1, at de 

købte selskaber tyder på at være undervurderede, som forbedrer deres forretning i perioden op til 

købstidspunktet. Slutteligt genanvendte investeringsstrategi 3 parametrene fra investeringsstrategi 2, 

som blev testet på de fem største industrier. Her formåede fem ud af ti strategier at generere positive 

merafkast, dog hvor de færreste fik højere afkast end investeringsstrategi 2. Det kan derfor udledes, 

at det kan være fordelagtigt at foretage individuelle fraktilanalyser på industriniveau for at teste, 

hvorvidt disse kunne have genereret bedre afkast i en out-of-sample test.  

 

Fordelingen af afkast for de købte selskaber i de tre investeringsstrategier viste, at de bedst 

performende investeringsstrategier køber størstedelen af de aktier, som opnår stigninger på 100% 

eller mere, hvorimod de resterende strategier hovedsageligt købere moderate aktievindere, som 

oplever stigninger på mellem 0% og 50%. Dette kan virke overraskende, men sammenfattes med det 

faktum, at strategierne generelt køber aktier med lave beta-værdier. Ligeledes tyder dette på, at 

formålet med at adskille aktievindere fra -tabere har virket, da moderate aktievindere og ekstreme 

aktievindere købes, men meget få moderate aktietabere og ingen ekstreme aktietabere købes.  
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Overordnet indikerer de to analysedele, at man gennem en simpel analyse af karakteristika ved 

aktievindere kan udforme investeringsstrategier, der formår at generere risikojusterede merafkast 

med afsæt i CAPM. Dette kan indikere, at beta dermed måske ikke er et fyldestgørende mål for en 

akties risiko, men det kan dog ikke afvises, at risikoen kan komme fra andre risikofaktorer, som 

eksempelvis nævnes i teoriafsnittet (kap 4.1.2). Ligeledes vises det, at industriforskelle kan spille en 

afgørende rolle. Der er dog en række valg i analysen, som kan have haft en effekt på resultaterne, 

hvilket uddybes i den nedenstående diskussion.  

 

6. Diskussion 
I følgende diskuteres resultaterne fra ovenstående analyser. Diskussionen vil opdeles i to hoveddele. 

Første del vil bestå af en diskussion af de valg, der er blevet truffet igennem opgaven, samt hvorledes 

de kan have haft en effekt på resultaterne, og om de generelt har udfordret CAPM og EMH. Dette vil 

derfor være en sensitivitetsanalyse af, hvorledes de valg kan påvirke resultaterne. I del 2 reflekteres 

over de strategier, som genererede de højeste merafkast, hvor parametrene fra de bedste strategier vil 

diskuteres, samt hvilket billede de tegner af selskaberne. Endvidere vil behavioral finance inddrages 

for at forsøge at afklare, hvordan merafkast kan opnås ud fra psykologiske bias. 

 

6.1. Diskussion del 1: Udfordring af valg 
Del 1 af diskussionen vil lægge vægt på de valg der er blevet truffet i analysen, hvor et separat afsnit 

vil diskutere effekten af valgene fra tabel 37.  

 
Tabel 37: Oversigt over valg der udfordres. Kilde: Egen kreation 
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6.1.1. Anvendelse af CAPM 

6.1.1.1. Kritik af CAPM  

I investeringsstrategierne fra analysen var det iøjnefaldende, at størstedelen af strategierne formåede 

at købe selskaber med en lav betaværdi og derved lavere risiko end markedet. Yderligere viste 

resultaterne, at strategiernes afkast ikke kunne forklares ud fra beta, hvilket kan indikere et brud på 

CAPM. Dog er det vigtigt at pointere svagheden ved den benyttede historiske beta. Først og fremmest 

er historisk risiko ikke nødvendigvis den samme risiko i fremtiden (Petersen et al., 2017). Dette er 

dog forsøgt korrigeret for ved at benytte den justerede beta som en approksimation for fremtidigt beta 

under antagelsen af, at selskaber over sigt bevæger sig mod markedsrisikoen. Ydermere kan der være 

en række faktorer, som forstyrrer billedet af beta såsom omsætteligheden af aktier i selskaberne og 

andre ting, og Petersen et al. (2017) anbefaler, at man derved manuelt justerer for at sikre et mere 

retvisende billede. Generelt set er CAPM samt antagelserne bag blevet bredt kritiseret af teoretikere, 

som ikke mener, at modellen er et retvisende billede af virkeligheden. Eksempelvis argumenteres der 

for, at antagelsen om, at den risikofrie rente er den rente, investorer frit kan låne og udlåne til ikke er 

retvisende. Der findes ikke en rente som er risikofri, hvorfor denne antagelse er behæftet med fejl. 

Yderligere er Rolls (1977) kritik af CAPM blevet populariseret, hvor der blandt andet konkluderes, 

at markedsporteføljen gennem CAPM ville bestå af alt med økonomisk værdi, herunder human 

kapital, ejendom med mere. Derfor er enhver markedsportefølje bare en approksimation af den sande 

markedsportefølje, hvilket er fejlbehæftet. I dette studie benyttes Stoxx Global 1800 som en 

approksimation på markedsporteføljen, hvilket derfor inkluderer en lille brøkdel af de ting, som har 

værdi i markedet. Grundet svaghederne ved CAPM anbefales det at forsøge at undersøge strategierne 

i lys af andre risikofaktorer. Eksempelvis nævner Fama & French (1992 & 1993), at værdipræmie og 

størrelsespræmie er to risikofaktorer, som ikke bliver fanget af det klassiske beta. Derfor vil de tre 

investeringsstrategiers resultater undersøges ud fra udvalgte risikofaktorer fra Fama & French.  

 

6.1.1.2. Værdipræmie 

Som det tidligere blev påpeget, var det ikke muligt at forklare afkastet gennem en øget markedsrisiko, 

hvilket vil sige beta eller adjusted beta. I teori del 1 og 2 blev Fama & French (1993) inddraget, som 

finder, at value-selskaber med en lav P/B, som generelt har klaret det bedre end growth-selskaber, 

har en større sandsynlighed for konkurs og i særdeleshed under recessioner, hvilket benævnes 

værdipræmien (kap 4.1.2). Dette skyldes i høj grad mangel på fleksibilitet, som forårsages af en større 

mængde aktiver relativt til prisen sammenlignet med growth-selskaber. Det vurderes derfor 
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interessant at undersøge, hvorvidt udvalgte strategier fra investeringsstrategi 1, 2 og 3 køber selskaber 

med en lavere P/B-værdi relativt til markedet. I nedenstående tabel angives den gennemsnitlige P/B-

værdi over perioden, samt medianen for de udvalgte strategier og markedet. Markedet udgør det 

samlede datasæt hentet fra Stoxx Global 1800.  

 
Tabel 38: Værdipræmie for strategier. Kilde: Egen kreation 

 
Tabel 38 danner et tydeligt billede af, at investeringsstrategi 2 generelt køber selskaber med en lavere 

P/B end markedet, mens det også ses for investeringsstrategi 1. Alligevel er det interessant, at 

strategien i investeringsstrategi 1 genererer det højeste afkast i perioden, 2016 til 2017, hvor de købte 

selskaber gennemsnitligt har omtrent samme P/B som markedet. Dette er overraskende ud fra 

hypotesen igennem opgaven, at strategierne køber undervurderede selskaber. Det skal dog påpeges, 

at P/B blot er ét ud af mange parametre, som kan indikere dette, hvorfor der ikke kan drages en klar 

konklusion fra dette. Samtidig står det i kontrast til resultaterne fra investeringsstrategi 2, som 

generelt køber selskaber med en lavere P/B ved alle købstidspunkter og særligt i 2016, hvor 

investeringsstrategi 2 køber selskaber med en gennemsnitlig P/B-værdi på 1,67, hvor 

markedsgennemsnittet ligger på 3,66. For industrianalyserne i investeringsstrategi 3 fluktuerer 

værdierne omkring medianen for markedet, hvilket ikke tyder på en værdipræmie. Det skal dog 

påpeges, at det er nødvendigt at foretage en mere omfattende statistisk undersøgelse i stil med Fama 

& French (1992 & 1993) gennem regressionsanalyser for at øge troværdigheden af resultaterne. 

Omvendt kan det argumenteres, at dette ligger udenfor afhandlingens omfang. Yderligere blev der 

som nævnt kun hentet halvårlige data ned for datasættet bestående af 1.794 selskaber, hvorfor det 

ikke var muligt at foretage en regression på dataene grundet manglen på datapunkter. Det kan ikke 

udelukkes, at det høje afkast kan skyldes en potentiel værdipræmie som forklaret af Fama & French 

for en række af strategierne. Det kunne derfor være interessant at teste investeringsstrategierne af på 
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bear-markedstilstande, hvor value-aktier kan have en tilbøjelighed til at være mere risikable end 

growth-aktier.  

 

6.1.1.3. Størrelsespræmie  

En anden risikopræmie, som Fama & French (1992 & 1993) tager højde for, er størrelsespræmien. 

Denne risikopræmie udgør den kompensation, som en investor kræver for at købe mindre 

virksomheder, hvilket skyldes, at de finder, at små virksomheder generelt har en højere konkursrisiko 

end store virksomheder under recessioner (kap 4.1.2). Parameteret, market cap, anvendes til at 

undersøge, hvorvidt investeringsstrategi 1, 2 og 3 køber større eller mindre selskaber sammenlignet 

med markedsgennemsnittet.   

 
Tabel 39: Størrelsespræmie for strategier. Kilde: Egen kreation 

 
Ovenstående tal angives i EUR millioner, hvorfor medianen for markedet i perioden 2016 til 2017 er 

på EUR 20 milliarder. I tabel 39 foroven er det især interessant, at der ikke er en klar og 

gennemgående tendens for investeringsstrategi 1. Medianen for strategierne tyder på både større og 

mindre selskaber end det generelle marked. Især er det iøjnefaldende, at strategierne i 

investeringsstrategi 1 producerer det højeste afkast i perioden, 2016 til 2017, hvor medianen viser at 

strategierne i 2016 køber mindre selskaber sammenlignet med markedet. I investeringsstrategi 2 er 

det dog tydeligt, at der i alle perioder købes selskaber, som er betydeligt større sammenliget med det 

generelle marked, hvilket er overraskende. Derfor kan det argumenteres, at størrelsespræmien yder 

en forklaringskraft for en af de tre strategier i investeringsstrategi 1, men ikke for investeringsstrategi 

2.  For investeringsstrategi 3 er resultaterne meget enstydige, og tyder ikke på størrelsespræmien som 

en mulig forklaring for de opnåede merafkast. Her viser det sig, at strategierne køber større selskaber 

på tværs af begge perioder og alle industrier.  
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Overodnet set viser diskussion af ovenstående to risikofaktorer, at det ikke kan afvises, at risikoen 

ved strategierne kan stamme fra en øget konkursrisiko gennem værdipræmien. Selvom 

investeringsstrategierne indikerede et brud på CAPM, er det ikke sikkert, hvorvidt der sker et brud på 

EMH, da det ikke kan afvises, at en investor påtager sig en øget konkursrisiko.  

