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Abstract 

This paper examines the forecast behavior of Danish equity analysts and the accuracy of their 

target prices. As aligned with previous research, we hypothesize that equity analysts are optimisti-

cally biased when forecasting future financials. Furthermore, we hypothesize that analysts’ fore-

casting behavior effect the validity of the issued target prices. The evaluation of the forecasting 

behavior is completed by assessing the difference between the historical and estimated level of the 

return on the invested capital (ROIC). Additionally, the analysis of analysts’ forecast behavior is 

also examined on a decomposed level of ROIC in terms of the operating profit margin (EBIT-

margin) and the turnover rate of the invested capital. Throughout this examination, we conclude 

that Danish equity analysts show significant optimistic forecast behavior, which in large is driven 

by analysts optimistic forecasting behavior on earnings rather than the turnover rate of the invested 

capital. Through OLS-regression we present that the overly optimistic forecasting behavior, in 

part, can be explained by the historical level of ROIC and the length of the budgeting horizon.  

Furthermore, this study finds a considerable inaccuracy of Danish equity analysts when estimating 

a future price target, as only 39% of the estimated target prices are met within a 12-month period. 

Our findings conclude that a significant proportion of reports where target prices are not met are 

buy-recommendations where the analyst has shown optimistic forecast behavior. This constitutes 

evidence of a link between optimistic forecast behavior and the accuracy of analysts’ target prices. 

Lastly, we investigate whether the magnitude of the bias in forecasts of the return on invested 

capital can predict the accuracy of the target price issued by analysts. Despite our hypothesis, we 

do not find a statistical link between forecasting behavior of analysts and the size of the target 

price error on analyst reports where target prices are not met. 
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1 – INDLEDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1 
 

INDLEDNING 

1.1 PROBLEMSTILLING OG MOTIVATION 

En værdiansættelse af et selskab er en helt grundlæggende analyse, der skal foretages, når en ana-

lytiker skal estimere et kursmål for en aktie. I den forbindelse dedikerer aktieanalytikere ofte en 

betydelig mængde tid til at budgettere virksomhedens nøgletal flere år ud i fremtiden, selvom den 

værdi som genereres i denne eksplicitte budgetperiode ofte konstituerer en forholdsvis beskeden 

andel af det samlede værdiestimat (Platt et al., 2009, s. 19). Derimod bestemmes hovedparten af 

en virksomheds værdi i terminalperioden, som består af en uendelig annuitet, der omfatter alle år 

efter den eksplicitte budgetperiode (Berkman et al., 2000; Copeland et al., 2000). Analytikers anta-

gelser i budgetperioden danner dog alligevel ofte udgangspunktet for de antagelser som analytiker 

gør sig i terminalperioden. Afspejler analytikers antagelser i den eksplicitte budgetperiode ikke et 

normaliseret niveau for virksomhedens performance vil denne bias dermed ofte føres videre ind i 

terminalperioden. 

I forlængelse heraf bemærkes det af Dechow et al. (2000) at aktieanalytikere ofte bedømmes på 

præcisionen af deres aktieanbefalinger og årlige indtjeningsprognoser, men ikke på deres langsig-

tede vækstprognoser. Således ignorerer både markedet og forskerne en af de faktorer der påvirker 

værdiestimatet mest i form af analytikeres langsigtede prognoser. Litteraturen peger generelt i ret-

ning af, at analytikere er optimistiske i deres budgettering af virksomhedens årlige fremtidige ind-

tjening samt at aktieanalytikeres kursmål generelt ses at have en lav præcisionsgrad, idet at kurs-

målet i størstedelen af aktieanalyser ikke opnås indenfor 12 måneder. 
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En identificering af analytikere der konsekvent leverer mere nøjagtige kursmål bør være af interesse 

for investorer i betragtning af at litteraturen generelt finder en fejlbehæftning i analytikeres kurs-

mål. Motivationen bag dette studie er således i forlængelse heraf at afdække hvorvidt analytikeres 

budgetadfærd kan kædes sammen med den lave præcisionsgrad i aktieanalytikeres kursmål. Dette 

gøres ved både at undersøge analytikeres budgetadfærd i den eksplicitte budgetperiode samt ter-

minalperioden for tage højde for dette endnu ikke udforskede område som kan have en signifikant 

indflydelse på analytikers værdiestimat og dermed kursmål. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

I forlængelse af det ovenstående formuleres dette studies problemformulering som følgende:  

Hvilken effekt har danske aktieanalytikeres budgetadfærd på kursmålets præcision og hvad kan forklare denne 

budgetadfærd? 

For at kunne fremsætte et meningsfuldt svar til dette forskningsspørgsmål vil analysen i dette studie 

involvere en empirisk undersøgelse af antagelserne bag danske analytikeres aktieanalyser. Til dette 

formål vil følgende tre underspørgsmål guide besvarelsen af den overordnede problemformule-

ring: 

Underspørgsmål 1: Hvilken budgetadfærd udviser danske aktieanalytikere i deres antagelser i 

den eksplicitte budgetperiode og terminalåret? 

Underspørgsmål 2: Hvad kan forklare aktieanalytikeres budgetadfærd? 

Underspørgsmål 3: Hvilken effekt har analytikeres budgetadfærd på hvorvidt kursmålet opnås? 

1.3 AFGRÆNSNING 

For at kunne afdække aktieanalytikeres budgetadfærd må fokus rettes mod de input som indgår i 

beregningen af en virksomheds underliggende værdi. Dette studie afgrænser sig til et regnskabs-

analytisk fokus på udvalgte finansielle nøgletal, der er centrale for værdiskabelsen i et selskab, og 

som anvendes til at beregne input til brug for værdiansættelse. Til trods for at WACC er en betyd-

ningsfuld inputvariabel i en værdiansættelse, undlades det at undersøge denne i dette studie. 

De finansielle nøgletal, som danner grundlag for dette studie, er for omsætningsvæksten et geo-

metrisk og/eller aritmetisk gennemsnit på 5, 3 og 1 års historik, 5 og 7 års budgetperiode samt 

terminalåret på omsætningsvæksten, EBIT, omsætningshastighed og ROIC. Hermed afgrænser 
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dette studie sig fra at undersøge finansielle nøgletal efter skat, da det ønskes at rense analysens 

resultater for eventuelle skattemæssige effekter. 

Dette studie fokuserer udelukkende på at vurdere aktieanalytikeres budgetadfærd ud fra virksom-

hedernes historisk performance. Det afgrænser sig således fra at undersøge budgetadfærd med 

udgangspunkt i en kvalitativ vurdering, som det foreslås af Petersen, Plenborg & Kinserdal (2017, 

s.280-281) eller med udgangspunkt i realiserede tal som sammenligningsgrundlag. Dette skyldes 

blandt andet uoverensstemmelse mellem analytikeres opgørelse af finansielle nøgletal og Standard 

& Poor’s Capital IQ-database (Capital IQ), som anvendes i dette studie. Studiet afgrænser sig lige-

ledes fra at benchmarke aktieanalytikernes estimater mod konsensusestimater. Derfor kan estima-

terne fremstå optimistiske i forhold til de historiske nøgletal men alligevel anses som konservative 

estimater, såfremt der sammenlignes med konsensus på det pågældende tidspunkt. 

I forhold til at analysere præcisionen i aktieanalytikeres kursmål undersøger dette studie udeluk-

kende fejlmarginen på aktieanalyser, hvor analytikeres kursmål ikke opnås. Derudover afholder 

dette studie sig fra at undersøge, om der findes virksomhedsspecifikke eller analytiker-specifikke 

karakteristika, som kan forklare fejlmarginen på aktieanalytikeres kursmål. Dette studie søger blot 

at afdække, hvorvidt analytikernes budgetadfærd på ROIC kan forklare fejlmarginen på de aktie-

analyser, hvor kursmålet ikke opnås. 

1.4 STUDIETS OPBYGNING 

I det følgende vil kapitel 2 gennem et litteraturreview give en oversigt over den eksisterende litte-

ratur vedrørende aktieanalytikeres budgetadfærd og kursmål, hvor de væsentligste hovedtræk og 

bidrag til disse forskningsområder kort ridses op. Dette studies bidrag vil ligeledes blive placeret i 

den videnskabelige kontekst. Kapitel 3 vil give en kort oversigt over den teori som udgør det 

teoretiske framework bag dette studie. Kapitel 4 vil diskutere og præsentere de data, som vil blive 

brugt i analysen, herunder foretages en beskrivelse af data, dataindsamlingsprocessen og potentielle 

fejl/støjkilder forbundet med den anvendte data. Dernæst vil kapitel 5 beskrive dette studies re-

searchdesign, herunder den metodiske tilgang til besvarelsen af det overordnede forskningsspørgs-

mål gennem de underordnede spørgsmål samt det videnskabsteoretiske udgangspunkt for dette 

studie. Kapitel 6 vil derefter præsentere og forklare analyseresultaterne med forskellige grafer og 

tabeller. Derefter vil kapitel 7 diskutere validiteten af analysens resultater samt sætte disse i relation 

til resultaterne i tidligere litteratur. Slutteligt opsummerer kapitel 8 dette studies konklusioner. 
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2 – LITTERATURREVIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 2 
 

LITTERATURREVIEW 

2.1 OVERBLIK OVER EKSISTERENDE LITTERATUR  

Målet med dette studie er at identificere, hvorvidt danske aktieanalytikere er biased i deres budget-

adfærd, samt hvad der kan forklare denne adfærd. I forlængelse heraf vil dette studie undersøge 

hvilken betydning aktieanalytikeres budgetadfærd har for opnåelse af de fastsatte kursmål. Dette 

studie udspringer således af to grene af forskning omkring aktieanalytikere; budgetadfærd og kurs-

målspræcision. For at få en dybere indsigt i mængden af eksisterende litteratur indenfor disse to 

forskningsområder, er der gennem databasen SCOPUS foretaget søgninger på relevante nøgleord 

i tidsskrifter inden for finans og regnskab, som har en rating på 3, 4 eller 4*. Resultaterne af søg-

ningen kan ses nedenfor i tabel 2.1:  
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TABEL 2.1: SCOPUS LITTERATURSØGNINGER (EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabellen kan det ses, at der overordnet er foretaget ekstensiv research på analytikeres budgetad-

færd, mens kursmål er mindre undersøgt.  Det ses endvidere, at mængden af litteratur falder mar-

kant, når søgningen udvides til at inkludere dette studies fokusområder; ”bias” og ”accuracy” (præ-

cision) på begge forskningsområder. I det følgende vil et udpluk af de mest centrale bidrag til de 

to forskningsområder i relation til studiets fokusområder i hovedtræk præsenteres nedenfor. Der 

vil således ikke foretages et dybdegående samt udtømmende litteraturreview af den ovenfor iden-

tificerede litteratur på de to områder. 

2.2 ANALYTIKERS BUDGETADFÆRD 

Ifølge Bradshaw (2011) kan litteraturen vedrørende analytikeres budgetadfærd dateres tilbage til 

1960’erne, hvorfra det primære fokus i litteraturen frem til 1990’erne var at undersøge, om analy-

tikere kunne overgå tidsserier og simple matematiske modeller i estimering af fremtidig indtjening 

(Cragg & Malkiel, 1968; Elton & Gruber, 1972; Barefield & Comiskey, 1975; Brown & Rozeff, 

1978; Fried & Givoly, 1982; Brown et al., 1987). I forlængelse heraf har objektiviteten og præcisi-

onen i analytikeres estimater for virksomheders indtjening dog været et omdiskuteret emne i litte-

raturen. Forskere har både dokumenteret optimistiske og pessimistiske bias i aktieanalytikeres bud-

gettering af virksomheders indtjening på baggrund af analyser af EPS-estimater. Af forskning der 

finder, at aktieanalytikere i gennemsnit er positivt biased kan Fried & Givoly (1982), De Bondt & 

Søgeord Antal studier

Analyst+forecast 1.131

Analyst+forecast+earnings 871

Analyst+forecast+earnings+accuracy 180

Analyst+forecast+earnings+bias 121

Analyst+forecast+financials 375

Analyst+forecast+financials+accuracy 102

Analyst+forecast+financials+bias 36

Target+price 362

Analyst+target+price 64

Analyst+target+price+forecast 37

Analyst+target+price+recommendation 24

Analyst+target+price+error 18

Analyst+target+price+bias 14

Analyst+target+price+accuracy 7

Analyst+target+price+optimism 6

Analyst+target+price+forecast+accuracy 6

Analyst+target+price+forecast+bias 10

Analyst+target+price+forecast+optimism 4

Kursmål

Budgetadfærd
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Thaler (1990), Dolvin et al. (2009) blandt andet nævnes. Fried & Givoly (1982) finder en tendens 

blandt finansielle analytikere til at overestimere selskabernes fremtidige indtjening på den korte 

bane. Derudover finder De Bondt & Thaler (1990), at analytikeres estimater for indtjeningen både 

er for optimistiske og ekstreme, samt at analytikere er mere ekstreme, jo længere ud i fremtiden 

der budgetteres. Dolvin et al. (2009) finder i gennemsnit negative prognosefejl i aktieanalytikeres 

estimater for virksomheders indtjening, hvilket indikerer en positiv bias blandt analytikere. 

Selvom der i litteraturen ses en robust konklusion af en optimistisk bias i aktieanalytikeres budget-

tering af virksomheders indtjening, findes der i nyere litteratur en aftagende optimisme (og dermed 

stigende pessimisme). Blandt andet finder Chan, Karceski & Lakonishok (2003), at analytikere har 

tendens til at blive mere pessimistiske over tid, for at virksomheder kan overraske positivt på deres 

indtjening. Dertil finder Richardson, Teoh & Wysocki (2004) ligeledes, at analytikere først udsteder 

et optimistisk estimat for virksomhedens indtjening for derefter at nedjustere deres estimater til et 

niveau, som er opnåeligt inden regnskabsaflæggelse.  

Forskning af Eames, Glover & Kennedy (2002) kæder analytikeres budgetadfærd på virksomhe-

dens indtjening sammen med bestemte typer aktieanbefalinger. De finder en signifikant sammen-

hæng mellem en optimistisk bias i analytikeres budgettering af virksomhedens indtjening og købs-

anbefalinger. Derudover finder de, at salgsanbefalinger i høj grad kan kædes sammen med pessi-

mistisk bias i aktieanalytikeres budgettering af virksomhedens indtjening. Easton & Sommers 

(2007) finder i forlængelse heraf, at der generelt udstedes langt flere købsanbefalinger blandt ak-

tieanalytikere end salgsanbefalinger, hvilket ligeledes tegner et overordnet billede af optimistisk 

bias i aktieanalytikeres anbefalinger. 

For at opsummere kan der generelt af litteraturen udledes en optimistisk bias i analytikeres bud-

gettering af virksomheders indtjening som i en vis grad kan kædes sammen med en større tendens 

blandt analytikere til at udstede købsanbefalinger. 

2.3 KURSMÅLSPRÆCISION 

Som nævnt ovenfor er der siden 1990’erne foretaget omfattende forskning omkring analytikeres 

indtjeningsestimater, mens analytikeres kursmål er et forskningsområde som i mindre grad har 

været udforsket (Bradshaw et al., 2013; Bonini et al., 2010). Dette kan skyldes at aktieanalyser i 

næsten alle tilfælde indeholder indtjeningsestimater, hvorimod kursmål rapporteres mindre hyppigt 

(Asquith et al., 2005), samt at databaser med kursmål ikke har været tilgængelige før 1997 (Kerl, 

2011). Aktieanalytikers kursmål har dog i nyere tid været af stigende akademisk interesse og Brav 

& Lehavy (2003) finder, at kursmålet tilføjer yderligere information omkring markedsbevægelser, 
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udover hvad der kan udledes af indtjeningsestimater. Asquith et al. (2005) fandt ligeledes, at mar-

kedet reagerer mere på en justering af analytikeres udstedte kursmål end på korrektioner af indtje-

ningsestimater. Dette indikerer således, at investorer muligvis bør tillægge aktieanalytikeres kurs-

mål større vægt end deres indtjeningsprognoser. 

Specielt præcisionen og objektiviteten har været et fokuspunkt i forskningen af aktieanalytikeres 

kursmål. Præcisionen, defineret som antallet af aktieanalyser, hvor kursmålet opnås, findes generelt 

i litteraturen at ligge på et forholdsvist lavt niveau (Asquith et al., 2005; Bonini et al., 2010; Kerl, 

2011; Bilinski et al., 2012; Imam et al., 2013). Eksempelvis finder Asquith et al. (2005) en overord-

net præcision på 54,3% blandt amerikanske aktieanalytikere. Blandt italienske aktieanalyser finder 

Bonini et al., (2010) at kun 33,1% af analytikernes kursmål opnås. I Tyskland finder Kerl (2011) at 

56,5% af aktieanalytikere opnår deres kursmål inden for en 12-måneders periode. Bilinski et al. 

(2012) undersøger præcisionen af analytikers kursmål i en international kontekst og finder en over-

ordnet præcision på 59,1% blandt alle aktieanalyser. Bilinski et al. (2012) konstaterer, at italienske 

aktieanalytikere med 54% har den laveste andel af kursmål, der opnås, hvorimod østrigske analy-

tikere har den højeste med 66,1%. Derudover finder Bilinski et al. (2012) af relevans for dette 

studie en præcision på 56,1% blandt danske aktieanalyser. Imam et al. (2013) analyserer specifikt 

kursmålspræcision for europæiske aktieanalytikere og konstaterer blandt disse en overordnet præ-

cision på 49,1%. 

I forlængelse af undersøgelsen af præcisionen i aktieanalytikeres kursmål, har selve fejlmarginen på 

kursmålet ligeledes været genstand for undersøgelsen i litteraturen. I gennemsnit finder Brav & 

Lehavy (2003) at analytikeres kursmål er 28% højere end aktiekursen. Asquith et al. (2005) finder, 

for aktieanalyser, hvor kursmålet ikke opnås, at virksomhedernes maksimale (minimale) aktiekurs 

i 12-måneders perioden efter udstedelse af kursmålet i gennemsnit afviger med 15,6% i forhold 

aktieanalytikernes kursmål. På det tyske marked finder Kerl (2011), i 12-måneders perioden efter 

udstedelse af anbefalingen, at aktiekursen når 86,2% af det estimerede kursmål, blandt aktieanaly-

ser hvor kursmålet ikke opnås. Ydermere finder Kerl (2011) at aktiekursen indenfor de 12 måneder 

når 83,4%, 91,4% og 86,9% af det estimerede kursmål på henholdsvis købs-, hold- og salgsanbe-

falinger. Bilinski et al. (2012) finder, på aktieanalyser, hvor kursmålet ikke opnås, at den gennem-

snitlige absolutte fejl på kursmålet i forhold til den realiserede aktiekurs ved udgangen af 12-må-

nedersperioden er 44,7%, samt at denne varierer mellem 37,3% for japanske aktieanalytikere til 

58,2% for danske aktieanalyser. Imam et al. (2013) finder samme lavere gennemsnitlig absolut fejl 

på aktieanalyser, hvor kursmålet ikke opnås inden for en 12-måneders periode, på 15,1% som 

Asquith et al. (2005). 
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Det kan dermed ud fra litteraturen opsummeres, at der generelt ses et forholdsvist lavt niveau i 

præcisionen af aktieanalytikers kursmål. Mellem 33,1% og 66,1% af aktieanalyserne i de respektive 

studier formår at opnå det fastsatte kursmål indenfor en 12-måneders periode efter udstedelse af 

aktieanbefalingen. Derudover kan den absolutte fejlmargin på analytikeres kursmål i aktieanalyser 

hvor kursmålet ikke opnås ud fra litteraturen generelt konkluderes at ligge på et niveau omkring 

15%. 

2.4 STUDIETS BIDRAG TIL LITTERATUREN 

Som nævnt ovenfor har litteraturen omkring aktieanalytikeres budgetadfærd i høj grad udeluk-

kende været centreret omkring analytikeres budgettering af virksomhedens indtjening. I forlæn-

gelse heraf har enkelte studier forsøgt at kæde budgetadfærd sammen med analytikeres aktieanbe-

falinger. Et fåtal af studier har ligeledes undersøgt sammenhængen mellem præcisionen af de ud-

stedte kursmål og selve aktieanbefalingen. Så vidt vides findes der ingen studier, der undersøger 

sammenhængen mellem analytikeres budgetadfærd og præcisionen af de udstedte kursmål, eller 

samspillet mellem både aktieanalytikeres budgetadfærd, aktieanbefaling samt præcisionen i kurs-

målet.  

Dette studie bestræber sig på at undersøge analytikeres budgetadfærd i den eksplicitte budgetperi-

ode samt terminalperioden, gennem en analyse af de bagvedliggende antagelser i analytikeres vær-

diberegning. En undersøgelse af analytikeres budgetadfærd på denne vis er et hidtil uberørt om-

råde, og der findes i dag ingen viden omkring professionelle investorer og aktieanalytikeres anta-

gelser specifikt i terminalperioden. En væsentlig årsag til at der ikke findes denne slags undersø-

gelser, skyldes at de fornødne oplysninger er vanskelige at fremskaffe og dermed ikke er lettilgæn-

gelige gennem databaser eller lignende. Således søger dette studie blandt andet at bidrage med en 

unik indsigt i analytikeres budgetadfærd, som ikke før har været undersøgt på denne vis. I forlæn-

gelse heraf søger dette studie at kvalificere, hvorvidt aktieanalytikeres antagelser er biased og der-

med resulterer i biased værdiestimater og anbefalinger. Dette gøres ved at skabe en rød tråd i 

studiets analyser af analytikeres budgetadfærd, anbefalinger og kursmålspræcision og dermed un-

dersøge sammenhængen mellem de tre. Dermed forsøger dette studie at bygge bro mellem de 

fokusområder, der tidligere har været i forskningen af analytikeres budgetadfærd og kursmålspræ-

cision. 
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KAPITEL 3 
 

TEORETISK BAGGRUND 

En værdiansættelse af et selskab er en helt grundlæggende analyse, der skal foretages, når en aktie-

analytiker skal estimere et kursmål for en aktie. Følgende kapitel har til formål at give en overordnet 

introduktion til de mest fremtrædende og anvendte værdiansættelsesmodeller, hvilke input der 

kræves af de enkelte modeller samt kriterierne for den ideelle værdiansættelsesmodel. Dette studie 

baseres udelukkende på analyser, der anvender Discounted Cash Flow (DCF)-modellen til værdi-

ansættelse, hvorfor denne model beskrives mere i dybden. Kapitlet udgør dermed sammen med 

litteraturreviewet det teoretiske framework, som analysen tager udspring i. 

3.1 GENERELLE VÆRDIANSÆTTELSMETODER 

I praksis findes der mange forskellige værdiansættelsesmodeller, der på baggrund af forskellige 

input benyttes til at estimere værdien af en virksomhed. De forskellige modeller har hver især 

styrker og svagheder relativt til de virksomheder, der analyseres. Overordnet kan værdiansættel-

sesmodeller klassificeres i fire forskellige grupper (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 299): 

• Kapitalværdimodeller 

• Relative værdiansættelsesmodeller (Multipler) 

• Likvidationsmodeller 

• Realoptionsmodeller  
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Kapitalværdimodeller betegnes som indkomstbaserede værdiansættelsesmodeller, hvor virksom-

hedens værdi opgøres som summen af fremtidige tilbagediskonterede indtægter eller penge-

strømme. Det varierer fra model til model, hvilke indtægts- eller pengestrømme der diskonteres 

og danner grundlag for virksomhedens værdi. Dog baserer kapitalværdimodellerne sig oftest på en 

diskontering af virksomhedens dividender, residualindkomst eller frie cash flow (Petersen, Plen-

borg & Kinserdal, 2017, s. 297). 

Ved brug af relative værdiansættelsesmodeller, også kaldet multipler, estimeres virksomhedens 

værdi ved brug af prismultiple fra sammenlignelige virksomheder. Multiple værdiansættelsesmo-

deller er baseret på idéen om, at perfekte substitutter bør sælges til den samme pris (Petersen, 

Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 297). 

Likvidationsmodeller beregner virksomhedens værdi gennem en estimering af aktiverne og for-

pligtelser ved brug af forskellige metoder. De mest anvendte likvidationsmodeller er Net asset 

value (NAV), Sum of the parts (SOTP) og likvidationsværdi. Ved NAV modellen værdiansættes 

virksomheden gennem summen af alle dets aktiver til dagsværdi fratrukket alle forpligtelser. 

SOTP-værdiansættelse foretages ved at beregne summen af værdien af de enkelte divisioner eller 

forretningsenheder i virksomheden. Ved likvidationsværdien beregnes virksomhedens værdi som 

nettoværdien af aktiver og forpligtelser, under antagelse af et forceret salg (Petersen, Plenborg & 

Kinserdal, 2017, s. 328). 

Slutteligt findes Realoptions modeller, hvor virksomhedens værdi estimeres gennem brug af op-

tionsmodeller til at bestemme værdien af virksomheder, der deler karakteristika med optioner (Pe-

tersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 298). 

Fælles for alle ovenstående værdiansættelsesmodeller er, at den ideelle model bør overholde føl-

gende fire kriterier; 1) præcision, 2) realistiske antagelser, 3) brugervenlighed, 4) forståeligt output 

(Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 299). En præcis værdiansættelsesmodel bør benytte sig 

af upartiske estimater for at sikre, at modellen er teoretisk konsistent. Ydermere bør alle antagelser 

være realistiske og tage afsæt i virksomhedens historiske resultater. Slutteligt bør modellen være 

brugervenlig, simpel og nem at forstå, så brugeren hurtigt og nemt kan benytte den. Den ideelle 

værdiansættelsesmodel opfylder alle ovenstående kriterier, hvorfor disse skal ses som en kvalitets-

sikring af modellen. 

3.1.1 DCF-MODELLEN 

I det følgende beskrives DCF-modellen, da denne model som nævnt danner grundlaget for dette 

studies datasæt. DCF-modellen er en kapitalværdimodel, der estimerer virksomhedens værdi som 
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nutidsværdien af alle dets fremtidige frie cash flows (FCFF). Virksomhedens FCFF benyttes i mo-

dellen, da det er en god indikator for niveauet for selskabets dividender, hvis virksomheden ingen 

gæld har. Udledning af det frie cash flow kan ses af tabel 3.1 nedenfor. 

TABEL 3.1: UDLEDNING AF VIRKSOMHEDENS FRIE CASH FLOW (EGEN TILVIRKNING, Peter-

sen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 88) 

 

De fremtidige frie cash flows tilbagediskonteres med virksomhedens vægtede gennemsnitlige ka-

pitalomkostning (WACC). WACC består af afkastkravet til virksomhedens egenkapital vægtet med 

egenkapitalens andel af den samlede kapital, samt afkastkravet på virksomhedens gæld vægtet med 

den samlede gældsandel. Estimeringen af virksomhedens værdi via DCF-modellen kan opskrives 

på følgende vis under antagelse af en evig pengestrøm (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 

305): 

Enterprise Value0 (EV) = ∑
FCFFt

(1+WACC)t

∞

t=1

 (3.1) 

Ifølge ovenstående formel opgøres virksomhedens værdi som nutidsværdien af det fremtidige frie 

cash flow til evig tid. DCF-modellen kan også omskrives til en to-periodes model bestående af en 

eksplicit budgetperiode efterfulgt af et terminalled, der beregnes som en evigt løbende annuitet 

som vist nedenfor. 

EV0 = ∑
FCFFt

(1+WACC)t
+

FCFFn+1

WACC-g
*

1

(1+WACC)n

n

t=1

 (3.2) 

hvor 

g: Terminalvæksten (Den langsigtede stabile vækstrate) 

n: Længden på budgetperioden 

Omsætning

- Driftsomkostninger

= EBITDA

- Af- og nedskrivninger

= EBIT

+ Af- og nedskrivninger

- Skat

- Ændringer i arbejdskapital

= Cash flow fra driften

- CAPEX

= Virksomhedens frie cash flow (FCFF)



Kapitel 3 – Teoretisk baggrund  12 

 
 

I budgetperioden estimeres virksomhedens fremtidige omsætning og operationelle marginer på 

baggrund af strategiske analyser gennem hele den eksplicitte budgetperiode for derved at nå frem 

til virksomhedens FCFF i budgetperioden. I terminalperioden antages det, at virksomheden opnår 

et ’steady state’ niveau, hvor de frie cash flows vokser med den samme stabile vækst i al evighed. 

Beregningen af virksomhedens terminalperiode ovenfor er en fortolkning af Gordons vækstmodel, 

der benyttes til at beregne nutidsværdien af en evigt løbende annuitet med konstant vækst. Gor-

dons vækstmodel opstilles således: 

PV0 = 
Dn*(1+g)

r-g
 (3.3) 

hvor 

Dn = Dividende i periode n 

r = Afkastkravet 

DCF-modellens beregning i terminalperioden er identisk med ovenstående formel med undtagelse 

af, at FCFF benyttes i stedet for dividender, og at afkastkravet betegnes som WACC. 

Når analytikere værdiansætter virksomheder, er de interesserede i at estimere markedsværdien af 

virksomhedens egenkapital (MVE). DCF-modellen benyttes til at estimere virksomhedens samlede 

værdi (EV), hvorfor der, i tilfælde af at virksomheden har optaget gæld, bør foretages en korrektion 

for dette. For gældsatte virksomheder fratrækkes virksomhedens nettorentebærende gæld (NRBG) 

fra EV for at nå frem til et estimat for MVE. NRBG er en betegnelse for summen af virksomhe-

dens rentebærende gæld fratrukket likvide midler, værdipapirer samt andre let omsættelige og ren-

tebærende aktiver, der kan benyttes til at nedbringe gælden. NRBG beregnes på følgende vis: 

NRBGt = Rentebærende forpligtelsert-Rentebærende aktivert (3.4) 

Beregningen af MVE kan derfor i tilfælde af gæld slutteligt opstilles ved følgende formel: 

MVEt = EVt-NRBGt (3.5) 

Ved anvendelse af DCF-modellen til værdiansættelse er det vigtigt, at analytikerne sikrer, at specielt 

kriterie 1 og 2 om præcision og realistiske antagelser er opfyldt, for at opnå en model af høj kvalitet. 

Dette skyldes, at DCF-modellen er en inputafhængig model, hvor analytikeres estimater for vær-

didriverne i budget- og terminalperioden styrer værdien af virksomheden. Modellens kvalitet af-

hænger derfor i høj grad af analytikernes evner til at budgettere korrekte og realistiske estimater 
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for virksomhedens værdidrivere. Betydningen af analytikernes budgetadfærd kan eksemplificeres 

ved følgende tre scenarier: 

Scenarie 1 – Neutral budgetadfærd: 

EV0 = ∑
100

(1+10%)1
+

100

10%-0%
*

1

(1+10%)1
=1.000

n

t=1

 

Scenarie 2 – Optimistisk budgetadfærd: 

EV0 = ∑
150

(1+10%)1
+

180

10%-0%
*

1

(1+10%)1
=1.773

n

t=1

 

Scenarie 3 – Pessimistisk budgetadfærd: 

EV0 = ∑
80

(1+10%)1
+

70

10%-0%
*

1

(1+10%)1
=709

n

t=1

 

I ovenstående eksempel tjener virksomheden historisk DKK 100 hvert år og har ingen vækst, 

hvorfor hele indtjeningen konverteres til FCFF. I alle tre scenarier har virksomheden et afkastkrav 

på 10%. I første scenarie budgetteres der med 0% vækst både i budget- og terminalperioden, hvor-

for virksomhedens EV beregnes til DKK 1.000. I andet scenarie antages en optimistisk budgetad-

færd, hvor der budgetteres et FCFF på DKK 150 i budgetperioden og DKK 180 i terminalperio-

den. Dette har en væsentlig effekt på EV, da virksomhedens værdi i dette scenarie stiger til DKK 

1.773, hvilket er en stigning på 77,3% i forhold til det første scenarie. I tredje scenarie antages der 

derimod pessimistisk budgetadfærd, hvor der budgetteres et lavere niveau for FCFF end historisk 

på DKK 80 i budgetperioden og DKK 70 i terminalperioden. Dette giver en EV på DKK 709, 

hvilket er et fald på 29,1% i forhold til det første scenarie. Hermed ses det, at en manglende kobling 

mellem den historiske og budgetterede performance har en markant indvirkning på virksomhedens 

værdi. Manglende realisme og præcision i analytikeres budgetadfærd kan dermed resultere i en 

værdiansættelse, der er positivt eller negativt biased. Dette studie forsøger i forlængelse heraf at 

klarlægge, hvilke af ovenstående scenarier der er gældende for danske aktieanalytikeres budgetad-

færd, og hvilken indflydelse dette har på kursmålets præcision. 
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KAPITEL 4 
 

DATA 

Dette studie indsamler data på aktieanalytikeres antagelser i budget og terminalperioden fra kandi-

dat- og HD-afhandlinger fra Copenhagen Business School samt aktiekurser fra Capital IQ. I dette 

kapitel vil det anvendte data beskrives, herunder indsamling og behandling af data samt potentielle 

støj- og fejlkilder, der kan påvirke studiets resultater. 

4.1 DATABESKRIVELSE 

Der findes en række finansielle databaser som katalogiserer og opsummerer indtjeningsprognoser 

og analytikeranbefalinger (f.eks. I/B/E/S gennem Thomson Reuters samt Zacks Investment Re-

search). Der er dog intet kendskab til en eksisterende database, som leverer lignende kompilerede 

og katalogiserede data fra analytikerrapporter, der inkluderer kursmål og oplysninger såsom de 

bagvedliggende antagelser (værdidrivere) bag kursmålet og værdiansættelsesmetode. Ambitionen 

for dette studie var derfor oprindeligt at afdække aktieanalytikeres antagelser i budget og terminal-

perioden via adgang til data fra analysehuse i Danmark. Ved en nærmere undersøgelse af datatil-

gængelighed blev det blotlagt, at data ikke var mulig at indhente fra danske analysehuse grundet 

mangel på systematisk arkivering af aktieanalyser tilbage i tiden. Som en alternativ kilde til data på 

danske aktieanalytikeres antagelser i budget- og terminalperioden anvendes kandidat- og HD-af-

handlinger af studerende fra Copenhagen Business School med fokus på værdiansættelse af en 

virksomhed. Det antages hermed at studerende, som skriver en afhandling, hvor en virksomhed 

værdiansættes, kan fungere som proxy for aktieanalytikere. Dette gøres, da det må antages, at de 

studerende, som værdiansætter en virksomhed i deres afsluttende afhandling, foretager samme 
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beregninger og en lige så ekstensiv research på virksomheden, som når en aktieanalyse foretages 

af en professionel aktieanalytiker. Datagrundlaget består af kandidat- og HD-afhandlinger, da ba-

chelorafhandlinger ikke har været tilgængelige at indsamle, ligesom de vurderes at have et for lavt 

akademisk niveau til at kunne erstatte analyser af aktieanalytikere. 