 

6.1.2. Investorer med andre tidshorisonter 

Igennem analysen er de forskellige strategier blevet testet af under forudsætningen af, at en investor 

holder aktien i to år, hvorefter den sælges. Derfor er både kombinationen af parametre udvalgt ud fra 

dem som genererede det højeste 2-årige afkast, mens strategiernes afkast måles over 2 år.  Dette er 

blevet gjort af flere grunde, som også er nævnt igennem afhandlingen. Først og fremmest bliver 

Reinganums (1988) strategier også målt over en 2-årige periode. Derudover var fokus at forsøge at 

reducere antal af transaktioner, hvorfor 2 år blev vurderet som værende tilfredsstillende. Dog kan det 

være interessant at undersøge, hvorledes en tilsvarende test af de ovenstående parametre ville 

generere afkast på halvårlig, årlig og 3-årig basis. Der er taget udgangspunkt i investeringsstrategi 2, 

da dette er strategien med en hold-out periode, som øger troværdigheden af resultaterne. Her vil dette 

forsøges belyst ud fra to fremgangsmåder som beskrives i nedenstående.  

 

6.1.2.1. Screen på de samme kombinationer  

I denne del af følsomhedsanalysen undersøges, om investeringsstrategi 2 kan forbedres ved at vælge 

kortere eller længere afkastvinduer end 2 år. I nedenstående præsenteres strategiens afkast ved de 

justerede afkastvinduer.  
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Tabel 40: Afkast over forskellige tidshorisonter. Kilde: Egen kreation 

 
Ovenstående antager, at en investor foretager køb af porteføljerne henholdsvis primo 2016 og primo 

2018 ligesom analyse del 2, mens den 3-årige også købes i 2017. Her kan det ses, at afkastet på tværs 

af næsten alle strategierne falder betydeligt ved kortere vinduer, til trods for, at en del af dem fortsat 

har et positivt merafkast ifølge CAPM og i relation til datasættet. Interessant er det dog, at 2-

screenstrategien over 3 år øger sit merafkast betydeligt i perioden 2016 til 2019, men såfremt man 

købte i 2017 og solgte i ultimo 2019, ville merafkastet blive negativt. Derfor kan det være fordelagtigt 

for en investor, som købte i 2016 at holde porteføljen i et yderligere år. Overordnet set viser 

resultaterne, at en 2-årig eller 3-årig strategi vil være at foretrække for investeringsstrategi 2, hvorfor 

det ikke anbefales at en investor vælger at sælge sin beholdning efter henholdsvis et halvt år og et år.  

 

6.1.2.2. Screen på nye kombinationer  

Som nævnt blev parametrene fra investeringsstrategi 2 valgt ud fra en kombination af parametre, som 

havde givet det højeste 2-årige afkast perioden forinden. Derfor vil denne test opstille halvårlige, 

årlige og 3-årige afkast for de 8 parametre fra investeringsstrategi 2, hvorefter de parametre som i 

forrige periode genererer det højeste afkast, med passende antal købssignaler kombineres i en 
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investeringsstrategi. Dog er kombinationerne for den 3-årige portefølje det samme som ovenstående, 

hvorfor denne ikke præsenteres, og der henvises til tabel 40. Fordelen ved denne strategi er, at det vil 

give indsigt i, hvordan en investor som på forhånd kender deres tidshorisont vil kunne benytte sig af 

en fremgangsmåde som afhandlingens. Oversigten over parametrene kan findes i bilag 5. De endelige 

screeninger følger i nedenstående. 

 
Tabel 41: Afkast over forskellige tidshorisonter med nye screens. Kilde: Egen kreation 

 
I tabel 41 ses det, at kombinationen af parametre varierer fra den oprindelige investeringsstrategi. 

Eksempelvis er WACC eller P/S ikke benyttet som parametre i 2018 for 2-screenstrategierne, mens 

market cap bliver et signifikant parameter i flere af strategierne. Eftersom 2-screenstrategierne 

genererer et højt antal købssignaler med et positivt merafkast præsenteres en graf, der sammenligner 

de to strategier.  
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Figur 7: Sammenligning med merafkast for de gamle screens og nye screens. Kilde: Egen kreation 

 
Bemærkelsesværdigt er det, hvordan afkastet stiger betydeligt for især 2-screenstrategierne i forhold 

til testen på de gamle screeninger, hvor antal købssignaler dog reduceres. Især formår 2018 

strategierne at generere positive afkast til trods for et negativt markedsafkast og lavere afkast på 

datasættet. Til trods for, at afkastet ikke er lige så højt som den 2-årige strategi fra analyse del 2, kan 

dette antages at være grundet det faktum, at aktier har tendens til at stige under bull-perioder, hvorfor 

det er mere fordelagtigt at holde aktier længere. Dog er det fortsat bemærkelsesværdigt, at afkastet 

mere end tredobles for nogle af 2-screenstrategierne på nye kombinationer i forhold til de gamle 

kombinationer. Derfor antyder ovenstående, at screeningerne er meget tidsbestemte, og at det er 

essentielt for en investor at kende sin tidshorisont, inden man udarbejder en investeringsstrategi på 

baggrund af vindere og tabere.  

 

6.1.3. Resultater fra industrianalysen 

Igennem afhandlingen har hypotesen været, at det er vigtigt at korrigere for industrispecifikke 

forskelle i analysen for at opnå et mere retvisende billede af lig- og uligheder på tværs af industrier. 

Det teoretiske belæg har været, at konkurrencesituationen samt andre faktorer betydeligt påvirker 

parametre såsom rentabilitet, balanceposter etc. Eksempelvis var industrien, Industrials, den eneste, 

hvor positiv vækst i capex viste sig at være signifikant i analyse del 1, og positiv vækst i profit margin 

var kun signifikant for industrien, Health Care. Interessant er det yderligere, at Industrials oplevede 

en forøgelse af WACC forinden fordoblingen, hvilket er modsat investeringsstrategi 2, der screener 
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for en reduktion i WACC. Fremgangsmåde 2 fra analyse del 1 viste også, at Health Care oplevede en 

forøgelse i de fleste parametre, hvilket også er i kontrast til resultaterne fra de andre industrier, samt 

fraktilanalyserne på det generelle marked, hvor de fleste parametres værdier reduceres forinden 

perioden.  Dette understøtter hypotesen om, at det er vigtigt at korrigere for industriforskelle og 

potentielt udarbejde investeringsstrategier tilpasset de enkelte industrier. Grundet mangel på 

datapunkter var det ikke muligt at lave industrispecifikke fraktilanalyser fra 2001 til 2013, og teste i 

hold-out-perioden fra 2014 til 2019, og derfor blev det besluttet at genanvende og teste parametrene 

fra investeringsstrategi 2 på de enkelte industrier. 2-screenstrategien bestående af P/S og WACC viste 

sig at opnå et merafkast på Industrials, Materials og IT, hvilket tyder på, at disse industrier minder 

om det generelle marked. Det var dog ikke muligt at generere et merafkast over begge perioder, 

hvilket sætter spørgsmålstegn ved muligheden for kontinuerligt at slå markedet. Variationen i afkast 

på industrierne over perioderne i investeringsstrategi 3 indikerede også, at industriernes afkast kan 

være cykliske, hvorfor det kan være udfordrende at opnå konsekvente merafkast på industriniveau 

over tid gennem en analyse som ovenstående.  

 

Health Care formåede yderligere ikke at generere et positivt merafkast over nogen af perioderne. Dog 

kan det antages, at Health Care er præget af en høj grad af R&D-omkostninger, hvor en stor del af 

vinderne kan opstå grundet det faktum, at de får godkendt et nyt produkt på markedet. En sådan nyhed 

kan være udfordrende at fange ud fra parametre såsom vækst i FCF eller en lav P/S. Som nævnt viste 

det sig også fra analyse del 1, at parametrene for Health Care oplevede vækst forinden fordoblingen, 

og det tydede på, at der kunne forekomme en momentumeffekt for vinderne et år forinden, hvilket er 

i kontrast til hypotesen om undervurderede selskaber for de generelle aktievindere. Dog formåede en 

strategi med P/S og total return at slå markedet over begge perioder for Consumer Discretionary, 

hvilket underbygger hypotesen om, at det kan være fordelagtigt at tilpasse de enkelte strategier på 

industriniveau. Det er dog vigtigt at påpege fra de ovenstående resultater, at kun to ud af de 10 

strategier formåede at generere et bedre afkast end investeringsstrategi 2. Derfor indikerer dette, at 

det ikke vil være fordelagtigt at benytte en screen lavet på et generelt marked på de enkelte industrier, 

men at man opnår højere afkast ved at investere i hele markedet. Dog kunne det faktum, at flere af 

strategierne genererede positive afkast, samt at analyse del 1 fandt, at signifikante parametre varierede 

fra industrier indikere, at man ved at foretage industrispecifikke fraktilanalyser og teste på samme 

industri kunne øge sit afkast. Dette understøttes eksempelvis af Asness et al. (2000), som indikerer, 

at momentum kan analyseres indenfor industrier, men ikke på tværs af industrier.  
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Meget tyder på signifikante forskelle i parametre på tværs af industrier og et studie af Hou & 

Robinson (2006) finder ligeledes, at analytikere, som er specialiserede indenfor enkelte industrier, 

har en øget sandsynlighed for at generere et merafkast grundet et stort markedskendskab. Dog er det 

vigtigt at påpege, at det har været udfordrende at finde empiriske belæg bag parametre på 

industriniveau grundet den begrænsede litteratur. Man skal derfor være påpasselig med at drage 

konklusioner grundet risikoen for data snooping. Ligeledes kan ovenstående resultater fra især Health 

Care tale for, at det kan være fordelagtigt at fjerne enkelte industrier fra en generel analyse, i stil med 

Fama & French (1993) der fjerner Financials, såfremt parametrene varierer signifikant for en enkelt 

industri. Slutteligt kan det også anbefales, at man identificerer, hvilke industrier der er cykliske, og 

forsøger at korrigere for dette i eventuelle industrispecifikke investeringsstrategier.  

 

6.1.4. Landesplit 

Eftersom det er blevet besluttet at foretage analysen på tværs af lande, ønskes det her i diskussionen 

at udfordre valget og stille spørgsmålet, hvorvidt landesplittet i strategierne kunne have betydning, 

og om der potentielt er aktier fra specifikke lande, som bliver købt overraskende meget eller lidt i 

strategierne. I analyse del 1 og del 2 blev landesplittet præsenteret for datasættet af aktievindere og -

tabere, og i nedenstående opstilles konsolideret landesplit for de bedste screenstrategier fra de tre 

investeringsstrategier (bilag 7). 

 
Figur 8: Landefordeling for de bedste strategier. Kilde: Egen kreation 

 
 Her er det især bemærkelsesværdigt, at der købes væsentligt flere japanske aktier end amerikanske 

aktier til trods for, at de amerikanske aktier udgør omtrent en tredjedel af datasættet. Til trods for, at 
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det er et overraskende resultat, må det tyde på, at de signifikante parametre har identificeret aktier i 

Japan som har klaret sig bedre end amerikanske aktier i samme periode. Som nævnt viser figur 4 

også, at der er en større andel af aktietabere i USA og en lille andel af aktietabere i Japan. Da metodens 

formål har været at adskille vindere fra tabere, kan dette være en af forklaringen bag, hvorfor 

parametrene har målrettet sig Japanske aktier i højere grad.  Screenstrategierne i analyse del 2 bestod 

primært af P/S, FCF, total return samt WACC, hvorfor diskussionen af landesplit vil baseres på disse. 

Først og fremmest lød hypotesen i diskussionen af P/S, at strategierne med en lav P/S som købskriterie 

identificerer undervurderede selskaber, hvilket man også finder i diskussionen af en høj FCF 

kombineret med en lav total return. I et studie af Chan et al. (1991) finder de, at en høj FCF og en lav 

P/B kan have en forklaringskraft på fremtidige afkast for japanske aktier, hvilket underbygger, at en 

value- strategi vil klare sig godt i Japan. Endvidere påpeger de, at anomalien i parametrene, FCF og 

P/B, er mere signifikant i Japan end i andre lande, hvilket kan forklare, hvorfor screenstrategien 

resulterer i overraskende mange køb af japanske aktier. Ligeledes finder Daniel et al. (2002) samme 

indikation i deres studie, hvor der eksisterer en markant større sammenhæng mellem P/B og 

aktieafkast i japanske aktier sammenlignet med amerikanske aktier. Til trods for, at value-selskaber 

ofte identificeres gennem P/B, argumenteres det, at P/S sammenfattet med ændringer i FCF, WACC 

og/eller total return også kan være en indikator for value-selskaber, som kan defineres som sunde 

selskaber, der handles til en undervurderet aktiekurs.  

 

Ovenstående indikation af, at den store mængde af japanske aktier i screenstrategierne består af value-

selskaber, lægger op til at studere, hvordan investeringer i value-selskaber har performet i Japan 

sammenlignet med USA. Daniel et al. (2002) antyder, at value-selskaber overgår growth-selskaber 

betydeligt mere i Japan end i USA i perioden, 1975 til 1997. Et nyere studie af Fama & French (2012) 

finder lignende resultater, men samtidig er det også bemærkelsesværdigt, at de påpeger, at 

værdipræmien falder i takt med, at størrelsen på selskaber stiger i alle lande undtagen Japan. Dette 

kan dermed sammenfattes med resultaterne fra afhandlingens studie, da afhandlings datasæt fokuserer 

på de største selskaber, og dermed forklare, hvorfor screenstrategien identificerer markant flere 

japanske selskaber end amerikanske selskaber. Endvidere analyserer Fama & French (2012), hvorvidt 

global CAPM, som anvender en global markedsportefølje i stedet for en landespecifik 

markedsportefølje, kan yde en forklaringskraft på de japanske og amerikanske afkast. Her finder de 

en positiv sammenhæng for de amerikanske aktier, og en negativ sammenhæng for de japanske aktier. 
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Dette tyder derfor på, at der eksisterer store forskelle mellem det japanske og amerikanske 

aktiemarked.  

 

Det kunne slutteligt være interessant at teste, hvorvidt hypotesen, at japanske value-selskaber klarer 

sig bedre end japanske growth-selskaber, kan bekræftes eller afkræftes i hold-out perioden fra 2016 

til 2019 for at understøtte forklaringen af anomalien. I nedenstående graf illustreres spredningen 

mellem årlige afkast for USA Large Cap Value Index og USA Large Cap Growth Index op imod 

MSCI Japan Value Index og MSCI Japan Growth Index.   

 
Figur 9: Spredning i afkast mellem value- og growth-selskaber i Japan og USA. Kilde: Egen kreation & MSCI.com 

 
I ovenstående ses det, at value-selskaber overgår growth-selskaber i Japan i 2015, 2016 og 2018, men 

ikke i 2017 og 2019, men hvor USA begge år har et mere negativt spread. Dog er ovenstående kun 

afkastet i aktiekursen, mens dividenderne i gennemsnit ligger på 2,1% for value-selskaber og 1,1% 

for growth-selskaber i Japan. Tendensen er omvendt for USA, hvor amerikanske value-selskaber kun 

overgår growth-selskaber i 2016. Dog er spredningen ikke særligt stor for Japan, hvorfor figur 8 ikke 

alene kan yde en forklaring på merafkastene. Overordnet set kan ovenstående diskussion af landesplit 

dog tyde, at det kan være fordelagtigt at lave en geografispecifik analyse i stil med industrianalysen, 

for at opnå de mest retvisende resultater.  

 

6.1.5. Transaktionsomkostninger 

Igennem opgaven er der ikke taget højde for transaktionsomkostninger for at minimere 

kompleksiteten ved analysen, og det samme er tilfældet i studierne af Reinganum (1988) og Beneish 
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et al. (2001). Den potentielle effekt af transaktionsomkostninger på afkastet vil testes i følgende afsnit. 

Der afgrænses dog fra skat, da investorer er underlagt forskellige skatteforhold og har dermed 

forskellige skatteincitamenter, hvorfor dette ikke medtages. Et optimalt porteføljevalg ved at tage 

højde for transaktionsomkostninger er forsøgt analyseret af blandt andet Davis & Norman (1990) 

samt Magill & Constantinides (1976). Her undersøger de, hvordan transaktionsomkostninger påvirker 

det optimale porteføljevalg ud fra, hvor hyppigt man handler aktier, samt hvordan forskellen mellem 

en fast pris eller procentuelle omkostninger påvirker valget. Overordnet set er det blevet fundet, at 

såfremt den forventede risikopræmie er positiv, og en investor har en uendelig tidshorisont, vil 

investoren altid købe den pågældende aktie. Omvendt er der sat spørgsmålstegn ved antagelsen om 

en uendelig tidshorisont af blandt andet Lowenstein (2000) samt Liu & Loewenstein (2002), som 

undersøger et optimalt porteføljevalg med udgangspunkt i en bestemt tidshorisont. Såfremt en 

investor forsøger at maksimere sin forventede nytte over en kort tidshorisont, konkluderer de, at 

investorer vil være bedre stillet ved ikke at købe enkelte aktier til trods for, at de har forventede 

positive risikopræmier. Derfor konkluderer de, at en køb- og hold strategi vil være at foretrække for 

en risikoavers investor med en kort tidshorisont, fremfor en strategi, hvor man hyppigt køber og 

sælger. 

 

Selvom transaktionsomkostninger kan bestå af spredningen mellem priser, faste minimumspriser og 

lignende, vil følgende diskussion tage udgangspunkt i omkostningen for en dansk investor, som 

benytter sig af handelsplatformen, Saxo Trader. Saxo Trader benyttes grundet det faktum, at den giver 

adgang til at købe på alle markeder fra afhandlingen, hvorfor den opfattes som optimal for en dansk 

investor, som vil følge en sådan strategi. I nedenstående tages der højde for de omkostninger, som en 

privat investor ville have ved at følge investeringsstrategierne. Til trods for, at det kan antages at 

institutionelle investorer ville være bedre målrettet disse strategier, er det uklart, hvilke omkostninger 

de har ved handel, hvorfor dette afsnit ikke tager højde for det.  2-screenstrategien anvendes grundet 

det faktum, at den genererer 142 købssignaler samt et højt merafkast. Derudover testes 3-

screenstrategien fra fremgangsmåde 2 i perioden, 2016 til 2017, som genererer 23 købssignaler. De 

to benyttes for at forstå, hvordan en strategi med mange købssignaler samt en strategi med færre 

købssignaler kan påvirke effekten af transaktionsomkostninger. Slutteligt præsenteres afkast samt 

omkostninger for en investor, der investerer henholdsvis 50.000 kr., 100.000 kr. samt 1.000.000 kr. 

Her opfattes kurtagen som en yderligere omkostning, hvorfor der investeres det fulde beløb. 
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Tabel 42: Transaktionsomkostninger 2-screen. Kilde: Egen kreation 

 
Den fulde fordeling af selskaber på tværs af lande findes i bilag 7. Eftersom strategien foretager køb 

på over 142 selskaber, overgår købsbeløbet på alle strategierne ikke minimumskurtagen, hvorfor 

kurtagen er ens for alle beløb investeret. Her kan det ses, at 38,5% af afkastet mistes såfremt man 

køber for 50.000 kr. aktier, hvilket skal forstås ud fra det faktum, at 50.000kr fordelt udover 142 

aktier er 352 kr. per aktie. Derfor udgør kurtage en stor del af omkostningen, og det kan argumenteres, 

at det ikke vil være rentabelt at investere i 2-screenstrategien fra 2016-2017, såfremt man investerer 

50.000kr. Samme konklusion kan drages for et investeret beløb på 100.000 kr. Dog ses det, at en 

investering på 1.000.000 kr. vil generere et afkast på 57,8% efter kurtage, og der mistes derfor kun 

2,5% af afkastet. Det kan derfor argumenteres, at en strategi med mange købssignaler kun vil være 

rentabel, såfremt man køber for store beløb på omkring 1.000.000 kr. eller over. Dette er vigtigt at 

nævne som en begrænsning for de fundne resultater. Såfremt investeringen fordeles på færre 

selskaber, vil det investerede beløb hurtigere overgå minimumskurtagen, hvorfor det derfor vil være 

mere rentabelt at investere i strategier med færre købssignaler i en situation, hvor man investerer for 

mindre beløb. I nedenstående dannes et overblik, som angiver, hvordan kurtagen påvirker 3-

screenstrategien i investeringsstrategi 2, som genererer et afkast på 84,6% over to år med 23 køb.  

 
Tabel 43: Transaktionsomkostninger 3-screen. Kilde: Egen kreation 

 
I ovenstående tabel ses det, at kurtagen som forventet er betydeligt lavere for denne strategi. Til trods 

for, at der også bliver købt færre selskaber, er landefordelingen også anderledes og har reduceret 

kurtagen pr. aktie betydeligt. Figur 9 viser ligeledes, hvordan det mistede afkast er ved 2-

screenstrategien sammenlignet med 3-screenstrategien for de forskellige investerede beløb.  
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Figur 10: Mistet afkast ved transaktionsomkostninger for 2-screen og 3-screen. Kilde: Egen kreation 

 
Tabellen og grafen angiver, hvordan et køb på 1.000.000 kr. overstiger minimumskurtagen, og det 

mistede afkast er kun 0,4% sammenlignet med 2,5% for 2-screenstrategien. Derudover er der kun et 

mistet afkast på 4,3% for en 50.000 kr. strategi sammenlignet med 38,5% for den anden strategi. 

Såfremt man havde holdt kurtagen pr. aktie på samme niveau som gældende for 2-screenstrategien, 

ville 3-screenstrategien have et mistet afkast på 9% på 50.000kr, hvilket fortsat er betydeligt lavere. 