4.2 DATAINDSAMLING OG ICR 

4.2.1 PRIMÆR DATA – AKTIEANALYSER 

Det endelige datagrundlag består af 319 specialeafhandlinger fra Copenhagen Business Schools 

database for studenterafhandlinger publiceret i årene mellem 2008 til 2020. Datagrundlaget bestod 

oprindeligt af 854 afhandlinger baseret på en søgning på ”værdiansættelse af” og ”valuation of”, 

hvoraf stamdata på disse afhandlinger blev hentet ned i et excel-ark fra databasen for studenteraf-

handlinger ved brug af Webscraper.io. Herefter blev der foretaget en grovsortering af afhandlin-

gerne, hvoraf titler indeholdende ”LBO” og/eller ”options” blev valgt fra. Disse afhandlinger an-

sås som værende for komplekse til at kunne foretage en indsamling af de bagvedliggende antagelser 

i budget- og terminalperioden, da en værdiansættelse ved brug af disse metoder skiller sig markant 

ud fra kapitalværdibaserede modeller. Ved en manuel screening blev afhandlinger, som blev sor-

teret fra i grovsorteringen, men som alligevel ansås for relevante ved en nærmere gennemgang, 

tilføjet til datagrundlaget. Eksempelvis afhandlinger som foretager en værdiansættelse ved at an-

vende en kombination af en DCF og optioner, såfremt det har været muligt at identificere DCF‘ens 

antagelser separat.  Ligeledes blev afhandlinger som ikke ansås for relevante og/eller med mangel 

på bilag ekskluderet fra datagrundlaget. 

Som led i at transformere datagrundlaget til et datasæt blev de 319 afhandlinger kodet af seks 

individuelle kodere. Datapunkter i afhandlingerne blev manuelt tastet ind i et Excel ark guidet af 

en kodebog udarbejdet til formålet. Kodebogen blev udformet som en skabelon for kodningen 

for at sikre konsistens i dataindsamlingen og bestod af fem hovedgrupper af variable; Generel 

information om afhandling, Generel virksomhedsinformation, Værdiansættelsesmetode, Finan-

sielle nøgletal og Værdiansættelsesdata. Disse hovedgrupper var yderligere inddelt i specifikke va-

riable, som skulle kodes, eksempelvis hhv. kandidatlinje og køn, etablerings- og børsnoteringsår, 

de meste gængse kapitalværdimodeller og multipler, omsætning, investeret kapital og FCFF samt 

virksomhedsværdi (EV), egenkapitalværdi, aktiekurs, WACC osv. Kodebogen med det fulde ko-

dede datasæt fremgår af bilag A og en specifikation af særlige variable i kodebogen kan ses af bilag 

1.  
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For at kunne monitorere og sikre en høj kvalitet af data, konsensus blandt kodere og kontrollere 

nøjagtigheden af kodningerne blev der både før og efter endt kodning foretaget målinger af Inter-

coder Reliability (ICR). For at understøtte pålideligheden af ICR-analysens endelige resultat, blev 

det besluttet at foretage et yderligere kvalitetstjek af de samlede kodninger ved brug af stikprøver. 

Her blev fem tilfældige afhandlinger fra hver koder tjekket igennem. Hver afhandling blev tjekket 

for mangelfuld kodning af tilgængelige datapunkter samt kodning af forkerte datapunkter. Stikprø-

verne viste signifikante mangler hos en enkelt koder, hvorfor dennes kodninger blev eftertjekket 

yderligere og tilrettet. Derudover har den enkelte koder i tilfælde af tilgængeligt data for terminal-

året skulle kode dette separat for at kunne skelne terminalåret fra resten af budgetperioden ved 

senere analyser. I forbindelse med kvalitetstjekket blev det bemærket, at finansielle nøgletal i ter-

minalåret i visse tilfælde var undladt kodet separat, hvorfor der er foretaget en korrektion af dette 

efter endt kodning for at sikre det højst mulige antal datapunkter på denne variabel. 

Det endelige datasæt 

Da dette studie har fokus på værdiansættelse ved brug af DCF-modellen, er afhandlinger, der ude-

lukkende har anvendt andre værdiansættelsesmodeller end DCF-modellen, yderligere frasorteret 

fra det endelige datagrundlag på 319 afhandlinger. Dette er besluttet for at sikre at modelvalg ikke 

har indflydelse på analysernes resultater. Derudover varierede antallet af datapunkter kodet på 

tværs af alle afhandlinger markant, hvorfor det ansås nødvendigt at sortere yderligere i datasættet 

for at opnå konsistens i antallet af observationer. og de virksomheder som datasættet består af. 

Dette gøres for at skabe en robusthed i analysernes konklusioner både på tværs af historik og 

budget samt nøgletal. Afhandlinger, som ikke indeholdt datapunkter på alle analysens nøgletal, 

herunder CAGR, EBIT-margin, omsætningshastighed og ROIC fra 5 års historik til terminalåret, 

blev derfor yderligere sorteret fra. Den efterfølgende sortering resulterede i det endelige datasæt 

bestående af 123 afhandlinger, som vil danne fundamentet bag dette studies empiriske analyser. 

På trods af at datagrundlaget reduceres med omkring 60%, anses fordelene ved at have et renere 

og mere robust datasæt at opveje den kraftige reduktion i datagrundlaget. De 123 afhandlinger 

fordeler sig på 65 afhandlinger med en budgetperiode på 5-6 år (ekskl. terminalår) og 58 afhand-

linger med over 7 års budgetperiode (ekskl. terminalår). Fordelingen af datasættets 123 afhandlin-

ger på publikationsår, virksomheder samt brancher kan ses nedenfor i tabel 4.1. 
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TABEL 4.1: OPSUMMERENDE STATISTIK PÅ DATASÆTTETS AKTIEANALYSER (EGEN TILVIRKNING) 

 

Ydermere kan deskriptiv statistik på studiets datasæt fordelt på de analyserede nøgletal ses neden-

for i tabel 4.2. Betegnelserne 5 hist., 3 hist, 1 hist. dækker over henholdsvis gennemsnittet af de 

seneste 5, 3 og 1 års historik af det respektive nøgletal. 5Y og 7Y samt TY betegner henholdsvis 

gennemsnittet af 5 og 7 års budgetperiode samt terminalåret. Disse betegnelser anvendes gennem-

gående i den resterende del af studiet. 

TABEL 4.2: DESKRIPTIV STATISTIK PÅ DET ENDELIGE DATASÆT (EGEN TILVIRKNING) 

 

År Andel Branche Andel Antal år Andel Virksomhedsnavn Andel

2020 6% Industri 30% 5 38% Carlsberg A/S 7%

2019 5% Cyklisk forbrug 24% 6 15% Vestas A/S 7%

2018 7% Forbrugsvarer 20% 7 7% Norwegian Air Shuttle ASA 5%

2017 11% Energi 10% 8 4% IC Group A/S 4%

2016 10% Sundhed 7% 9 6% ISS A/S 3%

2015 11% Materialer 3% 10 22% Matas A/S 3%

2014 10% Teknologi 3% 10-15 3% Novo Nordisk A/S 3%

2013 15% Forsyning 2% 15+ 5% Royal Unibrew A/S 3%

2012 8% Chr. Hansen Holding A/S 2%

2011 12% Pandora A/S 2%

2010 4%

2009 2%

I alt 100% 100% 100% 41%

Top 10 virksomhederPublikationsår Branche Antal år i budgetperiode

Opsummerende statistik

Nøgletal ROIC EBIT-margin
Omsætnings-

hastighed

1 hist.

Middelværdi 21,8% 10,1% 2,1

Median 10,9% 9,8% 1,3

Min -177,1% -199,2% -10,0

Max 185,5% 54,7% 18,6

3 hist.

Middelværdi 16% 10,0% 1,4

Median 11% 9,7% 1,4

Min -537% -127,7% -45,4

Max 159% 49,6% 13,7

5 hist.

Middelværdi 21% 9,4% 1,5

Median 12% 9,4% 1,4

Min -283% -127,1% -23,1

Max 431% 40,7% 12,9

5Y

Middelværdi 25% 15,0% 1,9

Median 13% 12,4% 1,4

Min -54% -8,7% -1,3

Max 225% 48,2% 16,5

7Y

Middelværdi 31% 15,4% 2,1

Median 4% 12,4% 1,7

Min 4% 2,7% 0,2

Max 197% 48,6% 7,5

TY

Middelværdi 26% 16,6% 2,0

Median 16% 13,9% 1,4

Min -95% 1,8% -1,9

Max 216% 52,4% 18,0
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4.2.2 SEKUNDÆR DATA – AKTIEKURSER  

Med henblik på at blive i stand til at evaluere præcisionen af aktieanalytikernes kursmål, undersøges 

udviklingen i aktiekursen et år efter værdiansættelsesdatoen. Aktiekurserne hentes fra Capital IQ, 

som er en ledende udbyder af finansiel research data til finansfolk. Platformen indeholder blandt 

andet detaljerede finansielle data på både børsnoterede og private selskaber. Databasen indsamler 

mere end 5.000 individuelle finansielle datapunkter i en samlet database, der dækker 88.000 børs-

noterede selskaber (heraf 50.000 aktive) svarende til 99,9% af den globale markedskapitalisering 

samt over en million private selskaber (S&P Global 2020). Fra databasen hentes 52 ugers høj- og 

lav-aktiekursdata et år efter værdiansættelsestidspunktet via tilhørende Excel plug-in ved hjælp af 

virksomhedernes ticker. Udover aktiekurser hentes selskabernes GICS sektorklassifikation ligele-

des fra Capital IQ for i senere analyser at kunne opdele datasættet på brancheniveau. 

En mindre delmængde af selskaberne i det endelige datasæt er enten blevet opkøbt eller gået kon-

kurs efter værdiansættelsestidspunktet. Det har derfor ikke været muligt at indhente aktiekurser på 

de virksomheder, der er gået konkurs. Ydermere vil aktiekurserne for opkøbte selskaber ikke give 

et retvisende billede af udviklingen i aktiekursen efter værdiansættelsestidspunktet. Af den grund 

frasorteres disse afhandlinger fra analyser hvor aktiekursen anvendes og dermed reduceres data-

sættet for aktiekursanalyserne til 108 afhandlinger. Derudover har det i visse tilfælde været nød-

vendigt at justere kursmålet i aktieanalyserne for at sikre sammenlignelighed med de indhentede 

aktiekurser. Dette er nødvendigt, da visse selskaber har foretaget aktiesplit (både almindelig og 

omvendt split) i 12-månedersperioden efter værdiansættelsestidspunktet. 

4.2.3 ICR - AKTIEANALYSER 

Som tidligere nævnt er kodningen af aktieanalyserne foretaget af seks individuelle kodere, hvilket 

har været en fordel i forbindelse med den mængde data, det har været muligt at indsamle. En 

dataindsamling foretaget af seks individer medfører desuagtet variationer i kodningerne på trods 

af samme fælles retningslinjer i form af kodebogen. Dette sker bl.a. som følge af tilfælde, hvor 

kodningen kræver en koders vurdering, hvilket varierer koderne imellem. Kvaliteten af de analyser 

der kan foretages på baggrund af datasættet, afhænger derfor af kohærens mellem de individuelle 

koderes vurderinger. I forlængelse heraf har det været nødvendigt at benytte et numerisk mål for 

Intercoder Reliability (ICR) for at kunne monitorere og sikre en høj kvalitet af data, konsensus 

blandt kodere og kontrollere nøjagtigheden af kodningerne. 

ICR anvendes både i kvalitativ og kvantitativ research og måler enigheden mellem forskellige ko-

dere, i forhold til hvordan den samme data skal kodes (O’Connor & Joffe, 2020). Popping (1988) 

identificerede 39 forskellige ”enighedsindekser” til kodning af nominelle kategorier, hvoraf de mest 
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almindeligt anvendte metoder er procentvis enighed, Scott’s pi, Cohen’s kappa og Krippendorff’s 

alfa. Der er dog ingen konsensus om en enkelt metode som den bedste. 

Procentvis enighed er simpel og alment benyttet, men kan kritiseres for at være misvisende da den 

ofte overestimerer pålideligheden, idet den ikke tager højde for sandsynligheden for tilfældig enig-

hed som de andre ovenfornævnte metoder (O’Connor & Joffe, 2020). Datagrundlaget består ho-

vedsageligt af finansielle data, og af den grund vurderes tilfældig enighed ikke at have signifikant 

indflydelse på den procentvise enighed, selvom en vis grad af tilfældig enighed kan opstå ved kod-

ning af ikke-finansielle binære variable. Risikoen for tilfældig enighed anses dog for beskeden, da 

datagrundlaget indeholder en relativt lille mængde binære variable. Derfor anvendes den procent-

vise enighed som det numeriske mål for ICR i dette studie, hvilket beregnes som antallet af kor-

rekte datapunkter ud af det totale antal datapunkter. Et eksempel på en beregning af ICR kan ses 

af bilag 2 og alle de foretagne ICR-beregninger kan findes i bilag B. 

Med henblik på at bestemme hvilke datapunkter der er korrekte, anvendes en tilfældig kodning 

som baseline i beregningen af ICR. Dette gøres for at undgå manipulation af ICR, som kan opstå 

ved at vælge den ”mest korrekte” kodning som baseline efter et konsensusprincip. Problematikken 

ved at gøre brug af en tilfældig kodning som baseline er dog i tilfælde, hvor ICR som følge af 

baseline ender med at være lav. I disse tilfælde sker afvigelserne mellem baseline og de resterende 

kodninger på baggrund af mangelfuld eller forkerte data i baseline, hvilket kan eksemplificeres af 

ICR på SOLAR kodningen (se figur 4.1 nedenfor). I dette tilfælde kan det konstateres, at såfremt 

baseline ændres, sker der en markant stigning i ICR fra 77% til 93% som følge af en højere over-

ensstemmelse mellem den nye baseline og de resterende kodninger end den oprindelige baseline. 

For at teste kodebogen inden kodning af det fulde datagrundlag, blev en ICR-analyse på 10 tilfæl-

dige afhandlinger foretaget, hvoraf det blev konstateret at ICR lå på et niveau mellem 71% og 92% 

med en enkelt outlier på 52%. Outlieren skyldtes primært forskelle i mængden af datapunkter kodet 

på tværs af kodere, selvom de kodede datapunkter i høj grad var ens. Efter kodning af det fulde 

datagrundlag blev der foretaget en ICR-analyse på yderligere seks tilfældigt udvalgte afhandlinger, 

én fra hver koders delmængde af datagrundlaget, for at kunne etablere ICR på det fulde datasæt. 

Her kunne der dokumenteres et vedligeholdt højt niveau på ICR mellem 77% og 93%, hvilket 

resulterer i et estimat for den samlede ICR på 81,6% på det endelige datasæt. Fordelingen af ICR 

på de enkelte afhandlinger fra datagrundlaget i ICR-analysen kan ses nedenfor af figur 4.1. 
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FIGUR 4.1: FORDELING AF ICR PÅ DELMÆNGDE AF DATAGRUNDLAGET (EGEN TILVIRKNING) 

Selvom 10-25% af datapunkterne i et datasæt typisk testes i en ICR-analyse, er der ringe enighed i 

litteraturen omkring, hvor stor andelen af et datasæt skal være for at producere et pålideligt skøn 

over ICR (O’Connor & Joffe, 2020). Delmængden af datagrundlaget, som der er udført ICR-ana-

lyse på, er derfor valgt ud fra en betragtning af ressourcebegrænsninger qua datagrundlagets stør-

relse samt det tidsmæssige perspektiv. Her fandtes 16 afhandlinger svarende til 5% af afhandlin-

gerne i datagrundlaget som en passende delmængde at udføre ICR-analyse på. Dertil blev en til-

fældig udvælgelse af delmængden af datagrundlaget til brug for ICR-analysen anvendt, for at sikre 

repræsentativitet for det samlede datasæt. 

For fremgangsmåder, der anvender procentvis enighed eksisterer ingen universelt accepteret tær-

skel for, hvilket niveau af ICR som anses for acceptabelt (O’Connor & Joffe, 2020). Ofte citeres 

dog Landis & Koch (1977), som fortolker en ICR på over 80% som værende betydelig enighed 

samt 81% og 100% som næsten perfekt enighed. Ligeledes finder Neuendorf (2002), at værdier 

over 80% anses som acceptabelt af mange som en tommelfingerregel til fortolkning af ICR-værdier 

(O’Connor & Joffe, 2020). Hermed anses den samlede ICR på 81,6% på det endelige datasæt for 

passabel. På trods af at en ICR på 81,6% anses for acceptabel, afspejler det kun det maksimalt 

mulige niveau af ICR, da ICR-metoden indeholder den svaghed, at koderne på forhånd vidste 

* Lavere antal observationer da enkelte kodere havde konsolideret disse afhandlinger parvist

** Den lave ICR skyldes hovedsageligt at der er store forskelle i mængden af tal som de enkelte kodere hver især har 

fundet. Dé tal, som vi alle har fundet, er i høj grad ens.		
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hvilke opgaver, der skulle regnes ICR på. Pålideligheden af dette estimat forstærkes dog af det 

tidligere nævnte kvalitetstjek i form af stikprøver og de efterfølgende korrektioner. 

4.3 FEJL/STØJKILDER 

4.3.1 FORKERTE DATAPUNKTER KODET 

Analysens resultater er kun så robuste som den underliggende data, der som tidligere nævnt af-

hænger væsentligt af kohærens mellem de individuelle kodere. Når flere individer inkluderes i kod-

ningen af datagrundlaget, øges risikoen for fejl, da koderne kan have forskellige opfattelser af, 

hvordan enkelte datapunkter skal kodes. For at mindske risikoen for fejl, er der, som nævnt i ICR-

afsnittet før den endelige kodning af datagrundlaget, foretaget flere testkodninger. Her er tvivls-

spørgsmål og uoverensstemmelser blevet fremlagt og diskuteret for at sikre, at alle kodere har haft 

samme udgangspunkt for kodning. På trods af dette, har det ikke været muligt at undgå mangler 

eller fejlkodninger i det endelige datasæt, da hver enkelt analyse er unik, hvorfor de enkelte kodere 

har stået overfor uforudsigelige problemer under kodningen. Der kan derfor i det endelige datasæt 

være datapunkter, der enten mangler eller er kodet forkert, hvilket kan have medført et mindsket 

datagrundlag samt være en kilde til støj i analyserne. 

4.3.2 REGNSKABSPRAKSIS OG ANALYTISKE VS. OFFICIELLE OPGØRELSER 

De individuelle virksomheders regnskabspraksis kan ydermere introducere støj i visse analyser, da 

nøgletal på tværs af forskellige virksomheder kan være svære at sammenligne. Eksempelvis påvir-

kes EBIT af virksomhedens regnskabspraksis. Forskelle i regnskabspraksis selskaberne imellem 

påvirker derfor analysernes resultater i de tilfælde, hvor der foretages opsummerende konklusioner 

om udviklingen i niveauet af det respektive nøgletal på tværs af historik og budgetperiode. På 

tilsvarende vis vil analysens resultater være påvirket af at de historiske nøgletal i visse tilfælde er 

kodet fra de officielle opgørelser, hvorimod de budgetterede nøgletal er kodet på baggrund af en 

analytisk opgørelse. Denne støj opstår som følge af at analytikere i visse tilfælde ikke har opstillet 

de historiske tal i analytisk form mere end et år tilbage i tid og det derfor blev besluttet at prioritere 

at kode de tal, hvor historikken gik længst tilbage i tid. Hermed vil afvigelserne mellem historikken 

og budgetperioden ikke nødvendigvis afspejle de ”sande” afvigelser, såfremt alle nøgletal var op-

gjort på samme vis. Denne problematik blev dog søgt imødekommet ved at kode en variabel (1/0) 

tilhørende det respektive nøgletal, hvoraf det skulle fremgå, hvorvidt det var opgjort i analytisk 

form, eller der var foretaget justeringer i nøgletallet. Som en konsekvens af at dette ofte vil være 

en vurderingssag for den enkelte koder, har det ikke været muligt at anvende denne variabel til at 

sortere datasættet på, da der ikke har været enighed omkring kodningen af variablen. 
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4.3.3 UOVERENSSTEMMENDE FINANSIELLE NØGLETAL 

I forlængelse af ovenstående kan det ligeledes nævnes, at der har været flere afhandlinger, som har 

indeholdt uoverensstemmende datapunkter i datagrundlaget. Heri ligger, at det samme datapunkt 

i datagrundlaget har varieret på tværs af bilag, figurer og tabeller i afhandlingen på trods af, at de 

opgøres på samme måde. Dette kan være en væsentlig kilde til støj i det endelige datasæt og efter-

følgende analyser, da det i visse tilfælde har været vanskeligt at identificere, hvorvidt det kodede 

data har dannet grundlag for værdiansættelsen. Mangel på konsistens i datapunkterne i de enkelte 

afhandlinger kan ligeledes bidrage til et fejlbehæftet værdiestimat i afhandlingen, der dermed støjer 

i analysernes endelige resultater. 

Som følge af at flere afhandlinger har indeholdt uoverensstemmende datapunkter i datagrundlaget, 

har den enkelte koder, som nævnt i afsnit 4.2.3, skulle vurdere hvilke datapunkter, der har været 

de korrekte at kode. Ved vurderingssager er kodningen blevet eksponeret for kodernes egne sub-

jektive vurderinger, hvilket kan have introduceret bias fra koderne i datasættet. Dette kan ligeledes 

være en kilde til støj i den videre analyse, idet kodernes subjektive vurderinger har påvirket data-

punkterne i datasættet. Omfanget af vurderingssager og afhandlinger med uoverensstemmende 

finansielle nøgletal er vanskeligt at vurdere, hvorfor det ikke har været muligt at anslå, hvilken 

indflydelse det har på analysernes resultater. 

4.3.4 MISREPRÆSENTATION AF BRANCHER OG INDBYRDES SAMMENLIGNELIGHED 

Generelt er der en misrepræsentation af de forskellige brancher i dette studie, hvilket fremgår ty-

deligt af tabel 4.1 i afsnit 4.2.1, da brancherne Kommunikationsservice og Finans slet ikke er re-

præsenteret i datasættet samt at f.eks. Forsyning kun repræsenteres af to virksomheder, mens In-

dustri repræsenteres af 37. Dertil er selskaberne inden for den enkelte branche ikke nødvendigvis 

sammenlignelige, da virksomhederne kan have vidt forskellige forretningsmodeller. Eksempelvis 

falder både Tesla Inc. og Netflix A/S indenfor branchen Cyklisk forbrug, til trods for at disse 

virksomheder servicerer meget forskellige markeder samt adskiller sig markant på deres forret-

ningsmodeller. Dermed mindskes sammenligneligheden af selskaberne indenfor en branche, hvil-

ket naturligvis påvirker analyseresultaterne på brancheniveau. 

4.3.5 REALOPTIONER OG SCENARIEANALYSE VÆRDIESTIMATER 

Som det nævnes i afsnit 4.2.1, kodes DCF‘ens antagelser separat, såfremt der er foretaget en vær-

diansættelse hvor DCF anvendes i en kombination med eksempelvis realoptioner. I forlængelse 

heraf blev det derfor ligeledes det kursmål, som analytikere opnår udelukkende på baggrund af 

DCF-værdiansættelsen, som kodes for at sikre sammenlignelighed mellem nøgletal og kursmål i 



Kapitel 4 – Data  23 

 
 

de videre analyser. Hertil blev det endvidere besluttet, at såfremt analytikere havde estimeret kurs-

målet som et sandsynlighedsvægtet gennemsnit af flere scenarier, herunder et pessimistisk-, opti-

mistisk- og basecase-scenarie, så var det basecase scenariet både på kursmål og nøgletal, der skulle 

kodes. Såfremt at overensstemmelse mellem nøgletal og kursmål skulle tilsikres ville kodning af 

det sandsynlighedsvægtede kursmål være betinget af tidskrævende beregninger af de sandsynlig-

hedsvægtede nøgletal, da disse konsekvent var opgivet separat for hvert scenarie. Af den grund 

blev det besluttet at kode basecase-scenariet, da det ligeledes i høj grad var det scenarie, som blev 

tillagt højst sandsynlighed af analytikere, hvorfor det ansås som værende et tilstrækkelig repræsen-

tativt estimat for virksomhedens underliggende værdi. At det udelukkende er DCF-modellens eller 

basecase-scenariets nøgletal og kursmål, der er kodet, selvom alternative modeller og andre scena-

rier ligeledes bidrager til analytikers endelige kursestimat, vil naturligvis introducere bias i analyser, 

hvor der foretages en vurdering af analytikeres budgetadfærd. I disse analyser vil det ”sande” kurs-

mål samt bagvedliggende antagelser for virksomhedens underliggende værdi ikke være indfanget i 

det kodede kursmål samt nøgletal. 

4.3.6 STEADY STATE 

Den årlige vækstrate mellem omsætningen i det sidste år af den eksplicitte budgetperiode og ter-

minalåret afviger i flere aktieanalyser fra den anvendte terminalvækst i beregningen af terminalledet 

(se bilag 3). Disse to burde i teorien være ens, såfremt steady state-antagelsen skal være opfyldt. 

Da det af bilag 3 kan observeres, at de to estimater i størstedelen af aktieanalyserne ikke er ens, 

kan det hermed konkluderes, at analytikerne i høj grad ikke opfylder steady state-antagelsen. Dette 

kan introducere støj i det endelige værdiestimat, som følge af at terminalværdien ofte udgør en 

betydelig andel af virksomhedens samlede værdi, og dermed påvirke resultaterne af dette studies 

analyser på analytikeres kursmålspræcision (Berkman, Bradbury & Ferguson, 2000; Copeland, Kol-

ler & Murrin, 2000; Buus, 2007).  
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KAPITEL 5 
 

METODE 

I det følgende kapitel vil de videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser bag dette studie præ-

senteres. Herunder vil det videnskabsteoretiske udgangspunkt og den metodiske tilgang til den 

empiriske analyse, som anvendes til at besvare forskningsspørgsmålet beskrives. Der vil anvendes 

en række tilgange, der centrerer sig omkring den historiske performance som benchmark til en 

vurdering af aktieanalytikeres budgetadfærd. 

5.1 VIDENSKABSTEORISK UDGANGSPUNKT 

Dette studie tager videnskabsteoretisk afsæt i det kritisk rationalistiske paradigme, hvor der i over-

ensstemmelse med paradigmets epistemologiske præmis foretages en kritisk empirisk afprøvning 

af studiets logisk opstillede hypoteser baseret på eksisterende litteratur og empiriske undersøgelser 

(Holm, 2018, s.51). Studiet bygger ligeledes på den kritisk rationalistiske, ontologiske anskuelse af 

virkeligheden, som værende realistisk, hvor aktieanalytikeres antagelser i budget og terminalperio-

den eksisterer uafhængigt af vores videnskabelige iagttagelse af disse (Holm, 2018, s.52). Idealet er 

ikke at nå frem til den definitive sandhed ved at bevise tesen via induktion og verifikationisme som 

i positivismen (Holm, 2018, s.46). Tværtimod stræbes der efter at afløse eller viderebygge på alle-

rede eksisterende litteratur og studier, som viser sig utilstrækkelige gennem anvendelsen af falsifi-

kationisme. Som følge af det netop nævnte søger dette studie således at bidrage til at blive klogere 

på aktieanalytikers budgetadfærd og kursmålspræcision. Det er dog væsentligt at pointere at dette 

studie ikke forsøger at finde frem til et definitivt resultat omkring aktieanalytikeres budgetadfærd 
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og kursmålspræcision, men derimod at bidrage med ny viden underlagt studiets empiriske grund-

lag. 

5.2 METODISK TILGANG 

Da dette studie bevæger sig indenfor et kritisk rationalistisk videnskabsteoretisk paradigme, er det 

naturligt, at det er den videnskabelige metodeforståelse falsifikationisme, som er en deduktiv me-

todisk fremgangsmåde, som anvendes til at besvare dette studies forskningsspørgsmål. Dette stu-

die fremstiller en tese omkring, at analytikere er positivt biased i deres antagelser i budget- og 

terminalperioden, når de værdiansætter selskaber i forbindelse med aktieanalyser, og at denne bud-

getadfærd har en effekt på kursmålets præcision. Denne tese varetager funktionen, som dette stu-

dies kvalificerede gæt på en forklaring af virkelighedens forhold omkring aktieanalytikeres budget-

adfærd og kursmålspræcision. Derudfra deduceres de af afsnit 1.2 præsenterede underspørgsmål, 

som underkastes en empirisk efterprøvning gennem anvendelse af kvantitativ data på aktieanalyti-

keres antagelser i budget og terminalperioden samt kursmål fra CBS-studerendes specialeafhand-

linger. Disse underspørgsmål forsøges belyst gennem statistiske analyser at dette studies data som 

bidrager til at bestemme gyldigheden og troværdigheden af dette studies fremstillede påstande. 

Således anvender dette studie en kvantitativ metode til at besvare forskningsspørgsmålet. 

5.4 VALG AF VÆRDIDRIVERE 

I forbindelse med at klarlægge hvilken budgetadfærd der er gældende blandt aktieanalytikere, er 

det nødvendigt at afdække, hvad det er der driverværdien af en virksomhed. Driverne bag værdi-

skabelsen i en virksomhed forsøges illustreret ved figur 5.1 nedenfor. Som det blev understreget i 

afsnit 3.1.1, er virksomhedens frie pengestrømme en inputvariabel i en DCF-værdiansættelse, som 

har stor betydning for virksomhedens værdi. Virksomhedens afkast på den investerede kapital 

(ROIC) og omsætningsvæksten bestemmer sammen, hvordan omsætning konverteres til frie pen-

gestrømme (og indtjening) (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.141). For at skabe værdi er 

det dog en betingelse, at virksomhedens ROIC er højere end virksomhedens WACC (Petersen, 

Plenborg & Kinserdal, 2017, s.144). Det er derfor spredningen mellem ROIC og WACC sammen 

med væksten i omsætningen, der er de afgørende drivere bag virksomheds værdi. Som nævnt i 

afgræsningen vil dette studie ikke fokusere på WACC, hvorfor denne ikke dekomponeres yderli-

gere i nedenstående figur. 
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FIGUR 5.1: VÆRDISKABELSE  

(EGEN TILVIRKNING PÅ BAGGRUND AF PETERSEN, PLEBORG & KINSERDAL, 2017, S.141) 

Værdiskabelsen i en virksomhed kommer oftest af virksomhedens driftsaktiviteter, hvorfor en 

analyse af rentabiliteten af disse er essentiel. Rentabiliteten af et selskabs driftsaktiviteter kan måles 

som afkastet på den investerede kapital. ROIC er et bedre mål for virksomhedens rentabilitet på 

driften end nominelle mål for indtjeningen på driften (EBIT og NOPAT), da den tager højde for 

den investerede kapital (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.142). Et værktøj til at forstå og 

nedbryde værdiskabelsen i en virksomhed, herunder ROIC, er DuPont-modellen. Som det kan ses 

af figur 5.2 nedenfor, dekomponerer DuPont-modellen ROIC i virksomhedens indtjeningsevne 

og kapitalbinding. 

 

FIGUR 5.2: ROIC DUPONT-MODEL (EGEN TILVIRKNING UD FRA PETERSEN, PLENBORG & 

KINSERDAL, 2017, S.141) 
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Indtjeningsevnen måles ved virksomhedens EBIT-margin og er et udtryk for forholdet mellem 

virksomhedens indtægter og omkostninger. Den viser dermed, hvor god virksomheden er til at 

skabe profit på kernedriften. EBIT-marginen påvirkes, som det kan ses af figur 5.2 ovenfor, af 

udviklingen i omkostninger til blandt andet produktion, markedsføring, distribution osv. Omsæt-

ningen er påvirket af blandet andet markedsandel og vækst. Kapitalbindingen i virksomheden må-

les ved omsætningshastigheden på den investerede kapital og repræsenterer hvor effektiv virksom-

heden er til at skabe omsætning på den kapital, der er investeret i virksomhedens kernedrift. Den 

påvirkes blandt andet af virksomhedens tilgodehavender, og af hvor mange penge virksomheden 

har bundet i langfristede aktiver samt i sit lager. 

På baggrund af ovenstående, fokuserer dette studie på de to centrale værdidrivere; ROIC og om-

sætningsvækst i analysen af analytikeres budgetadfærd. For yderligere at kunne forklare hvad der 

driver analytikeres budgetadfærd på ROIC, dekomponeres analysen af denne på EBIT og omsæt-

ningshastigheden på den investerede kapital. 

Omsætningsvæksten beregnes som den årlige vækstrate i omsætningen (CAGR): 

CAGR(t0,tn)= (
Nettoomsætning

tn

Nettoomsætning
t0

)

1
tn-t0

-1 (5.1) 

 

Nøgletallene bag ROIC vil i det følgende opgøres på før skat-basis qua argumentationen i opga-

vens afgræsning. Ydermere anvendes ultimo tal på den investerede kapital med det formål at så 

mange aktieanalyser som muligt kan inkluderes i datasættet når omsætningshastigheden og ROIC 

skal beregnes historisk. 

ROIC beregnes som 

ROICt = 
EBITt

Investeret kapitalt
 = EBIT-margint * Omsætningshastighedt (5.2)  

EBIT-marginen beregnes 

EBIT-margint = 
EBITt

Nettoomsætning
t

 (5.3) 

Omsætningshastigheden på den investerede kapital beregnes 

Omsætningshastighedt = 
Nettoomsætning

t

Investeret kapitalt
 (5.4) 
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5.5 VURDERING AF BUDGETADFÆRD 

Som nævnt ovenfor er virksomhedens frie pengestrømme i budget- og terminalperioden udslags-

givende for virksomhedens værdi. Proforma-opgørelser udgør fundamentet bag budgetteringen af 

virksomhedens fremtidige pengestrømme, der anvendes som input i en DCF-værdiansættelse. Det 

er derfor af afgørende betydning at udsætte proforma-opgørelser for en kritisk vurdering af realis-

men i analytikeres antagelser bag estimaterne i disse. 

5.5.1 HISTORISK PERFORMANCE SOM BENCHMARK 

Et budget kan udsættes for effektiv kritik ved at anvende virksomhedens historiske performance 

som benchmark (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.278-283). I denne metode sammenlignes 

analytikeres forventninger til virksomhedens fremtidige performance med den nuværende og hi-

storiske performance. Det anbefales af Petersen, Plenborg & Kinserdal (2017), at man i sin bud-

getkritik blandt andet fokuserer på de i afsnit 5.4 nævnte to centrale værdidrivere; ROIC og om-

sætningsvækst. Nedenfor beskrives hvordan de to værdidrivere skal vurderes i forhold til den hi-

storiske performance. 

Omsætningsvæksten er en central værdidriver, som det er essentielt at estimere med så stor præci-

sion som muligt. Dette skyldes at budgetteringen af de resterende værdidrivere ofte er direkte eller 

indirekte relateret til omsætningen. Omsætningsvæksten kan dermed have signifikant indflydelse 

på virksomhedens værdi og analytikere bør derfor dedikere betydelig tid til at skaffe evidens til at 

understøtte de valgte vækstrater (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.284). Væksten i omsæt-

ningen anses ofte at have begrænset stabilitet i perioder med meget høj eller lav vækst. Typisk 

følges disse perioder af konvergens mod mere normale langsigtede gennemsnitlige vækstrater (Pe-

tersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.198). Når virksomhedens vækst skal vurderes på langt sigt i 

terminalperioden, må der tages højde for den begrænsning, at en virksomhed over lang tid ikke 

kan producere overnormale vækstrater i forhold til den globale økonomi, som ofte ligger på mel-

lem 2-4% årligt (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.198). I mange tilfælde overestimerer sel-

skaber deres fremtidige vækst samt kombinerer dette med forbedrede indtjeningsmarginer, hvilket 

synes urealistisk, da vækst er omkostningstungt, fordi det ofte kræver investeringer i blandt andet 

langfristede aktiver (Petersen, Plenborg & Kinserdal, s.184+279). Derfor er det formålstjenligt at 

benytte væksten i den generelle økonomi som sammenligningsgrundlag for den budgetterede om-

sætningsvækst. 
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Antager man et stabilt konkurrencemiljø anses en budgettering af ROIC i den eksplicitte budget-

periode som værende realistisk såfremt marginen ligger indenfor det samme interval, der ses af den 

historiske udvikling (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.279). Terminalperiodens estimater 

bør afspejle et niveau omkring gennemsnittet af det historiske udgangspunkt for at anses som 

værende realistisk. Ligeledes skal der i budgetteringen af marginer tages højde for, hvor virksom-

heden befinder sig i sin cyklus, da mange industrier er cykliske, og marginerne varierer alt afhængigt 

af cyklus. Det er derfor essentielt, at disse nøgletal budgetteres med udgangspunkt i et normaliseret 

niveau for at ikke at afspejle toppen eller bunden men midtpunktet i et selskabs forretningscyklus 

(Koller et al., 2015, s.250). Budgetterer analytikere langt over eller under virksomhedens historiske 

performance, anses budgetteringen som værende henholdsvis optimistisk eller pessimistisk, med-

mindre der kan fremlægges overbevisende indicier for den budgetterede performance (Petersen, 

Plenborg & Kinserdal, 2017, s.279). 

Den historiske performance anvendes som udgangspunkt for analysen af budgetadfærden, fordi 

den gør det muligt at kvantificere og dermed foretage generelle konklusioner på baggrund af stu-

diets datasæt. Som et mål for den historiske performance anvender dette studie det seneste histo-

riske år og et gennemsnit af de seneste tre og fem historiske år. Som følge af datasættets begræns-

ninger har det ikke været muligt at anvende et historisk gennemsnit, der går længere tilbage i tid 

end de seneste fem historiske år. Når analytikeres budgetadfærd skal vurderes med udgangspunkt 

i den historiske performance, anvendes gennemsnittet af de seneste tre og fem historiske år for at 

sikre, at der sammenlignes med et normaliseret niveau. Det seneste historiske år afspejler derimod 

et øjebliksbillede af virksomhedens performance og kan derfor ikke anvendes som et mål for et 

normaliseret niveau i vurderingen af analytikeres budgetadfærd. Analyserne af analytikeres budget-

adfærd vil dog stadig præsenteres i forhold til det seneste historiske år, men vil ikke påvirke dette 

studies konklusioner om aktieanalytikers budgetadfærd med udgangspunkt i historikken. 

En væsentlig antagelse bag metoden hvor den historiske performance anvendes som benchmark 

til at vurdere realismen af et budget er, at selskabet igennem analyseperioden ikke ændrer karakter 

eller størrelse. Det kan derfor være problematisk at benytte den historiske performance som 

benchmark, hvis selskabet har ændret væsentlig karakter gennem analyseperioden, da sammenlig-

ningsgrundlaget dermed ikke er ens. Ydermere er brugen af historikken som benchmark også på-

virket af, at eksterne faktorer kan influere det historiske niveau. Hvis det historiske udgangspunkt 

er ekstraordinært højt eller lavt, kan dette have en indirekte effekt på analysens konklusioner om 

analytikernes budgetadfærd, hvilket dermed introducerer et element af støj i analyserne. På trods 

af disse svagheder benyttes metoden som nævnt ovenfor i dette studie, da metoden giver en unik 
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mulighed for at analysere og foretage generelle konklusioner på baggrund af det indsamlede data-

sæt. 

5.5.2 ALTERNATIVE METODER 

En alternativ metode til at udsætte et budget for effektiv kritik, er en kvalitativ vurdering af det 

analytiske arbejde samt den supporterende dokumentation bag centrale antagelser i proforma-op-

gørelserne, som påvirker virksomhedens pengestrømme og risikoprofil (Petersen, Plenborg & Kin-

serdal, 2017, s.280). Ved benyttelse af denne metode kræves der en subjektiv stillingtagen til, hvor-

vidt analytikernes argumentation kan retfærdiggøre de centrale antagelser i budgettet, samt at den 

enkelte aktieanalyse analyseres for sig. Grundet dette studies omfang har det ikke været muligt at 

foretage en analyse af hver aktieanalyse enkeltvis, hvorfor denne metode ikke benyttes. 

Derudover kan konsensusestimater også anvendes til at vurdere realismen i analytikeres budget-

estimater. Hermed ville den enkelte aktieanalyses budgetestimater vurderes op mod, hvad der ude 

i markedet vurderes at være konsensus omkring. Dog er svagheden ved denne metode, at analyti-

kerne bag konsensusestimatet selv kan være biased. 

Slutteligt kan der ligeledes foretages en ex-post evaluering af realismen i et budget ved at sammen-

ligne de estimerede budgettal med virksomhedens realiserede tal. Ulempen ved denne metode er, 

at der kun kan foretages en vurdering af realismen af budgetestimaterne, når året er realiseret. Som 

det kan ses i figur 4.1 er 28% af aktieanalyserne udgivet i 2017 eller senere, hvorfor en større andel 

af disse analysers budgetperiode og terminalår endnu ikke er realiseret. Dermed ville en stor andel 

af datagrundlaget ikke kunne analyseres ved benyttelse af denne metode. Ydermere opstår der 

elementer af støj, når budgetterede tal skal sammenlignes med realiserede tal som følge af analyti-

keres brug af analytiske opgørelser. I studiets datasæt budgetterer analytikerne generelt på bag-

grund af reformulerede analytiske opgørelser, hvor der er justeret for visse poster. Dette skaber 

støj, når der skal sammenlignes med realiserede tal fra finansielle databaser, da der her ofte vil 

opstå uoverensstemmelser mellem opgørelsen af de finansielle nøgletal i forhold til analytikeres 

budgetterede tal. Af de nævnte grunde benytter dette studie sig ikke af realiserede tal til at analysere 

aktieanalytikeres budgetadfærd. 

5.6 MÅLING AF KURSMÅLSPRÆCISION 

Som beskrevet i afsnit 4.2.2, består datasættet af 108 aktieanalyser, hvor der udover analytikeres 

kursmål og selskabets faktiske aktiekurs på værdiansættelsesdatoen er indhentet 52-ugers høj- og 

lav-aktiekursdata et år efter værdiansættelsestidspunktet via databasen Capital IQ. Formålet med 
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analysen af aktieanalytikernes kursmål er at belyse sammenhængen mellem analytikernes aktiean-

befaling og præcisionen i deres kursmål med analytikernes budgetadfærd. For at kunne undersøge 

sammenhængen med analytikernes aktieanbefaling, er det implicitte afkast på den enkelte aktieana-

lyse beregnet som den procentvise forskel mellem analytikers kursmål og den faktiske aktiekurs: 

Implicit afkast (IA) = 
Kursmål

Faktisk aktiekurs på udgivelsestidspunktet (FA)
-1 (5.5) 

Denne forskel giver en indikation af det afkastpotentiale analytikerne vurderer aktien har i forhold 

til den faktiske aktiekurs på værdiansættelsesdatoen. På baggrund af forskellene mellem kursmålet 

og den faktiske aktiekurs klassificeres aktieanalyserne som henholdsvis en køb-, hold- eller salgs-

anbefaling. Aktiekursanbefalingerne klassificeres med udgangspunkt i de af figur 5.3 nedenfor gæl-

dende grænser fastsat af Danske Bank Markets: 

 

FIGUR 5.3: IMPLICIT AFKAST OG AKTIEANBEFALING (EGEN TILVIRKNING, DANSKE BANK, U.Å) 

Efter klassifikation af aktieanalysernes anbefaling beregnes den procentvise andel af aktieanaly-

serne, hvor kursmålene opnås og ikke opnås. Metoden som anvendes til at bestemme hvornår et 

kursmål er opnået og ikke er opnået tager udgangspunkt i Kerl (2011), og kan illustreres grafisk 

ved figur 5.4 nedenfor. 

 

FIGUR 5.4: GRAFISK ILLUSTRATION AF KURSMÅL OPNÅELSE (EGEN TILVIRKNING, KERL (2011)) 
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Før købsanbefalinger (positivt implicit afkast) opnås kursmålet, hvis den realiserede efterfølgende 

aktiekurs (52-ugers høj = Pmax) er lig med eller er højere end det fastsatte kursmål (tilfælde 1). For 

holdanbefalinger forventes der ifølge Bradshaw (2002) generelt et svagt positivt afkast, selvom 

forskellen mellem den faktiske aktiekurs og kursmålet ikke er stor nok til at resultere i en købsan-

befaling. Holdanbefalingernes kursmål vurderes derfor som opnået, såfremt den realiserede aktie-

kurs (Pmax) er højere end kursmålet, men ikke overstiger et afkast på mere end 10% fra det faktiske 

kursmål (tilfælde 1, hvor 
Pmax

FA
<10%). For salgsanbefalingerne (negativ implicit afkast) opnås kurs-

målet, hvis den realiserede aktiekurs (52-ugers lav = Pmin) er lig med eller lavere end analytikers 

kursmål (tilfælde 4). Slutteligt beregnes afvigelsen mellem den realiserede aktiekurs og kursmålet 

for de analyser, hvis kursmål ikke er opnået som: 

FejlmarginKM = 
Pmax  ∨ min 

KMt

-1 (5.6) 

 

Afvigelsen mellem den realiserede aktiekurs (52-ugers høj/lav) og kursmålet defineres som fejl-

marginen på kursmålet. Således betegner fejlmarginen hvor meget kursmålet skal justeres med for 

at aktieanalysens kursmål opnås på baggrund af den realiserede aktiekurs (52-ugers høj/lav). 

5.7 STATISTISKE METODER 

Igennem studiets analyser anvendes en række hypotesetests for at kunne foretage en empirisk 

undersøgelse af det opstillede forskningsspørgsmål. De primære statistiske metoder, der benyttes 

til at udføre hypotesetest, er t-tests, ikke-parametriske tests (Wilcoxon) og OLS-regressioner (Or-

dinary Least Squared). Disse vil blive beskrevet i det følgende afsnit.  

5.7.1 HYPOTESETEST 

Den primære undersøgelse i dette studie omhandler, hvorvidt aktieanalytikeres antagelser i den 

eksplicitte budgetperiode og terminalperioden adskiller sig fra det historiske niveau på de respek-

tive nøgletal. På de valgte værdidrivere testes derfor om de budgetterede niveauer er signifikant 

forskellige fra det historiske sammenligningsgrundlag. Der testes både på middelværdi (t-test) og 

median-værdier (Wilcoxon). En signifikant positiv forskel indikerer, at der for værdidriverene bud-

getteres et højere niveau end det historiske (optimisme), hvorimod en signifikant negativ forskel 

indikerer et lavere budgetteret niveau (pessimisme). Ved regression undersøges ved hypotesetest 

om koefficienterne i modellen er statistisk signifikante forskellig fra 0 og dermed om de historiske 

niveauer kan forklare analytikeres budgetterede niveau. 



Kapitel 5 – Metode  33 

 
 

Ved hypotesetest opstilles altid to afhængige hypoteser, betegnet som nulhypotesen (H0) og den 

alternative hypotese (HA). Nulhypotesen danner rammen for den påstand, der søges undersøgt, 

mens den alternative hypotese repræsenterer analysens resterende udfald (Newbold et al. 2013, s. 

347). Som nævnt benytter dette studie sig blandt andet af hypotesetests til at undersøge analytikeres 

budgetadfærd. Ved disse tests kan hypoteserne opstilles som følger: 

H0: Budgetteret niveau - Historisk niveau = 0 

HA: Budgetteret niveau - Historisk niveau ≠ 0 

Dette betegnes som en to-sidet test, da både Budgetteret niveau > 0 og Budgetteret niveau < 0 er 

omfattet af den alternative hypotese. For at H0 kan afvises, skal der være statistisk signifikans for, 

at de testede niveauer er forskellige fra hinanden. Generelt vil dette studie klassificere modellernes 

resultater som værende statistisk signifikante, hvis resultatet er signifikant på et 95% niveau, med-

mindre andet er angivet. Til at udføre hypotesetestene i studiets forskellige analyser benyttes som 

nævnt t-test, Wilcoxon test og OLS regressioner. Disse forklares nedenfor. 

5.7.1.1 TEST AF MIDDELVÆRDIER - T-TEST 

For at teste ovenstående hypoteser sammenlignes middelværdierne mellem to stikprøver ved at 

anvende en parret t-test. Forudsætningen for at kunne benytte denne test er, at de to stikprøver 

der sammenlignes, er lige store, og at observationerne kan parres naturligt stikprøverne imellem. 

For at denne forudsætning er opfyldt, er datasættet indsamlet så antallet af observationer er kon-

stant for alle de perioder, der sammenlignes, som nævnt i afsnit 4.2.1. For t-tests med to stikprøver 

indeholdende middelværdier x̅  og y̅  testes hypoteserne ud fra nedenstående fremgangsmåde 

(Newbold et al. 2013, s. 394): 

Først beregnes den fælles varians for stikprøverne ved: 

sp
2=

(nx-1)sx
2+(ny-1)sy

2

(nx+ny-2)
 (5.7) 

Dernæst opstilles hypoteserne som følger: 

H0: x̅ - y̅ = 0 

HA: x̅ - y̅ ≠ 0 

H0 kan afvises hvis følgende kan påvises: 



Kapitel 5 – Metode  34 

 
 

x̅-y̅

√
sp

2

nx
+

sp
2

ny

<-tnx+ny-2,α/2  ∨  
x̅-y̅

√
sp

2

nx
+

sp
2

ny

>tnx+ny-2,α/2  

(5.8) 

Da der i datasættet optræder et større antal væsentlige outliere, kan repræsentativiteten af resulta-

terne fra disse tests være kraftigt påvirket af disse. For at sikre repræsentative resultater benyttes 

Wilcoxon z-test på medianer derfor i stedet som udgangspunkt i analysen af aktieanalytikeres bud-

getadfærd. Denne metode beskrives nedenfor. 

5.7.1.2 TEST AF MEDIANER - WILCOXON 

Udover at sammenligne middelværdier vil dette studie ligeledes sammenligne median-værdier mel-

lem to grupper ved at anvende Wilcoxon-test. Forudsætningerne for at anvende denne test er som 

ved brug af t-test, at der foreligger to lige store stikprøver, samt at disse to stikprøver kan parres 

naturligt. Derudover er det en forudsætning, at der ikke optræder ”ties” (numerisk identiske diffe-

rencer mellem de to stikprøver, som tildeles samme rang). Denne forudsætning er dog ikke rele-

vant, da der ikke findes identiske differencer mellem to stikprøver i nogen af studiets analyser på 

median-værdier.  

Følgende fremgangsmåde benyttes til at beregne Wilcoxon test-størrelsen: 

1. De parvise differencer mellem stikprøverne beregnes 

2. Den absolutte værdi af differencerne rangordnes 

3. Summen af rangnumrene opgøres individuelt for de positive og negative differencer 

4. Beregningen af test-størrelsen foretages efter nedenstående formler (Newbold et al. 2013, 

s. 624-625) 

Når antallet af differencer forskellig fra nul i stikprøven er tilstrækkelig stor (n>20), kan en nor-

malfordeling anvendes som en approksimation af fordelingen af Wilcoxon test-størrelsen. Under 

nulhypotesen, at stikprøvernes differencer er centreret omkring nul, er test-størrelsen tilnærmel-

sesvist normalfordelt med middelværdi og varians: 

E(T) = x̃T = 
n(n+1)

4
 (5.8) 

 

Var(T) = sT
2  = 

n(n+1)(2n+1)

24
 (5.9) 
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For tilstrækkelige store stikprøver kan fordelingen af den tilfældige variabel Z approksimeres ved 

en standard normalfordeling hvor: 

Z = 
T - x̃T

sT

 (5.10) 

Når antallet n af differencer forskellig fra nul i stikprøven er tilstrækkelig stor (n>20) og 𝑇 er den 

observerede værdi af Wilcoxon test-størrelsen, har de følgende tests et signifikansniveau på 𝛼 og 

hypoteserne opstilles som følger: 

H0: x̃ - ỹ = 0 

HA: x̃ - ỹ ≠ 0 

 Nulhypotesen for en to-sidet test afvises hvis: 

T - x̃T

sT

 < -zα/2 (5.10) 

 

5.7.1.3 OLS REGRESSION 

Slutteligt benyttes der i studiets empiriske analyser OLS-regressioner for at kunne forklare sam-

menhænge i analytikernes budgetadfærd. OLS fremgangsmåden er den mest benyttede metode til 

at finde lineære sammenhænge mellem datapunkter og danner endvidere grundlaget for adskillige 

økonomiske analyser (Newbold et al. 2013, s. 418). OLS-regressionen er en klassisk lineær regres-

sionsmodel, der beskriver sammenhængen mellem den afhængige variabel, y, og en eller flere for-

klarende variable, x. I dette studie benyttes både simpel lineær regression og multipel regression 

som henholdsvis kan opskrives ved formel 5.11 og 5.12: 

y
i
=β

0
+β

1
x1i+εi (5.11) 

 

y
i
=β

0
+β

1
x1i+β

2
x2i+…β

k
xki+εi (5.12) 

Hvor x1i, x2i, … ,xki betegner de forklarende variable og koefficienterne β
1
,β

2
,…β

k
xki er de para-

metre, der kvantificerer hvor stor en effekt de enkelte forklarende variable har på y. 

Validiteten af resultaterne der opnås ved brug af OLS-regressioner, er betinget af at visse antagelser 

er opfyldt. Antagelserne er opstillet nedenfor. 

• Linearitet: Der er en lineær sammenhæng mellem variablene 
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• Normalitet: εi er uafhængig af xi og normalfordelt med middelværdi 0 for alle i=1, ..., n 

• Homoskedasticitet: εi har konstant varians σ2 for alle i = 1,...,n 

• Uafhængighed: εi er uafhængig af εj  for alle j≠ i for alle i = 1,...,n 

• Multikollinearitet (kun multipel regression): En kovariat må ikke være en linearkom-

bination af en anden kovariat 

For at sikre validiteten bag resultaterne af OLS analyserne er de ovenstående antagelser blevet 

testet. Til at teste lineariteten i modellerne er der ved alle regressioner opstillet et scatterplot for at 

sikre at datapunkterne viser en klar lineær trend. Det er i dette studie ikke nødvendigt at teste for 

normalitet i fejlleddene grundet datasættets størrelse. Central Limit Theorem (CLT) forudsætter at 

stikprøver tilnærmer sig en normalfordeling, når stikprøven er over en tilpas størrelse (Newbold 

et al. 2013, s. 254). Statistikere mener, at dette gælder for stikprøver på mere end 30 observationer, 

hvorfor det med udgangspunkt i CLT kan antages, at der er normalitet i fejlleddene. For at teste 

datasættets observationer for homoskedasticitet og uafhængighed er de studentiserede residualer 

blevet plottet mod det prognosticerede y. Slutteligt er de forklarende variable i de multiple regres-

sioner testet for multikollinearitet ved tjek af korrelationer. Et eksempel på test af homoskedasti-

citet og multikollinaritet kan ses i bilag 4. 

Outliere 

Som nævnt ovenfor i afsnit 5.7.1.1 indeholder datasættet en gruppe af outliere, der adskiller sig 

markant fra de resterende observationer. I de foretagne regressioner har repræsentativiteten af 

resultaterne været udfordret af dette, da enkelte observationer har påvirket resultatet af regressio-

nerne kraftigt. For at sikre så nøjagtige regressioner som muligt, er outliere blevet sorteret fra stik-

prøverne. Disse er håndteret ved at frasortere enkelte outliere en ad gangen, hvorefter der er fore-

taget en ny regression for at teste effekten på modellens resultat. Denne fremgangsmåde er repe-

teret, indtil der ikke af et scatterplot kunne konstateres observationer, som lå markant udenfor det 

område, hvor data kunne ses at centrere sig, samt ikke var i nærheden af at fitte regressionslinjen. 

Dog er der som udgangspunkt ikke fjernet mere end 5% af observationerne for at sikre et så stort 

datagrundlag som muligt. I modellerne vil antallet af observationer fremgå sammen med resulta-

terne af regressionerne.  
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KAPITEL 6 
 

ANALYSE 

I dette kapitel vil studiets analyser præsenteres. Analyserne opdeles i to delanalyser som følger 

studiets overordnede forskningsspørgsmål; Hvilken budgetadfærd udviser danske aktieanalytikere, 

og hvordan påvirker deres budgetadfærd præcisionen af deres kursmål. 

6.1 ANALYTIKERS BUDGETADFÆRD 

Analytikeres budgetadfærd vil i det følgende, som nævnt i afsnit 5.4, analyseres med udgangspunkt 

i de to centrale værdidrivere; ROIC og omsætningsvækst. Da analysen af analytikers budgetadfærd 

som nævnt følger Dupont-modellen, dekomponeres analysen af ROIC på EBIT og omsætnings-

hastigheden på den investerede kapital for at forstå, hvad der driver analytikeres budgetadfærd på 

ROIC. Analytikeres budgetadfærd på de enkelte nøgletal analyseres ved at undersøge, hvordan 

deres antagelser i den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret afviger fra selskabernes histori-

ske performance. 

Analysens struktur 

Analysen af de enkelte nøgletal begynder med en oversigt over statistiske test på median og gen-

nemsnitsværdier, som vil fungere som det første trin i analysen af aktieanalytikeres budgetadfærd. 

De statistiske tests tager udgangspunkt i Wilcoxon z-test af median-værdierne på det respektive 

nøgletal for at teste, om forskellen mellem estimaterne for budget- og terminalperioden og det 

historiske niveau er signifikant forskelligt fra nul. Der er ligeledes foretaget t-test af gennemsnits-

værdier af det respektive nøgletal, som ligeledes vil kommenteres, men lægges i bilag. Det er i 
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tabellen med de statistiske tests værd at bemærke, at de gennemsnitlige historiske niveauer (1 hist., 

3 hist., 5 hist.) for det respektive nøgletal vil afvige, når der sammenlignes med 7Y i forhold til 5Y 

og TY. Dette skyldes, som nævnt i afsnit 4.2.1, at antallet af observationer falder fra 123 til 58 på 

7Y data. 

Efterfølgende præsenteres udviklingen i gennemsnit og median-værdier af nøgletallene på 5, 3 og 

1 års historik, 5 års budgetperiode samt terminalåret. Dernæst analyseres spredningen for obser-

vationernes afvigelser for de specifikke nøgletal. Dette undersøges ved af beskrive, hvordan afvi-

gelserne mellem historikken og henholdsvis budget-og terminalåret fordeler sig omkring median-

afvigelsen. Ydermere foretages der lineære regressioner af de historiske gennemsnit som forkla-

rende variabel for budgetperiodens gennemsnitsværdier, for at undersøge historikkens sammen-

hæng og forklaringsgrad af aktieanalytikeres budgetestimater. Slutteligt vil en kategorisering af bud-

getadfærden på baggrund af størrelsen af afvigelserne mellem historikken og henholdsvis budget- 

og terminalperioden fungere som en opsummerende analyse af aktieanalytikeres budgetadfærd. 

Når det enkelte nøgletals udvikling gennem historikken og den eksplicitte budgetperiode til termi-

nalåret beskrives, opdeles data på baggrund af længden af den eksplicitte budgetperiode. Dette 

gøres for at sikre konsistens i antallet af virksomheder på tværs af historik og budgetperiode samt 

for at tilføre et direkte link til terminalperioden og dermed mere robusthed i konklusionerne. Ud-

gangspunktet for analyserne af nøgletallenes udvikling er et datasæt, hvor der udelukkende indgår 

aktieanalyser med en budgetperiode på under syv år (5Y data). Udviklingen i nøgletallene på aktie-

analyser med en budgetperiode på over syv år (7Y data) lægges i bilag og kommenteres i forlængelse 

af beskrivelsen af 5Y data. Ligeledes vil analyser, hvor analytikeres budgettering af nøgletal i den 

eksplicitte budgetperiode sammenholdes med nøgletal i terminalperioden, ske på baggrund af data 

opdelt i forhold til længden af budgetperioden (5Y og 7Y data). Dette sikrer, at der i analyserne i 

højere grad er et direkte link mellem budgetperioden og terminalårets estimater, når disse sam-

menlignes. For 5Y data falder terminalperioden i majoriteten af aktieanalyserne i direkte forlæn-

gelse af budgetperioden, når 5Y estimaterne anvendes, hvorimod terminalåret i 7Y data ikke falder 

direkte efter budgetperioden, når 7Y estimaterne anvendes. Dette skyldes at 7Y data hovedsageligt 

består af aktieanalyser, hvor analytikere har anvendt en budgethorisont på over syv år. Dermed 

kan der være et element af støj, når estimaterne i de syv første år af den eksplicitte budgetperiode 

sammenlignes med terminalperiodens estimater. Af den grund tager analyser, hvor nøgletal i den 

eksplicitte budgetperiode sammenlignes med terminalperioden udgangspunkt i 5Y data. I forlæn-

gelse heraf vil de samme analyser på baggrund af 7Y data kommenteres mens resultaterne lægges 

i bilag. 
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I brancheanalyserne vil forsyning, materialer og teknologi ikke fremgå, da det kan ses af tabel 4.1 i 

afsnit 4.2.1, at disse brancher individuelt udgør en beskeden andel af datasættet. Dette skyldes at 

brancherne ikke repræsenteres af særligt mange afhandlinger og af den grund udelades de af bran-

cheanalyserne grundet et for lavt datagrundlag. 

6.1.1 OMSÆTNINGSVÆKST (CAGR) 

Analysen af aktieanalytikeres budgetadfærd, for så vidt angår omsætningsvæksten, vil tage udgangs-

punkt i CAGR. Dette har visse implikationer for estimaterne i terminalåret, da terminalvæksten 

angivet af analytikerne i visse tilfælde afviger markant fra den beregnede CAGR (se bilag 3). Den 

kodede terminalvækst er den vækstrate, som analytikere anvender i beregningen af terminalledet, 

hvorimod CAGR i terminalåret er beregnet som væksten mellem omsætningen i det sidste bud-

getår og terminalåret. For at sikre konsistens i opgørelsen af omsætningsvæksten historisk, i den 

eksplicitte budgetperiode og i terminalåret, anvendes den beregnede CAGR i omsætningen derfor 

ligeledes i terminalåret. 

6.1.1.1 STATISTISKE TESTS PÅ CAGR 

TABEL 6.1: WILCOXON TEST CAGR MEDIAN HIST VS. BUDGET (EGEN TILVIRKNING) 

 

Tabel 6.1 ovenfor viser, at der i overvejende grad er en negativ forskel mellem medianen af CAGR 

historisk og den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret med undtagelse af, når medianen af 3 

hist. vurderes op mod 5Y og 7Y. De negative forskelle mellem 1 hist. og henholdsvis 5Y, 7Y samt 

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̃hist. 6,5% 4,4% 5,5%

x̃budget 4,7% 4,7% 4,7%

x̃budget-x̃hist. -1,8%** 0,3% -0,8%

t-stat -2,2388 0,8733 -1,0626

7Y

x̃hist. 9,1% 4,7% 6,1%

x̃budget 4,9% 4,9% 4,9%

x̃budget-x̃hist. -4,2%** 0,2% -1,1%

t-stat -2,3885 0,6929 -0,6542

TY

x̃hist. 6,5% 4,4% 5,5%

x̃budget 2,5% 2,5% 2,5%

x̃budget-x̃hist. -4%*** -1,9%*** -3%***

t-stat -4,1470 -2,6401 -3,8845

***p< .01; **p<.05; *p<.1

CAGR median
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terminalåret ses alle at være signifikant forskellige fra nul, hvorfor nulhypotesen om ens medianer 

afvises. Der er således statistisk evidens, der indikerer, at analytikere i forhold til det seneste histo-

riske år budgetterer en lavere årlig omsætningsvækst i den eksplicitte budgetperiode og terminal-

året. Dette anses som en naturlig konsekvens af at virksomheden som nævnt i afsnit 5.5.1 mod 

udløbet af den eksplicitte budgetperiode skal nå et steady state niveau, der skal afspejle den stabile 

vækstrate, som kan forventes af selskabet i terminalperioden. Nulhypotesen om at forskellene mel-

lem medianen af CAGR historisk og terminalåret på tværs af de historiske snit afvises ligeledes, da 

de er signifikant forskellige fra nul. At de er negative, understøtter ligeledes førnævnte intuitive 

fund om, at niveauet for omsætningsvæksten naturligt sænkes for at nå steady state i terminalåret. 

De samme sammenhænge findes såfremt CAGR vurderes på gennemsnit fremfor median-niveau 

(se bilag 5). 

Til trods for ovenstående delkonklusioner kan nulhypotesen, om at medianerne i historikken og 

budgetperioden er ens ikke afvises, når henholdsvis 3 hist. og 5 hist holdes op mod både 5Y og 

7Y, da differencerne ikke er signifikante. Der er således ingen statistisk evidens for at kunne afvise, 

at forskellene mellem medianerne er lig med nul. Selvom det kan ses at differencerne på 3 hist. og 

5 hist. er henholdsvis positive og negative, er der ikke statistisk evidens for at afvise, at analytikere 

generelt budgetterer samme niveau for omsætningsvæksten i den eksplicitte budgetperiode som 

niveauet for CAGR i de seneste fem og tre historiske år. 
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6.1.1.2 UDVIKLINGEN I CAGR 

Selvom der ikke med statistisk sikkerhed kan drages generelle konklusioner omkring analytikeres 

adfærd i den eksplicitte budgetperiode på baggrund af 3 og 5 hist., er det dog alligevel interessant 

at undersøge, hvordan gennemsnits- og median-niveauet af CAGR udvikler sig gennem den histo-

riske periode frem til terminalåret. Denne udvikling illustreres nedenfor på 5Y data. 

 

FIGUR 6.1: UDVIKLING I CAGR 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

Som figur 6.1 ovenfor viser har den historiske CAGR haft en nedadgående trend, når man vurderer 

5 hist. op mod 3 hist., hvorefter niveauet stiger markant, når man kigger på 1 hist. Det ses, at 

analytikere signifikant nedjusterer deres forventninger til virksomhedens omsætningsvækst i for-

hold til det seneste historiske år, når de budgetterer omsætningsvæksten fremadrettet i den ekspli-

citte budgetperiode. Dette bekræfter således de negative forskelle mellem 1 hist. og 5Y, 7Y og TY 

på median CAGR, som blev konstateret signifikante i de statistiske tests.  

Niveauet for den eksplicitte budgetperiode ses at være tæt på sammenfaldende med det treårige 

historiske niveau, hvilket kan indikere, at analytikere i højere grad budgetterer virksomhedens om-

sætningsvækst med udgangspunkt i virksomhedens treårige historik. Selvom udviklingen i median 

CAGR kunne antyde dette, kunne nulhypotesen på både 3 hist. og 5 hist. i de statistiske tests om 

ens medianerne mellem historikken og den eksplicitte budgetperiode ikke afvises. Dermed kan der 

ikke siges noget klart om, hvorvidt analytikere tager udgangspunkt i tre eller fem års historik, når 

de fastsætter estimaterne for virksomhedens omsætningsvækst i den eksplicitte budgetperiode. 

Som det ligeledes kunne konstateres af de statistiske tests ovenfor, sættes niveauet for væksten i 

terminalåret signifikant lavere end både det historiske og budgetterede niveau. Denne afmatning 

illustrerer, at analytikere vurderer, at virksomheder over tid, som nævnt i afsnit 5.5.1, vil få svært 
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ved at vokse hurtigere end den generelle økonomi (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s. 198). 

Terminalårets vækst skal afspejle den stabile vækstrate, som kan forventes af virksomheden i al 

evighed, når terminalledet beregnes. Terminalvæksten bør ligge på samme niveau som væksten i 

den samlede økonomi for at virksomheden ikke vokser sig større end denne qua beregningen af 

terminalledet som en uendelig annuitet. Derfor ses det naturligt, at omsætningsvæksten i den ek-

splicitte budgetperiode bevæger sig i en nedadgående retning mod terminalåret til et steady state-

niveau. Der ses ingen markante forskelle i udviklingen eller i omsætningsvæksten i den historiske 

periode og budgetperioden, når man udelukkende kigger på selskaber med en budgetperiode på 

over 7 år (7Y data, se bilag 6). CAGR holder i den eksplicitte budgetperiode et tilnærmelsesvis 

stabilt niveau for denne gruppe af selskaber, med en svag nedadgående tendens mellem en femårig 

og syvårig budgethorisont, som dernæst sænkes til et steady state-niveau i terminalåret. 

I forlængelse af de ovenstående analyser findes det interessant at undersøge, hvorvidt der kan ses 

specifikke mønstre eller andre sammenhænge i udviklingen i median CAGR på brancheniveau. De 

ovenstående analyser indikerede, at den generelle udvikling i median CAGR var nedadgående fra 

5 hist. og 3 hist. til 5Y og TY. Det ses af figur 6.2 nedenfor, at dette kun forholder sig således for 

branchen forbrugsvarer, men at en anderledes udvikling ses i brancherne; cyklisk forbrug, energi 

og industri, når man udelukkende kigger på de første fem år af den eksplicitte budgetperiode for 

selskaberne i 5Y data. I disse brancher budgetteres der i den eksplicitte budgetperiode generelt 

tværtimod med en højere årlig omsætningsvækst end det treårige historiske niveau. For brancherne 

energi og industri budgetteres dog henholdsvis et lavere og nogenlunde uændret niveau i den ek-

splicitte budgetperiode, når man kigger på det femårige historiske niveau. Når man alene kigger på 

virksomhederne med en budgetperiode over 7 år (7Y data, se bilag 7), ændrer de overordnede 

konklusioner sig ikke. Dog ses der visse niveauforskelle generelt på cyklisk forbrug og energi mel-

lem de to budgetlængder. Når analytikere budgetterer med en længere horisont end 7 år ses generelt 

et højere niveau af CAGR historisk og i den eksplicitte budgetperiode, end når analytikere budget-

terer på en kortere budgethorisont end 7 år. På virksomheder i energi-branchen budgetterer ana-

lytikere generelt med en langt højere årlig vækstrate i den eksplicitte budgetperiode, når de budget-

terer på en kortere horisont (5Y data), end når de budgetterer på længere sigt (7Y data).  
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FIGUR 6.2: UDVIKLING I MEDIAN CAGR PÅ BRANCHE  5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

Væksten i omsætningen har som nævnt i afsnit 5.4 ofte en begrænset stabilitet og dermed lav 

korrelation med væksten i de efterfølgende år. Af den grund afholder dette studie sig fra at under-

søge afvigelserne mellem de historiske og budgetterede estimater for omsætningsvæksten samt 

forklaringsgraden af den historiske vækst for analytikeres budgetterede estimater. 
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6.1.2 ROIC 

6.1.2.1 STATISTISKE TESTS PÅ ROIC 

TABEL 6.2: WILCOXON TEST MEDIAN ROIC HISTORIK VS. BUDGET (EGEN TILVIRKNING)  

 

Som tabel 6.2 ovenfor indikerer, er der gennemgående en positiv forskel mellem ROIC i budget- 

og terminalperioden og det historiske niveau. Ydermere kan det ses, at disse forskelle alle er signi-

fikant forskellige fra nul. Hermed afvises nulhypotesen om ens medianer mellem budgetestima-

terne og historikken. Således er der statistisk evidens, der indikerer, at analytikere generelt budget-

terer et højere niveau af ROIC i den eksplicitte budgetperiode og terminalåret i forhold til de 

historiske niveauer.  