Det kan derfor antages, at ved inkluderingen af en minimumskurtage anbefales det at investere et 

større beløb på færre aktier for at undgå et for højt mistet procentvist afkast. Dog skal der vurderes et 

trade-off mellem en passende diversificering af investeringer og transaktionsomkostninger. Her 

anbefaler blandt andet Statman (1987), at 30 selskaber er en passende diversificering, hvilket kan 

tyde på, at 3-screenstrategien kan være passende, hvorimod 2-screenstrategien grundet 

transaktionsomkostninger kan blive problematisk for en investor, som ønsker at investere mindre end 

1.000.000 kr. Dette kan ligeledes sammenfattes med det faktum, at strategierne vil være bedre 

målrettet institutionelle investorer, som handler for større beløb. Overordnet set tyder ovenstående 

på, at afkastene påvirkes betydeligt af transaktionsomkostninger, hvilket resulterer i, at de fundne 

merafkast potentielt ikke altid er økonomisk signifikante.  
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6.1.6. Statistisk bias  

6.1.6.1. Subjektivitet i modeller 

Som nævnt i metodeafsnittet benytter dette studie sig af kvantitative studier, som kan relateres til det 

positivistiske paradigme i videnskabsteori. Det positivistiske paradigme opfattes med det formål, at 

teoretikere skal stræbe efter objektivitet i deres arbejde gennem kvantitative studier (Holm, 2016). 

Det kan nemlig antages, at jo mere subjektivitet man lægger i sit arbejde, desto længere væk kommer 

man fra virkeligheden, som vil være en naturlig svaghed ved de endelige resultater. Reinganums 

(1988) fremgangsmåde kan fremstå som værende præget af subjektive valg, som eksempelvis hvornår 

et parameter er signifikant eller ej. Han benytter ingen statistiske modeller, som ellers ville reducere 

subjektiviteten ved brug af statistisk signifikans i konklusionen af resultater. Dette er modsat mange 

andre studier af EMH, som blandt andet Fama & French (1992 & 1993) samt studierne af Beneish et 

al. (2001) og Jagadeesh & Titman (1993), som også studerer aktievindere. Derfor kan det fremstå 

som en svaghed i Reinganums (1998) resultater, at den er præget af subjektive valg, hvilket også er 

gældende i dele af denne afhandling. Yderligere kan det argumenteres for, at det kunne have været 

interessant at foretage regressionsanalyser for at understøtte resultaterne, men dette var ligeledes ikke 

afhandlingens fokus. Dog kan det argumenteres, at statistisk signifikans ligeledes har en grad af 

subjektivitet, da selve signifikansniveauet kan variere på tværs af studier. Harvey et al. (2016) tester 

316 parametre, som de alle mener har en signifikant forklaringskraft for fremtidig kurs ud fra en t-

værdi på 2,0 eller derover, som er mest almindeligt at benytte. Derfor argumenterer de, at man kunne 

hæve t-værdien til 3,0 for at øge troværdigheden ved resultaterne.  

 

Til trods for, at afhandlingens metode er præget af en grad af subjektivitet, kan det fortsat antages, at 

resultaterne kan være af værdi. Afhandlingen er præget af en let og transparent tilgang, som genererer 

positive resultater, hvilket kan muliggøre en mere omfattende statistisk test af de fundne parametre i 

efterfølgende studier. Derudover er det forsøgt at optimere transparensen af valgene, som løbende er 

truffet igennem afhandlingens udarbejdelse. Eksempelvis nævnes det, at stigningen på 100% er 

inspireret af Reinganums (1988) artikel, mens et fald på -70% var en subjektiv vurdering af, at det 

var et tilstrækkeligt fald til at karakterisere en aktietaber. Til trods for, at dette kan fremstå subjektivt, 

kan det argumenteres for at transparensen i valg giver mulighed for videre studier, hvor man justerer 

og tester på antagelserne. På trods af at valget, at der skal være mindst 5 procentpoint flere vindere 

end tabere i 0,25-fraktilen, kan virke tilfældigt, er dette understøttet af de udvalgte statistisk tests. 

Desuden er valget vedrørende industrier foretaget ud fra en deskriptiv analyse og præsentation af 
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effekten fra industrierne, samt inddraget empirisk belæg for industrieffekter. Industriklassificeringen 

er også præget af en subjektiv inddeling foretaget af MSCI, hvorfor denne ikke vil være ens på tværs 

af andre studier. Dette kan skabe forskelle i resultater og reducere generaliserbarheden ved 

industrianalyserne. Omvendt er der forsøgt at benytte den mest anerkendte industriklassificering, i et 

forsøg på at øge generaliserbarheden. Ydermere er der i testen af de forskellige strategier klart 

fremstillet fordele og ulemper ved hver enkel metode under antagelsen, at ikke én metode vil være 

perfekt. Dette er ligeledes blevet udført i et forsøg på at reducere bias. Testen af fraktilanalysens 

parametre er også foretaget på et out-of-sample datasæt, hvorfor eventuelle positive merafkast 

nødvendigvis må øge troværdigheden af analysens resultater. Det kan dermed argumenteres, at fokus 

på transparens er en anerkendelse af, at der foreligger en vis grad af subjektivitet og bias i resultaterne, 

og det skal sikres, at læseren gøres opmærksom på dette og forstår begrænsningerne og ikke mindst 

mulighederne. 

 

6.1.6.2. Survivorship bias 

Survivorship bias er blevet behandlet igennem opgaven, da det udgør en meget central svaghed i flere 

akademiske studier. Survivorship bias omhandler den svaghed, at man ikke inkluderer afnoterede 

selskaber, konkursramte selskaber, eller selskaber, som er fjernet fra indekset af andre årsager, hvilket 

især er relevant, når strategierne testes på markedet. Som førhen nævnt er det også en svaghed i 

studierne fra Reinganum (1988) og Beneish et al. (2001), da det som konsekvens svækker 

troværdigheden af resultaterne. En potentiel forebyggelse af survivorship bias kræver en systematisk 

indsamling af alle selskaber, som enten er afnoteret eller er gået konkurs fra hele det pågældende 

datasæts periode, hvilket kan være enten ekstremt tidskrævende eller ligefrem umuligt grundet 

manglen på data. Kothari et al. (1995) samt Brown et al. (1995) argumenterer for, at survivorship bias 

er hovedårsagen til, at teoretikere formår at slå markedet, da det skævvrider resultaterne i en positiv 

retning. Det er derfor en begrænsning som gør, at læseren skal forholde sig kritisk overfor de fundne 

resultater. Denne afhandling er uanfægteligt også påvirket af survivorship bias, hvorfor man skal 

forholde sig kritisk til de fundne merafkast. Eksempelvis blev det set i analyse del 2, at afkastet på 

datasættet var betydeligt højere end afkastet for Stoxx Global 1800 index over samme periode, hvilket 

delvis kan skyldes survivorship bias i datasættet. Dette kan dog også skyldes mangel på observationer 

for total return for selskaberne i datasættet. 
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Omvendt kan der være en række argumenter for, at survivorship bias kun påvirker resultaterne i 

mindre grad. Først og fremmest er der blevet benyttet et datasæt af de største aktier i verden, hvilket 

reducerer sandsynligheden for konkurs. Yderligere viser studier af konkurs fra Altman et al. (1977) 

og Zmijewski (1984), at stærke regnskabsmæssige tal såsom vækst i FCF kan reducere 

sandsynligheden for konkurs, hvilket er benyttet som screeninger i strategierne. Endvidere kan det 

argumenteres, at afhandlingens analyse, som har forsøgt at adskille ekstreme vindere fra ekstreme 

tabere, er nyttig for troværdigheden af analyseresultaterne. Dermed flyttes strategiens fokus fra at 

identificere aktietabere, som kan være en approksimation for konkursramte selskaber. Som det blev 

påpeget i diskussionsafsnittet om landesplit, finder investeringsstrategierne, at særligt japanske aktier 

bliver købt, og det førnævnte studie af Chan et al. (1991) finder, at value-nøgletal har en forklarende 

effekt på japanske aktier, som er i overensstemmelse med resultaterne af denne afhandling. Chan et 

al. (1991) har korrigeret for survivorship bias ved at inkludere konkursramte selskaber i deres analyse 

og finder ikke, at det påvirker konklusionen. Derved kan det argumenteres, at når et studie, som har 

korrigeret for survivorship bias, finder lignende resultater som denne afhandling på det samme 

marked, vil det forventeligt styrke troværdigheden af resultaterne. Omvendt kan det ikke komplet 

udelukkes, at survivorship bias fortsat kan have en effekt på afhandlingens resultater.  

 

6.1.6.3. Data snooping 

Data snooping vedrører sandsynligheden for tilfældigt at finde sammenhænge i store datasæt med 

mange parametre. Argumentet lyder, at en sådan sammenhæng mere er præget af tilfældighed, og at 

man derfor skal være påpasselig med at drage generelle konklusioner ud fra dette. Eftersom 

afhandlingen indeholder 35 parametre analyseret på næsten 1800 selskaber må det antages, at data 

snooping kan være en væsentlig bias for dette studie. I afhandlingen er resultaterne blevet 

underbygget med økonomiske og empiriske belæg. Dette anbefales yderligere af Lo (1994), som 

argumenterer for, at data snooping aldrig helt kan undgås, men kan minimeres ved at sammenligne 

resultater med andre lignende studier. Faktormodellerne i studiet af Fama & French (1992) er blevet 

kritiseret af blandt andet Black (1993), som argumenterer for at resultaterne er påvirket af, at analysen 

er foretaget på store datasæt og ikke bunder i teoretisk belæg. Dette kan dog opfattes paradoksalt, da 

det må antages, at ny viden opnås ved at finde nye sammenhænge, som der endnu ikke er et teoretisk 

belæg for endnu. Yderligere kan det faktum, at deres model efterfølgende er blevet testet af på 

omfattende vis, styrke resultaterne.  
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I denne afhandling kan det ikke afvises, at dele af resultaterne kan have været påvirket af data 

snooping. Eksempelvis er ændringen i WACC som parameter søgt forklaret ud fra det økonomiske 

belæg, at det er et helt centralt parameter i værdiansættelser, og at en reduktion i WACC kan øge 

sandsynligheden for at generere økonomisk profit og være en indikation af en positiv ændring for 

selskabet i form af systematisk risiko, lånerente, skatteprocent, kapitalstruktur eller 

egenkapitalomkostning. Dog er der ikke fundet andre studier, som tester for ændringer i WACC til at 

forudsige fremtidig aktiekurs, hvorfor det ikke kan udelukkes, at resultatet er påvirket af data 

snooping. Yderligere blev P/S og vækst i FCF også anvendt til at screene selskaber. Her blev der i 

højere grad fundet både økonomiske samt empiriske belæg, hvilket kan øge troværdigheden ved 

resultaterne, og desuden reducere risikoen for data snooping. Slutteligt blev investeringsstrategi testet 

out-of-sample, hvilket reducerer sandsynligheden for data snooping. Overordnet set kan det ikke 

komplet afvises, at afhandlingen er præget af data snooping, hvorfor det kan anbefales at forsøge at 

teste parametrene på andre tidsperioder og markeder, før investeringsstrategierne finder anvendelse 

af investorer. 