I bilag 8 ses det at der på trods af positive forskelle mellem det historiske- og budgetterede gen-

nemsnitlige ROIC-niveau ikke er statistisk evidens for at afvise, at disse værdier er signifikant for-

skellige fra hinanden på nær når 7Y vurderes op med 5 hist. At der ikke kan findes statistisk signi-

fikante sammenhænge på gennemsnitsniveau kan skyldes, at denne fordeling inkluderer effekten 

af datasættets outliere. Det høje antal outliere hæver standardafvigelsen på forskellene mellem ana-

lytikeres estimater og historikken markant, hvilket forværrer evnen til statistisk at konkludere noget 

om analytikeres budgetadfærd.  

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̃hist. 10,9% 10,7% 12,1%

x̃budget 12,8% 12,8% 12,8%

x̃budget-x̃hist. 1,9%*** 2,1%*** 0,7%***

t-stat 3,5765 3,6245 4,0738

7Y

x̃hist. 12,4% 12,6% 14,3%

x̃budget 15,6% 15,6% 15,6%

x̃budget-x̃hist. 3,2%** 2,9%** 1,3%***

t-stat 0,0000 2,5046 2,9769

TY

x̃hist. 10,9% 10,7% 12,1%

x̃budget 15,9% 15,9% 15,9%

x̃budget-x̃hist. 4,9%** 5,2%** 3,8%***

t-stat 4,6568 4,5887 4,4196

***p< .01; **p<.05; *p<.1

ROIC median
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6.1.2.2 UDVIKLINGEN I ROIC 

Som det vises ovenfor, er der statistisk evidens for at konkludere, at medianerne af ROIC er sig-

nifikant forskellige fra hinanden, når historikken sammenlignes med budgetperioden. Den positive 

afvigelse indikerer, at analytikere udviser positiv budgetadfærd, når der budgetteres på selskabernes 

ROIC. For yderligere at belyse analytikeres budgetadfærd i forhold til de historiske niveauer, op-

stilles nedenfor figur 6.3 af udviklingen i gennemsnits- og median-niveauet af ROIC historisk samt 

gennem budget- og terminalperioden. 

 

FIGUR 6.3: UDVIKLING I ROIC 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

Som det ses af figur 6.3 ovenfor, er der er en positiv trend i median-niveauet af ROIC, når histo-

rikken sammenlignes med analytikeres budgetterede estimater. Medianen for ROIC udvikler sig 

stabilt gennem de historiske år, hvor niveauet ses at være tæt på uændret mellem 5 hist. og 1 hist. 

I den efterfølgende budgetperiode stiger medianen med ca. 14% over de første fem budgetår (5Y) 

i forhold til det historiske niveau. Denne positive trend fortsætter fra den eksplicitte budgetperiode 

ind i terminalperioden, hvor ROIC stiger med yderligere 12,3% sammenlignet med 5Y median-

niveauet.  

Kigges der udelukkende på udviklingen i medianen af ROIC, når analytikere budgetterer med en 

længere budgethorisont end syv år (7Y data, se bilag 9), ses der derimod en nedadgående trend i 

niveauet for ROIC historisk. Dog ses den samme positive trend i den eksplicitte budgetperiode og 

i terminalåret i forhold til de historiske niveauer som for selskaberne i 5Y data. Den positive ten-

dens i ROIC-niveauet på tværs af budgetlængde kan antyde, at analytikere i deres analyser har en 

stærk tiltro til, at selskaberne på trods af flad eller faldende historisk udvikling kan forbedre ROIC-

niveauet betydeligt gennem budget- og terminalperioden.  
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Det ses gennemgående i figur 6.3, at det gennemsnitlige niveau for ROIC er højere end medianen 

på nær for 3 hist. Dette giver en klar indikation af, at fordelingen er højre-skæv, da gennemsnittet 

trækkes kraftigt op af datasættets positive outliere. Dette vises yderligere af figur 6.4 nedenfor, der 

illustrerer, hvordan datasættets observationer fordeler sig omkring medianen for ROIC i 5Y. Fi-

guren viser, at der iblandt det samlede antal observationer befinder sig en stor gruppe positive 

outliere, som afviger mere end 100% fra medianen. Denne positive hale af outliere indeholder 31 

ud af datasættets 123 observationer (25%), hvorfor gennemsnittet påvirkes kraftigt i positiv retning 

af denne. Samme tendenser gør sig gældende, når der kigges på fordelingen omkring medianen i 

terminalåret, hvor der ligeledes ses en markant gruppe positive outliere, der afviger kraftigt fra 

medianen (se bilag 10). 

 

FIGUR 6.4: ROIC 5Y AFVIGELSER FRA MEDIANEN (EGEN TILVIRKNING) 

Dykkes der ned i de selskaber, der afviger mere end 100% fra medianen, kan det konstateres, at 

selskaberne indenfor industri og cyklisk forbrug samlet udgør 55% af halens observationer (se 

bilag 11). Dog ses det, at sundhedsbranchen afviger kraftigst fra medianen, da denne branche ud-

gør fire ud af de fem største afvigelser. Alle sundhedsbranchens fire afvigelser er analyser af Novo 

Nordisk, hvorfor der tegner sig et billede af, at Novo Nordisk har et markant højere ROIC-niveau 

end resten af datasættets selskaber. Kigges der på fordelingen omkring medianen i TY, kan det 

konstateres, at selskabssammensætningen i den positive hale primært er udgjort af aktieanalyser af 

selskaber indenfor sundhed og cyklisk forbrug, da disse brancher udgør 57% af observationerne i 

halen (se bilag 12). 

Denne gruppe af observationer med væsentlige positive afvigelser fra medianen i 5Y kan skyldes, 

at der i disse aktieanalyser budgetteres en betydeligt højere vækst i ROIC end for median-observa-

tionen. Halen kan dermed indikere, at analytikerne i disse aktieanalyser er positivt biased i deres 

budgetadfærd. Afvigelsen kan dog ligeledes skyldes, at den sammensætning af selskaber, der udgør 
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den positive hale, generelt kan karakteriseres som selskaber med et højere ROIC-niveau end resten 

af datasættets selskaber, som det kunne indikeres med Novo Nordisk. Af den grund vil studiet 

yderligere undersøge, hvordan afvigelserne mellem historikken og den eksplicitte budgetperiode 

samt terminalåret fordeler sig uagtet median-niveauet nedenfor. 

6.1.2.3 AFVIGELSER MELLEM HISTORIK OG BUDGETPERIODE 

I ovenstående analyser ses det på baggrund af median-niveauerne, at der er en positiv udvikling i 

ROIC mellem de historiske niveauer og analytikeres estimater i den eksplicitte budget- og termi-

nalperiode. Denne udvikling giver en klar indikation af, at analytikere generelt budgetterer et højere 

niveau end historikken, når selskabernes ROIC estimeres i den eksplicitte budget- og terminalpe-

riode. I det følgende analyseres afvigelserne mellem historikken, budget- og terminalperioden på 

ROIC for at klarlægge, hvorvidt det skyldes en positiv budgetadfærd hos analytikerne, når man 

sammenligner med de historiske niveauer. 

 

FIGUR 6.5: AFVIGELSER MELLEM ROIC 3 HIST. OG 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Som figur 6.5 ovenfor viser, fordeler observationerne sig generelt jævnt på tværs af afvigelsesin-

tervallerne med undtagelse af en markant andel af aktieanalyserne, hvor ROIC-niveauet de fem 

første år af den eksplicitte budgetperiode afviger positivt med mere end 50% fra de seneste tre 

historiske år. Da 78 ud af 123 aktieanalyser afviger positivt fra det historiske niveau, kan der kon-

stateres end overvægt af analyser i datasættet, som er optimistiske i forhold til historikken. Denne 

overvægt af positive afvigelser understøtter den positive udvikling i median-niveauet af ROIC som 

sås i figur 6.3, da størstedelen af analytikerne hæver ROIC fra det historiske niveau i deres budget-

estimater. Gruppen af aktieanalyser, hvor ROIC afviger med mere end 50%, udgør ca. 30% af 
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datasættet, hvilket viser, at en markant andel af analytikerne udviser anseelig positiv budgetadfærd 

i estimeringen af ROIC i den eksplicitte budgetperiode i forhold til det historiske niveau. 

For yderligere at kunne forklare ovenstående afvigelser findes det interessant at undersøge, hvor-

vidt der kan identificeres specifikke mønstre i medianen af ROIC-afvigelserne, når observationerne 

i datasættet opdeles på henholdsvis branche og publikationsår. Nedenfor i figur 6.6 vises selska-

bernes median-afvigelser fordelt på brancher. 

 

FIGUR 6.6: MEDIAN-AFVIGELSER ROIC 3 HIST. OG 5Y PÅ BRANCHER (EGEN TILVIRKNING) 

Når observationerne fordeles ud på branche, ses det af ovenstående figur, at der på tværs af alle 

brancher generelt udvises positiv budgetadfærd, da alle median-afvigelserne mellem 3 hist. og 5Y 

er positive. For brancherne cyklisk forbrug, forbrugsvarer, industri og sundhed observeres der 

relativt moderate median-afvigelserne på mellem 10-17%, mens median-afvigelsen for energibran-

chen ligger markant højere på 104%. Denne anseelige median-afvigelse i energibranchen indikerer, 

at analytikerne vurderer, at der i denne branche er et markant større optimeringspotentiale end i 

resten af brancherne i datasættet. Den høje median-afvigelse for energibranchen indikerer ligele-

des, at en større andel af selskaberne i denne branche udgør positive outliere end i de resterende 

brancher. Overordnet giver ovenstående model dermed en klar indikation af, at analytikerne vur-

derer et optimeringspotentiale på ROIC på tværs af alle brancher. Dog vurderes energibranchen 

at have et markant højere optimeringspotentiale end resten af brancherne i datasættet. 

I figur 6.7 nedenfor inddeles aktieanalyserne i forhold til deres publikationsår for at undersøge, i 

hvor høj grad det årstal aktieanalysen er udgivet i, har en påvirkning på afvigelserne mellem histo-

rikken og budgetperioden. 
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FIGUR 6.7: MEDIAN-AFVIGELSER ROIC 3 HIST. OG 5Y PÅ PUBLIKATIONSÅR (EGEN TILVIRKNING) 

Ovenstående fordeling af median-afvigelserne giver en tydelig indikation af, at publikationsåret for 

aktieanalysen har en væsentlig betydning for størrelsen af afvigelsen mellem historikken og det 

budgetterede niveau for ROIC. Der ses en markant negativ afvigelse i den budgetterede ROIC i 

forhold til det historiske niveau for aktieanalyserne udgivet i 2009/2010. Dette kan skyldes, at disse 

analyser er udgivet under den globale finanskrise i 2008-2010. I disse aktieanalyser har analytikerne 

med høj sandsynlighed været påvirket af den globale økonomiske situation, når de første budgetår 

har skulle estimeres, hvilket kan have haft en negativ påvirkning på det budgetterede niveau for 

ROIC. Ydermere, har det historiske ROIC-niveau i disse analyser til dels været baseret på årene 

op til den finansielle krise, hvilket var kendetegnet som år med høj vækst (Verdensbanken, u.å). 

Derfor findes det naturligt, at analytikernes estimater er lavere end det historiske niveau i disse år, 

og at aktieanalyserne fra denne periode derfor har negative median-afvigelser. Der ses i de efter-

følgende år en kraftig stigning i median-afvigelserne mellem analytikernes budgetestimater og hi-

storikken, idet median-afvigelsen stiger til 31% for analyserne udgivet i 2011/2012. I disse år er 

det historiske ROIC-niveau til dels baseret på årene under finanskrisen, hvorfor dette niveau kan 

have været ekstraordinært lavt. Samtidigt har analytikerne muligvis har været påvirket af en højere 

grad af optimisme i deres budgetestimater, idet den globale vækst på analysetidspunktet har været 

i et økonomisk opsving (Verdensbanken, u.å). Dette kan muligvis forklare den høje positive me-

dian-afvigelse, der ses i publikationsårene direkte efter finanskrisen.  

I årene herefter falder de positive median-afvigelser og stabiliserer sig på et niveau omkring 10%-

13% for analyserne udgivet i 2015/2016 og 2019/2020. Faldet i de positive median-afvigelser fra 

2011/2012 og frem tegner ligeledes et billede af, at både de historiske og estimerede niveauer for 

ROIC normaliserer sig i årene efter finanskrisen. Der observeres dog et pludseligt fald i median-

afvigelserne for analyserne udgivet i 2017/2018, da afvigelserne her er svagt negative på -0,3%. På 
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baggrund af ovenstående kan der konstateres en klar indikation af, at median-afvigelserne mellem 

historikken og analytikernes budgetestimater er påvirket af den økonomiske konjunktur, da der ses 

en stor variation mellem afvigelserne for de analyser der er udgivet under- og umiddelbart efter 

finanskrisen. 

Tendenserne i ovenstående analyser af afvigelserne mellem historikken og budgetperioden bekræf-

tes, når samme analyser foretages med udgangspunkt i fem års historik (5 hist., se bilag 13,14,15). 

Afvigelserne mellem historikken og budgetperioden er overvejende positive, mens der ligeledes 

identificeres en kraftig positiv hale, når det historiske udgangspunkt udvides med to yderligere år. 

I brancheanalysen stiger median-afvigelserne for alle brancher på nær forbrugsvarer, når der sam-

menlignes med 5 hist. Den største median-afvigelse ses ligeledes i energibranchen, der stiger fra 

104% til 154%. Denne stigning i afvigelserne tegner et billede af, at ROIC-niveauet for alle bran-

cher på nær forbrugsvarer har haft en stigende trend historisk, da det gennemsnitlige historiske 

niveau falder når der inddrages to yderligere år. Slutteligt viser analysen på publikationsåret samme 

tendenser for afvigelserne på tværs af de forskellige år. For analyserne udgivet under finanskrisen 

er median-afvigelserne ligeledes negative, når der tages udgangspunkt i 5 hist. Samme stigning i 

afvigelserne ses i de efterfølgende publikationsår, hvor de historiske år inkluderer finanskrisen, 

hvorefter der ligeledes ses et fald mod et niveau på omkring 11% i 2019/2020. Analysen med 

udgangspunkt i 5 hist bekræfter dermed indikationerne af, at afvigelserne mellem historikken og 

analytikernes budgetestimater er påvirket af den økonomiske konjunktur. 

6.1.2.4 AFVIGELSER MELLEM BUDGET- OG TERMINALPERIODE 

Som det kan ses i bilag 16, fordeler afvigelserne mellem historikken og terminalåret sig ikke ander-

ledes end afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode og historikken. Det kan dermed kon-

kluderes, at analytikerne generelt ligeledes er optimistiske på ROIC i terminalledet, når det vurderes 

i forhold til det historiske niveau af ROIC. Af den grund undersøges analytikeres budgetadfærd i 

terminalperioden ved at se nærmere på terminalperiodens afvigelser i forhold til den eksplicitte 

budgetperiode. Nedenfor ses fordelingen af afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode og 

terminalperioden for 5Y data i figur 6.8. 
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FIGUR 6.8:  AFVIGELSER MELLEM ROIC 5Y OG TY PÅ 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

I figur 6.8 ovenfor ses samme overvægt at positive afvigelser mellem ROIC i budget- og terminal-

perioden som mellem historikken og budgetperioden. 47 ud af 65 aktieanalytikere hæver ROIC-

niveauet fra budgetperioden ind i terminalledet, når der tages udgangspunkt i selskaberne med en 

budgetperiode på under syv år (5Y data). Dette indikerer, at størstedelen af analytikerne generelt 

vurderer, at selskaberne har et yderligere optimeringspotentiale i terminalledet som kan vedlige-

holdes i al fremtid. På trods af en positiv hale på 11 observationer (17% af observationerne i 5Y 

data), hvor ROIC afviger med mere end 50%, ses der i højere grad en koncentration omkring 0% 

i afvigelse mellem budget- og terminalperioden. Denne større samling omkring 0% i afvigelse in-

dikerer, at analytikerne generelt ikke vurderer et optimeringspotentiale i samme størrelsesorden 

som mellem historikken og den eksplicitte budgetperiode. Dog viser den positive hale, at der i 

datasættet er en mindre gruppe af analytikere, som vurderer, at der i terminalledet er potentiale for 

et markant løft af selskabets ROIC i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. 

Samme fordeling af afvigelserne mellem budget- og terminalperiode ses for selskaberne med en 

budgetperiode på over syv år (7Y data, se bilag 17). Her estimerer 39 ud af 58 analytikere et højere 

niveau for ROIC i terminalledet end de første syv år af budgetperioden. Der ses dog ikke samme 

grad af koncentration omkring 0% afvigelse for denne gruppe selskaber, hvorfor analytikernes 

estimater for TY afviger kraftigere fra 7Y. Dette kan som nævnt forklares ved, at budgetperioden 

for flere af selskaberne i denne subgruppe er længere end syv år. Den større afvigelse mellem de 

første syv år i budgetperioden og terminalperioden kan dermed skyldes, at analytikerne hæver 

ROIC i den resterende del af budgetperioden og ikke i terminalperioden, da denne ikke falder i 

direkte forlængelse af budgetestimatet. Derfor kan afvigelserne for denne gruppe være behæftet 

med støj, som forklaret i afsnit 6.1. 
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6.1.2.5 HISTORIKKENS FORKLARINGSGRAD – LINEÆRE REGRESSIONER 

I de ovenstående afsnit kunne det på baggrund af de statistiske tests konkluderes, at der er statistisk 

evidens for, at analytikerne udviser positiv budgetadfærd på ROIC igennem budget- og terminal-

perioden. Analysen af udviklingen samt afvigelserne i ROIC bekræfter denne konklusion yderli-

gere, idet det ses, at analytikerne generelt hæver ROIC betragteligt gennem budget- og terminal-

perioden. I forlængelse af dette findes det relevant at undersøge, hvorvidt der er en sammenhæng 

mellem den historiske ROIC og de estimater, som analytikerne estimerer i budget- og terminalpe-

rioden. Sammenhængen mellem historikken (med udgangspunkt i 3 hist.), den eksplicitte budget-

periode og terminalperioden undersøges nedenfor ved simpel lineær regression. Som nævnt i afsnit 

5.7.1 fjernes outliere fra regressionerne, hvorfor nedenstående output af de lineære regressioner 

indeholder et lavere antal observationer end det fulde datasæt på 123.  

 

FIGUR 6.9: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 3 HIST. OG 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Ud fra ovenstående lineære regression i figur 6.9 kan der identificeres en klar sammenhæng mellem 

historikken og analytikernes estimerede niveau for ROIC i budgetperioden. Forklaringsgraden på 

88% indikerer, at der i høj grad er en sammenhæng mellem selskabernes tre års historiske perfor-

mance og de første fem år af den eksplicitte budgetperiode på ROIC. Hældningen i den lineære 

regression E[ROIC5Y] = 0,0456+0,9139*ROIC3 hist. viser, at der ikke generelt budgetteres et højere 

niveau på ROIC, men at budgetadfærden afhænger af det historiske niveau. Benyttes Excel Solver 

til at bestemme det niveau af ROIC, hvor analytikere ændrer budgetadfærd afhængigt af det histo-

riske niveau, fås ca. 53%. At analytikeres budgetadfærd ændrer sig afhængigt af det historiske ni-

veau, kan forklares mere illustrativt ved figur 6.10 nedenfor. 
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FIGUR 6.10: MEDIAN ROIC 3 HIST. VS. 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Som det ligeledes kan ses ovenfor, er der en indikation af at budgetadfærden udvikler sig forskelligt 

afhængigt af det historiske niveau af ROIC. Når ROIC 3 hist. er lavere end 50%, budgetterer 

analytikere generelt et højere niveau af ROIC de fem første år af den eksplicitte budgetperiode i 

forhold til ROIC-niveauet de seneste tre historiske år. Derimod antyder figur 6.10, at analytikere 

generelt budgetterer et lavere niveau i de fem første år af den eksplicitte budgetperiode, når ROIC 

3 hist. er højere end 50%. Da der både er analytikere, som budgetterer et højere og analytikere som 

budgetterer et lavere niveau end de seneste tre historiske års niveau, forklarer dette således, hvorfor 

hældningen på den lineære regression mellem ROIC 3 hist. og 5Y ikke er over 1. Det kan derfor 

ikke ud fra en gennemsnitsbetragtning konkluderes, at analytikere konsekvent budgetterer et hø-

jere niveau af ROIC end niveauet de seneste tre historiske år. Tværtimod er det afhængigt af hvilket 

niveau ROIC ligger på historisk. Dette kan potentielt forklares ved, hvor virksomheden befinder 

sig i sin livscyklus. Befinder virksomheden sig i en vækstfase på tidspunktet for analysen, kan der 

være et potentiale for forbedring i virksomhedens ROIC. Er selskabet i en mere moden fase af sin 

livscyklus, er der ofte ikke udsigt til en forbedring i ROIC, men tværtimod et fald som følge af 

øget konkurrence. Øget konkurrence kan føre til et pres på virksomhedens indtjeningsevne, så-

fremt virksomheden forsøger at vækste ved at vinde markedsandele og derfor foretager prisreduk-

tioner. Et pres på virksomhedens indtjeningsevne vil alt andet lige medføre et pres på virksomhe-

dens afkast på den investerede kapital (Petersen, Plenborg & Kinserdal, 2017, s.154). 

Som det blev forklaret ovenfor, viser den lineære regression, at der generelt udvises positivt bud-

getadfærd, når det historiske ROIC-niveau er under 50%. I forlængelse heraf ses det, at selskaber 

med en historisk ROIC på under 50% udgør omkring 86% af datasættets observationer. Konklu-

sionen af analysen ved anvendelse af lineær regression er således, at der er en overvægt af analyser, 
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hvor analytikere generelt budgetterer et højere niveau af ROIC i de fem første år af den eksplicitte 

budgetperiode end de seneste tre års historiske niveau. Dette bekræftes af figur 6.10, der viser en 

positiv udvikling i median-niveauet for ROIC for selskaberne, hvor den historiske ROIC er lavere 

end 50%. Den lineære regression understøtter dermed konklusionerne af analyserne på både de 

statistiske tests, udviklingen i median-niveauet af ROIC og afvigelserne mellem historikken og den 

eksplicitte budgetperiode. 

I forlængelse heraf findes det interessant at undersøge, om der ses samme høje forklaringsgrad 

mellem historikken og terminalperioden, som der blev identificeret for historikken og den ekspli-

citte budgetperiode ovenfor.  

 

FIGUR 6.11: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 3 HIST. OG TY (EGEN TILVIRKNING) 

Rettes fokus dermed mod sammenhængen mellem historikken og terminalperioden, som kan ses 

af figur 6.11 ovenfor, falder forklaringsgraden, når den historiske performance anvendes som for-

klarende variabel for analytikeres estimater i terminalperioden. At forklaringsgraden mellem histo-

rikken og terminalperioden er lavere end for budgetperioden, indikerer at den historiske perfor-

mance ikke i samme grad kan forklare det niveau af ROIC, som analytikere budgetterer i terminal-

perioden.  

Laves de ovenstående analyser hvor de seneste fem år (5 hist.) repræsenterer virksomhedens hi-

storiske ROIC-niveau, falder forklaringsgraden i forhold til 3 hist-regressionerne som forklarende 

variabel for både den eksplicitte budgetperiode og terminalårets estimater (se bilag 18,19). Dog ses 

der samme tendens for forklaringsgraden som for 3 hist., da 5 hist. ligeledes har en større forkla-

ringsgrad for den eksplicitte budgetperiode end for terminalperioden. Den højere forklaringsgrad, 

med 3 hist. som forklarende variabel, i forhold til 5 hist. antyder, at der generelt er en højere grad 
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af sammenhæng mellem niveauet for ROIC i de seneste tre historiske år og analytikernes estimater 

for ROIC i den eksplicitte budgetperiode samt terminalperioden. 

At forklaringsgraden af det historiske niveau for den eksplicitte budgetperiode er højere end for 

terminalperioden kan muligvis skyldes, at analytikere i højere grad budgetterer terminalperiodens 

niveau med udgangspunkt i budgetperioden end det historiske niveau af ROIC. Af den grund 

analyseres den eksplicitte budgetperiodes som forklarende variabel for ROIC i terminalåret neden-

for i figur 6.12. 

 

FIGUR 6.12: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 5Y OG TY (EGEN TILVIRKNING) 

Af figur 6.12 ovenfor kan ses udledes, at den eksplicitte budgetperiode målt ved den justerede R2 

har en væsentlig højere forklaringsgrad for terminalåret, end hvad der kunne konstateres af figur 

6.11. Dette antyder, at analytikere i højere grad tager udgangspunkt i ROIC-niveauet i den ekspli-

citte budgetperiode, når de skal sætte niveauet for terminalperioden. Der ses dermed en svagere 

kobling mellem det niveau af ROIC, som analytiker forventer i al evighed og det historiske niveau 

i forhold til budgetperioden. Terminalperiodens estimater for ROIC bør som nævnt i afsnit 5.5.1 

afspejle et niveau omkring gennemsnittet af det historiske udgangspunkt for at kunne anses som 

værende realistisk. At der ses en lavere forklaringsgrad med historikken fremfor den eksplicitte 

budgetperiode som forklarende variabel for analytikeres estimater i terminalperioden antyder der-

med, at analytikere til en vis grad er biased i deres budgettering af ROIC i terminalåret. 

Den lineære regression E[ROICTY] = 0,0253+0,9760*ROIC5Y med en positiv skæring og hældning 

under 1 fortæller samme historie som den lineære regression af historikken som forklarende vari-

abel for budgetperioden i figur 6.11. Anvendes Excel Solver til at bestemme det niveau af ROIC, 

der får analytikerne til at variere deres budgetadfærd i terminalperioden, fås 105%. Dermed kan 

det siges, at analytikerne i gennemsnit budgetterer et højere niveau for ROIC i terminalperioden 

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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end den eksplicitte budgetperiode, når dette er under 105%. Når ROIC i den eksplicitte budget-

periode overstiger 105% budgetterer analytikerne ifølge den lineære regression i gennemsnit en 

lavere ROIC i terminalperioden i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. Dette indi-

kerer, at analytikere generelt forventer, at selskabet yderligere kan optimere ROIC i forhold til 

budgetperioden, og at dette niveau kan vedligeholdes i al fremtid, som det ligeledes kunne konsta-

teres ud fra figur 6.12. Vurderes forklaringsgraden af den eksplicitte budgetperiode for terminal-

årets estimater på baggrund af 7Y vs. TY, ses samme positive skæring og hældning under 1 samt 

en forholdsvis høj forklaringsgrad, hvilket understøtter den ovenstående indikation (se bilag 20). 

6.1.2.6 OPSUMMERING - KATEGORISERING AF BUDGETADFÆRDEN 

De ovenstående analyser på ROIC er opsummeret i tabel 6.3 nedenfor via en kategorisering af den 

enkelte aktieanalyses budgetadfærd på ROIC som enten optimistisk, neutral eller pessimistisk ud 

fra afvigelserne mellem historik og budget samt den eksplicitte budgetperiode og terminalåret. 

TABEL 6.3: OPSUMMERING AF ROIC VED BIAS KLASSIFIKATION (EGEN TILVIRKNING) 

 

I tabel 6.3 ovenfor kategoriseres aktieanalyserne som optimistiske, hvis afvigelserne på ROIC mel-

lem historikken og den eksplicitte budgetperiode er over 10%. Hvis afvigelserne ligger mellem 

10% og -10% kategoriseres analyserne som neutrale, og hvis afvigelsen er lavere end -10% kate-

goriseres budgetadfærden som værende pessimistisk. Grænserne for hvornår en aktieanalyse klas-

sificeres som optimistisk, neutral eller pessimistisk er fastlagt ud fra udviklingen i ROIC i den 

historiske periode. Budgetadfærden i terminalperioden vurderes ud fra afvigelserne mellem bud-

get- og terminalperioden og kategoriseres ud fra samme præmisser som i den eksplicitte budget-

periode, men hvor 15% anvendes i stedet for 10%. Grænseniveauet er her sat ud fra, hvordan 

Optimisme Neutral Pessimisme

5Y

1 hist. 59% 15% 25%

3 hist. 56% 20% 24%

5 hist. 61% 17% 22%

7Y

1 hist. 60% 12% 28%

3 hist. 60% 16% 24%

5 hist. 60% 22% 17%

TY

1 hist. 63% 18% 20%

3 hist. 63% 17% 20%

5 hist. 67% 12% 20%

5Y 35% 55% 9%

7Y 43% 38% 19%

ROIC bias klassifikation



Kapitel 6 – Analyse  57 

 
 

ROIC udvikler sig i den eksplicitte budgetperiode. Udgangspunkterne for de fastsatte grænseni-

veauer kan ses i bilag 21. 

Som tabellen viser, ligger den procentvise andel af optimistiske aktieanalyser vurderet ud fra histo-

rikken overordnet på mellem 56%-67% af det samlede antal observationer. Der tegner sig dermed 

et generelt optimistisk billede af analytikeres budgetadfærd på ROIC gennem den eksplicitte bud-

getperiode samt terminalåret i forhold til historikken. Samme tendens ses for budgetadfærden mel-

lem budget- og terminalperioden for aktieanalyser med en budgetperiode på over syv år (7Y). Her 

udgør andelen af optimistiske analyser i terminalåret med 43% den største af de tre kategorier for 

budgetadfærden. Vurderes budgetadfærden mellem budget- og terminalperioden for aktieanalyser 

med en budgetperiode under syv år (5Y), ses det, at størstedelen af aktieanalyserne klassificeres 

som neutral budgetadfærd med 55%. Dette indikerer dermed, at analytikere med længere budget-

perioder (7Y data) udviser mere optimistisk budgetadfærd end analytikere med en kort budgetpe-

riode (5Y data). Dog er der som nævnt ovenfor et element af støj, når budgetadfærden i terminal-

perioden holdes op mod budgetperioden for 7Y data, da terminalperioden ikke falder i direkte 

forlængelse af 7Y.  

For at kunne forklare hvorvidt det er forbedrede indtjenings-/omkostningsforhold, eller en for-

bedret kapitaludnyttelse som driver analytikernes generelle positive budgetadfærd på ROIC, ana-

lyseres delkomponenterne af nøgletallet; EBIT-marginen og omsætningshastigheden på den inve-

sterede kapital individuelt i den følgende del af analysen. 
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6.1.3 EBIT-MARGIN 

EBIT-marginen er et centralt performancemål, der viser virksomhedens kernedriftsindtjening i 

forhold til omsætningen uden forbehold for, hvordan denne indtjening er finansieret (Petersen, 

Plenborg & Kinserdal, 2017, s.112). Dermed viser EBIT-marginen forholdet mellem virksomhe-

dens indtægter og omkostninger, og er således et udtryk for omkostningseffektiviteten i et selskab. 

EBIT-marginen vil derfor i høj grad i det følgende repræsentere aktieanalytikeres budgetadfærd på 

resultatopgørelsessiden. 

6.1.3.1 STATISTISKE TESTS PÅ EBIT-MARGINEN 

TABEL 6.4: WILCOXON TEST MEDIAN EBIT-MARGIN HISTORIK VS. BUDGET 

(EGEN TILVIRKNING)  

 

Af ovenstående tabel kan det ses, at der ligesom på ROIC gennemgående er positive forskelle 

mellem median EBIT-marginen historisk og den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret. Li-

geledes er alle disse positive forskelle statistisk signifikant forskellige fra nul. Nulhypotesen om ens 

medianer mellem historikken og henholdsvis den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret kan 

derfor afvises. Der er dermed statistisk evidens for, at analytikere på EBIT-marginen generelt bud-

getterer et niveau, der er højere i budget- og terminalperioden sammenlignet med de historiske 

niveauer. Dette kan muligvis forklare de positive forskelle mellem det historiske og budgetterede 

ROIC-niveau, der blev identificeret ovenfor. Laves der t-test på gennemsnitsværdierne af EBIT-

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̃hist. 9,8% 9,7% 9,4%

x̃budget 12,4% 12,4% 12,4%

x̃budget-x̃hist. 2,6%*** 2,7%*** 3%***

t-stat 4,2530 4,6644 5,4670

7Y

x̃hist. 9,1% 7,1% 6,8%

x̃budget 12,4% 12,4% 12,4%

x̃budget-x̃hist. 3,3%*** 5,3%*** 5,6%***

t-stat 3,3873 4,0918 4,3783

TY

x̃hist. 9,8% 9,7% 9,4%

x̃budget 13,9% 13,9% 13,9%

x̃budget-x̃hist. 4,1%*** 4,2%*** 4,4%***

t-stat 4,8436 5,8154 5,9870

***p< .01; **p<.05; *p<.1

EBIT-margin median
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marginen, kan der konstateres samme indikationer som ovenstående, da disse også viser positive 

statistisk signifikante forskelle mellem historikken og analytikeres budgetestimater (se bilag 22). 

6.1.3.2 UDVIKLINGEN I EBIT-MARGIN 

På baggrund af ovenstående konstateringer, vises udviklingen i EBIT-marginen historisk og gen-

nem budget- og terminalperioden nedenfor for at give et dybere indblik i analytikeres budgettering 

af selskabernes indtjeningsevne. 

 

FIGUR 6.13: UDVIKLING I EBIT-MARGIN 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

Generelt viser EBIT-marginen samme positive tendenser som ROIC, når udviklingen i historikken 

samt budget- og terminalperioden undersøges. Af figur 6.13 ovenfor kan det konstateres, at me-

dian-niveauet er stabilt gennem historikken med en mindre stigning mod 1 hist. I budgetperioden 

stiger niveauet for EBIT-marginen svagt over de første fem år, hvilket indikerer, at analytikerne er 

positive men mere forsigtige i deres budgettering af EBIT-marginen gennem den eksplicitte bud-

getperiode, end hvad der kunne ses på ROIC. I terminalperioden stiger niveauet yderligere, så 

EBIT-marginen er højere end både historikken og budgetperioden. Denne stigning indikerer, at 

analytikerne vurderer, at selskaberne er i stand til at optimere indtjeningsevnen betydeligt, når de 

nærmer sig steady state samt er i stand til at holde dette niveau i al fremtid.  

Den positive udvikling i EBIT-marginen gennem historik, budget- og terminalperioden ses ligele-

des, når fokus rettes mod aktieanalyser med en budgetperiode på over syv år (7Y data, se bilag 23). 

Her kan der ses en positiv udvikling i EBIT-marginen gennem hele historikken, hvilket også viser 

sig gældende, når man kigger på analytikernes estimater gennem den eksplicitte budgetperiode. 

Median EBIT-marginen stiger kraftigere gennem den eksplicitte budgetperiode for selskaberne i 
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disse aktieanalyser end 5Y data ovenfor i figur 6.13. Dette indikerer, at analytikerne generelt vur-

derer et større optimeringspotentiale på driftsindtjeningen i den eksplicitte budgetperiode for sel-

skaber med en længere budgetperiode. Dog ses der et fald i median EBIT-marginen i terminalpe-

rioden, hvilket indikerer, at analytikerne nedjusterer indtjeningsevnen i terminalledet for selska-

berne med en budgetperiode på over syv år. 

Det ses på tværs af både 5Y og 7Y data i henholdsvis figur 6.13 ovenfor og bilag 23, at den gen-

nemsnitlige EBIT-margin i budget- og terminalperioden er højere end medianen ligesom på ROIC. 

Dette indikerer ligeledes en højre-skæv fordeling med positive outliere, hvilket delvist bekræftes af 

fordelingen af datasættets observationer omkring medianen på 5Y nedenfor i figur 6.14. Her ses 

samme positive hale som på ROIC, hvor 25 ud af 123 observationer (20%) afviger med mere end 

100% fra medianen. Dog ses der på EBIT-marginen ligeledes et signifikant antal observationer, 

der afviger mellem -25% og -75% fra medianen. Resten af observationerne fordeler sig nogenlunde 

ligeligt mellem -25% og 50%. På trods af at der ses en større mængde observationer, der afviger 

negativt fra medianen end det sås for ROIC i afsnit 6.1.2.2, er de positive outliere dog mere eks-

treme end de observationer, der afviger mest negativt. Derfor ses der stadig et højere gennemsnit-

ligt niveau end for median-niveau. Fordelingen af datasættets observationer omkring medianen på 

TY viser i høj grad samme tendenser som 5Y-fordelingen nedenfor (se bilag 24). 

 

FIGUR 6.14: EBIT-MARGIN 5Y AFVIGELSER FRA MEDIANEN (EGEN TILVIRKNING) 

Undersøges den positive hales observationer nærmere, kan det observeres, at brancherne energi 

og sundhed tilsammen udgør 60% af observationerne med over 100% afvigelse fra medianen (se 

bilag 25). Det samme gør sig gældende, når selskabssammensætningen på brancher undersøges for 

TY, hvor energi og sundhed her udgør 71% af haleobservationerne (se bilag 26). Som nævnt i 

analysen af ROIC kan den markante gruppe af positive afvigelser fra medianen skyldes, at visse 

analytikere budgetterer en betydeligt højere vækst i EBIT-marginen gennem budgetperioden end 
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for median-observationen. Afvigelsen kan dog ligeledes skyldes, at selskaberne i den positive hale, 

generelt kan karakteriseres som selskaber med højere EBIT-margin end resten af selskaberne i 

datasættets aktieanalyser. Af den grund undersøges det ligeledes på EBIT-marginen, hvordan af-

vigelserne mellem historikken og den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret fordeler sig uag-

tet median-niveauet. 

6.1.3.3 AFVIGELSER MELLEM HISTORIK OG BUDGET 

I den ovenstående analyse af udviklingen i median EBIT-marginen fra 5 hist. til TY kunne en 

stigende trend konstateres, når den eksplicitte budgetperiode og terminalåret sammenlignes med 

de historiske niveauer af median EBIT-marginen. Dette giver tilsvarende indikation som på ROIC, 

at aktieanalytikere generelt budgetterer en højere EBIT-margin i budgetperioden i forhold til hi-

storikken. Analytikerne forventer dermed, at selskabet kan forbedre deres indtjeningsevne i frem-

tiden i forhold til de historiske marginer. I det følgende vil afvigelserne mellem historikken, budget- 

og terminalperioden analyseres, for at undersøge hvad der skaber den positive udvikling i median 

EBIT-marginen.  

 

FIGUR 6.15: AFVIGELSER MELLEM EBIT-MARGIN 3 HIST. OG 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Som det kan ses af figur 6.15 ovenfor, fordeler observationerne sig forholdsvis pænt omkring 0% 

i afvigelse mellem de seneste tre historiske år og de fem første år af den eksplicitte budgetperiode. 

Der observeres ligeledes en signifikant positiv hale, hvori 39 aktieanalyser på den gennemsnitlige 

EBIT-margin afviger med mere end 50% fra det historiske niveau. Andelen af aktieanalyser med 

positive afvigelser fra historikken udgør 67% af det samlede observationer, hvorfor langt største-

delen af aktieanalytikerne forventer, at selskaberne generelt har mulighed for at forbedre indtje-

ningsevnen på en femårig horisont. 32% af analytikerne forventer tilmed, at der er et markant 

optimeringspotentiale i selskabernes indtjeningsevne på over 50% i forhold til niveauet de seneste 

tre historiske år. Dette kan muligvis være en delvis forklaring på, hvorfor analytikerne budgetter et 
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højere ROIC-niveau i den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden i forhold til de historiske 

niveauer. 

Vurderes afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode og de historiske niveauer med ud-

gangspunkt i gennemsnittet af de seneste fem historiske år (5 hist.), er det tydeligt, at der kan 

udledes samme konklusioner som på baggrund af analyserne med 3 hist. ovenfor (se bilag 27).  

For at undersøge hvorvidt der er specifikke mønstre i aktieanalytikernes budgetadfærd på EBIT-

marginen opdeles afvigelserne mellem historikken og den eksplicitte budgetperiode i det følgende 

på branche og publikationsår, ligesom det var tilfældet på ROIC. Nedenfor ses figur 6.16 af me-

dian-afvigelserne mellem den gennemsnitlige EBIT-margin de seneste tre historiske år og de fem 

første år af den eksplicitte budgetperiode fordelt på brancher. 

 

FIGUR 6.16: MEDIAN-AFVIGELSER EBIT-MARGIN 3 HIST. OG 5Y PÅ BRANCHER  

(EGEN TILVIRKNING) 

Af ovenstående bemærkes det, at medianen af afvigelserne på den enkelte branche på tværs af alle 

brancher er positiv. Dette indikerer, at aktieanalytikere generelt udviser positiv budgetadfærd uan-

set branche, når den historiske EBIT-margin sammenlignes med den eksplicitte budgetperiode. 

Energibranchen adskiller sig markant fra de andre brancher med en median-afvigelse på 97%, 

mens median-afvigelsen på de andre brancher ligger på et relativt moderat niveau. Analytikerne 

vurderer dermed generelt et optimeringspotentiale på 97% i indtjeningsevnen for selskaber i ener-

gibranchen, når de budgetterer de fem første år af den eksplicitte budgetperiode. Denne markante 

median-afvigelse, som ses for energibranchen, kan være en delvis forklaring på den høje median-

afvigelse, som ligeledes kunne ses på energibranchen på ROIC 3 hist. vs. 5Y i afsnit 6.1.2.3. Der 

er således visse brancher, hvor aktieanalytikerne udviser mere ekstrem positiv budgetadfærd. De 
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ovenstående konklusioner ændres ikke, såfremt det historiske udgangspunkt udvides med to yder-

ligere år (5 hist.). Her ses det, at analytikernes budgetestimater stadigt afviger positivt fra historik-

ken på tværs af alle brancher (se bilag 28). Dog ses der et væsentligt fald i medianafvigelsen for 

Energi branchen, da den falder fra 97% til 68%. Dette fald i afvigelserne indikerer, at EBIT-mar-

ginen i energi branchen har haft en faldende trend historisk, da det gennemsnitlige historiske ni-

veau stiger når der inddrages to yderligere år. 

Det år som aktieanalysen er udgivet i, kan som tidligere nævnt have en indflydelse på, hvilken type 

budgetadfærd analytikere udviser. Median-afvigelserne på EBIT-marginen opdelt på publika-

tionsår undersøges derfor ligeledes nedenfor i figur 6.17. 

 

FIGUR 6.17: MEDIAN-AFVIGELSER EBIT-MARGIN 3 HIST. OG 5Y PÅ PUBLIKATIONSÅR  

(EGEN TILVIRKNING) 

I ovenstående figur ses en positiv trend blandt analytikerne fra 2009/2010 til 2013/2014 da me-

dian-afvigelserne stiger fra 11% til 17%. Denne positive trend brydes af analyserne skrevet i 

2015/2016, da median-afvigelsen her falder til 7%. Faldet fortsætter til 1% i 2017/2018, hvorefter 

median-afvigelsen stiger til 6% for aktieanalyser skrevet i 2019/2020. På trods af, at median-afvi-

gelserne for EBIT-marginen følger nogenlunde samme mønster som for ROIC over perioden (se 

figur 6.7), er der visse iøjnefaldende forskelle, som er værd at nævne. I ROIC ses en negative 

median-afvigelse for analyserne udgivet i 2009/2010, hvorimod median-afvigelsen på 11% for 

EBIT-marginen i samme publikationsår er positiv. I analysen af ROIC-afvigelserne fordelt på pub-

likationsår blev det nævnt, at de negative afvigelser kunne skyldes, at analytikernes budgetestimater 

til en vis grad kunne være påvirket af finanskrisen, mens det historiske niveau til sammenligning 

var udgjort af år med god økonomi. Sammenlignes median-afvigelsen på ROIC med EBIT-mar-

ginens median-afvigelse på publikationsåret 2009/2010 giver den positive median-afvigelse for 
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EBIT-marginen derfor ikke intuitiv mening. Alt andet lige må det dog vurderes, at finanskrisen 

ikke har samme effekt på analytikernes estimater for EBIT-marginen, når 3 hist. holdes op mod 

5Y.  

Der ses derimod en markant bedre sammenhæng mellem udviklingen i median-afvigelserne for 

henholdsvis EBIT-marginen og ROIC, når 5 hist. benyttes som det historiske udgangspunkt i 

stedet for 3 hist. (se bilag 29). Når det historiske udgangspunkt udvides med to år, falder median-

afvigelsen for EBIT-marginen til -2% for analyserne udgivet i 2009/2010. Dette negative niveau 

for analyserne i denne periode stemmer bedre overens med det negative niveau, der ligeledes ob-

serveres for ROIC. EBIT-marginens median-afvigelser følger samme mønster som ROIC, for 

analyserne i de resterende publikationsår. Der ses dermed en større grad af variation mellem ana-

lyserne udgivet under- og efter finanskrisen, hvorfor den økonomiske konjunktur vurderes at have 

en effekt på analytikeres budgetadfærd, når 5 hist. sammenlignes med budgetperioden for EBIT-

marginen. 

6.1.3.4 AFVIGELSER MELLEM BUDGET OG TERMINALLED 

Som det ligeledes sås på ROIC, fordeler afvigelserne mellem historikken og terminalåret sig ikke 

anderledes end afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode og historikken for EBIT-margi-

nen (se bilag 30). Af følgende årsag undersøges budgetadfærden i terminalperioden ved at se nær-

mere på terminalperiodens afvigelser i forhold til den eksplicitte budgetperiode.  

 

FIGUR 6.18:  AFVIGELSER MELLEM EBIT-MARGIN 5Y OG TY PÅ 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 

Gøres afvigelserne mellem den gennemsnitlige EBIT-margin i budget- og terminalperioden til gen-

stand for analyse på aktieanalyser med en kort budgetperiode (5Y data), kan der af figur 6.18 oven-

for ses en overvægt af analyser med positive afvigelser. Med 46 ud af 65 aktieanalyser udgør ande-

len af aktieanalyser med positive afvigelser mellem budget- og terminalperioden omkring 70% af 
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observationerne. Dette indikerer, at aktieanalytikerne generelt hæver niveauet for den gennemsnit-

lige EBIT-margin i terminalåret i forhold til den eksplicitte budgetperiode. Der antydes dermed 

samme tendens til, at analytikere vurderer et yderligere optimeringspotentiale i selskabernes ind-

tjeningsevne i terminalåret i forhold til den eksplicitte budgetperiode, som det også kunne ses på 

ROIC. Den positive budgetadfærd på ROIC i terminalåret i forhold til budgetperioden kan således 

delvist forklares ved en optimisme hos analytikerne omkring optimeringspotentialet i indtjenings-

evnen i al evighed. Dog ses det, at omtrent 45% af aktieanalyserne med positive afvigelser (21 ud 

af 46) varierer med mellem 0 og 10% fra det gennemsnitlige niveau i den eksplicitte budgetperiode 

(5Y). Størstedelen af aktieanalyserne, hvor der ses en indikation af optimistisk budgetadfærd i ter-

minalåret på EBIT-marginen, afviger således ikke i ekstrem grad fra det gennemsnitlige niveau i 

den eksplicitte budgetperiode. 

Vurderes budgetadfærden i terminalåret i forhold til den eksplicitte budgetperiode på aktieanalyser 

med en budgetperiode på over syv år (7Y data), ændrer billedet sig ikke i forhold til analyserne 

med en kort budgetperiode (se bilag 31). Der er ligeledes med 67% en overvægt af aktieanalyser 

med positive afvigelser, hvor størstedelen af disse udgør afvigelser på mellem 0 og 10%. Dette 

underbygger således indikationen af, at analytikerne generelt vurderer, at der er et mindre optime-

ringspotentiale i virksomhedernes indtjeningsevne i terminalåret i forhold til den eksplicitte bud-

getperiode. 

6.1.3.5 HISTORIKKENS FORKLARINGSGRAD – LINEÆRE REGRESSIONER 

På ROIC kunne der konkluderes en forholdsvis høj forklaringsgrad mellem historikken og analy-

tikers estimater i henholdsvis den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden. Det anses i for-

længelse heraf interessant at undersøge, om der ses det samme billede for EBIT-marginen. Lige-

som for ROIC, er der i de lineære regressioner for EBIT-marginen fjernet outliere, hvorfor ne-

denstående output af de lineære regressioner indeholder et lavere antal observationer end det fulde 

datasæt på 123.  
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FIGUR 6.19: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 3 HIST. OG 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Ovenfor af figur 6.19 ses der en justeret R2 på omkring 70%, hvilket antyder en lavere forklarings-

grad mellem EBIT-margin 3 hist. og 5Y end det kunne ses af samme lineære regression på ROIC 

(88%, se afsnit 6.1.2.5). Dette indikerer således, at der er en lavere grad af sammenhæng mellem 

analytikernes estimater for EBIT-marginen i budgetperioden og de seneste tre historiske år. På 

trods af en lavere justeret R2 for EBIT-marginen end for ROIC, viser den alligevel en ikke ubety-

delig grad af sammenhæng mellem historikken og budgettet. Analytikerne tager i en vis grad ud-

gangspunkt i det historiske niveau, når EBIT-marginen skal budgetteres de første fem år af den 

eksplicitte budgetperiode. 

Der ses ligesom på ROIC en lineær regression med en hældning på under 1 samt en positiv skæring 

for EBIT-marginen. Dette antyder, at der ligeledes på EBIT-marginen ikke er en klar tendens til, 

at analytikere konsekvent estimerer et højere niveau på en femårig horisont i forhold til de seneste 

tre historiske år. Den lineære regression på E[EBIT-margin5Y] = 0,0578 +0,7650*EBIT-margin3 

hist antyder, at budgetadfærden er forskellig afhængigt af det historiske niveau af EBIT-marginen. 

Anvendes Excel Solver til at finde lighedspunktet mellem den treårige historiske gennemsnitlige 

EBIT-margin og den gennemsnitlige budgetterede EBIT-margin fås ca. 25%. Således indikerer 

den lineære regression, at når den historiske EBIT-margin er under 25%, så budgetterer aktieana-

lytikerne i gennemsnit et højere niveau for EBIT-marginen i den eksplicitte budgetperiode. Der-

med vurderer analytikere i gennemsnit, at såfremt EBIT-marginen er lavere end 25% historisk at 

der er et optimeringspotentiale i virksomhedens indtjeningsevne på en femårig horisont. Er ni-

veauet for EBIT-marginen de seneste tre historiske år over 25%, vurderer analytikerne i gennem-

snit intet optimeringspotentiale i virksomhedens indtjeningsevne men tværtimod et fald i virksom-

hedens EBIT-margin. Dette kan som nævnt i afsnit 6.1.2.5 potentielt skyldes virksomhedens po-

sition i sin livscyklus. Befinder virksomheden sig i vækstfasen, er der ofte potentiale for at forbedre 

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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selskabets indtægts-omkostningsforhold ved bl.a. at sænke omkostninger i produktionen gennem 

stordriftsfordele. Er selskabet i en modningsfase, og er branchen konkurrencepræget, kan virk-

somhedens priser være under pres og derfor se sig nødsaget til foretage prisreduktioner for kunne 

vinde markedsandele og vækste organisk. Dette kan dermed kompromittere selskabets indtjenings-

marginer. 

Andelen af selskaber med en gennemsnitlig EBIT-margin på under og over 25% de seneste tre 

historiske år udgør henholdsvis omkring 84% og 16% af observationerne i analysen. Som det lige-

ledes blev konkluderet for ROIC, indikerer den lineære regressionsmodel således, at majoriteten 

af aktieanalyserne i gennemsnit ville budgettere en højere EBIT-margin de første fem år af den 

eksplicitte budgetperiode i forhold til det historiske niveau. Den lineære regressionsmodel af 

EBIT-margin 3 hist., som forklarende variabel for EBIT-margin 5Y, understøtter således resulta-

terne af analyserne på baggrund af Wilcoxon-median test, den stigende udvikling i EBIT-marginen 

median-niveau samt de positive afvigelser mellem de historiske niveauer og den eksplicitte bud-

getperiode. 

Nedenfor vises forklaringsgraden mellem det tre årige historiske gennemsnit og terminalperioden 

for at undersøge historikkens sammenhæng med analytikernes estimater i terminalledet.  

 

FIGUR 6.20: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 3 HIST. OG TY (EGEN TILVIRKNING) 

Foretages en simpel lineær regression af EBIT-margin 3 hist., som forklarende variabel for EBIT-

marginen i terminalåret, fås ovenstående output i figur 6.20. Den tilsvarende analyse på ROIC 

viste, at forklaringsgraden faldt markant, når det historiske niveau anvendes som forklarende vari-

abel for terminalårets estimater, hvilket også gør sig gældende for EBIT-marginen. Der tegner sig 

dermed et billede af, at der ikke er en lige så stor sammenhæng mellem aktieanalytikeres estimater 

for terminalåret og de historiske niveauer.  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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Foretages ovenstående lineære regressioner med de seneste fem historiske år (5 hist.), som forkla-

rende variabel, ses det, at forklaringsgraden stiger en smule i forhold til 3 hist-regressionerne (se 

bilag 32,33). På trods af dette, viser 5 hist-regressionerne samme tendenser som 3 hist., da forkla-

ringsgraden ligeledes falder, når historikken bruges som forklarende variabel for terminalperioden 

i forhold til den eksplicitte budgetperiode. At forklaringsgraden i regressionerne med 5 hist. som 

forklarende variabel er en smule højere end med 3 hist. antyder, at der generelt er en højere grad 

af sammenhæng mellem det femårige historiske niveau for EBIT-marginen og analytikernes esti-

mater i budget- og terminalperioden. Dette kan skyldes, at analytikerne i højere grad tager udgangs-

punkt i et niveau, hvor der indeholdes flere historiske år end de seneste tre for få et mere norma-

liseret anker for EBIT-marginen, når de skal fastsætte deres budgetestimater.  

Undersøges forklaringsgraden af den eksplicitte budgetperiode for terminalåret fås nedenstående 

output i figur 6.21. 

 

FIGUR 6.21: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 5Y OG TY PÅ 5Y DATA  

(EGEN TILVIRKNING) 

Som det ligeledes var tilfældet på ROIC, stiger den justerede R2 markant, når den eksplicitte bud-

getperiode anvendes som forklarende variabel for terminalårets estimater på EBIT-marginen. Så-

ledes underbygges konklusionen om, at den eksplicitte budgetperiode i højere grad kan forklare 

analytikers estimater i terminalåret. Det indikeres dermed, at aktieanalytikere generelt ikke tager 

udgangspunkt i det gennemsnitlige historiske niveau, når de budgetterer virksomhedens indtje-

ningsevne i terminalåret. Derimod ses en indikation af, at aktieanalytikerne i højere grad benytter 

niveauet i den eksplicitte budgetperiode som anker for budgetteringen af selskabets indtjenings-

evne i al evighed.  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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Den lineære regression E[EBIT-marginTY] = 0,0124+1,0256*EBIT-margin5Y har et intercept, som 

ikke er signifikant forskellig fra nul og en hældning, der ligger over 1. Ud fra denne regressions-

model kan det med ca. 89% sikkerhed siges, at analytikerne i gennemsnit konsekvent budgetterer 

en gennemsnitlig EBIT-margin i terminalperioden, som er 2,5% højere end niveauet i den ekspli-

citte budgetperiode. Dette indikerer, at analytikerne generelt forventer at selskabet i terminalledet 

yderligere kan optimere sin indtjeningsevne i forhold til den eksplicitte budgetperiode, som det 

ligeledes kunne konstateres på ROIC.  

Vurderes forklaringsgraden af den eksplicitte budgetperiode for terminalårets estimater på bag-

grund af 7Y vs. TY (se bilag 34), ses der samme forholdsvis høje forklaringsgrad med en justeret 

R2 på ca. 88%. Der kan ligeledes ses en positiv skæring, som ikke er signifikant forskellig fra nul, 

men derimod en signifikant hældning under 1. Dette indikerer således, at aktieanalytikere i gen-

nemsnit sænker niveauet for EBIT-marginen i terminalåret i forhold til niveauet i den eksplicitte 

budgetperiode, når de skal budgettere indtjeningsevnen i terminalåret for analyser med en budget-

periode på over syv år. 

6.1.3.6 OPSUMMERING – KATEGORISERING AF BUDGETADFÆRDEN 

Opsummeres de ovenstående analyser af EBIT-marginen på samme måde som på ROIC fås tabel 

6.5 nedenfor. Grænserne for hvornår en aktieanalyse klassificeres som optimistisk, neutral eller 

pessimistisk er ligeledes fastlagt på samme måde som på ROIC. Disse grænser er fastlagt ud fra 

den historiske udvikling i EBIT samt udviklingen i EBIT-marginen i den eksplicitte budgetperiode, 

når denne holdes op mod terminalåret, hvilket kan ses af bilag 35. Aktieanalyserne kategoriseres 

som optimistiske, hvis afvigelserne på EBIT-marginen mellem historikken og den eksplicitte bud-

getperiode er over 5%. Hvis afvigelserne ligger mellem 5% og -5% kategoriseres analyserne som 

neutrale, og er afvigelsen lavere end -5% kategoriseres budgetadfærden som værende pessimistisk. 

Budgetadfærden i terminalperioden kategoriseres ud fra de samme grænser. 
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TABEL 6.5: OPSUMMERING AF EBIT-MARGIN VED BIAS KLASSIFIKATION (EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabel 6.5 ses der tydeligt den samme optimistiske tendens i aktieanalytikernes budgetadfærd i 

den eksplicitte budgetperiode og terminalåret i forhold til historikken i EBIT-marginen, som kunne 

ses på ROIC. Andelen af analyser, der klassificeres som optimistiske på EBIT-marginen, ligger 

mellem 43% og 71% og udgør på alle snit den største andel af de tre kategorier. Dette understøtter 

dermed de konklusioner, der har kunnet drages på baggrund af alle analyserne på EBIT-marginen, 

som peger i samme retning af en optimistisk budgetadfærd på virksomhedernes indtjeningsevne.  

Den overvejende optimistiske budgetadfærd på EBIT-marginen blandt analytikerne i budget- og 

terminalperioden kan således fungere som en delvis forklaring på den optimistiske budgetadfærd 

på ROIC. Omsætningshastigheden har dog også en væsentlig betydning for analytikers budgetad-

færd på ROIC, hvorfor budgetadfærden på dette nøgletal i det følgende afsnit vil undersøges i 

dybden. 

6.1.4 OMSÆTNINGSHASTIGHED 

Omsætningshastigheden på den investerede kapital er et performancemål for virksomhedens ka-

pitalbinding, der viser forholdet mellem omsætningen og den investerede kapital. Omsætningsha-

stigheden er således et udtryk for, hvor effektiv virksomheden er til at skabe omsætning på den 

kapital, der er investeret i selskabets drift. Som defineret i Dupont-modellen i afsnit 5.4, består den 

investerede kapital af en blanding af driftsrelaterede poster fra både aktiv-siden og passiv-siden af 

balancen. Dermed repræsenterer omsætningshastigheden på den investerede kapital i det følgende 

afsnit aktieanalytikeres budgetadfærd på balancesiden. 

Optimisme Neutral Pessimisme

5Y

1 hist. 55% 19% 26%

3 hist. 60% 15% 25%

5 hist. 67% 11% 22%

7Y

1 hist. 60% 14% 26%

3 hist. 60% 17% 22%

5 hist. 62% 16% 22%

TY

1 hist. 63% 14% 23%

3 hist. 65% 16% 19%

5 hist. 71% 10% 20%

5Y 51% 35% 14%

7Y 43% 28% 29%

EBIT-margin bias klassifikation
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6.1.4.1 STATISTISKE TESTS PÅ OMSÆTNINGSHASTIGHEDEN 

TABEL 6.6: WILCOXON TEST MEDIAN OMSÆTNINGSHASTIGHED HISTORIK VS. BUDGET 

(EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabel 6.6 ovenfor ses der ingen klar sammenhæng mellem median-niveauerne på tværs af histo-

rik og den eksplicitte budgetperiode på omsætningshastigheden. På aktieanalysernes fem første år 

af budgetperioden (5Y) kan det ses, at forskellene mellem medianen af omsætningshastigheden i 

historikken og den eksplicitte budgetperiode er svagt negative for 3 hist. og 5 hist, men svagt 

positiv for 1 hist. Ydermere er forskellene mellem 5Y, 1 hist. og 3 hist. signifikant forskellige fra 

nul på 10%-niveau, hvorfor nulhypotesen om ens medianer afvises. Derimod er forskellen i me-

dianerne på 5 hist. og 5Y ikke signifikant, hvorfor der her ikke er statistisk evidens for at afvise 

nulhypotesen om ens medianer.  

De ovennævnte resultater indikerer således, at analytikerne generelt budgetterer en lavere omsæt-

ningshastighed de fem første år af budgetperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætningsha-

stighed de seneste tre år. I forhold til det seneste historiske år er der en indikation af, at aktieana-

lytikere generelt budgetterer et højere niveau i de første fem år af den eksplicitte budgetperiode. 

Dertil er der ikke statistisk evidens for at afvise, at aktieanalytikernes generelt vedligeholder samme 

niveau som den gennemsnitlige omsætningshastighed de seneste fem år, når de budgetterer de fem 

første år af den eksplicitte budgetperiode. 

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̃hist. 1,32 1,44 1,41

x̃budget 1,38 1,38 1,38

x̃budget-x̃hist. 0,06* -0,07* -0,04

t-stat 1,7214 1,8072 1,1762

7Y

x̃hist. 1,70 1,69 1,72

x̃budget 1,75 1,75 1,75

x̃budget-x̃hist. 0,05 0,06 0,03

t-stat 1,0336 0,8710 -0,1897

TY

x̃hist. 1,32 1,44 1,41

x̃budget 1,42 1,42 1,42

x̃budget-x̃hist. 0,1*** -0,02*** 0,01***

t-stat 3,2055 3,3595 2,8042

***p< .01; **p<.05; *p<.1

Omsætningshastighed median
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For analyser med en budgetperiode på over syv år (7Y) ses det, at alle forskelle mellem medianen 

af omsætningshastigheden i den historiske periode og den eksplicitte budgetperiode er svagt posi-

tive og ikke signifikante. Der er således ikke statistisk evidens for at afvise nulhypotesen om ens 

medianer. Det kan dermed ikke afvises, at aktieanalytikere generelt sætter samme niveau i den 

eksplicitte budgetperiode på omsætningshastigheden som det historiske niveau, når de skal bud-

gettere omsætningshastigheden for selskaber med en budgetperiode på længere end syv år.  

Forskellene mellem det historiske niveau og terminalåret på omsætningshastigheden ses alle at 

være signifikante og dermed afvises nulhypotesen om at forskellene er lig med nul. På 3 hist. og 5 

hist. ses forskellene at være henholdsvis negative og positive med meget lave værdier. Det giver 

ikke intuitivt mening, at disse medianer på omsætningshastigheden kan konkluderes at være stati-

stisk signifikant forskellige fra hinanden, da det kan ses, at medianerne tilnærmelsesvis er ens. Der 

kan dermed ikke ud fra Wilcoxon test på medianen af omsætningshastighederne konkluderes no-

gen klar tendens i aktieanalytikernes budgetadfærd i terminalåret på tværs af de historiske niveauer.  

Foretages en t-test på forskellene mellem gennemsnitsværdierne i historikken og den eksplicitte 

budgetperiode samt terminalåret ses det generelt, at ingen af forskellene er statistisk signifikante 

(se bilag 36). Der er dermed ikke statistisk evidens for at afvise, at aktieanalytikere generelt vedli-

geholder det samme gennemsnitlige niveau for omsætningshastigheden gennem historikken, den 

eksplicitte budgetperiode og terminalåret. 

6.1.4.2 UDVIKLINGEN I OMSÆTNINGSHASTIGHEDEN 

Nedenfor vises udviklingen for omsætningshastigheden gennem historikken, budget- og terminal-

perioden for yderligere at analysere, hvordan analytikere budgetterer selskabernes kapitalbinding. 

 

FIGUR 6.22: UDVIKLING I OMSÆTNINGSHASTIGHED 5Y DATA (EGEN TILVIRKNING) 
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Af figur 6.22 kan der overordnet ses en mere afdæmpet udvikling i median-niveauet på omsæt-

ningshastigheden, når budget- og terminalperioden holdes op mod de historiske niveauer. Media-

nen for omsætningshastigheden er stabil gennem hele den historiske periode, hvor niveauet er tæt 

på uændret mellem 5 hist. og 1 hist. I 5Y ses der en svag stigning på ca. 2% i forhold til niveauet i 

det seneste historiske år. Denne svage positive stigning fortsætter videre ind i terminalperioden, 

idet median-niveauet her stiger beskedent med ca. 3% til 0,96. Denne svagt positive udvikling i 

omsætningshastigheden antyder, at analytikerne udviser en mere forsigtig positiv budgetadfærd, 

når de budgetterer omsætningshastigheden i forhold til EBIT-marginen. Dette giver en indikation 

af, at ROIC-udviklingen, der ses i figur 6.3, i højere grad skyldes positiv budgetadfærd på EBIT-

marginen, da denne hæves mere igennem budget- og terminalperioden end omsætningshastighe-

den. 

Belyses udviklingen i medianen og gennemsnittet af omsætningshastigheden på aktieanalyser med 

en budgetperiode på over syv år (7Y data), ses der større stigninger i medianen af omsætningsha-

stigheden gennem budget- og terminalperioden (se bilag 37). Igennem historikken ses en svagt 

nedadgående udvikling i median-niveauet med et fald på 1,2% fra 1,72 til 1,70 mellem 5 hist. og 1 

hist. I de første fem år af budgetperioden (5Y) ses der yderligere et mindre fald i omsætningsha-

stigheden på 2,4% til 1,66 i forhold til de seneste historiske år. Herefter ses der dog en markant 

stigning på 20% i omsætningshastigheden fra 5Y til 1,99 i terminalperioden (TY). Dette giver en 

klar indikation af, at analytikerne vurderer, at selskaberne i slutningen af budgetperioden og i ter-

minalperioden kan forbedre kapitaludnyttelsen betragteligt. Generelt ligger median-niveauet for 

omsætningshastigheden markant højere for denne subgruppe af aktieanalyser med en budgethori-

sont på over syv år (7Y data) end for analyserne med en kortere budgetperiode (5Y data).  

Som det også kunne ses for ROIC og EBIT-marginen, er den gennemsnitlige omsætningsha-

stighed generelt højere end medianen, hvorfor der også her identificeres en højre-skæv fordeling. 

Dette bekræftes yderligere af figur 6.23 nedenfor, der viser, hvordan datasættets observationer 

fordeler sig omkring medianen af omsætningshastigheden i de fem første budgetår. Ligesom for 

ROIC og EBIT-marginen ses der her også en positiv hale af 25 selskaber (ca. 20%), der afviger 

mere end 100% fra medianobservationen. Dog ses der ligeledes en større koncentration af selska-

ber, der afviger med mellem -25% og -75% fra medianen, som også gjorde sig gældende på EBIT-

marginen. På trods af den signifikante gruppe af selskaber der afviger negativt fra medianen, er 

gennemsnitsværdierne for omsætningshastigheden i budget- og terminalperioden markant højere 

end median-niveauet. Denne væsentlige positive forskel kan skyldes, at de positive outliere, der 

afviger mere end 100% fra medianen, er så ekstreme, at de trækker gennemsnitsniveauet markant 
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op. Det findes derfor relevant at undersøge, hvilke selskaber der udgør denne positive hale, samt 

hvor ekstreme disse afvigelser er. 

 

FIGUR 6.23: OMSÆTNINGSHASTIGHED 5Y AFVIGELSER FRA MEDIANEN (EGEN TILVIRKNING) 

Undersøges observationerne i den positive hale nærmere kan det ses, at brancherne industri og 

cyklisk forbrug udgør en væsentlig andel, da disse to brancher tilsammen udgør 80% af halen (se 

bilag 39). Aktieanalyserne med de fem mest ekstreme afvigelser, afviger mellem ca. 300% og 

1100% fra medianafvigelsen, hvilket forklarer outliernes markante effekt på gennemsnittet. Der 

tegner sig det samme billede for afvigelserne omkring medianen i TY, hvilket kan ses i bilag 38. 

Samme selskabssammensætning ses ligeledes, når brancherne i halen undersøges for TY, hvor in-

dustri og cyklisk forbrug her udgør 86% af observationerne, der afviger med mere end 100% fra 

medianen (se bilag 40). Der ses her en sammenhæng mellem observationerne i halerne for omsæt-

ningshastigheden og ROIC, da industri og cyklisk forbrug er de to dominerende brancher i de 

positive haler for begge nøgletal. I EBIT-marginens hale blev sundhed og energi identificeret som 

de to mest dominerede brancher. Dette indikerer, at observationerne i omsætningshastighedens 

hale afviger kraftigere fra medianen end haleobservationerne i EBIT-marginen. Selskabssammen-

sætning i halen på ROIC udgøres derfor i højere grad af aktieanalyser på selskaber, hvor omsæt-

ningshastigheden afviger markant fra medianen end selskaber med høje afvigelser på EBIT-mar-

ginen. Som nævnt i analysen af både ROIC og EBIT-marginen kan den markante gruppe af posi-

tive afvigelser fra medianen skyldes en betydeligt højere budgettering af omsætningshastigheden 

gennem budgetperioden i disse aktieanalyser end for median-observationen. Dog kan afvigelsen 

ligeledes skyldes, at selskaberne i den positive hale generelt kan karakteriseres som selskaber med 

højere omsætningshastighed end de resterende selskaber i datasættets aktieanalyser. I det følgende 
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afsnit undersøges analytikernes budgetadfærd for omsætningshastigheden gennem en analyse af 

afvigelserne mellem historikken, budgetperioden og terminalåret uagtet median-niveau. 