 

6.1.7. Kritik af EMH 

I forlængelse af diskussion del 1 vil det også være relevant at diskutere, hvordan resultaterne forholder 

sig til EMH. Med afsæt i afhandlingens resultater og ovenstående diskussion diskuteres det, i) om 

man konsekvent kan slå markedet, ii) om resultaterne er generaliserbare, iii) om der kan være andre 

risikofaktorer, som investoren påtager sig, og iiii) om de fundne merafkast er præget af tilfældigheder 

eller mangler.  

 

Som nævnt af Malkiel (2003) kan det være muligt at finde midlertidige markedsanomalier, som dog 

korrigeres på langt sigt, hvorfor markederne fortsat vurderes efficiente på langt sigt. I denne 

afhandling testes resultaterne out-of-sample over en periode på 4 år, hvilket ikke kan antages at være 

tilstrækkeligt til at konkludere, om en investor konsekvent ville kunne slå markedet ved at følge 

afhandlingens strategier. Malkiel (2003) nævner yderligere, at effekten ved anomalier og 

psykologiske bias forsvinder i takt med, at de opdages af markedet, hvilket sætter spørgsmålstegn 

ved, om de fundne anomalier er konsekvente. Yderligere fandt ovenstående diskussion, at industri- 

og landespecifikke forskelle havde en afgørende betydning for resultaterne, hvilket sætter 

spørgsmålstegn ved generaliserbarheden. Risikoen for survivorship bias og data snooping kan 

ligeledes indikere, at anomalierne fundet kun er gældende for afhandlingens datasæt, hvorfor 
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resultaterne ikke kan generaliseres til alle markeder eller tidsperioder. Det kan derfor ikke afvises, at 

de fundne afkast ville være anderledes, såfremt man korrigerede for survivorship bias og data 

snooping eller testede på et andet datasæt.  

 

Diskussionen af størrelses- og værdipræmierne indikerede samtidig, at en investor potentielt ville 

påtage sig en øget konkursrisiko, hvorfor et merafkast med afsæt i CAPM ikke behøver at være i 

uoverensstemmelse med EMH, men indikere at størrelses- og værdipræmier er mere retvisende 

risikomål. Slutteligt er det også essentielt at forholde sig til, hvorvidt de fundne afkast er præget af 

tilfældigheder eller mangler. Transaktionsomkostninger viste sig at have en afgørende betydning, 

hvorfor det ikke kan konkluderes, at merafkastene er økonomisk signifikante, såfremt en investor 

investerer et lille beløb. Samme mangel påpeger Odean (1999), hvor han finder, at 

momentumeffekten ikke er økonomisk signifikant, når transaktionsomkostninger inkluderes. 

Indflydelsen fra survivorship bias, data snooping og de subjektive valg i analysen forventes også at 

behæfte resultaterne med mangler. Derfor er hovedkonklusionen fra ovenstående, at til trods for at 

afhandlingen finder brud på CAPM, kan det ikke konkluderes, at der nødvendigvis sker et brud på 

EMH. 

 

6.2. Diskussion del 2: Anomalier i parametrene 
I diskussion del 2 diskuteres resultaterne for investeringsstrategi 1 og 2 med et fokus på de mest 

signifikante parametre. Dette afsnit vil have til formål at diskutere, hvorvidt empiriske og økonomiske 

belæg kan forklare, hvorfor strategierne formåede at generere merafkast, samt om behavioral finance 

kan have en forklaringskraft. 

 

I investeringsstrategi 1 formåede særligt 2-screenstrategien fra 2016 til 2017 at generere imponerende 

resultater med et risikojusteret merafkast i forhold til CAPM på hele 58,1% og 53,4% for adjusted 

beta CAPM. 2-screenstrategien bestod af købskriterierne, halvårlig gennemsnitlig vækst over 1 år i 

FCF på 122% eller over, og halvårlig vækst i WACC på -7% eller under, hvorfor diskussionen vil 

lægge vægt på disse. Investeringsstrategi 2 havde interessante resultater fra især 2- og 3-

screenstrategierne i perioden 2016 til 2017, som generede 2-årige afkast på henholdsvis 60,3% og 

84,6%. Især 2-screenstrategien udviste en høj grad af troværdighed i resultaterne med hele 142 

købssignaler, og det 2-årige merafkastet i forhold til CAPM havnede på 41,4%. I de efterfølgende 

afsnit lægges vægt på parametrene fra den bedst præsterende 2-screenstrategi fra investeringsstrategi 
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2, P/S under 1 og halvårlig WACC-vækst på under -6%, som går igen i begge perioder for 2-

screenstrategien.  

 

6.2.1. Anomalier i strategierne 

6.2.1.1. FCF og WACC 

Som nævnt i teori del 2 bliver WACC udledt ud fra CAPM, og derved kan det være første indikation 

af, at investorer sænker deres afkastkrav til selskabet. Dette er dog ikke reflekteret i prisen endnu, 

men det forventes at komme i efterfølgende perioder. Dog består WACC af en række komponenter, 

hvorfor det kan være svært at tolke på, hvad ændringen i WACC kommer fra. Med udgangspunkt i 

Modigliani & Millers (1958) teori er det tvivlsomt, hvorvidt selskaber er i stand til at ændre deres 

WACC ved at justere kapitalstrukturen (Parum, 2001). I stedet kan selskaber reducere den 

underliggende systematiske risiko bag selskabets operationer og optimere de eksisterende 

forretningsområder (Petersen et al., 2017). Selskaber kan eksempelvis vælge at investere i 

udenlandske projekter og derved internationalisere forretningen, hvilket reducerer selskabers 

korrelation med det hjemlige marked. Omvendt øger en eventuel internationalisering af 

forretningsområder selskabets eksponering overfor nye økonomiske faktorer fra andre lande (Reeb et 

al., 1998). Investorer kan derfor opfatte et fald i WACC som et tegn på, at selskabet er i færd med at 

restrukturere deres forretningsområder for at reducere risiko og øge profitabilitet, som markedet ikke 

har fanget det fulde potentiale af. Anomalien kan ligeledes undersøges ud fra kompleksiteten ved 

nøgletallet. Som nævnt af Petersen et al. (2017) kan estimeringen af WACC være udfordrende, hvor 

aktionærer og kreditorer ikke nødvendigvis er enige om en måde at definere kapitalomkostninger, 

hvilket kan skabe midlertidige anomalier i markedet. Slutteligt kan en reduktion i WACC indikere, 

at afkastkravet til gælden reduceres. Såfremt dette er tilfældet kan det pege på, at kreditorer opfatter 

et selskab som værende mindre risikabelt, og grundet asymetrisk information vil kreditorer have mere 

information om dette end aktionærer, hvilket kan skabe en midlertidig anomali i kursen. Dette kan 

ligeledes relateres til pointen om, at ledelsen udsteder mere gæld, fordi de mener, at selskabet er 

undervurderet, hvilket først opfattes af investorer senere hen. Dog består WACC af mange 

komponenter, og da det ikke er muligt at teste hver komponent, er det udelukkende hypoteser.  

 

FCF bliver i teori del 2 også beskrevet som et parameter med en høj grad af kompleksitet, hvilket kan 

være med til at skabe anomalien. Eksempelvis finder Hackel et al. (2000), at ved selskaber, som 

aflægger et negativt årsresultat og samtidig et høj FCF, kan der opstå en FCF-anomali. Der kan derved 
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opstå en overreaktion som resultat af det store fokus på årets resultat, som markedet efterfølgende 

korrigerer for. Yderligere påpeger Hou & Robinson (2006), at selskaber selv foretager valg for at 

påvirke deres FCF og WACC, og at selskaber i høj grad har fokus på disse nøgletal. FCF kan også 

være usædvanligt højt et år som følge af enkelttransaktioner og således ikke være udtryk for en 

forbedring af kerneforretningen. Samtidig bliver FCF og WACC benyttet som en del af DCF-

værdiansættelser, og en reduktion af WACC samt stigning i FCF vil alt andet lige få værdien af 

selskabet til at stige gennem DCF.  Det er dog overraskende, at dette ikke ser ud til at forekomme 

øjeblikkeligt på markedet, da selskaberne oftest ikke er steget forinden de købes. Dette kan antages 

at være grundet kompleksiteten ved WACC og FCF, og at investorer i praksis ikke bruger den samme 

kalkulationsrente på kort sigt.  

 

En reduktion i WACC kombineret med en stigning i FCF og lave beta værdier for selskaberne kunne 

indikere, at et selskab har formået at reducere den systematiske risiko. Ydermere skal det påpeges, at 

total return var negativ for størstedelen af selskaberne, som det tyder på, at markedet ikke har opfanget 

og inkorporeret i aktiekursen. Det er uvist, om disse bevægelser er et resultat af investeringer i nye 

profitable forretningsområder, forsøg på optimering af eksisterende forretningsområder, frasalg af 

forretningsområder eller lignende. Dette forventes dog at blive belønnet af markedet i de 

efterfølgende perioder. Eksempelvis nævnes, at FCF kan stige meget i et år som følge af frasalg af en 

forretningsenhed, hvilket også kan relateres til reduktionen i WACC. Derfor kan det antages, at 

markedet efterfølgende belønner dette frasalg gennem en stigning i aktiekursen, og at faldet i WACC 

indikerer, at selskabet potentielt har frasolgt en mere risikabel del af forretningen. Samtidig kan en 

stigning i FCF kombineret med fald i WACC muliggøre en potentiel stigning i EVA i efterfølgende 

perioder, hvilket alt andet lige kan opfattes positivt. Kim (2002) finder ligeledes, at WACC er den 

mest forklarende faktor til at forudse aktiekurser ud af de parametre, som er en del af EVA. Fama & 

French (2015) udvidede ligeledes deres 3-faktormodel til en 5-faktormodel, hvor en af de nye faktorer 

bestod af forskellen mellem afkastet fra profitable selskaber og afkastet fra ikke-profitable selskaber. 

Derfor inkluderer deres faktormodel både faktorer relateret til undervurderede selskaber samt rentable 

selskaber. Dette er således i overensstemmelse med hypotesen fra afhandlingen om, at 

undervurderede selskaber, som formår at forbedre deres rentabilitet og samtidig reducere WACC, i 

høj grad kan producere positive merafkast i fremtiden. Faldet i WACC kan dermed være første 

indikator på, at et selskab bliver mindre risikabelt, og en stigning i FCF kan være første indikator for, 
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at et selskab øger sin evne til at generere pengestrømme, som tilsammen kan yde en mulig forklaring 

på 2-screenstrategiens imponerende afkast.  

 

6.2.1.2. P/S og WACC 

Som nævnt i teori del 1 kan en lav P/S værdi indikere et value-selskab, hvor markedet undervurderer 

værdien af en krone i omsætning. Fisher (1984) forklarer, at P/S kan være en brugbar indikator for at 

identificere undervurderede selskaber under rationalet, at årlig omsætning oftest ligger mere stabilt 

end indtjening. Her finder Fisher blandt andet, at aktier med en lav P/S mere sandsynligt formår at 

generere overnormale afkast, hvilket er i stil med hypoteserne fra investeringsstrategi 2. Dette 

underbygges yderligere af flere studier, som betragtes i teori del 2. Eksempelvis argumenterer 

O'Shaughnessy (2005) for, at porteføljer bestående af aktier med lave P/S værdier outperformer 

porteføljer bestående af aktier med lave P/B-værdier. Ud fra inddraget empiri tyder P/S på at præstere 

bedre end andre multipler, og P/S-anomalien kan i afhandlingen tolkes i stil med hypotesen bag 

resultaterne fra FCF og WACC, at strategierne i høj grad identificerer undervurderede selskaber. 

Endvidere pointerer Vruwink et al. (2007), at forklaringskraften bag P/S øges, såfremt det kombineres 

med andre parametre, hvilket underbygger, hvorfor WACC og P/S tilsammen genererer gode 

screeninger. Ligeledes fandt Beneish et al. (2001), at ekstreme aktievindere havde lave P/S værdier, 

hvilket derfor er i overensstemmelse med denne afhandlings resultat.  

 

P/S og WACC kan tilsammen understøtte de nævnte hypoteser, om at de købte selskaber er 

undervurderede, som formår at reducere den teoretiske kalkulationsrente gennem optimering af 

forretningen. Sammenlignet med resultaterne fra Beneish et al. (2001) finder de, at ekstreme 

aktietabere karakteriseres ved growth-selskaber, som oplever fald i indtjening i forhenværende 

perioder, hvilket yderligere kan underbygge hypoteserne vedrørende P/S og WACC. Beneish et al. 

(2001) nævner ydermere, at inddragelsen af markedsbaserede parametre kan være med til at 

identificere ekstreme aktievindere. Dette stemmer overens med strategierne i afhandlingen, hvor P/S 

består af det markedsbaserede parameter, price, mens WACC består af flere markedsbaserede 

parametre. Endvidere indikerede analysen af fordelingen af afkast for de tre investeringsstrategier, at 

strategierne især er vellykkede i forhold til at adskille aktievindere fra aktietabere, da der samlet kun 

købes to aktietabere (kap 5.2.3.1). Beneish et al. (2001) antyder, at dette kan skyldes inddragelsen af 

fundamentale parametre, som er gode til at adskille aktievindere fra aktietabere, hvilket også stemmer 

overens med den hyppige optræden af P/S, som blandt andet består af omsætning. En stor del af de 
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identificerede selskaber genererer dog også moderate afkast, som ligger i intervallet fra 0% til 50%, 

hvilket umiddelbart kan være overraskende, da afhandlingens fokus er rettet mod identifikation af 

aktievindere. Dog var formålet at adskille aktievindere fra aktietabere, og ikke aktievindere fra det 

samlede datasæt, hvorfor det kan være forventeligt at der købes moderate vindere. Det kan yderligere 

sammenfattes med det faktum, at strategierne køber aktier med lave betaværdier, hvilket er 

ensbetydende med en lav grad af volatilitet. Overordnet set antyder den inddragede empiri 

sammenfattet med resultaterne fra de bedste strategier, at strategierne kan være i stand til at opfylde 

afhandlingens mål om at tyde, hvad der karakteriserer en ekstrem aktievinder, hvordan den adskilles 

fra en aktietaber, og ydermere om man på baggrund af dette kan opnå et positivt merafkast.  

 

6.2.2. Behavioral Finance  

I teori del 1 blev behavioral finance introduceret som en af de store kritikere i forhold til CAPM og 

EMH. Analysen af parametrene, FCF, P/S, WACC og total return tegnede et overordnet billede af de 

købte selskaber, som generelt synes undervurderede, og hvor følelsesmæssige aspekter såsom 

optimisme og senere overreaktion kan påvirke kursen. Adfærden og prisniveauet på aktiemarkedet er 

i høj grad påvirket af psykologi og irrationelle investorer, hvorfor det kan være vanskeligt at 

konkludere på total return (Hirshleifer, 2001). Det kunne tyde på, at den irrationelle investor forventer 

en stigning i aktierne som et resultat af et fald i total return i perioden op til købstidspunktet. 

Eksempelvis fandt De Bondt & Thaler (1985), at en portefølje af aktietabere outperformede 

aktievindere i de efterfølgende perioder, hvilket underbygger, hvorfor selskaberne inden fordoblingen 

falder i kurs. Dette forklarer de gennem begrebet overreaktion, og at aktier, der er faldet, oplever en 

større overreaktion på markedet i efterfølgende perioder, hvilket er i overensstemmelse med 

resultaterne fra dette studie. Ud fra tesen fra ovenstående kan det antages, at så snart investorer indser, 

at selskaberne er undervurderede, vil dette føre til en overreaktion på markedet. Som nævnt viser 

resultaterne fra dette studie yderligere, at parametrene FCF, PS og WACC kan opfange indikationer 

af efterfølgende optimisme overfor undervurderede selskaber. Dette stemmer overens med begrebet, 

excessive optimism, som blev præsenteret i teori del 1, hvilket omhandler individers tendens til at 

tildele for høje sandsynligheder til mulige udfald (Ackert & Deaves, 2010). Positive nyheder eller 

fald i WACC kan derved forårsage excessive optimism, som strider imod de rationelle antagelser bag 

CAPM og EMH, og føre til, at selskaber udvikler sig til at blive ekstreme aktievindere (Koellinger & 

Treffers 2015). Ligeledes finder testen af strategierne, at de genererer positive afkast over mindst 3 

år, hvilket kan give en indikation af, at optimisme anomalien kan vare længe hos selskaberne. 
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Slutteligt kan wishful thinking, som også blev præsenteret i teori del 1, være med til at forklare, 

hvorfor en optimistisk anomali kan vare længe, da wishful thinking kan gøre investorer blinde for 

efterfølgende dårlige nyheder vedrørende et selskab (Ackert & Deaves, 2010). 

 

Som fremlagt af Brown & Cliff (2005) opstår følelsesmæssige anomalier oftest under bull-

markedstilstande, hvilket yderligere kan forklare, hvorfor dette studie finder anomalier. Grundet 

begrænsningerne ved short-selling argumenterer de for, at en anomali relateret til investor-sentiment 

og optimisme kan observeres på markedet, da de suboptimale shorting-muligheder gør det vanskeligt 

at korrigere for den fejlagtige og inefficiente prissætning. Brown & Cliff (2005) nævner yderligere, 

at investor-sentiment stiger i takt med, at aktien stiger, hvilket kan være med til at skabe momentum 

for den pågældende aktie, når den begynder at stige i værdi. Dette kan endda føre til en længere 

periode, hvor selskabet holder momentum og er overvurderet af markedet. Dertil kan det 

argumenteres, at en kombination af, at markedet korrigerer aktiekursen for de undervurderede 

selskaber samt en øget investoroptimisme i takt med, at selskaber reducerer deres WACC og 

aktiekurser begynder at stige, kan forklare strategiernes merafkast. Dog nævner Brown & Cliff 

(2005), at de følelsesmæssige anomalier falder i bear-markeder og at kursen korrigeres. Her kan the 

disposition effekt forklare, hvordan investorer er hurtige til at sælge aktievinderne, og at følelser 

såsom frygt kan føre til, at aktier falder i kurs. Det kan derfor være interessant at teste strategien af 

på et bear-marked. Overordnet set tyder det på, at behavioral finance kan spille en afgørende rolle i 

at forklare de fundne anomalier i denne afhandling. Det er dog tvivlsomt, hvorledes begreber fra 

behavioral finance vil kunne bruges som investeringsstrategier til konsekvent at slå markedet. 

Eksempelvis finder Fama (1998), at over – og underreaktioner forekommer lige hyppigt på markedet, 

hvorfor man ikke konsekvent kan forudsige aktiekurser ud fra dette. Det ligger udenfor afhandlingens 

omfang at udarbejde en dybdegående analyse af markedsanomalier ved brug af behavioral finance, 

men i et fremtidigt studie kunne det være interessant at lave en særskilt analyse med anvendelse af 

hypoteser og begreber fra behavioral finance. Dette nuanceres yderligere senere i afhandlingen under 

fremtidigt studie.  
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7. Konklusion 
Igennem afhandlingen har fokus været at besvare den overordnede problemformulering:  

Hvorledes kan karakteristika af aktievindere på aktiemarkedet anvendes til at lave en 

investeringsstrategi, som genererer positive merafkast? 

Dette er først og fremmest blevet gjort ud fra et datasæt af 866 aktievindere og -tabere fra 2001 til 

2019 efterfulgt af en test af disse investeringsstrategier på et datasæt af 1.794 aktier fra Stoxx Global 

1800 i perioden, 2012 til 2019. Analysen blev opdelt i to dele, hvor den første del præsenterede 

resultaterne fra en række fraktilanalyser, som forsøgte at karakterisere forskelle mellem vindere og 

tabere. Gennem en deskriptiv analyse af dataene blev det besluttet at foretage to analyser i del 1, som 

benævnes fremgangsmåde 1 og 2. Resultaterne fra fremgangsmåde 1, der karakteriserede vindere 

uafhængigt af industrier, fandt, at ekstreme aktievindere er aktier, som er undervurderede og oplever 

fald i markedsbaserede parametre i perioden forinden, mens fundamentale- og 

værdiansættelsesparametre tyder på, at selskaber forbedrer deres rentabilitet. Fremgangsmåde 2, der 

karakteriserede vindere indenfor hver af de fem industrier, viste, at der er en række parametre, som 

er fælles på tværs af industrier, mens andre var industrispecifikke. Dette kan sammenfattes med 

forskelle i kapitalstrukturer, rentabilitet eller konkurrencesituationer for industrierne. Overordnet set 

tyder industrianalysen på, at det kan være fordelagtigt at foretage industrispecifikke analyser af 

aktievindere og -tabere samt korrigere for en cyklisk adfærd for industrier.  