6.1.4.3 AFVIGELSER MELLEM HISTORIK OG BUDGETPERIODE 

I modsætning til analysen af EBIT-marginen og ROIC kunne det i ovenstående analyse af udvik-

lingen i median-niveauet for omsætningshastigheden konstateres, at der generelt sker en meget 

beskeden stigning i niveauet for omsætningshastigheden gennem budget- og terminalperioden. 

Dette giver en indikation af, at analytikere generelt holder niveauet for omsætningshastigheden 

tilnærmelsesvist fladt gennem budget- og terminalperiode og ikke viser samme tendens til positiv 

budgetadfærd, som det sås for EBIT-marginen og ROIC. Analytikere ses dermed ikke at vurdere 

samme potentiale for optimering på selskabernes kapitaludnyttelse som på indtjeningsevnen i for-

hold til det historiske niveau. I nedenstående afsnit analyseres afvigelserne mellem historikken og 

den eksplicitte budgetperiode samt terminalperioden for at undersøge, hvad der skaber den tilnær-

melsesvist flade, men svagt positive udvikling i omsætningshastigheden. 

 

FIGUR 6.24: AFVIGELSER MELLEM OMSÆTNINGSHASTIGHEDEN 3 HIST. OG 5Y  

(EGEN TILVIRKNING) 

Som forventet ses der i figur 6.24 en langt større koncentration omkring 0% i afvigelse mellem 

omsætningshastigheden 3 hist. og 5Y. 87 ud af 123 observationer (71% af datasættet) afviger med 

mellem -20% og 20% fra selskabernes historiske niveau. I forhold til analyserne på ROIC og 

EBIT-marginen observeres der her en markant mindre positiv hale af aktieanalyser, hvor omsæt-

ningshastigheden afviger med mere end 50% fra historikken i den eksplicitte budgetperiode. Den 

høje koncentration omkring 0% i afvigelse samt fraværet af signifikante positive eller negative haler 
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bekræfter de ovenstående analyser om, at analytikerne er væsentligt mindre positive i deres bud-

gettering af selskabernes omsætningshastighed. Det tilnærmelsesvis stabile niveau af omsætnings-

hastigheden i historikken og budgettet giver derudover en indikation af, at den positive udvikling, 

der ses i de budgetterede ROIC-niveauer, i højere grad skyldes analytikeres optimisme i budgette-

ringen af selskabernes EBIT-margin. 

Når afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode holdes op mod det historiske niveau med 

udgangspunkt i de sidste fem historiske år (5 hist.) ses det, at afvigelserne fordeler sig på samme 

vis som ved 3 hist. (se bilag 41). Konklusionerne ændres dermed ikke, når der tilføjes yderligere to 

år til det historiske niveau. 

Ligesom for ROIC og EBIT-marginen opdeles afvigelserne mellem historikken og budgetperio-

den for omsætningshastigheden på branche og publikationsår for at undersøge, om der ses de 

samme mønstre i analytikernes budgetadfærd. Nedenfor i figur 6.25 er afvigelserne mellem histo-

rikken og budgetperioden opdelt på brancher. 

 

FIGUR 6.25: MEDIAN-AFVIGELSER OMSÆTNINGSHASTIGHED 3 HIST. OG 5Y PÅ BRANCHER  

(EGEN TILVIRKNING) 

Som figur 6.25 ovenfor viser, varierer median-afvigelserne mellem de enkelte brancher fra at være 

positive til negative. Der ses positive afvigelser i cyklisk forbrug, energi og sundhed, mens for-

brugsvarer og industri udviser svage negative median-afvigelser. De største afvigelser ses hos sel-

skaberne i brancherne cyklisk forbrug og sundhed, der begge har median-afvigelser på 6%. Der 

ses dermed ikke samme ekstreme median-afvigelser i analytikernes budgetestimater i nogle af bran-
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cherne, som der blev identificeret ved ROIC og EBIT-marginen. Den mere forsigtige budgetad-

færd på tværs af brancherne indikerer, at analytikerne udviser svag positiv budgetadfærd, når de 

værdiansætter selskaber indenfor brancherne cyklisk forbrug og sundhed, mens de udviser tilnær-

melsesvis neutral budgetadfærd, når de værdiansætter selskaberne indenfor brancherne forbrugs-

varer, energi og industri. 

Når det historiske niveau udvides med to ekstra år, så der tages udgangspunkt i de sidste fem 

historiske år (5 hist.), ses der en mere negativ budgetadfærd for selskaberne i forbrugsvarer og 

industri, da median-afvigelser falder yderligere (se bilag 42). Median-afvigelserne for energi falder 

fra 4% til 1%, hvorfor analytikerne udviser mere neutral budgetadfærd i denne branche. Budget-

adfærden i cyklisk forbrug og sundhed er uændret, når der tages udgangspunkt i 5 hist.   

Nedenfor opdeles afvigelserne på publikationsår for at undersøge, om aktieanalysens publika-

tionsår har samme indflydelse på omsætningshastigheden som på EBIT-marginen og ROIC. 

 

FIGUR 6.26: MEDIAN-AFVIGELSER OMSÆTNINGSHASTIGHED 3 HIST. OG 5Y PÅ PUBLIKATIONSÅR  

(EGEN TILVIRKNING) 

Når omsætningshastighedens median-afvigelser deles op på publikationsår, ses der i høj grad 

samme mønster som for ROIC og EBIT-marginen (5 hist.). I analyserne udgivet i 2009/2010 ses 

en negativ afvigelse mellem budgetperioden og historikken på -2%. Dette kan enten skyldes et fald 

i omsætningen eller en øget investeret kapital. Som nævnt i de ovenstående analyser er disse ana-

lyser udgivet under den globale finanskrise, hvorfor det kan forventes, at faldet i omsætningsha-

stigheden skyldes et fald i den budgetterede omsætning i forhold til det historiske niveau. Ligesom 

for EBIT-marginen og ROIC stiger median-afvigelserne på omsætningshastigheden fra -2% til 

henholdsvis 9% og 8% i de to efterfølgende perioder, hvor det historiske niveau inkluderer årene 
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under finanskrisen. Herefter falder afvigelserne til et tilnærmelsesvist neutralt/svagt negativt ni-

veau i analyserne fra 2015 frem til 2020. Ovenstående indikerer, som det ligeledes var tilfældet på 

ROIC og EBIT-marginen (5 hist.), at afvigelserne mellem det historiske og budgetterede niveau er 

påvirket af den økonomiske konjunktur, da der også her ses store variationer i afvigelserne for 

aktieanalyser, der udgives i årene under- og umiddelbart efter finanskrisen. 

Udvides den historiske periode med to år (5 hist.), ses der i høj grad samme tendenser i afvigelserne 

for analyserne publiceret i årene under og efter finanskrisen (se bilag 43). Dog er der væsentligt 

større variation i median-afvigelserne fra 2015 til 2020, da niveauet her svinger mellem 7% og -

9%. 

6.1.4.4 AFVIGELSE MELLEM BUDGET OG TERMINALLED 

Når historikken (3 hist.) holdes op mod terminalperioden, ses der i høj grad den samme fordeling 

for afvigelserne som det ses for historikken i forhold til budgetperioden i figur 6.24. (se bilag 44) 

Derfor undersøges budgetadfærd i terminalperioden også her i forhold til den eksplicitte budget-

periode, ligesom for ROIC og EBIT-marginen. Nedenfor ses fordelingen af afvigelserne mellem 

den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden for 5Y data i figur 6.27. 

 

FIGUR 6.27: AFVIGELSER MELLEM OMSÆTNINGSHASTIGHEDEN 5Y OG TY (5Y DATA) 

(EGEN TILVIRKNING) 

Når fokus rettes mod afvigelserne mellem den eksplicitte budgetperiode og terminalperioden for 

selskaberne med en budgetperiode på under syv år, ses der en klar overvægt af analyser, der afviger 

positivt med 0%-10%. Det ses, at omsætningshastighedens estimater for terminalperioden i 46 ud 

af 65 analyser (71%) afviger mellem -10% og 10% fra det budgetterede niveau de første fem år. 

Denne fordeling indikerer, at analytikerne i høj grad udviser mere neutralt adfærd i estimeringen 
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af omsætningshastigheden, da denne holdes tæt på konstant fra det historiske niveau til terminal-

perioden. Trods den store koncentration omkring 0% i afvigelse er der en overvægt af analyser 

med positive afvigelser fra budget- til terminalperioden. Dette forklarer den svage stigning i me-

dian-niveauet, der ses i udviklingen af omsætningshastigheden i figur 6.22, afsnit 6.1.4.2. 

Vurderes afvigelserne mellem budget- og terminalperioden på analyserne med en budgetperiode 

på over syv år (7Y data), observeres der i høj grad de samme tendenser som ovenfor i figur 6.27 

(se bilag 45). Der er i denne selskabsgruppe også en klar overvægt af selskaber med positive afvi-

gelser, hvorfor analytikerne i høj grad udviser samme budgetadfærd på tværs af de to subgrupper. 

6.1.4.5 HISTORIKKENS FORKLARINGSGRAD – LINEÆRE REGRESSIONER 

På både ROIC og EBIT-marginen kunne det konkluderes, at det historiske niveau havde en for-

holdsvis høj forklaringsgrad for analytikers estimater i den eksplicitte budgetperiode. Der sås på 

EBIT-marginen en markant lavere forklaringsgrad på historikken som forklarende variabel for 

analytikers antagelser i terminalåret. Dog var det tydeligt på både ROIC og EBIT-margin, at der 

kunne ses en højere grad af sammenhæng mellem estimaterne i den eksplicitte budgetperiode og 

terminalperioden. I de følgende afsnit vil det gennem regressioner på omsætningshastigheden un-

dersøges, om budgetadfærden ændrer sig, når analytikerne budgetterer på balancesiden i forhold 

til resultatopgørelsessiden (EBIT-marginen). Som tidligere nævnt fjernes outliere fra regressio-

nerne.  

 

FIGUR 6.28: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED HIST. OG 5Y  

(EGEN TILVIRKNING) 

Som det kan ses af figur 6.28 ovenfor, er der med en justeret R2 på 89% en markant højere forkla-

ringsgrad på omsætningshastigheden i forhold til EBIT-marginen, når 3 hist. anvendes som for-

klarende variabel for analytikers 5Y estimater. Dette antyder således, at aktieanalytikere i højere 
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grad tager udgangspunkt i det historiske niveau, når de skal budgettere på balancesiden. Som det 

kan ses af ovenstående output i figur 6.28, er den positive skæring ikke signifikant forskellig fra 

nul, og der ses en hældning, som er tæt på 1. Den lineære regression E[Omsætningshastighed5Y] = 

0,0928 +0,9845*Omsætningshastighed3 hist. kan dermed ikke konkludere, at aktieanalytikerne kon-

sekvent budgetterer med en højere gennemsnitlig omsætningshastighed i de fem første år af den 

eksplicitte budgetperiode i forhold til niveauet i de seneste tre historiske år. Budgetadfærden er 

ligesom på ROIC og EBIT-marginen forskellig afhængigt af det historiske niveau for omsætnings-

hastigheden. Anvendes Excel Solver til at bestemme det niveau af omsætningshastighed, hvor ana-

lytikere ændrer budgetadfærd afhængigt af det historiske niveau, fås 5,98. Ifølge den lineære re-

gression ovenfor indikerer dette, at aktieanalytikere i gennemsnit budgetterer en omsætningsha-

stighed højere end det historiske niveau, når de treårige historiske gennemsnit er under 5,98. Når 

den gennemsnitlige omsætningshastighed de seneste tre historiske år er over 5,98, budgetterer ak-

tieanalytikere ifølge regressionsmodellen i gennemsnit et lavere niveau de fem første år af den 

eksplicitte budgetperiode. 

 

FIGUR 6.29: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED 3 HIST. OG TY  

(EGEN TILVIRKNING) 

Undersøges det gennemsnitlige niveau af omsætningshastigheden de seneste tre historiske år som 

forklarende variabel for aktieanalytikeres estimater i terminalåret, kan der af figur 6.29 ovenfor, ses 

en langt højere forklaringsgrad end for samme analyse på ROIC og EBIT-marginen. Dette indi-

kerer således, at aktieanalytikere i langt højere grad benytter historiske niveauer som anker, når de 

skal budgettere virksomhedens kapitalbinding i al evighed i forhold til indtjeningsevnen.  

Benyttes virksomhedens seneste fem historiske år (5 hist.), som forklarende variabel i de ovenfor 

præsenterede lineære regressioner, falder forklaringsgraden i forhold til de seneste tre historiske år 
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(3 hist.) som forklarende variabel for både den eksplicitte budgetperiode og terminalårets estimater 

(se bilag 46,47). At forklaringsgraden med 3 hist. som forklarende variabel er højere end med 5 

hist. indikerer at, aktieanalytikere generelt i højere grad budgetterer omsætningshastigheden i den 

eksplicitte budgetperiode samt terminalperioden med udgangspunkt i niveauet de seneste tre hi-

storiske år. 

På trods af at der ses relativ høj sammenhæng mellem det historiske niveau og analytikers estimater 

i terminalperioden på omsætningshastighede, anses det uagtet relevant ligeledes at undersøge, hvil-

ken grad af sammenhæng der kan ses mellem analytikers estimater for omsætningshastigheden i 

den eksplicitte budgetperiode og terminalåret. Den lineære regression af omsætningshastigheden i 

den eksplicitte budgetperiode som forklarende variabel for terminalåret på aktieanalyser med en 

budgetperiode på under syv år kan ses af figur 6.30 nedenfor. 

 

FIGUR 6.30: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED 5Y OG TY (EGEN TILVIRKNING) 

Af ovenstående kan det ses at den justerede R2 stiger til ca. 97% når den eksplicitte budgetperiode 

anvendes som forklarende variabel for analytikeres budgetestimater på omsætningshastigheden i 

terminalåret. Dette indikerer således til trods for en høj forklaringsgrad af historikken, at den ek-

splicitte budgetperiode i højere grad kan forklare det niveau, aktieanalytikere sætter på omsætnings-

hastigheden i terminalåret. Udviklingen i median omsætningshastigheden antyder ligeledes, at ana-

lytikerne generelt ikke hæver niveauet for omsætningshastigheden markant mellem den eksplicitte 

budgetperiode og terminalåret. 

Den lineære regressionsmodel E[OmsætningshastighedTY]=0,0423+0,9950*Omsætningsha-

stighed5Y har et intercept, som ikke er signifikant forskellig fra nul samt en hældning lige under 1. 

Således indikerer modellen, som det ligeledes var tilfældet på både ROIC og EBIT-margin, at ak-
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tieanalytikerne varierer deres budgetadfærd i terminalåret afhængigt af den budgetterede omsæt-

ningshastighed i den eksplicitte budgetperiode. Benyttes Excel Solver til at finde break-even punk-

tet, der får analytikere til at variere deres budgetadfærd i terminalåret, fås en omsætningshastighed 

på ca. 8,5. Dette indikerer, at aktieanalytikere i gennemsnit budgetterer en højere omsætningsha-

stighed i terminalåret, når den gennemsnitlige omsætningshastighed i den eksplicitte budgetperiode 

er lavere end 8,5. Aktieanalytikerne vurderer dermed et yderligere optimeringspotentiale i omsæt-

ningshastigheden i forhold til den eksplicitte budgetperiode, som kan vedligeholdes i al evighed, 

når niveauet for omsætningshastigheden i den eksplicitte budgetperiode ligger under 8,5. Når om-

sætningshastigheden er højere end 8,5 i den eksplicitte budgetperiode, indikerer den lineære re-

gressionsmodel, at aktieanalytikere i gennemsnit sænker omsætningshastigheden i terminalåret i 

forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. 

Foretages samme simple lineære regression af den eksplicitte budgetperiode som forklarende va-

riabel for terminalåret på aktieanalyser med en budgetperiode over syv år (7Y data), ser billedet en 

smule anderledes ud (se bilag 48). Der ses stadig en høj forklaringsgrad på ca. 94% og et intercept, 

som ikke er signifikant forskellig fra nul. En hældning på 1,0018 indikerer, at når aktieanalytikere 

budgetterer på en horisont længere end syv år, så vil analytikerne uanset niveauet i den eksplicitte 

budgetperiode, generelt budgettere et niveau for omsætningshastigheden, som er tilnærmelsesvist 

det samme i terminalåret. 

6.1.4.6 OPSUMMERING – KATEGORISERING AF BUDGETADFÆRDEN 

Benyttes samme metode til opsummering af analytikers budgetadfærd på omsætningshastigheden 

som på ROIC og EBIT-marginen fås tabel 6.7 nedenfor. Af bilag 49 kan grænserne ses for, hvor-

når en aktieanalyse på omsætningshastigheden klassificeres som optimistisk, neutral eller pessimi-

stisk. Disse grænser er ligesom på ROIC og EBIT-marginen fastlagt ud fra udviklingen i den hi-

storiske periode og den eksplicitte budgetperiode. 
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TABEL 6.7: OPSUMMERING AF OMSÆTNINGSHASTIGHED VED BIAS KLASSIFIKATION 

(EGEN TILVIRKNING) 

 

Som det kan ses af tabel 6.7 ovenfor, varierer andelen af optimistiske aktieanalyser bedømt ud fra 

historikken mellem 41% og 54% og udgør på tværs af alle snit ud fra historikken den største andel 

af de tre kategorier for budgetadfærden. Der tegner sig dermed overordnet et optimistisk billede 

af aktieanalytikeres budgetadfærd på omsætningshastigheden - dog i mindre grad end på EBIT-

marginen. På budgetadfærden i terminalåret, vurderet ud fra den eksplicitte budgetperiode, tegner 

der sig et mere neutralt billede, da andelen af aktieanalyser med neutral budgetadfærd udgør 60% 

(5Y) og 66% (7Y). Dette antyder, at aktieanalytikere i terminalåret holder omtrent samme niveau 

for omsætningshastigheden i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. Analytikere er 

dermed mere forsigtige med at budgettere et meget højere eller meget lavere niveau for virksom-

hedens evne til at skabe omsætning på den investerede kapital i al evighed i forhold til niveauet i 

den eksplicitte budgetperiode. Dette står i en vis kontrast til aktieanalytikernes budgetadfærd i 

terminalåret på virksomhedens indtjeningsevne. På EBIT-marginen vurderer analytikere generelt 

et yderligere optimeringspotentiale i selskabets indtjeningsevne i forhold til niveauet i den ekspli-

citte budgetperiode, som de mener kan vedligeholdes i al fremtid.  

6.1.5 ANALYTISKE SAMMENHÆNGE I BUDGETADFÆRDEN 

De analytiske sammenhænge mellem aktieanalytikeres budgetadfærd på ROIC, EBIT-margin og 

omsætningshastighed vil søges belyst via korrelationerne mellem 3 hist. og 5Y-afvigelserne på de 

tre nøgletal nedenfor på aktieanalyser med en budgetperiode på under syv år (5Y data). 

 

Optimisme Neutral Pessimisme

5Y

1 hist. 42% 30% 28%

3 hist. 47% 23% 30%

5 hist. 46% 21% 33%

7Y

1 hist. 48% 21% 31%

3 hist. 48% 21% 31%

5 hist. 41% 21% 38%

TY

1 hist. 54% 20% 26%

3 hist. 54% 20% 26%

5 hist. 52% 20% 28%

5Y 34% 60% 6%

7Y 24% 66% 10%

Omsætningshastighed bias klassifikation
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TABEL 6.8:  KORRELATIONSMATRIX AF 5Y VS. TY SAMT 3 HIST. VS. 5Y (5Y DATA) PÅ ROIC, 

EBIT-MARGIN & OMSÆTNINGSHASTIGHED (EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabel 6.8 ovenfor kan det ses, at korrelationen mellem ROIC og henholdsvis EBIT-margin og 

omsætningshastigheden (alle tre 3 hist. vs. 5Y) er statistisk signifikante. Korrelation mellem ROIC 

og EBIT-marginen på 0,4652 er højere end mellem ROIC og omsætningshastigheden på 0,3634. 

EBIT-marginens korrelation med ROIC viser, at når der sker en stigning på 1 i afvigelserne mellem 

3 hist. og 5Y på EBIT-marginen, sker der en stigning på 0,4652 i afvigelserne på ROIC. Denne 

stigning er således større end 0,3634 som en stigning på 1 i afvigelserne på omsætningshastigheden 

ville medføre på ROIC afvigelserne mellem 3 hist. og 5Y. Dermed indikerer denne stærkere posi-

tive sammenhæng mellem afvigelserne på EBIT-marginen og ROIC, at analytikeres budgetadfærd 

på ROIC i højere grad er drevet af analytikeres budgetadfærd på EBIT-marginen end på omsæt-

ningshastigheden. Ydermere, kan der observeres en statistisk signifikant og stærk positiv korrela-

tion mellem 5Y og TY afvigelserne på EBIT-marginen og ROIC. Dette viser, at sammenhængen 

mellem EBIT-marginen og ROIC bliver stærkere på afvigelserne mellem de fem første år af bud-

getperiode og terminalåret i forhold til afvigelserne mellem historik og budget. Korrelationen mel-

lem 5Y og TY afvigelserne på omsætningshastigheden og ROIC ses ikke at være statistisk signifi-

kant. Analytikeres budgetadfærd på ROIC i terminalåret indikeres dermed ligeledes i høj grad at 

være drevet af budgetadfærden på EBIT-marginen. 

Derudover kan det observeres, at den svagt negative korrelation på -0,0864 mellem afvigelserne 

fra historik til budget og afvigelserne i analytikers estimater fra budget til terminalåret på ROIC 

ikke er statistisk signifikant. Dermed kan det ikke afvises, at der er en sammenhæng mellem analy-

tikers budgetadfærd i budgetperioden og budgetadfærden i terminalåret på ROIC. Derimod er den 

Korrelationer
ROIC 3 hist. 

vs. 5Y

EBIT-margin 

3 hist. vs. 5Y

Omsætnings-

hastighed 3 

hist. vs. 5Y

ROIC 5Y vs. 

TY

EBIT-margin 

5Y vs. TY

Omsætnings-

hastighed 5Y 

vs. TY

ROIC 3 hist. vs. 

5Y
1

EBIT-margin 3 

hist. vs. 5Y
0,4652*** 1

Omsætningshastig-

hed 3 hist. vs. 5Y
0,3634*** 0,2827** 1

ROIC 5Y vs. TY -0,0864 -0,4756*** -0,1657 1

EBIT margin 5Y 

vs. TY
-0,1096 -0,3204** -0,1230 0,9738*** 1

Omsætningshastig-

hed 5Y vs. TY
0,3863*** -0,0650 -0,2738** 0,1856 0,0640 1

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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negative korrelation på -0,3204 mellem afvigelserne i analytikers budgetestimater i forhold til hi-

storikken og afvigelserne fra budget til terminalåret på EBIT-marginen signifikant. Dette indikerer 

således, at analytikers budgetadfærd på EBIT-marginen i terminalåret er påvirket af analytikers 

budgetadfærd i budgetperioden. At korrelationen er negativ, antyder at jo højere afvigelse analyti-

ker budgetterer mellem EBIT-margin 3 hist. og 5Y, jo lavere afvigelse budgetteres mellem 5Y og 

TY. Denne negative sammenhæng understreger således samme udvikling i gennemsnittet, som 

kunne ses i figur 6.13 i afsnit 6.1.3.2 på EBIT-marginen. Her ses det, at analytikere i gennemsnit 

budgetterer en lavere stigning mellem 5Y og TY end stigningen mellem 3 hist. og 5Y på EBIT-

marginen. På omsætningshastigheden er korrelationen mellem afvigelserne i analytikers budget-

estimater i forhold til historikken og afvigelserne fra budget til terminalåret ligeledes signifikant. 

Der kan således konstateres samme negative sammenhæng på omsætningshastighed som på EBIT-

marginen. Dermed kan det opsummeres, at analytikeres optimistiske budgetadfærd i budgetperio-

den i forhold til historikken på EBIT-margin og omsætningshastigheden aftager i terminalåret. 

Belyses korrelationerne mellem afvigelserne fra historik til budget på de tre nøgletal for aktieana-

lyser med en budgetperiode på over syv år (7Y data) fås en anelse anderledes resultater (se bilag 

50). Der identificeres her samme positive korrelation mellem ROIC og henholdsvis EBIT-margin 

og omsætningshastighed (alle tre 3 hist. vs. 7Y). Korrelationen mellem EBIT-marginen og ROIC 

ses ligeledes at være større end korrelationen mellem omsætningshastigheden og ROIC. Korrela-

tionen mellem EBIT-margin og ROIC på 0,8970 er dog langt mere positiv end for 5Y data. Dette 

indikerer, at analytikeres budgetadfærd på ROIC i den eksplicitte budgetperiode i langt højere grad 

korrelerer med analytikeres budgetadfærd på EBIT-marginen i den eksplicitte budgetperiode for 

selskaberne med en budgetperiode på mere end syv år. Derudover ses det ligeledes, at EBIT-

marginens korrelation, med ROIC på afvigelserne mellem budgetperioden og terminalåret, er mere 

positiv end mellem omsætningshastighed og ROIC. Slutteligt ses der signifikante og positive kor-

relationer mellem afvigelserne fra historik til budget og afvigelserne i analytikers estimater fra bud-

get til terminalåret på både ROIC og EBIT-margin. At korrelationerne er positive i modsætning 

til negative som på 5Y data indikerer, at analytikere budgetterer højere afvigelser mellem budget 

og terminalår jo højere afvigelserne er mellem historik og budget. Dette kan eventuelt skyldes, at 

budgetperiodelængden på majoriteten af aktieanalyserne i 7Y data er længere end syv år. Hele den 

eksplicitte budgetperiode vil derfor ikke fanges i 7Y, og der opstår dermed en skævvridning i afvi-

gelserne mellem 7Y og TY, som forklaret i afsnit 6.1.  



Kapitel 6 – Analyse  86 

 
 

6.1.6 FORKLARING AF BUDGETADFÆRD 

I den ovenstående analyse af analytikeres budgetadfærd kunne det konkluderes, at aktieanalytikere 

i høj grad udviser optimistisk budgetadfærd på ROIC hovedsageligt som følge af analytikernes 

optimistiske budgettering på virksomhedens indtjeningsevne. I det følgende afsnit vil dette studie 

forsøge at belyse, hvad der kan forklare aktieanalytikeres budgetadfærd på ROIC. 

Det kunne på baggrund af de lineære regressioner konkluderes, at de historiske niveauer har en 

høj forklaringsgrad for de budgetterede niveauer i den eksplicitte budgetperiode på både ROIC, 

EBIT-margin og omsætningshastigheden. Ligeledes kunne der på baggrund af median-afvigelser 

ses en indikation af at nogle brancher havde højere afvigelser end andre. Derfor vil der foretages 

univariate lineære regressioner med dummy-variable på den historiske performance for ROIC, 

EBIT-margin og omsætningshastighed tillige med branche som forklarende variable for afvigel-

serne mellem 3 hist. og 5Y på ROIC. Dertil vil der introduceres dummy-variable, som relaterer sig 

til specifikke analytiker-karakteristika. De karakteristika der undersøges som forklarende variabel 

for analytikers budgetadfærd på ROIC omfatter publikationsår, budgetperiodens længde, analyti-

kers køn samt uddannelse. Publikationsåret undersøges som forklarende variabel, da der på me-

dian-afvigelser kunne anes visse mønstre mellem median-afvigelserne og publikationsåret for ak-

tieanalyserne. Analytikers køn og uddannelse vurderes ligeledes som værende interessante variable 

at undersøge, hvorfor disse ligeledes inkluderes i analysen. 

TABEL 6.9: UNIVARIATE LINEÆRE REGRESSIONER AFHÆNGIG VARIABEL ROIC 3 HIST. VS. 5Y 

(EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabel 6.9 ovenfor kan det ses, at ingen af de forklarende variable, der relaterer sig til analytikeren, 

har signifikante koefficienter. Dette viser at der ikke er statistisk evidens for at afvise, at koeffici-

enterne er lig med nul, og dermed kan der ikke konstateres en forskel i afvigelserne mellem ROIC 

3 hist. og 5Y alt afhængigt af analytikers køn og uddannelse, længde af budgethorisonten samt 

udgivelsesåret for aktieanalysen. Derudover ses en meget lav R2 og negativ justeret R2, der indikerer 

Foklarende dummy-variabel Intercept Koefficient R
2

Adj. R
2

Køn (Kvinde=1, Mand=0) 0,4207*** -0,0727 0,0007 -0,0081

Uddannelse (1=HD, 0=Kandidatgrad) 0,4042*** -0,0211 0,0001 -0,0085

Budgetperiode længde (Over syv år (7Y)=1, Under syv år (5Y)=0) 0,6869*** -0,024 -0,0082 -0,0082

Publikationsår (Efter 2015 =1, Før 2015=0) 0,4629*** -0,1308 0,0047 -0,0038

ROIC 3 hist. median (Over=1, Under=0) 0,8128*** -0,8161*** 0,1829 0,1759

EBIT-margin 3 hist. median (Over=1, Under=0) 0,7288*** -0,6388*** 0,1120 0,1044

Omsætningshastighed 3 hist. median (Over=1, Under=0) 0,4709*** -0,1403 0,0054 -0,0031

***p< .01; **p<.05; *p<.1

Lineær regressionsmodel

Analytiker karakteristika

Historisk performance
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en ikke eksisterende forklaringsgrad på disse variable. Det kan således ikke ud fra vores stikprøve 

bevises statistisk, at der er forskel på hvordan mænd og kvinder budgetterer ROIC og at deres 

uddannelse har en betydning for størrelsen af afvigelserne. Længden af budgetperioden afgør heller 

ikke størrelsen af afvigelserne på ROIC mellem det historiske og budgetterede niveau. Der kan ej 

heller påvises en konjunkturmæssig påvirkning af analytikers budgetadfærd på ROIC. 

De forklarende variable på den historiske performance af ROIC og EBIT-marginen viser dog en 

beskeden evne til at forklare afvigelserne mellem 3 hist. og 5Y på ROIC med en justeret R2 på 

henholdsvis 17,59% og 10,44%. Interceptet og koefficienterne er i begge univariate lineære regres-

sioner med henholdsvis ROIC og EBIT-marginens historiske performance, som forklarende vari-

able, statistisk signifikante og dermed forskellige fra nul. Der er dermed statistisk evidens for at 

konkludere, at det treårige historiske niveau af ROIC og EBIT-marginen har betydning for stør-

relsen af afvigelserne på ROIC mellem 3 hist. og 5 Y. På ROIC ses det, at såfremt det treårige 

historiske gennemsnit er under medianen på 11%, så budgetterer aktieanalytikere i gennemsnit en 

afvigelse på ca. 81% mellem ROIC 3 hist. og 5Y. Er niveauet over medianen på 11% ses derimod 

en gennemsnitlig afvigelse mellem ROIC 3 hist. og 5Y på -0,33% (=0,8128-0,8161). Dette indike-

rer således, at aktieanalytikeres budgetadfærd på ROCI påvirkes af det treårige historiske gennem-

snit. Er det treårige historiske gennemsnit af ROIC højere end 11%, er analytikere i gennemsnit 

tilnærmelsesvist neutrale i deres budgettering af det gennemsnitlige ROIC-niveau de fem første år 

af den eksplicitte budgetperiode i forhold til det historiske niveau. Er niveauet lavere end 11% er 

analytikere i gennemsnit langt mere optimistiske og budgetterer et gennemsnitligt ROIC-niveau de 

fem første år af den eksplicitte budgetperiode, der er ca. 81% højere end det historiske niveau.  

Med EBIT-marginens historiske performance som forklarende variabel ses den samme tendens af 

den univariate lineære regression som det historiske niveau på ROIC. Analytikere budgetterer i 

gennemsnit en afvigelse på ca. 73% mellem ROIC 3 hist. og 5Y, når gennemsnittet af de tre seneste 

historiske år på EBIT-marginen er lavere end medianen på 10%. Når det treårige historiske gen-

nemsnit på EBIT-marginen er højere end 10% budgetterer analytikere i gennemsnit en afvigelse 

på omkring 9% (=0,7288-0,6388) mellem ROIC 3 hist. og 5Y. Det kan således udledes, at aktie-

analytikere er mere optimistiske på ROIC i den eksplicitte budgetperiode i forhold til det historiske 

gennemsnit, når EBIT-marginen ligger under 10%. Analytikere ses at være langt mindre optimisti-

ske i deres budgetadfærd på ROIC i de fem første år af budgetperioden, når det treårige historiske 

gennemsnit af EBIT-marginen ligger over 10%. Omsætningshastighedens historiske performance 

ses i modsætning til det historiske niveau af EBIT og ROIC ikke at have nogen forklaringsgrad på 

afvigelser mellem ROIC 3 hist. og 5Y, hvilket kan skyldes den lave korrelation, som der ses af tabel 

6.8 i afsnit 6.1.5. 
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TABEL 6.10: MULTIPEL REGRESSION PÅ BRANCHE, AFHÆNGIG VARIABEL ROIC 3 HIST. VS 5Y 

(EGEN TILVIRKNING) 

 

Belyses forklaringsgraden af virksomhedens branche for afvigelserne på ROIC 3 hist. vs. 5Y ved 

en multipel lineær regression kan der i tabel 6.10 ses en meget beskeden forklaringsgrad. Den 

justerede R2 er 1,75% og ingen af de specifikke branchekoefficienter er signifikante, på nær inter-

ceptet, som repræsenterer branchen cyklisk forbrug. Det kan hermed ikke med statistisk evidens 

afvises, at analytikeres budgetadfærd på ROIC de fem første år af den eksplicitte budgetperiode er 

ens på tværs af brancherne i datasættet. 

Ud fra de ovenstående regressioner tegner der sig et overordnet billede af, at der ikke er nogen 

enkeltstående forklarende variabel, der alene kan forklare variationerne i afvigelserne mellem 3 

hist. og 5Y på ROIC. Dette kan indikere, at det er et samspil af faktorer, som har indflydelse på 

analytikers budgetadfærd på ROIC i forhold til de historiske niveauer, hvorfor en multipel regres-

sion af ROIC 3 hist. vs. 5Y foretages med alle de ovenstående forklarende dummy-variable neden-

for i tabel 6.11. Ligeledes foretages denne multiple regression for at kontrollere den selektionsbias, 

som kan opstå, når man foretager univariate regressioner. 

TABEL 6.11: MULTIPEL REGRESSION MED ALLE FORKLARENDE VARIABLE, AFHÆNGIG VARIABEL 

ROIC 3 HIST. VS 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

 

Branche dummy-variabel Koefficient R
2

Adj. R
2

Cyklisk forbrug (Intercept) 0,46670** 0,0538 0,0174

Energi 0,4973

Industri -0,0494

Forbrugsvarer -0,1756

Sundhed -0,5098

***p< .01; **p<.05; *p<.1

Lineær regressionsmodel

Forklarende dummy-variabel Koefficient R
2

Adj. R
2

Intercept (Cyklisk forbrug) 0,9323*** 0,2887 0,2046

Køn (Kvinde=1, Mand=0) 0,0357

Uddannelse (1=HD, 0=Kandidatgrad) -0,0238

Budgetperiode længde (Over syv år (7Y)=1, Under syv år (5Y)=0) 0,4478**

Publikationsår (Efter 2015 =1, Før 2015=0) 0,1429

ROIC 3 hist. median (Over=1, Under=0) -0,9040***

EBIT-margin 3 hist. median (Over=1, Under=0) -0,2087

Omsætningshastighed 3 hist. median (Over=1, Under=0) 0,0969

Energi -0,3752

Industri -0,4800**

Forbrugsvarer -0,4061

Sundhed -0,5258

***p< .01; **p<.05; *p<.1

Lineær regressionsmodel
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Af den multiple lineære regression i tabel 6.11 ovenfor med alle de forklarende variable inkluderet 

kan det ses, at forklaringsgraden stiger en smule, idet den justerede R2 er 20,46%. Ligeledes obser-

veres det, at enkelte variable, som i de univariate regressioner ikke var signifikante, nu er blevet 

det. Disse to omfatter budgetperiodens længde og branchen industri. På længden af budgetperio-

den indikerer den positive koefficient på 0,4478, at aktieanalytikere, der anvender en budgetperiode 

længere end 7 år, i gennemsnit har større positive afvigelser mellem ROIC 3 hist. og 5Y end ana-

lytikere, som budgetterer på en horisont på mindre end syv år. Den negative koefficient på -0,4800 

på branchen industri indikerer derimod, at analytikere har lavere afvigelser mellem 3 hist. og 5Y 

på ROIC, når de budgetterer for et selskab i industri-branchen i forhold til en virksomhed i bran-

chen cyklisk forbrug. Som det ligeledes kunne ses af den univariate regression, er det historiske 

niveau for ROIC som forklarende variabel ligesom tidligere negativt og signifikant. Dette indikerer 

således, at det historiske niveau af ROIC har en vis forklaringsgrad for størrelsen af afvigelserne 

mellem det gennemsnitlige niveau af ROIC de seneste tre historiske år og gennemsnittet de fem 

første år af den eksplicitte budgetperiode. Slutteligt er det værd at bemærke, at det historiske niveau 

for EBIT ikke længere er signifikant som forklarende variabel i den multiple regression. 

6.1.7 DELKONKLUSION PÅ ANALYTIKERS BUDGETADFÆRD 

På den årlige vækstrate i omsætningen kunne der konkluderes en generel og signifikant degressiv 

trend i aktieanalytikeres budgettering af omsætningsvæksten gennem den eksplicitte budgetperiode 

ind i terminalåret i forhold til de historiske årlige vækstrater. Dette ansås som en naturlig afmatning 

mod steady state i terminalåret som følge af, at virksomheder over tid ikke kan vokse hurtigere 

end den generelle økonomi.  

Aktieanalytikernes budgetadfærd på ROIC kunne derimod konstateres at være optimistisk i både 

den eksplicitte budgetperiode og terminalåret i forhold til de historiske niveauer. Der kunne med 

statistisk evidens konkluderes, at aktieanalytikere generelt budgetterer et højere niveau i den ek-

splicitte budgetperiode og terminalåret i forhold til de historiske niveauer. Dette sås ligeledes af 

den stigende udvikling i median ROIC gennem historikken og budgetperioden til terminalåret. 

Dertil var det tydeligt, at der er en gruppe af aktieanalytikere, der vurderer et markant optimerings-

potentiale på over 50% i virksomhedernes evne til at skabe et afkast på den investerede kapital i 

den eksplicitte budgetperiode i forhold til de historiske niveauer. Til trods for den signifikante 

generelle optimisme på ROIC vurderet ud fra de historiske niveauer, kunne der af de lineære re-

gressioner konkluderes en forholdsvis høj grad af sammenhæng mellem historikken og analytiker-

nes estimater i budget- og terminalperioden. Ydermere viste regressionerne, at aktieanalytikernes 

budgetadfærd på ROIC i den eksplicitte budgetperiode i høj grad er afhængig af det historiske 
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niveau. Derudover kunne der ligeledes findes en vis sammenhæng mellem aktieanalysens publika-

tionsår og median-afvigelsen mellem den eksplicitte budgetperiode og det historiske niveau for 

ROIC. 

Hvad angår analytikeres budgetadfærd på ROIC i terminalåret kunne der ses en højere forklarings-

grad med den eksplicitte budgetperiode fremfor historikken som forklarende variabel. Dertil 

kunne det konkluderes, at aktieanalytikerne generelt udviser en mindre grad af optimisme i bud-

getteringen af ROIC i terminalåret i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. Størstede-

len af analytikerne der vurderer et yderligere optimeringspotentiale for ROIC i terminalåret er for-

sigtige med at vurdere et markant højere niveau. Dermed kunne der konstateres en mere neutral 

budgetadfærd på ROIC i terminalåret med udgangspunkt i den eksplicitte budgetperiode. 

På EBIT-marginen kunne analytikernes budgetadfærd vurderet i forhold til de historiske niveauer 

ligeledes generelt konstateres som værende optimistisk. På de enkelte delanalyser på EBIT-margi-

nen kan der overordnet drages de samme konklusioner, som beskrevet ovenfor på ROIC. Analy-

tikeres budgetadfærd på omsætningshastigheden kunne tilmed påvises at være optimistisk, dog i 

langt mindre grad end på EBIT-marginen. Der kunne blandt andet ses en svag positiv udvikling i 

median-niveauet for omsætningshastigheden, der er betydeligt mindre end for EBIT-marginen. 

Afvigelserne mellem henholdsvis den eksplicitte budgetperiode samt terminalåret og de historiske 

niveauer var dertil i langt højere grad centreret omkring 0%. Ydermere kunne der ses en markant 

højere forklaringsgrad af de historiske niveauer af omsætningshastigheden som forklarende varia-

bel for analytikers estimater i både budget- og terminalperioden. 

At budgetadfærden vurderet ud fra historikken både på EBIT-margin og omsætningshastigheden 

overordnet kunne konkluderes at være optimistisk, bidrager således til en forklaring af den generelt 

optimistiske budgetadfærd, som dette studie finder, at aktieanalytikere udviser på ROIC. Dog var 

det tydeligt, at analytikeres budgetadfærd på EBIT-marginen er mere optimistisk end på omsæt-

ningshastigheden. En undersøgelse af de analytiske sammenhænge mellem de tre nøgletal kunne 

ved korrelationer påvise, at en større del af den optimistiske budgetadfærd på ROIC kunne tilskri-

ves analytikeres budgetadfærd på EBIT-marginen end på omsætningshastigheden. 

Af forklarende faktorer kunne det gennem multiple regression konstateres, at budgetperiodens 

længde (over/under syv år), branchen industri og det treårige historiske gennemsnit af ROIC 

(over/under median) havde en signifikant sammenhæng med analytikers budgetadfærd på ROIC 

(3 hist. vs. 5Y). På budgetperiodens længde kunne der ses en indikation af, at analytikere, der an-

vender en budgetperiode på mere end syv år, i gennemsnit budgetterer et mere optimistisk niveau 

på ROIC, end analytikere der anvender en kortere budgetperiode (mindre end syv år). Derudover 
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kunne det konkluderes, at analytikere i gennemsnit budgetterer mindre optimistisk på ROIC i den 

eksplicitte budgetperiode på selskaber indenfor branchen industri i forhold til virksomheder in-

denfor cyklisk forbrug. Slutteligt viste det sig, at analytikere, som budgetterer på et selskab med et 

treårigt historisk gennemsnit af ROIC over medianen på 11%, i gennemsnit udviser langt mindre 

optimistisk, nærmere mere neutral, budgetadfærd i deres estimering af det gennemsnitlige ROIC-

niveau i budgetperioden end på virksomheder med en historisk ROIC på under 11%.  

6.2 KURSMÅLSPRÆCISION 

I det følgende afsnit vil dette studie undersøge, om den optimistiske budgetadfærd, som analyti-

kerne udviser på ROIC, kan retfærdiggøres gennem en analyse af præcisionen i analytikernes kurs-

mål. I forlængelse heraf undersøges budgetadfærdens påvirkning af præcisionen i aktieanalytikeres 

kursmål. Denne analyse af analytikernes kursmålspræcision tager udgangspunkt i den overordnede 

kategorisering af budgetadfærden på ROIC, som ses i afsnit 6.1.3.6, for at skabe en rød tråd mellem 

de to delanalyser. Slutteligt vil det gennem lineære regressioner og korrelationer undersøges, hvor-

vidt afvigelserne mellem historik og budget samt budget- og terminalperioden på ROIC kan for-

klare fejlmarginen på de aktieanalyser, som ikke når deres kursmål. 

Tabel 6.13 nedenfor viser deskriptiv statistik på den overordnede præcision i kursmålene blandt 

dette studies aktieanalyser. Kursmålspræcisionen i aktieanalyserne tages også i betragtning, hvor 

den faktiske aktiekurs ikke rammer analytikerens kursmål med mindre end 5% og mellem 10% og 

50% i 10%-intervaller. 

TABEL 6.13: DESKRIPTIV STATISTIK PÅ KURSMÅLSPRÆCISION (EGEN TILVIRKNING) 

 

Panel A

Kursmål opnået

0% 5% 10% 20% 30% 40% 50%

Ja 42 55 66 84 93 101 104

Nej 66 53 42 24 15 7 4

I alt 108 108 108 108 108 108 108

Præcision 38,9% 50,9% 61,1% 77,8% 86,1% 93,5% 96,3%

Panel B

Opsummerende statistik afvigelse (kursmål ikke opnået) Køb Sælg Hold Total

Median -13% 7% 17% -7%

Gns -19% 29% 18% -6%

St.afv. 0,17 0,52 0,13 0,30

Min -71% 1% -2% -71%

Max 0% 154% 41% 154%

Panel C

Aktieanbefaling (alle aktieanalyser) Køb Sælg Hold Total

Antal aktieanalyser 68 25 15 108

Andel 63% 23% 14% 100%

Fejlmargin (absolut)
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Som panel A i tabellen ovenfor viser, er den overordnede præcision af analytikernes kursmål lige 

under 39% og stiger til 51%, når det tillades, at kursmålet afviger med mindre end 5% fra den 

realiserede aktiekurs inden for en 12-måneders periode (52-ugers høj og lav). Sandsynligheden for 

at kursmålet opnås er ifølge den overordnede præcision 39% (fejlmargin 0%), og der er således 

lavere sandsynlighed for at kursmålet opnås. Ved en absolut fejlmargin på 5% er der en ca. 50/50 

chance (odds 1:1) for at en kursanbefaling ”går hjem”, hvilket kan sidestilles med at det er lige så 

sandsynligt at kursmålet opnås, som at det ikke opnås. Der er således hverken bedre eller dårligere 

odds for at opnå det afkast som estimeres ud fra kursmålet ved at følge aktieanalytikeres anbefa-

linger. Dette indikerer overordnet en forholdsvis ringe evne blandt analytikere til at ramme kurs-

målet, og der kan ud fra disse resultater dermed anses en meget beskeden værdi i at følge analyti-

keres kursanbefalinger. Panel A viser ydermere, at kursmålspræcisionen blandt analytikerne heref-

ter stiger væsentligt, når der tillades en absolut fejlmargin på over 10% og opefter. Der skal en 

absolut fejlmargin på 50% til for at kursmålet opnås i tæt på alle aktieanalyser i datasættet. 

Rettes fokus mod de analyser der ikke rammer deres kursmål, kan det ses, at det generelt er sværere 

for aktieanalytikere at ramme kursmålene, når der udstedes en hold- eller købsanbefaling, da me-

dianen af de absolutte fejl er henholdsvis 17% og -13%. For holdanbefalingerne indikerer dette, at 

aktieanalytikerne er for forsigtige i deres kursestimater, da den realiserede aktiekurs generelt er 17% 

højere end den øvre grænse for holdanbefalinger på 10%. For købsanbefalingerne viser median-

afvigelsen, at aktieanalytikerne i deres købsanbefalinger generelt skal nedjustere deres kursmål med 

13%, for at aktieanbefalingen opnår sit kursmål. Det ses endvidere, at den gennemsnitlige afvigelse 

mellem kursmålene og den efterfølgende realiserede aktiekurs er -19% for købsanbefalingerne, 

hvorfor gennemsnittet afviger mere end medianen. Forskellen mellem medianen og gennemsnittet 

skyldes i høj grad en mindre subgruppe af aktieanalyser, hvor kursmålet afviger kraftigt fra den 

realiserede aktiekurs, hvilket trækker gennemsnittet op. Dette kan ligeledes ses i panel B, hvor den 

højeste afvigelse blandt købsanbefalingerne er -71%. Salgsanbefalingerne, hvor kursmålet ikke op-

nås, afviger generelt mindst fra den realiserede aktiekurs, da median-afvigelsen her kun er 7%. 

Dette indikerer således, at aktieanalytikere, der udsteder salgsanbefalinger, generelt er mere præcise 

i deres kursmål end analytikere, der udsteder købs- og holdanbefalinger. Dette bekræftes ligeledes 

i tabel 6.14 nedenfor, der viser kursmålspræcisionen fordelt på købs-, hold- og salgsanbefalinger 

ved en fejlmargin på 0%. 
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TABEL 6.14:  KURSMÅLSPRÆCISION FORDELT PÅ AKTIEANBEFALING (EGEN TILVIRKNING) 

 

Af tabel 6.14 kan det konstateres, at den højeste præcision findes blandt salgsanbefalingerne, hvor 

kursmålet opnås i 68% af aktieanalyserne. Til sammenligning er præcisionen for købs- og holdan-

befalinger henholdsvis 34% og 13%. Ydermere ses det, at købsanbefalingerne udgør 45 ud af 66 

af aktieanalyserne, hvor kursmålet ikke opnås, hvorfor disse udgør klart størstedelen af aktieanaly-

serne der ikke ”går hjem”. Af bilag 51 kan det yderligere ses at majoriteten af datasættets anbefa-

linger er optimistiske købsanbefalinger. I forlængelse af dette findes det interessant at undersøge, 

hvorvidt præcisionen af aktieanalytikernes kursmål kan forklares af analytikeres budgetadfærd på 

ROIC. I figur 6.31 nedenfor opdeles aktieanalyserne, hvor kursmålet ikke opnås, derfor efter hvil-

ken budgetadfærd analytikere har udvist på ROIC 3 hist. vs. 5Y. 

 

FIGUR 6.31: KURSMÅL IKKE OPNÅET BUDGETADFÆRD ROIC 3 HIST. VS. 5Y (EGEN TILVIRKNING) 

Som det fremgår i figur 6.31 ovenfor, ses der en klar sammenhæng mellem analytikeres budgetad-

færd og kursmålspræcisionen blandt købsanbefalingerne, da 39% af alle aktieanalyser, hvor kurs-

målet ikke opnås, kan klassificeres som købsanbefalinger, hvor analytikerne har udvist optimistisk 

budgetadfærd på ROIC. Der er derfor en klar overrepræsentation af optimistiske købsanbefalinger 

blandt det samlede antal aktieanalyser, hvis kursmål ikke er opnået. Dette indikerer, at den lave 

præcision blandt købsanbefalingerne i overvejende grad kan skyldes at analytikerne har været for 

positive i deres budgettering af selskabets nøgletal, hvilket sandsynligvis har resulteret i et for op-

timistisk kursmål. 

Kursmål opnået Køb Sælg Hold I alt

Ja 23 17 2 42

Nej 45 8 13 66

Præcision 33,8% 68,0% 13,3% 38,9%
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Rettes fokus mod holdanbefalingerne ses det ligeledes, at analytikerne udviser optimistisk budget-

adfærd på ROIC i størstedelen af disse anbefalinger hvor kursmålet ikke opnås inden for en 12-

måneders periode. Som beskrevet i afsnit 5.6, er der to årsager til at et kursmål ikke opnås på en 

holdanbefaling; 1) et for højt estimeret kursmål eller 2) at den realiserede aktiekurs (52-ugers høj) 

er steget mere end 10% fra den faktiske aktiekurs, som karakteriserer en holdanbefaling. Det kunne 

i tabel 6.13 observeres, at medianen for afvigelsen mellem kursmålet og den realiserede aktiekurs 

på holdanbefalinger var 17% for de aktieanalyser, der ikke opnår kursmålet. Denne positive afvi-

gelse kan dermed indikere, at den lave kurspræcision blandt holdanbefalingerne generelt skyldtes 

et forsigtigt kursmål, idet den realiserede aktiekurs efterfølgende er steget mere end de 10% som 

holdanbefalingen tillader. Der tegner sig dermed et billede af, at analytikerne på trods af optimistisk 

budgetadfærd på ROIC, ikke har været optimistiske nok i deres budgetter og dermed ikke har 

formået at indfange den fulde værdi af selskabet, da den realiserede aktiekurs er steget langt mere, 

end hvad analytikerne forventede på baggrund af deres antagelser.  

Slutteligt ses der i tabel 6.31 en næsten ligelig andel af aktieanalyser med optimistisk og pessimistisk 

budgetadfærd på ROIC blandt salgsanbefalinger, hvor kursmålet ikke opnås. Salgsanbefalinger, 

hvor kursmålet ikke opnås med en pessimistisk budgetadfærd, giver intuitivt mening, da dette kan 

skyldes, at analytikerne har været for pessimistiske, hvilket sandsynligvis har resulteret i et for lavt 

værdiestimat og kursmål. At andelen af salgsanbefalinger, hvor kursmålet ikke opnås, og der udvi-

ses optimistisk budgetadfærd på ROIC, er en smule større end andelen med pessimistisk budget-

adfærd anses for overraskende. Dette skyldes en forventning om en positiv korrelation mellem 

optimistisk budgetadfærd og kursmålet. Det virker derfor intuitivt forkert, at når analytikere udvi-

ser positiv budgetadfærd på ROIC, så resulterer det i et for lavt estimeret kursmål. En mulig for-

klaring bag dette fænomen kan være, at analytikerne ikke estimerer den korrekte diskonteringsrente 

– WACC. Ved en for høj estimering af WACC risikerer analytikerne at diskontere selskabets bud-

getterede nøgletal for højt, hvilket påvirker den estimerede værdi af selskabet og dermed kursmålet 

negativt. En for høj WACC kan derfor være årsagen til, at kursmålet for selskabet er blevet sat for 

lavt, og salgsanbefalingen derfor ikke er ”gået hjem”, på trods af en positiv budgetadfærd på ROIC. 

Som det nævnes i afsnit 1.3, afgrænser dette studie sig fra at undersøge analytikernes estimering af 

WACC i relation til analytikeres budgetadfærd og kursmålspræcision, til trods for at dette er en 

vigtig inputvariabel i en værdiansættelse. Af den grund undersøges denne påståede effekt af WACC 

på kursmålets opnåelse ikke nærmere. 

Fælles for alle anbefalinger er, at det ikke opnåede kursmål kan skyldes eksterne forhold efter 

analysens publikation, som analytikerne ikke kan tage højde for. Den realiserede aktiekurs (52-

ugers høj/lav) kan i høj grad være påvirket af væsentlige markedsinformationer, der offentliggøres 
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i løbet af det efterfølgende år, som derfor ikke er analytikerne bekendt ved estimeringen af kurs-

målet. Analytikerne i dette datasæt har ydermere ikke mulighed for at justere deres kursmål og 

anbefalinger i forhold til de informationer, der offentliggøres efter publikation. Der kan derfor 

være et element af støj, når den realiserede aktiekurs sammenlignes med de estimerede kursmål, da 

informationsgrundlaget bag de to kurser ikke er ens. 

I det følgende sættes kursmålspræcisionen op mod budgetadfærden mellem den eksplicitte bud-

getperiode og terminalperioden for at undersøge, hvordan analytikerne, der ikke opnår kursmålet, 

budgetterer ind i terminalperioden. 

 

FIGUR 6.32: KURSMÅL IKKE OPNÅET BUDGETADFÆRD ROIC 5Y. VS. TY (5Y DATA)  

(EGEN TILVIRKNING) 

Der kunne af figur 6.31 i den ovenstående analyse konstateres en klar overrepræsentation af opti-

mistiske købsanbefalinger, når niveauet af ROIC i den eksplicitte budgetperiode sammenlignes 

med det historiske niveau. Som figur 6.32 ovenfor viser, er der blandt købsanbefalingerne, hvor 

kursmålet ikke opnås, ligeledes en stor del af analytikerne, der udviser optimistisk budgetadfærd i 

terminalperioden i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode. Der ses ydermere en større 

gruppe af analytikere, som ligeledes udviser neutral budgetadfærd på ROIC i terminalperioden 

blandt købsanbefalingerne. Kun en mindre andel af analytikerne justerer ROIC-niveauet negativt 

i terminalperioden i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode, blandt de købsanbefalinger 

hvor kursmålet ikke opnås. At analytikernes budgetadfærd i overvejende grad er neutral eller opti-

mistisk i terminalperioden i forhold til den eksplicitte budgetperiode, understøtter indikationen af, 

at den lave kurspræcision blandt købsanbefalingerne kan skyldes en for positiv budgetadfærd 

blandt analytikerne. En neutral budgetadfærd på ROIC i terminalåret kan potentielt forklare, at 
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analytikere ikke opnår deres kursmål, hvis niveauet i den eksplicitte budgetperiode allerede er sat 

for optimistisk i forhold til det historiske niveau. Niveauet i terminalåret kommer dermed ikke til 

at afspejle et normaliseret niveau og kan derfor medføre et for højt værdiestimat. Dette kan ske 

qua beregningen som en uendelig annuitet, der ofte udgør en betydelig andel af estimatet for virk-

somhedens samlede værdi. Det samme vil gøre sig gældende, hvis analytikerne udviser optimistisk 

budgetadfærd i terminalåret i forhold til niveauet i den eksplicitte budgetperiode, ligesom det kan 

fungere som en forklaring på, hvorfor kursmålet ikke opnås i aktieanalyser, hvor der udstedes en 

købsanbefaling. For aktieanalyser med en budgetperiode på over syv år ses samme fordeling af 

budgetadfærden på aktieanalyserne, hvor kursmålet ikke opnås som ovenfor i figur 6.32 (se bilag 

52). Konklusionerne ændres dermed ikke for denne subgruppe af aktieanalyser.  

I analysen ovenfor kunne det ses, at der specielt blandt købsanbefalingerne lader til at være en 

sammenhæng mellem analytikers budgetadfærd og den efterfølgende kursmålspræcision.  I forlæn-

gelse heraf findes det interessant at undersøge, om der ligeledes kan ses en sammenhæng mellem 

afvigelserne i budget- og terminalperioden i forhold til historikken på ROIC og fejlmarginen på 

analytikeres kursmål i de aktieanalyser, hvor kursmålet ikke opnås. 

 

FIGUR 6.33: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 3 HIST. VS 5Y OG AFVIGELSE FRA KURSMÅL  

(KURSMÅL IKKE OPNÅET) (EGEN TILVIRKNING) 

I den lineære regression i figur 6.33 ovenfor ses der en negativ justeret R2, hvilket indikerer at der 

ikke er en forklaringsgrad mellem afvigelserne på ROIC (3 hist. vs. 5Y) og kursmålets fejlmargin. 

Regressionens hældning er svagt negativ, men dog ikke signifikant forskellig fra nul. Der er derfor 

ikke statistisk evidens til at kunne afvise, at kursmålets fejlmargin og afvigelserne mellem ROIC 3 

hist. og 5Y er uafhængige af hinanden. Dette kan ligeledes ses i spredningen af observationerne i 

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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figur 6.33, hvor der ikke fremstår nogen tendens i fordelingen af observationerne. Visse observa-

tioner varierer kraftigt på budgetadfærden, uden af det har effekt på afvigelsen fra kursmålet, mens 

andre observationer afviger kraftigt fra kursmålet på trods af en lav afvigelse mellem den budget-

terede og historiske ROIC. Dette indikerer dermed, at budgetadfærden ikke udelukkende kan for-

klare, hvor meget analytikeres kursmål afviger fra den efterfølgende realiserede aktiekurs. 

Samme konklusioner kan drages omkring forklaringsgraden mellem analytikernes budgetadfærd 

på ROIC og kursmålets afvigelse fra den realiserede aktiekurs, når der tages udgangspunkt i bud-

getadfærden mellem budget- og terminalperioden (ROIC 5Y vs. TY, se bilag 53). Hældningen er 

her svagt positiv, men er ligeledes ikke signifikant forskellig fra nul. Den justerede R2 forbedres 

ikke i denne model, hvorfor det heller ikke kan konstateres af analytikeres budgetadfærd i termi-

nalåret, kan forklare fejlmarginen i analytikernes kursmål. 

For yderligere at undersøge potentielle sammenhænge mellem afvigelserne i analytikeres budget-

estimater i forhold til det historiske niveau for henholdsvis ROIC, EBIT og omsætningshastighe-

den og kursmålets fejlmargin for aktieanalyser, der ikke har opnået kursmålet, er korrelationerne 

opstillet nedenfor i tabel 6.15. 

TABEL 6.15:  KORRELATIONSMATRIX AF AFVIGELSE KURSMÅL, 3 HIST. VS. 5Y ROIC,  

EBIT-MARGIN & OMSÆTNINGSHASTIGHED (EGEN TILVIRKNING) 

 

Som det kan ses i korrelationsmatricen i tabel 6.15 ovenfor, er analytikernes afvigelser mellem 

historikken og budgetperioden på ROIC og EBIT-marginen negativ korrelereret med kursmålets 

fejlmargin, mens der ses en positiv korrelation på omsætningshastigheden. Dog kan det konstate-

res, at ingen af korrelationerne mellem analytikernes afvigelser i den eksplicitte budgetperiode fra 

de historiske niveauer og kursmålets fejlmargin er statistisk signifikante. Dermed er der ikke stati-

stisk evidens til at kunne afvise, at korrelationerne er forskellige fra nul. Der kan på baggrund af 

korrelationerne derfor ligeledes ikke bevises en sammenhæng mellem analytikernes budgetadfærd 

Korrelationer
Afvigelse 

fra kursmål

ROIC 3 

hist. vs. 5Y

EBIT 

margin 3 

hist. vs. 5Y

Omsætnings

hastighed 3 

hist. vs. 5Y

Afvigelse fra 

kursmål
1

ROIC 3 hist. vs. 

5Y
-0,0417 1

EBIT margin 3 

hist. vs. 5Y
-0,1356 0,8642*** 1

Omsætningshastig

hed 3 hist. vs. 5Y
0,0654 0,3300*** -0,0498 1

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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og størrelsen på kursmålets fejlmargin. Rettes fokus mod budgetadfærden mellem budget- og ter-

minalperioden ses det, at korrelationerne mellem budgetadfærden og kursmålets afvigelse fra den 

realiserede aktiekurs er positive (se bilag 54). Dog er der heller ikke her, nogen af korrelationerne 

som er statistisk signifikante forskellige fra nul. Det kan dermed ikke afvises, at der ikke eksisterer 

en sammenhæng mellem analytikernes budgetadfærd og størrelsen på kursmålets afvigelse fra den 

realiserede kurs på aktieanalyserne, når der kigges på analytikers budgetadfærd i terminalåret. 

6.2.1 DELKONKLUSION PÅ KURSMÅL-PRÆCISION 

Overordnet kan der konkluderes en forholdsvis ringe evne til at ramme kursmålet blandt danske 

aktieanalytikere, idet kun 39% af analytikerne formår at opnå det estimerede kursmål i den efter-

følgende 12-måneders periode ved en fejlmargin på 0%. Det kan ydermere ses, at kursmålspræci-

sion stiger væsentligt ved introduktion af en absolut fejlmargin. Dog er det først ved en absolut 

fejlmargin på 50%, at tæt på alle aktieanalyser opnår deres kursmål. Der anses derfor på baggrund 

af dette en lav værdi i at følge de fremsatte kursanbefalinger, da der er en lavere sandsynlighed for 

at opnå kursmålet end det modsatte.  

I analysen af sammenhængen mellem kurspræcisionen og analytikernes budgetadfærd kan det kon-

kluderes, at der specielt for købsanbefalinger, hvor kursmålet ikke opnås, i høj grad udvises en 

optimistisk budgetadfærd blandt analytikerne. Dette kan indikere, at den lave kurspræcision blandt 

analytikerne skyldes en for positiv budgetadfærd. For holdanbefalingerne, hvor kursmålet ikke op-

nås, ses der ligeledes en overvejende optimistisk budgetadfærd på trods af at det kunne konstateres, 

at kursmålet generelt ikke opnås grundet et for lavt sat kursmål. Dette kan skyldes, at analytikere 

har undervurderet det fremtidige potentiale i virksomheden og dermed dens værdi, eller at der er 

kommet nye informationer i markedet efter at aktieanbefalingen er udstedt, som påvirker mar-

kedskursen. 

Slutteligt kan det gennem lineære regressioner og test på korrelationer konkluderes, at der ikke er 

en statistisk sammenhæng mellem afvigelserne i analytikernes budgetestimater fra det historiske 

niveau på ROIC og størrelsen af kursmålets fejlmargin for de aktieanalyser, der ikke opnår kurs-

målet. Dermed kan det konstateres, at analytikernes budgetadfærd på ROIC ikke alene kan for-

klare, hvor meget analytikerne rammer ved siden af med deres kursmål. 
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KAPITEL 7 
 

DISKUSSION 

I det følgende kapitel vil visse af studiets metodiske valg og begrænsninger diskuteres. I forlængelse 

heraf vil validiteten og reliabiliteten af resultaterne af studiets analyser ligeledes diskuteres. Dertil 

vil resultaterne af dette studies analyser holdes op mod hovedkonklusionerne i tidligere litteratur 

på de to forskningsområder; budgetadfærd og kursmålspræcision. Slutteligt vil to forslag til frem-

tidig forskning med afsæt i dette studies unikke datasæt præsenteres. 

7.1 DISKUSSION AF STUDIETS METODE 

Det var i den indledende proces forud for studiet vigtigt at sikre en høj kvalitet i dataindsamlingen 

og databehandlingen for at kunne sikre, at studiets forskningsspørgsmål gyldigt kunne besvares af 

analysens resultater. I følgende afsnit diskuteres databegrænsningerne og de metodiske overvejelser 

bag studiet, hvorefter reliabiliteten og validiteten af studiets resultater evalueres til slut. 

7.1.1 CBS STUDERENDE SOM PROXY FOR AKTIEANALYTIKERE 

Analysens datagrundlag består som beskrevet i afsnit 4.1, af kandidat- og HD-afhandlinger fra 

Copenhagen Business School, da de studerendes analyser, grundet det akademiske niveau, blev 

vurderet som en valid proxy for danske aktieanalyser. Dermed antages det i studiet, at datasættets 

analyser kan sidestilles med analyser publiceret af aktieanalytikere fra de danske investeringshuse, 

hvorfor de studerende fra CBS gennem studiet omtales som aktieanalytikere. En problemstilling 

ved denne sammenligning er, at professionelle aktieanalytikere i høj grad har lettere adgang til mere 
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intern information omkring selskaberne end CBS-studerende har. Når CBS-studerende skal fore-

tage en værdiansættelse af et selskab, foregår dette ofte udelukkende med afsæt i ekstern informa-

tion fra databaser og offentlige opgørelser, da mulighederne for kontakt til ledelsen i selskaberne 

ofte er begrænset. Aktieanalytikere har derimod i bred udstrækning adgang til selskabernes ledelse 

og dermed intern information om selskabet, hvorfor informationsgrundlaget bag analyser foretaget 

af professionelle aktieanalytikere er større end for de studerende. Denne forskel påvirker dermed 

reliabiliteten af studiets konklusioner, da det ikke med sikkerhed kan siges, at studiets resultater på 

baggrund af data fra CBS-studerende ligeledes er gældende for aktieanalytikere på det danske mar-

ked. 

7.1.2 HISTORIK SOM BENCHMARK 

I studiets analyser vurderes budgetadfærden blandt aktieanalytikerne som nævnt i afsnit 5.5.1, ude-

lukkende med udgangspunkt i selskabernes historiske performance som benchmark. Problematik-

ken ved udelukkende at benytte det historiske niveau som benchmark er, at konklusionerne om-

kring budgetadfærden kan være påvirket af eksterne faktorer der influerer det historiske udgangs-

punkt. Såfremt det analyserede selskabs historiske udgangspunkt har været ekstraordinært højt eller 

lavt, kan dette indirekte påvirke konklusionerne omkring budgetadfærden, da afvigelserne i bud-

getperioden dermed i højere grad kan skyldes et ekstraordinært historisk udgangspunkt end det 

skyldes aktieanalytikernes budgetadfærd. Studiets reliabilitet kunne dermed have været styrket ved 

at inkludere en sekundær metode til at vurdere analytikernes budgetadfærd såsom anvendelse af 

konsensusestimater eller realiserede finansielle nøgletal som nævnt i afsnit 5.5.2. 

7.1.3 LÆNGDEN AF EN CYKLUS 

Dette studie benytter som udgangspunkt tre- og fem års historisk gennemsnit til at vurdere analy-

tikernes budgetadfærd i henholdsvis budget- og terminalperioden. Disse historiske gennemsnit er 

anvendt som det primære udgangspunkt for analysen, da det vurderes at afspejle et normaliseret 

historisk niveau der både indeholder op- og nedture for selskabets resultater. Dog afspejler de 

historiske gennemsnit ikke nødvendigvis en hel forretningscyklus for økonomien eller de enkelte 

brancher. Der findes ikke et fast standpunkt for hvor lang en forretningscyklus er, da den kan 

variere på tværs af brancher. Dog har økonomien generelt haft en cyklus på ca. 10 år mellem 1990 

og 2020 (NBER, 2020). Idet de historiske gennemsnit ikke nødvendigvis afspejler en fuld forret-

ningscyklus, kan det risikeres at vækst- eller nedgangsperioden i cyklussen danner udgangspunktet 

for det historiske niveau. Dette kan påvirke, at det historiske niveau er ekstraordinært høj eller lavt, 
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hvilket introducerer et element af støj i analysens resultater som ligeledes nævnt i afsnit 7.1.2 oven-

for. Validiteten af studiets konklusioner kan derfor være påvirket af, at det historiske gennemsnit 

som anvendes som et normaliseret historisk niveau ikke afspejler en hel forretningscyklus.  