 

Analyse del 2 havde til formål at teste, hvorledes en analyse af karakteristika ved aktievindere kunne 

benyttes som investeringsstrategi til at levere positive merafkast. Her blev 3 investeringsstrategier 

testet, med hver deres fordele og ulemper. Investeringsstrategi 1 testede de parametre, som blev 

identificeret i analyse del 1 på det fulde datasæt af aktier i perioden 2012 til 2019. Investeringsstrategi 

2 identificerede parametre ved brug af den samme fraktilanalyse fra strategi 1, og inddrog kun 

selskaber fra 2001 til 2013, som blev testet out-of-sample fra 2014 til 2019. De mest opsigtvækkende 

resultater for de to strategier blev leveret af 2- og 3-screenstrategierne, som primært er dannet ud fra 

forskellige kombinationer af en faldende WACC, stigende FCF, P/S på under 1, og faldende total 

return med opnåede merafkast på mellem -5,4% og 58,1%. Investeringsstrategi 3 testede parametrene 

fra investeringsstrategi 2 på de fem største industrier, og formåede at generere positive merafkast, 

som dog generelt ikke var højere end afkastene fra investeringsstrategi 2. Der blev ligeledes fundet 

empiriske belæg for alle parametre på nær WACC. Behavioral finance blev også inddraget som en 

mulig forklaring på afkastene, og der blev argumenteret for, at parametrene kan indikere, at 
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psykologiske begreber såsom optimisme, overreaktioner samt overmodighed kan være forklarende 

for merafkastene.  

 

I den første del af diskussionen foretages en række sensitivitetsanalyser for at udfordre de valg, som 

løbende er truffet i analysen. CAPM blev udfordret, hvor det blev konkludereret, at resultaternes 

afkast ikke udelukkende kunne forklares gennem en øget markedsrisiko. Investeringsstrategiernes 

tidshorisont på 2 år blev ligeledes udfordret, hvor det blev fundet, at merafkastet generelt faldt i takt 

med, at tidshorisonten blev kortere, men samtidig kan investorer potentielt udnytte at definere deres 

ønskede tidshorisont på forhånd, og derfra sammensætte strategier. Ligeledes blev industrianalyserne 

og beslutningen om at analysere på tværs af lande udfordret, hvor blev det vurderet, at analyser på 

både industriniveau og landeniveau kan være fordelagtige, da der findes signifikante industri- og 

landespecifikke forskelle. Desuden blev analysens mangel på transaktionsomkostninger udfordret, 

hvor en generel analyse indikerede, at det er afgørende at foretage et trade-off mellem en passende 

diversificering, og antal købte aktier for at minimere det tabte afkast ved minimumskurtagen.  

Desuden består både Reinganums (1988) studie og afhandlingen af en række subjektive valg, hvorfor 

det ikke kan afvises, at resultaterne kan forårsages af tilfældighed. Indflydelsen fra bias som 

survivorship bias og data snooping forventes ligeledes at påvirke resultaterne. Yderligere blev det 

vist, at strategierne kunne påtage sig en øget konkursrisiko gennem værdi- og størrelsespræmier, 

hvilket kunne indikere, at resultaterne er i overensstemmelse med EMH til trods for, at de fortsat kan 

være i strid med CAPM. Indikationen af tilfældigheder, bias og anden risici kan derfor også tyde på, 

at afhandlingens resultater kan have begrænset generaliserbarhed og reliabilitet. 

 

Overordnet set tyder resultaterne fra afhandlingen på, at det kan være muligt gennem en simpel 

metodisk analyse af ekstreme vindere og tabere at udvikle investeringsstrategier, der slår markedet i 

perioden fra 2012 til 2019. Der tegner sig et overordnet et billede af, at de købte selskaber generelt 

karakteriseres ved at være undervurderede, sunde og mindre risikable, hvilket markedet ikke har 

opfanget grundet kompleksiteten og sammensætningen af de forskellige parametre. En kombination 

af, at investorer indser, at selskaberne er undervurdererede, samt irrationelle følelsesmæssige aspekter 

såsom optimisme og overreaktioner kan derfor være med til at forklare, hvorfor selskaber bliver 

ekstreme vindere. Såfremt en investor formår at identificere parametre, der reflekterer ovenstående 

anomalier, kan det derfor måske være muligt at generere merafkast. Dog skal det understreges, at 

ganske få prissætningsfænomener systematisk har fundet uoverensstemmelser med EMH. 
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Eksempelvis stammer størrelses- og værdipræmien fra en øget konkursrisiko, hvorfor afhandlingens 

resultater skal tolkes med forsigtighed. Det anbefales derfor at foretage yderligere tests forinden en 

investor selv benytter sig af strategien, hvilket leder til perspektiveringen med sammenligninger af 

andre studier samt anbefalinger til et potentielt fremtidigt studie.  

 

8. Perspektivering 

8.1. Sammenligning med andre artikler 
Resultaterne fra afhandlingen sammenlignes i følgende med resultaterne fra studiet af Reinganum 

(1988) og Beneish et al. (2001), samt afhandlingerne udarbejdet af Tolnø & Albrektsen (2020) og 

Nordgaard & Rasmussen (2021).  

I denne afhandling blev de mest opsigtvækkende resultater leveret af 2- og 3-screenstrategierne, som 

primært er dannet ud fra forskellige kombinationer af FCF, P/S og WACC. Ydermere optræder price 

og total return i visse investeringsstrategier, som også viser at have en forklaringskraft. Sammenlignet 

med Reinganum (1988) er udvælgelsen af netop disse parametre overraskende, da ingen af 

parametrene er signifikante i Reinganums modeller. Dette kan alt andet lige være et tegn på, at 

Reinganums og/eller afhandlingens resultater er tilfældige. I stedet finder han, at aktier med en lav 

P/B købes sammen med aktier, som har forbedret deres indtjening over perioden. Dette relaterer sig 

til afhandlingens gennemgående hypotese om, at undervurderede selskaber, hvis forretningers 

præstationer forbedres, købes. Derudover kan forskellene mellem denne afhandling og Reinganums 

studie skyldes forskelle i markeder, hvor Reinganum udelukkende køber amerikanske aktier, 

hvorimod dette studie køber globale aktier. Ligeledes diskuteres det, hvorvidt amerikanske aktiers 

parametre kan være forskellige fra globale aktier, hvilket underbygger, hvorfor de udvalgte parametre 

afviger. Dette stemmer også overens med resultaterne fra afhandlingens diskussion af landesplit, som 

påpegede de betydende forskelle mellem japanske og amerikanske aktier.   

Overordnet set formår Reinganum (1988) at generere et risikojusteret merafkast på sin 4- og 9-

screenstrategi, ved at analysere ekstreme aktievindere, og han konkluderer, at resultaterne kan være i 

uoverensstemmelse med EMH. Derfor kan det vurderes på baggrund af resultaterne fra denne 

afhandling samt Reinganums studie, at det potentielt kan være fordelagtigt for en investor at handle 

på baggrund af opstillede købskriterier, udledt fra en omfattende analyse af, hvad der karakteriserer 

en aktievinder.  
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Beneish et al. (2001) forsøger at adskille ekstreme aktievindere fra tabere, hvilket også til dels er i 

overensstemmelse med denne afhandlings analyse. Dog varierer metodevalget, da Beneish et al. 

(2001). benytter sig af regression i dele af artiklen, hvorimod denne afhandling er inspireret af 

metodevalget i Reinganums (1988) studie. I artiklen finder de, at ekstreme vindere har en lav P/S-

værdi, hvilket også er et signifikant parameter for flere af denne afhandlings investeringsstrategier. 

Ydermere finder Beneish et al. (2001), at ekstreme tabere har svagere regnskabstal, hvilket også er 

passende med denne afhandlings hypotese om, at ekstreme vindere forbedrer deres regnskabstal 

gennem en øget FCF. Omvendt finder Beneish et al. (2001). ikke, at WACC eller total return 

karakteriserer ekstreme vindere, hvilket er overraskende i forhold til denne afhandling, hvor WACC 

yder en vigtig forklaringskraft for de opnåede merafkast. Slutteligt formår Beneish et al. at generere 

et statistisk signifikant merafkast, hvilket styrker hypotesen om, at en investor kan slå markedet ved 

at analysere, hvad der karakteriserer en ekstrem aktievinder, og hvordan de adskiller sig fra en 

aktietaber. 

 

Afhandlingen fra Tolnø & Albrektsen (2020) tester Reinganums (1988) strategi i perioden 2007 til 

2016 og foretager en fraktilanalyse af, hvad der adskiller en ekstrem aktievinder fra en ekstrem 

aktietaber på det amerikanske marked. Strategierne for deres afhandling er til dels den samme for 

denne afhandling, men denne afhandling adskiller sig blandt andet ved også at korrigere for 

industriforskelle og udarbejde industrispecifikke analyser. Tolnø & Albrektsen tester desuden 

Reingaums 4-screenstrategi i perioden 2007 til 2016 og finder, at den formår at levere et merafkast, 

hvilket styrker strategiens parametre, da de testes out-of-sample. Til trods for, at de ikke finder, at 

beta forklarer en øget risiko, finder de tegn på, at merafkastet til dels kan skyldes øget konkursrisiko 

gennem værdi - og størrelsespræmien. Vores afhandlings strategier genererer et højere merafkast end 

Reinganums og det vurdereres også, at det delvis skyldes øget konkursrisiko. Yderligere identificerer 

deres strategier aktier med betaværdier omkring 1, hvilket ligger tæt op ad betaværdierne i denne 

afhandling, som dog er en anelse lavere. Derudover består deres signifikante parametre af blandt 

andet FCF-vækst og total return, hvilket er i overensstemmelse med denne afhandlings resultater. I 

afhandling fra Tolnø & Albrektsen konkluderer de yderligere, at et studie af ekstreme aktier muligvis 

kan være anvendeligt til at generere merafkast, hvilket er i overensstemmelse med konklusionerne 

fra denne afhandling samt studierne af Beneish et al. (2001) og Reinganum (1988).   
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Slutteligt vil resultaterne sammenlignes med en anden afhandling af Nordgaard & Rasmussen (2021), 

som er blevet udarbejdet samtidig med denne afhandling. Deres afhandling baseres på en lignende 

komparativ analyse af aktievindere og -tabere, på baggrund af en fraktilanalyse suppleret af statistiske 

tests. De fokuserer dog på mere ekstreme aktier, eftersom de karakteriserer en aktievinder, som en 

aktie med en værdistigning på mindst 200% på et år, og en aktietaber skal have oplevet et fald på 

mindst -80% på et år. Det forventes at være med til at danne en række betydende forskelle i forhold 

til denne afhandling. Dette er også tilfældet i deres analyse, som kombinerer nogle anderledes 

parametre i investeringsstrategierne, hvor blandt andet aktiekurs, antal udestående aktier og ændring 

i markedsværdi går igen i dem alle. De konkluderer, at samtlige strategier formår at slå markedet både 

in-sample og out-of-sample. Deres 4-screenstrategi, som indeholder de tre førnævnte parametre og 

vækst i EVA, er den bedst præsterende strategi i out-of-sample perioden fra 2018 til 2020. Deres 

analyseperiode fra 2000 til 2017 deles op i rullende delperioder på fem år, hvilket vil sige, at der 

analyseres ekstreme aktier i fem år, og der investeres i de efterfølgende år. Efter hvert år skubbes 

analyseperioden med et år, således strategien løbende bliver opdateret. Dette afviger en anelse fra 

denne afhandlings behandling af analyseperioder, men denne afhandling deler blandt andet også 

testperioden op i 2-årige vinduer, og i diskussionen bliver halvårlige, 1-årige samt 3-årige perioder 

testet. Slutteligt konkluder Nordgaard & Rasmussen (2021) meget lig denne afhandling, at selvom 

strategierne tyder på at slå markedet, påvirkes resultaterne af forskellige bias, som ikke kvantificeres 

og dermed kræver en yderligere undersøgelse.  

 

Overordnet set kan det udledes, at denne afhandling formår at generere positive merafkast gennem 

en dybdegående analyse af ekstreme aktier og peger derfor i samme retning som de andre studier. 

Parameterkombination i de andre studier varierer, men FCF, P/S og total return fra denne afhandling 

anvendes som parametre i andre afhandlinger, selvom WACC-vækst kun optræder i denne 

afhandling. Der er ikke fundet et empirisk belæg, som understøtter forekomsten af WACC-vækst, 

hvorfor det ikke kan afvises, at resultatet skyldes data snooping eller andre mangler i analysen. En 

anden forklaring kan findes i, at denne afhandling testes på tværs af markeder, mens de andre artikler 

udelukkende fokuserer på det amerikanske marked. Det vurderes derfor interessant at forsøge 

yderligere at udvide studier af ekstreme aktier, som fokuserer på andre markeder, for at sammenligne 

med resultaterne fra denne afhandling.  
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8.2. Fremtidige studier  
Investeringsstrategi 2 i afhandlingen testede forskellige strategier af over en 4-årig hold-out periode, 

hvor resultaterne hovedsageligt viste, at det kan være muligt at slå markedet out-of-sample. Dette må 

antages at være et imponerende resultat, når det tages i betragtning, at Reinganums (1988) strategier 

udelukkende blev testet in-sample. En central diskussion i afhandlingen er dog, hvorfor strategierne 

formår at slå markedet, og hvorledes strategierne er tilstrækkelige og anvendelige for potentielle 

investorer til at slå markedet. Der opfordres derfor til fremtidige studier, som tester på forskellige 

vinkler for at styrke robustheden ved resultaterne. Data snooping minimeres eksempelvis ved at teste 

investeringsstrategier over flere tidsperioder og forskellige markeder. Yderligere er dette studies test 

foretaget på et bull-marked. Eftersom det nævnes igennem afhandlingen, at parametre kan variere 

afhængigt af, om det er bull- eller bear-perioder, kunne det være interessant at teste en strategi på et 

bear-marked. I nedenstående nævnes andre konkrete forslag til fremtidige studier.  

 

Afhandlingen afviger fra Reinganums (1988) studie ved at analysere på industriniveau, og igennem 

afhandlingen har det været hypotesen, at industrispecifikke forskelle spiller en afgørende rolle i 

udvælgelsen af signifikante parametre. Her demonstrerede analyse del 1 blandt andet, at signifikante 

parametre fra fraktilanalysen varierede betydeligt på industriniveau. Grundet manglen på datapunkter 

var det ikke muligt at foretage fraktilanalyser på industriniveau på samme vis som i 

investeringsstrategi 2 fra 2001 til 2013 med en test out-of-sample for resten af perioden. Et fremtidigt 

studie kunne forsøge yderligere at teste hypotesen om, at industrispecifikke analyser er værdifulde 

for en investor. Ligeledes kunne det være interessant at korrigere for cykliske effekter for de enkelte 

industrier. Derfor kunne man foretage en dybdegående analyse af karakteristika per industri og derfra 

udarbejde industrispecifikke strategier, som testes out-of-sample. 

 

Landefordelingen af datasættet blev præsenteret i analysen, og bemærkelsesværdigt var det, at 

strategierne fra analyse del 2 købte størstedelen af aktierne fra det japanske marked, og en betydeligt 

mindre del fra det amerikanske marked. I stil med analysen af de industrispecifikke forskelle kan det 

derfor antages, at landeforskelle har en afgørende betydning i udførelsen af fraktilanalysen, og de 

dertilhørende statistiske test. For at styrke denne hypotese anbefales det at foretage landespecifikke 

analyser af aktievindere og -tabere. Derefter ville det være interessant at teste en landespecifik 

fraktilanalyse af selskaber, og teste på selvsamme marked, og derefter sammenligne resultaterne på 

de forskellige lande.  
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I diskussionen blev der præsenteret afkast for strategier over en halvårlig, årlig og 3-årig periode. 

Dette blev gjort grundet det faktum, at afhandlingens hovedformål var at definere karakteristika for 

en vinder, samt teste disse af over en 2-årig periode for at få skabt et grundlag for, om en strategi som 

ovenstående kunne være interessant for en investor. I et fremtidigt studie ville det være interessant 

videre at undersøge, hvordan en investor bedst muligt kan benytte sig af ovenstående strategi ved 

forskellige tidshorisonter. Der er førhen anbefalet mere porteføljeteori-specifikke studier af optimale 

kombinationer af aktier (kap. 1.4). Det kan dog også anbefales at forsøge grundigt at teste forskellige 

tidsperioder af, for at undersøge den mest optimale periode, som aktierne skal holdes. Eksempelvis 

kan det anbefales at undersøge, hvilket samlet afkast en investor som køber og sælger på 

kvartalsbasis, halvårsbasis, årsbasis samt 2-års basis, kan opnå over en given periode. Her anbefales 

det at inkludere transaktionsomkostninger samt andre risikomål, da disse kan få en væsentlig 

betydning.  

 

Transaktionsomkostninger blev behandlet i diskussionen, som at have en afgørende betydning for en 

investors valg af strategi. Her blev det fundet, at med introduktionen af en minimumskurtage, kan det 

ikke betale sig for en investor som investerer et mindre beløb at benytte sig af en 2-screenstrategi 

med mange købssignaler. Her kan det anbefales at forsøge at benytte sig af en strategi med færre 

købssignaler, for derved at reducere transaktionsomkostningerne. Det er dog essentielt at foretage et 

trade-off mellem en passende diversificering og antal købte aktier. Yderligere viste studier, at det 

gennem porteføljeteori er muligt at beregne et optimalt porteføljevalg ved introduktion af 

transaktionsomkostninger og skat (kap 6.1.5). Det vil derfor være interessant at forsøge at forstå, hvad 

det optimale antal af aktier vil være givet en investors tidshorisont, investeringsbeløb, 

transaktionsomkostninger og skat. Yderligere kunne det være interessant at beregne omkostningerne 

for institutionelle investorer, der ønsker at følge en strategi som afhandlingens.  

 

Behavioral finance er blevet behandlet igennem opgaven som en mulig forklaring på de anomalier, 

der findes i markedet. Her er der blevet sammenlignet med specifikke studier af behavioral finance 

begreber for at komme med en forklaring herpå. Afhandlingens resultater tyder også på, at behavioral 

finance begreber såsom underreaktioner, overreaktioner, glæde, optimisme samt andre psykologiske 

begreber kan have en afgørende forklaring på anomalierne. Det kunne derfor være interessant at 

foretage et konkret behavioral finance studie af aktiemarkedsvindere for at undersøge, hvordan disse 

er påvirket af psykologi. Her kan blandt andet henvises til Barber & Odeans (2001) studie, der får 



119 af 128 
 

adgang til 35.000 husholdningers handelsoplysninger, og konkluderer at mænd er mere tilbøjelige til 

at udvise overmodighed og derved accelerere en fejlprissætning af aktier. Et lignende studie af, 

hvorfor samt hvilke slags investorer der er med til at generere aktiemarkedsvindere, kunne være 

interessant. Yderligere nævnes sentiment beta som en måde, hvorpå man kan kvantificere effekten af 

behavioral finance. Her kunne det være interessant at forsøge at beregne sentiment beta for selskaber, 

ved at beregne aktiekursens korrelation med opslag på sociale medier, artikler eller andet, og derefter 

opstille strategier ud fra graden af sentiment beta.  

 

Som nævnt er fremgangsmåden i fraktilanalysen præget af subjektive valg, der dog er fremhævet i 

løbet af afhandlingen for at øge transparens. Yderligere er resultaterne testet i et out-of-sample 

datasæt, hvilket øger troværdigheden. Det kunne argumenteres for, at det ville være fordelagtigt at 

foretage regressionsanalyser i et videre studie. Eksempelvis benytter Beneish et al. (2001) sig af 

regressionsanalyse til at forklare, hvilke variable der har den største forklaringskraft på det 

efterfølgende afkast. Ud fra resultaterne opstiller de derefter en model til at forudse aktievindere. 

Ligeledes blev risikopræmier undersøgt ud fra, hvordan medianen af strategierne varierede fra 

markedet. Dog kunne det have været fordelagtigt at understøtte dette med regression i stil med Fama 

& French (1992), hvor der foretages en regression med merafkastet som y-variable samt faktorerne 

fra deres 3-faktor model som x-variable. Dette kunne have styrket konklusionen om, at strategierne 

opnår risikojusterede merafkast. Parametrene bag CAPM kunne yderligere have været forbedret ved 

eksempelvis at benytte et gennemsnit af den risikofrie rente for de lande, hvor de købte selskaber er 

i. Dette blev ligeledes ikke gjort for at reducere kompleksiteten. Yderligere kunne det have været 

fordelagtigt at udregne Sharpe Ratio og standardafvigelse. Grundet det faktum, at der ikke blev hentet 

månedlige data ned for det samlede datasæt, var dette ikke muligt, hvorfor det anbefales i et fremtidigt 

studie. Yderligere var det ikke muligt at gå tilbage og hente nye data, som var månedlige, grundet 

den begrænsede CBS-adgang som resultat af Covid-19.   

 

Formålet var at adskille ekstreme aktievindere fra aktietabere. Dette lykkes, da moderate aktievindere 

og aktievindere blev købt, men meget få moderate aktietabere og ingen ekstreme tabere. Dog kunne 

det være interessant at undersøge, hvorledes man kunne forbedre strategierne til at købe flere 

ekstreme aktievindere. Eksempelvis kunne man adskille de ekstreme aktievindere fra den generelle 

population for derved at øge fokus på denne gruppe, og danne parametre ud fra det. Herefter kunne 

disse parametre testes på markedet out-of-sample.  
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Som nævnt testede specialet fra Tolnø og Albrechtsen (2020) Reinganums strategi på deres datasæt, 

og fandt at 4-screen genererede positive resultater, men betydeligt lavere end Reinganum (1988) selv. 

Det kunne argumenteres for, at det havde været interessant at teste Reinganums (1988) strategier af i 

denne afhandling. Fokus har dog været at forsøge at optimere Reinganums (1988) metode og blive 

inspirereret af metodevalget fremfor parametrene, hvorfor dette har været omdrejningspunktet. 

Ligeledes består hans parametre af O’Neils datagraph, som der ikke kunne findes data på. Yderligere 

består et af 4-screenkriterierne af, at selskabet skal have under 20 millioner udestående aktier, og 

eftersom denne afhandlings datasæt består af verdens største selskaber, ville dette kriterie forventeligt 

have fjernet en stor del. Det blev derfor valgt at udelade en test af hans parametre, men det kan 

anbefales til et potentielt fremtidigt studie.  
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