7.1.4 MISREPRÆSENTATION AF BRANCHER 

Som et led i studiets analyser af analytikernes budgetadfærd, opdeles datasættet på brancher for at 

undersøge, hvordan budgetadfærden fordeler sig på de specifikke brancher for henholdsvis ROIC, 

EBIT-marginen og omsætningshastigheden. Som det kan ses i tabel 4.1 i afsnit 4.2.1, er der en klar 

misrepræsentation af brancher i datasættet, da observationerne ikke er fordelt ligeligt på tværs af 

de enkelte brancher. Det ses, at branchen Industri og Cyklisk forbrug udgør henholdsvis 30% og 

24% af observationerne, mens Sundhed og Energi kun udgør 7% og 10%. Denne misrepræsenta-

tion kan støje i studiets brancheanalyser, da median-niveauet for afvigelserne kan være kraftigt 

påvirket af, at branchen udgøres af få observationer. Dette ses blandt andet i figur 6.16 i afsnit 

6.1.3, der viser EBIT-marginens afvigelser mellem historik og budgetperiode fordelt på bran-

cherne. Her ses det, at median-afvigelsen for Energi branchen afviger markant for resten af bran-

cherne, da den er 97%. Denne høje median kan skyldes, at branchen som nævnt kun udgør 10% 

af det samlede datasæt, hvorfor det lave antal af observationer påvirker medianen. Ydermere på-

virker misrepræsentationen af brancher studiets samlede konklusioner, da disse drages på baggrund 

af et datasæt der i høj grad er udgjort af få store brancher. Dog ses det at branchernes vægte 

tilnærmelsesvist stemmer overens med den generelle branchefordeling på det globale aktiemarked 

(MSCI, 2021). Her ses det, at Cyklisk forbrug og Industri med en vægt på henholdsvis 12,13% og 

10,65% er vægtet markant højere i det globale indeks end Energi med en vægt på 3,04%. Det 

vurderes dermed at datagrundlaget for dette studie er repræsentativt for, hvordan sektorerne for-

deler sig på det globale aktiemarked generelt. Dette styrker således validiteten af resultaterne i dette 

studies analyser. 

7.2 SAMMENLIGNING MED TIDLIGERE LITTERATUR 

I det følgende afsnit sammenlignes resultaterne af dette studie med de mest centrale resultater af 

den tidligere litteratur, som blev præsenteret i afsnit 2.2 indenfor de to grene af forskning om-

kring aktieanalytikere; budgetadfærd og kursmålspræcision.  

7.2.1 ANALYTIKERS BUDGETADFÆRD 

Af studiets litteraturreview i afsnit 2.2 kunne det konkluderes at litteraturen generelt finder en 

tendens til at analytikere er optimistisk biased i deres budgettering af virksomheders indtjening. Da 

tidligere litteratur fokuserer på virksomhedens indtjening gennem analyser af analytikeres EPS-
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estimater kan der derfor ikke foretages en direkte sammenligning med resultaterne af dette studie. 

Det skyldes, at den anvendte metode til at vurdere analytikeres budgetadfærd i dette studie foku-

serer på ROIC og omsætningsvæksten som driverne bag analytikers værdiestimat og dermed kurs-

mål fremfor EPS-estimater. Der kan dog alligevel drages paralleller til resultaterne af tidligere lit-

teratur, da dette studie finder at analytikere er optimistisk biased i deres budgettering af virksom-

hedens ROIC, samt at denne optimisme primært drives af analytikeres optimistiske budgetadfærd 

på virksomhedens indtjeningsevne (EBIT-margin). Når analytikere budgetterer virksomhedens 

EPS, tages der højde for virksomhedens indtjeningsevne i denne estimering. Dog tages der i EPS-

estimater derudover højde for rente- og skattemæssige effekter. At analytikere er optimistiske om-

kring virksomhedens EBIT-margin, kan derfor ikke direkte sidestilles med optimisme i EPS-esti-

mater, men kan tilnærmelsesvist indikere den samme tendens til optimisme omkring virksomhe-

dens profitabilitet. At dette studie finder at analytikere generelt er mere optimistiske omkring virk-

somhedens indtjeningsevne end kapitalbinding er dog et nyt bidrag til litteraturen, da analytikeres 

budgetadfærd på balancesiden så vidt vides ikke har været undersøgt før. 

Dette studie finder derudover en tendens til, at analytikere generelt udsteder langt flere købsanbe-

falinger end hold- og salgsanbefalinger, hvilket ligeledes tegner et overordnet billede af, at analyti-

kere er optimistisk biased. Dette falder i overensstemmelse med tidligere litteratur, da samme ten-

dens, som nævnt i afsnit 2.2, findes af Easton & Sommers (2007) der konstaterer at analytikere er 

mere tilbøjelige til at udstede købs- end salgsanbefalinger. I forlængelse heraf dokumenterer dette 

studie at majoriteten af datasættets aktieanalyser målt ud fra analytikers budgetadfærd på ROIC er 

optimistiske købsanbefalinger. Dette forhold findes ligeledes af Eames, Glover & Kennedy (2002), 

der påviser en sammenhæng mellem købsanbefalinger og at analytikere er optimistisk biased i deres 

budgettering af virksomhedens indtjening. Ydermere finder Eames, Glover & Kennedy (2002) en 

signifikant sammenhæng mellem salgsanbefalinger og at analytikere er pessimistisk biased i bud-

getteringen af virksomhedens indtjening, hvilket dog ikke kan konstateres i dette studie. 

7.2.2 KURSMÅLSPRÆCISION 

Med hensyn til aktieanalytikeres kursmålspræcision kunne det af studiets litteraturreview i afsnit 

2.2 konstateres, at der generelt ses et forholdsvist lavt niveau i præcisionen af analytikers kursmål. 

Det kunne dokumenteres, at kun mellem 33,1% og 66,1% af de respektive studiers aktieanalyser 

opnår deres kursmål indenfor 12 måneder. Den samme lave kursmålspræcision kunne ligeledes 

bekræftes i dette studies analyser, hvor det kunne konstateres at kun 38,9% af studiets aktieanalyser 

opnår deres kursmål indenfor 12 måneder efter udstedelse af aktieanbefalingen. En mere direkte 
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sammenligning kan dog foretages med resultaterne af Bilinski et al. (2012), som finder en anelse 

højere præcision på 56,1% blandt danske aktieanalyser.  

Niveauet for den absolutte fejlmargin på kursmålet i dette studie findes overordnet at ligge på 7%, 

som er en del lavere end niveauet på omkring 15% som Asquith et al (2005) og Imam et al. (2013) 

konstaterer i deres studier. Undersøges fejlmarginen på aktieanbefalingstype, dokumenteres det i 

dette studie, at analytikere generelt overvurderer deres kursmål på købsanbefalinger med 13%. På 

salgsanbefalinger finder dette studie at aktieanalytikere generelt sætter et kursmål der er 7% lavere 

end den realiserede aktiekurs. Der ses dermed en tendens til at analytikere rammer mere forbi på 

købsanbefalingerne end på salgsanbefalinger. Dette er i overensstemmelse med Kerl (2011), der 

finder at aktiekursen indenfor de 12 måneder på købsanbefalinger når 83,4% af den realiserede 

aktiekurs, hvorimod salgsanbefalinger når 86,9%. Holdanbefalingerne ses dog i dette studie at være 

de anbefalinger hvor aktieanalytikere generelt rammer mest forbi med 17%. Dette står i kontrast 

til Kerl (2011), der finder at analytikere rammer mindst forbi på holdanbefalinger, idet at det esti-

merede kursmål når 91,4% af aktiekursen indenfor de 12 måneder, som den højeste af de tre typer 

aktieanbefalinger. 

7.3 IDEER TIL FREMTIDIG FORSKNING 

Som nævnt i afsnit 2.4 findes der i dag, så vidt vides, ingen studier hvor aktieanalytikeres antagelser 

i terminalperioden undersøges og litteraturen omhandlende bias i analytikeres budgetadfærd samt 

kursmål ses at være forskningsområder, hvor mængden af litteratur er relativt begrænset.  For at 

udbygge litteraturen på dette område samt afdække områder som stadig henstår uafklarede på 

forskningsområdet omhandlede bias i aktieanalytikeres budgetadfærd og kursmålspræcision, frem-

føres nedenfor to perspektiver der i fremtidig forskning kan anlægges afledt af dette studies un-

dersøgelser. 

Budgetadfærd på WACC og indflydelse på kursmålspræcision 

Som nævnt i afsnit 6.2 ses det ikke at være intuitivt, at analytikere på salgsanbefalinger udviser 

positiv budgetadfærd på ROIC, da der forventes en positiv korrelation mellem optimistisk bud-

getadfærd og kursmålet. En mulig forklaring på denne sammenhæng nævnes at være analytikers 

estimering af virksomhedens diskonteringsrente (WACC). I afsnit 5.4 viser figur 5.1 at WACC 

ligeledes er en central inputvariabel der påvirker estimatet for en virksomheds værdi og dermed 

analytikeres kursmål. Dette studie afgrænser sig fra at undersøge denne inputvariabel som følge af 

begrænsninger på omfanget af studiet. Et videre studie kunne derfor omfatte en undersøgelse af 

aktieanalytikeres budgetadfærd på WACC, ved at anvende branche- og markedsgennemsnit på de 
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enkelte delkomponenter i WACC’en som benchmark for analytikers estimater. En sammenhæng 

mellem analytikers budgetadfærd på WACC og præcisionen af kursmålet ville dermed ligeledes 

kunne foretages som det var tilfældet på ROIC i dette studie. 

Investeringsstrategi baseret på bias i analytikers budgetadfærd 

I afsnit 6.2 konstateres der overordnet en forholdsvis ringe evne blandt analytikere til at ramme 

kursmålet i 12-månedersperioden efter værdiansættelsestidspunktet, hvorfor der ud fra disse resul-

tater dermed anses en ringe værdi i at følge analytikeres kursanbefalinger. I forlængelse heraf kon-

stateres der, for de aktieanalyser hvor kursmålet ikke opnås, en klar sammenhæng mellem at ana-

lytikere der udviser optimistisk budgetadfærd på ROIC i høj grad udsteder flest købsanbefalinger. 

På baggrund af disse konklusioner ville det anses relevant at undersøge, hvorvidt en investerings-

strategi baseret på de identificerede bias i analytikeres budgetadfærd kan producere overnormale 

afkast. Mere specifikt ville investeringsstrategien gennemføres ved at gå kort i aktier på de virk-

somheder hvor analytikeres antagelser vurderes som værende (for) positive og gå lang i de virk-

somheder hvor analytikeres antagelser vurderes at være (for) pessimistiske. Denne type investe-

ringsstrategi vil både kunne gennemføres på baggrund af analytikers budgetadfærd i den eksplicitte 

budgetperiode samt i terminalperioden.  
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KAPITEL 8 

KONKLUSION 

Formålet med dette studie har været todelt. For det første ønsker vi at belyse, hvilken budgetad-

færd danske aktieanalytikere udviser i deres antagelser i den eksplicitte budgetperiode og terminal-

året, samt hvad der kan forklare budgetadfærden. For det andet vil vi undersøge, hvilken effekt 

budgetadfærden har på analytikernes efterfølgende kursmålspræcision.  

Til at besvare første del af studiets forskningsspørgsmål, har vi analyseret analytikernes budgetad-

færd med udgangspunkt i historikken som benchmark for følgende to nøgletal; Omsætningsvæk-

sten og ROIC. ROIC har vi dekomponeret og analyseret yderligere på henholdsvis EBIT-margi-

nen og omsætningshastigheden for at belyse, hvad der driver analytikeres budgetadfærd på ROIC.  

Gennem studiets empiriske analyser har vi konkluderet, at der er en generel og signifikant degressiv 

trend i aktieanalytikeres budgettering af omsætningsvæksten gennem den eksplicitte budgetperiode 

og ind i terminalåret. For ROIC derimod kunne vi konkludere, at aktieanalytikerne i høj grad ud-

viser optimistisk budgetadfærd i både den eksplicitte budgetperiode og terminalåret i forhold til de 

historiske niveauer. På resultatopgørelsessiden har vi på EBIT-marginen kunnet påvise, at analyti-

kernes budgetadfærd vurderet i forhold til de historiske niveauer ligeledes generelt er optimistisk. 

Analytikernes budgetadfærd på omsætningshastigheden påvises tilmed at være optimistisk, dog i 

langt mindre grad end på EBIT-marginen. At budgetadfærden vurderet ud fra historikken både på 

EBIT-margin og omsætningshastigheden overordnet kan konkluderes at være optimistisk, bidra-

ger således til en forklaring af den generelt optimistiske budgetadfærd på ROIC, som vi har fundet 

i dette studie. Gennem en undersøgelse af de analytiske sammenhænge mellem de tre nøgletal har 
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vi ved korrelationer påvist, at en større del af den optimistiske budgetadfærd på ROIC kan tilskri-

ves analytikeres budgetadfærd på EBIT-marginen end på omsætningshastigheden. Af forklarende 

faktorer har vi kunne konkludere at budgetperiodens længde (over/under syv år), branchen indu-

stri og det treårige historiske gennemsnit af ROIC (over/under median) har en signifikant sam-

menhæng med analytikers budgetadfærd på ROIC. Dog har de enkelte forklarende variable en lav 

forklaringsgrad, hvorfor det kan konstateres, at analytikernes budgetadfærd ikke alene kan forkla-

res gennem de af dette studie fremsatte forklarende faktorer. 

Til at besvare anden del af forskningsspørgsmålet har vi analyseret aktieanalytikernes evne til at 

opnå det estimerede kursmål gennem sammenligning med den realiserede aktiekurs inden for en 

12-måneders periode (52-ugers høj og lav). Ligeledes har vi analyseret analytikernes kursmålspræ-

cision i relation til den udviste budgetadfærd for at skabe en rød tråd gennem de to analyser. 

Overordnet set har vi kunne konkludere en forholdsvis ringe evne til at ramme kursmålet blandt 

danske aktieanalytikere, idet kun 39% af analytikerne formår at opnå det estimerede kursmål i den 

efterfølgende 12-måneders periode. Vi har derfor anset det for at have lav værdi at følge de frem-

satte kursanbefalinger, da der er en lavere sandsynlighed for at opnå kursmålet end det modsatte. 

I vores analyse af sammenhængen mellem kurspræcisionen og analytikernes budgetadfærd har vi 

kunne konkludere, at størstedelen af aktieanalyserne der ikke opnår kursmålet kan klassificeres 

som købsanbefalinger, hvor der udvises optimistisk budgetadfærd. Dette indikerer, at den lave 

kurspræcision blandt analytikerne i høj grad skyldes en for positiv budgetadfærd.  

Slutteligt har vi gennem lineære regressioner og test på korrelationer konkluderet, at der ikke er en 

statistisk sammenhæng mellem afvigelserne i analytikernes budgetestimater fra det historiske ni-

veau på ROIC og størrelsen af kursmålets fejlmargin for de aktieanalyser, der ikke opnår kursmålet. 

Dermed har vi kunne konstatere, at analytikernes budgetadfærd på ROIC ikke alene kan forklare, 

hvor meget analytikerne rammer ved siden af med deres kursmål. 

Som opsummering kan vi med hensyn til studiets forskningsspørgsmål konkludere, at danske ak-

tieanalytiker i overvejende grad udviser positiv budgetadfærd gennem den eksplicitte budget- og 

terminalperiode. Dertil kan vi konkludere at hovedparten af de aktieanbefalinger hvor kursmålet 

ikke opnås er købsanbefalinger, hvor aktieanalytikere udviser optimistisk budgetadfærd. Således 

dokumenterer vi i dette studie en vis grad af sammenhæng mellem analytikeres optimistiske bud-

getadfærd og evne til at opnå kursmålet.  
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BILAG 

BILAG 1: SPECIFIKATION AF KODEBOG 

 

 

1/0 = Ja/Nej

Af hensyn til den videre databehandling og analyse er 1/0 brugt som indikator for Ja/Nej

# sider (manuel)

Fra introduktion (ekskl. Indholdsfortegnelse) til og med konklusion + abstract/executive summary 

Antal sider strategisk og finansiel analyse

Antal sider overkommer disse problematikker

Finansiel analyse antal sider er ekskl. budget/forecast og WACC beregning

Børsnoteringsdato + etableringsår

Opgavens datoer er kodet som første prioritet, som anden prioritet er virksomhedens hjemmeside brugt

Såfremt data ikke har været tilgængelig fra disse kilder er internetsøgning foretaget

Multipler - "Andet" kategori

De multipler der falder ud over de mest gængse/brugte multipler er kodet i denne kategori

Følsomhedsanalyse

Steady state antagelse

Antages opfyldt såfremt omsætningsvæksten i terminalåret er den samme som væksten i terminalleddet

Budgetkontrol

Omsætning

Omsætningen er inkl. minoritetsinteresser kun hvis EV ligeledes er korrigeret for disse værdiansættelsen

EBIT

Første prioritet for kodning er EBIT/Driftsoverskud i alt

Såfremt driftsoverskud i alt ikke fremgår kodes driftsoverskud fra salg, dette markeres som en justering

Årets resultat

Første prioritet for kodning er Net income/Årets resultat/Nettooverskud

Aktiver

Er aktiver beregnet markeres dette som en justering, da dette er et estimat

Investeret kapital = EK+NRBG

Aktiekurs valuta

Noteres da finansiel data og aktiekursen i flere tilfælde opgøres i forskellig valuta

EV, værdi af egenkapital eller aktiekurs justering

Noter

Såfremt totale aktiver ikke fremgår beregnes denne som summen af driftsaktiver og finansielle aktiver i alt eller 

som summen af langfristede aktiver i alt, omsætningsaktiver i alt og finansielle aktiver i alt

Totalindkomst/Comprehensive Income kodes som anden prioritet udelukkende hvis Net income/Årets resultat 

ikke fremgår. Dette markeres som en justering

Såfremt investeret kapital, egenkapital eller netto rentebærende gæld ikke fremgår direkte bliver den manglende 

beregnet manuelt, dette markeres som en justering

Noteres såfremt der er foretaget en frem- eller tilbagediskotering af EV egenkapitalværdien eller aktiekursen, 

eller såfremt diskonteringsfaktoren er korrigeret til den specifikke værdiansættelsesdato

Afvigelser som ikke er indfanget af skabelonen noteres, sådan at denne kan hjælpe såfremt et givent datapunkt 

bliver en outlier i den videre databehandling pga. netop af den givne afvigelse 

Antages opfyldt hvis budgettet tager afsæt i historisk ROIC eller marginer eller såfremt scenarieanalyse er 

anvendt

Antal tegn var ikke muligt at hente pga. Figurer og sidetal også ville tælle med som antal tegn når det blev 

kopieret ind i word fra pdf

Defineres som en undersøgelse af ændring i output (værdiestimatet) som følge af marginale ændringer i 

værdiansættelsesmodellens inputvariable, bl.a. ved brug af datatable

Såfremt den eksplicitte omsætning ikke er opgivet for budgetperioden, men derimod kun omsætningsvæksten i de 

enkelte budgetår er omsætningen i budgetperioden estimeret

Specifikation af codebook

1/0 = Ja/Nej

Af hensyn til den videre databehandling og analyse er 1/0 brugt som indikator for Ja/Nej

# sider (manuel)

Fra introduktion (ekskl. Indholdsfortegnelse) til og med konklusion + abstract/executive summary 

Antal sider strategisk og finansiel analyse

Antal sider overkommer disse problematikker

Finansiel analyse antal sider er ekskl. budget/forecast og WACC beregning

Børsnoteringsdato + etableringsår

Opgavens datoer er kodet som første prioritet, som anden prioritet er virksomhedens hjemmeside brugt

Såfremt data ikke har været tilgængelig fra disse kilder er internetsøgning foretaget

Multipler - "Andet" kategori

De multipler der falder ud over de mest gængse/brugte multipler er kodet i denne kategori

Følsomhedsanalyse

Steady state antagelse

Antages opfyldt såfremt omsætningsvæksten i terminalåret er den samme som væksten i terminalleddet

Budgetkontrol

Omsætning

Omsætningen er inkl. minoritetsinteresser kun hvis EV ligeledes er korrigeret for disse værdiansættelsen

EBIT

Første prioritet for kodning er EBIT/Driftsoverskud i alt

Såfremt driftsoverskud i alt ikke fremgår kodes driftsoverskud fra salg, dette markeres som en justering

Årets resultat

Første prioritet for kodning er Net income/Årets resultat/Nettooverskud

Aktiver

Er aktiver beregnet markeres dette som en justering, da dette er et estimat

Investeret kapital = EK+NRBG

Aktiekurs valuta

Noteres da finansiel data og aktiekursen i flere tilfælde opgøres i forskellig valuta

EV, værdi af egenkapital eller aktiekurs justering

Noter

Såfremt totale aktiver ikke fremgår beregnes denne som summen af driftsaktiver og finansielle aktiver i alt eller 

som summen af langfristede aktiver i alt, omsætningsaktiver i alt og finansielle aktiver i alt

Totalindkomst/Comprehensive Income kodes som anden prioritet udelukkende hvis Net income/Årets resultat 

ikke fremgår. Dette markeres som en justering

Såfremt investeret kapital, egenkapital eller netto rentebærende gæld ikke fremgår direkte bliver den manglende 

beregnet manuelt, dette markeres som en justering

Noteres såfremt der er foretaget en frem- eller tilbagediskotering af EV egenkapitalværdien eller aktiekursen, 

eller såfremt diskonteringsfaktoren er korrigeret til den specifikke værdiansættelsesdato

Afvigelser som ikke er indfanget af skabelonen noteres, sådan at denne kan hjælpe såfremt et givent datapunkt 

bliver en outlier i den videre databehandling pga. netop af den givne afvigelse 

Antages opfyldt hvis budgettet tager afsæt i historisk ROIC eller marginer eller såfremt scenarieanalyse er 

anvendt

Antal tegn var ikke muligt at hente pga. Figurer og sidetal også ville tælle med som antal tegn når det blev 

kopieret ind i word fra pdf

Defineres som en undersøgelse af ændring i output (værdiestimatet) som følge af marginale ændringer i 

værdiansættelsesmodellens inputvariable, bl.a. ved brug af datatable

Såfremt den eksplicitte omsætning ikke er opgivet for budgetperioden, men derimod kun omsætningsvæksten i de 

enkelte budgetår er omsætningen i budgetperioden estimeret

Specifikation af codebook
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BILAG 2: ICR EKSEMPEL 

 

  

No. of variables 739

No. of differences 110

Reliability 85,12%

Baseline Code 1 Code 2 Code 3 Code 4 Code 5 BL/C1 BL/C2 BL/C3 BL/C4 BL/C5

Methodology

EV - income statement (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Used together with peer benchmark? (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

EV/EBITDA 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

EV/EBIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EV/Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EV/NOPAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EV/FCFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EV - balance sheet (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Used together with peer benchmark? (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other BLANK 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Equity - income statement (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Used together with peer benchmark? (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

P/E 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Other BLANK 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Equity - balance sheet (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Used together with peer benchmark? (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P/BVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Present value (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

EV- DCF 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

EV - EVA 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

EV - APV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equity - DCFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EV - RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Liquidation value (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sensitivity analysis (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Gordons growth model (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Value driver model (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Exit mupltiple method (1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Steady state growth satisfied (1/0/"N/A") 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Budget control section (see comment) (1/0) 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Financials (terminal year, budget period and historical) in millions

Currency DKK DKKm DKK DKK DKK DKK 1 0 0 0 0

First year in forecast 2011 2011 2011 2011 2011 2011 0 0 0 0 0

Terminal year 2016 2016 2016 2016 2016 2016 0 0 0 0 0

Income statement

Revenue (adjusted? 1/0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revenue Year -7 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year -6 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year -5 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year -4 41.083,0 41.083,0 41.083,0 41.083,0 41.083,0 41.083,0 0 0 0 0 0

Revenue Year -3 44.750,0 44.750,0 44.750,0 44.750,0 44.750,0 44.750,0 0 0 0 0 0

Revenue Year -2 59.944,0 59.944,0 59.944,0 59.944,0 59.944,0 59.944,0 0 0 0 0 0

Revenue Year -1 59.382,0 59.382,0 59.381,0 59.381,0 59.382,0 59.382,0 0 1 1 0 0

Revenue Year 0 60.054,0 60.054,0 60.054,0 60.054,0 60.054,0 60.054,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 1 61.289,0 61.289,0 61.289,0 61.289,0 61.289,0 61.289,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 2 63.178,0 63.178,0 63.178,0 63.178,0 63.178,0 63.178,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 3 65.311,0 65.311,0 65.311,0 65.311,0 65.311,0 65.311,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 4 67.374,0 67.374,0 67.374,0 67.374,0 67.374,0 67.374,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 5 69.344,0 69.344,0 69.344,0 69.344,0 69.344,0 69.344,0 0 0 0 0 0

Revenue Year 6 BLANK 71.417,0 BLANK BLANK BLANK BLANK 1 0 0 0 0

Revenue Year 7 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 8 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 9 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 10 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 11 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 12 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 13 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 14 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Year 15 BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK

Revenue Terminal Year (if applicable) 71.417,0 BLANK 71.417,0 71.417,0 71.417,0 71.417,0 1 0 0 0 0

Carlsberg A/S
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BILAG 3: BEREGNET CAGR VS. ANVENDT TERMINALVÆKST 
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BILAG 4: TEST AF ANTAGELSER BAG MULTIPEL LINEÆR RE-

GRESSION – HOMOSKEDASTICITET & MULTIKOLLINARITET 
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Studentiserede residualer vs. Y

ROIC før skat 3 hist. vs. 5YKøn (Kvinde =1, Mand = 0)Uddannelse (1=HD, 0=Kandidat)Budgetperiode længde (over syv år (7Y)/under syv år (5Y) (0/1)Publikationsår, Over 2015/under 2015 (1/0)Historisk performance, ROIC over/under median (1/0)Historisk performance, EBIT over/under median (1/0)Historisk performance, Omsætningshastighed over/under median (1/0)Branche, EnergiBranche, IndustriBranche, ForbrugsvarerBranche, Sundhed

ROIC før skat 3 hist. vs. 5Y 1

Køn (Kvinde =1, Mand = 0) 0,016795 1

Uddannelse (1=HD, 0=Kandidat) -0,00487 0,066667 1

Budgetperiode længde (over syv år (7Y)/under 

syv år (5Y) (0/1) 0,172004 0,093352 -0,12447 1

Publikationsår, Over 2015/under 2015 (1/0) -0,01721 -0,00778 0,1557 -0,08721 1

Historisk performance, ROIC over/under 

median (1/0) -0,41391 0,038897 -0,01556 0,123094 0,103561 1

Historisk performance, EBIT over/under 

median (1/0) -0,31153 0,02333 0,077765 -0,21887 0,067199 0,276588 1

Historisk performance, Omsætningshastighed 

over/under median (1/0) -0,05478 0,02333 -0,03111 0,16225 0,067199 0,390926 -0,25726 1

Branche, Energi 0,051258 0,038088 -0,13966 0,040889 -0,01483 -0,14578 0,027842 -0,15876 1

Branche, Industri 0,065203 -0,04985 0,066473 0,264117 0,155248 -0,14311 -0,25084 0,156242 -0,23672 1

Branche, Forbrugsvarer -0,14027 0,037037 -0,02778 -0,25672 -0,11029 -0,02982 0,312357 -0,14127 -0,18621 -0,37668 1

Branche, Sundhed -0,11908 -0,01466 -0,11724 0,080034 0,013691 0,151859 0,069064 -0,00274 -0,09824 -0,19873 -0,15632 1
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BILAG 5: CAGR T-TEST AF GENNEMSNITSVÆRDIER 

 

  

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̅hist. 12,3% 6,4% 7,2%

x̅budget 6,0% 6,0% 6,0%

x̅budget-x̅hist. -6,3% -0,4% -1,2%

Std. error 3,8% 1,4% 1,0%

t-stat 1,6357 0,2649 1,2281

7Y

x̅hist. 17,7% 7,8% 8,8%

x̅budget 6,7% 6,7% 6,7%

x̅budget-x̅hist. -11,1% -1,1% -2,1%

Std. error 7,5% 2,4% 1,6%

t-stat 1,4699 0,4755 1,3198

TY

x̅hist. 12,3% 6,4% 7,2%

x̅budget 2,9% 2,9% 2,9%

x̅budget-x̅hist. -9,3%** -3,4%** -4,2%***

Std. error 4,0% 1,5% 1,1%

t-stat 2,3208 2,2307 3,8562

***p< .01; **p<.05; *p<.1

CAGR gns.



Bilag   116 

 
 

BILAG 6: UDVIKLING I CAGR (7Y DATA) 
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BILAG 7: UDVIKLING I MEDIAN CAGR PÅ BRANCHE (7Y DATA) 
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BILAG 8: ROIC T-TEST AF GENNEMSNITSVÆRDIER 

 

  

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̅hist. 21,8% 15,9% 20,5%

x̅budget 24,6% 24,6% 24,6%

x̅budget-x̅hist. 2,8% 8,7% 4,1%

Std. error 2,5% 6,5% 5,6%

t-stat 1,0952 1,3361 0,7292

7Y

x̅hist. 31,8% 25,1% 30,9%

x̅budget 30,8% 30,8% 30,8%

x̅budget-x̅hist. -1% 5,7%** -0,2%

Std. error 4,0% 2,5% 7,6%

t-stat 0,2455 2,3175 0,0218

TY

x̅hist. 21,8% 15,9% 20,5%

x̅budget 26,0% 26,0% 26,0%

x̅budget-x̅hist. 4,1% 10% 5,4%

Std. error 2,8% 6,6% 5,6%

t-stat 1,4791 1,5185 0,9769

***p< .01; **p<.05; *p<.1

ROIC gns.



Bilag   119 

 
 

BILAG 9: UDVIKLING I ROIC 7Y DATA 
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BILAG 10: ROIC TY AFVIGELSER FRA MEDIANEN 
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BILAG 11: ROIC 5Y MEDIAN AFVIGELSER OVER 100% 

 

 

  

Virksomhed Afvigelse fra median Branche Udgivelsesår

Vestas A/S 1654% Industri 2019

Novo Nordisk A/S 1429% Sundhed 2017

Novo Nordisk A/S 1034% Sundhed 2017

Novo Nordisk A/S 965% Sundhed 2015

Novo Nordisk 813% Sundhed 2017

PANDORA 570% Cyklisk forbrug 2018

Pandora A/S 528% Cyklisk forbrug 2016

Skou Gruppen A/S 495% Industri 2018

Coloplast A/S 427% Sundhed 2014

Coloplast A/S 417% Sundhed 2014

Hermes International 410% Cyklisk forbrug 2016

Lundin Petroleum 381% Energi 2020

Philip Morris 312% Forbrugsvarer 2019

Vestas A/S 312% Industri 2016

Vestas A/S 312% Industri 2016

LEGO Group 303% Cyklisk forbrug 2020

Vestas A/S 247% Industri 2015

Pandora A/S 241% Cyklisk forbrug 2020

Inditex 206% Cyklisk forbrug 2009

Philip Morris CR 182% Forbrugsvarer 2010

Samsung Co. LTD. 178% Teknologi 2019

Skanska AB 159% Industri 2018

Royal Unibrew A/S 155% Forbrugsvarer 2018

IC Companys A/S 146% Cyklisk forbrug 2011

IC Companys A/S 131% Cyklisk forbrug 2013

Netflix Inc. 130% Cyklisk forbrug 2019

Royal Unibrew 123% Forbrugsvarer 2014

Skanska AB 118% Industri 2015

Salmar ASA 113% Forbrugsvarer 2018

BMW Group 113% Cyklisk forbrug 2012

Royal Unibrew A/S 106% Forbrugsvarer 2020

Branche Antal observationer i halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 10 32%

Energi 1 3%

Forbrugsvarer 6 19%

Industri 7 23%

Sundhed 6 19%

Teknologi 1 3%

Total 31 100%
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BILAG 12: ROIC TY MEDIAN AFVIGELSER OVER 100% 

 

 

  

Virksomhed Afvigelse fra median Branche Udgivelsesår

Vestas A/S 1263% Industri 2019

Novo Nordisk A/S 1149% Sundhed 2017

Novo Nordisk A/S 838% Sundhed 2015

Novo Nordisk A/S 534% Sundhed 2017

PANDORA 466% Cyklisk forbrug 2018

Coloplast A/S 409% Sundhed 2014

Novo Nordisk 407% Sundhed 2017

Pandora A/S 376% Cyklisk forbrug 2016

Netflix Inc. 365% Cyklisk forbrug 2019

Coloplast A/S 341% Sundhed 2014

Skou Gruppen A/S 268% Industri 2018

LEGO Group 262% Cyklisk forbrug 2020

Lundin Petroleum 254% Energi 2020

Philip Morris 249% Forbrugsvarer 2019

Vestas A/S 233% Industri 2016

Vestas A/S 233% Industri 2016

Hermes International 231% Cyklisk forbrug 2016

Pandora A/S 211% Cyklisk forbrug 2020

Sears Holding Corporation 167% Cyklisk forbrug 2017

IC Companys A/S 167% Cyklisk forbrug 2011

Royal Unibrew 143% Forbrugsvarer 2014

Philip Morris CR 128% Forbrugsvarer 2010

Samsung Co. LTD. 124% Teknologi 2019

Royal Unibrew A/S 123% Forbrugsvarer 2018

Skanska AB 121% Industri 2015

IC COMPANY 113% Cyklisk forbrug 2013

Inditex 112% Cyklisk forbrug 2009

Tesla Motors 112% Cyklisk forbrug 2014

Chr. Hansen Holding A/S 111% Materialer 2013

Salmar ASA 109% Forbrugsvarer 2018

Branche Antal observationer I halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 11 37%

Energi 1 3%

Forbrugsvarer 5 17%

Industri 5 17%

Sundhed 6 20%

Teknologi 1 3%

Materialer 1 3%

Total 30 100%
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BILAG 13: AFVIGELSER MELLEM ROIC 5 HIST. OG 5Y 
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BILAG 14: MEDIAN-AFVIGELSER ROIC 5 HIST. OG 5Y PÅ BRAN-

CHER 
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BILAG 15: MEDIAN-AFVIGELSER ROIC 5 HIST. OG 5Y PÅ PUBLI-

KATIONSÅR 
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BILAG 16: AFVIGELSER MELLEM ROIC 3 HIST. OG TY 
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BILAG 17: AFVIGELSER MELLEM ROIC 7Y OG TY PÅ 7Y DATA 
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BILAG 18: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 5 HIST. OG 5Y 

 

  

6,9843

7

0,0157

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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N=120
INTERCEPT : 0,0543***
HÆLDNING : 0,9421***
ADJ. R2 : 0,7843 
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BILAG 19: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 5 HIST. OG TY 

 

  

8,459999704

8,459999703

-1,4863E-09

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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HÆLDNING : 0,8016***
ADJ. R2 : 0,6434
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BILAG 20: LINEÆR REGRESSION AF ROIC 7Y HIST. OG TY 7Y 

DATA 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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HÆLDNING : 0,9017***
ADJ. R2 : 0,9145
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BILAG 21: ROIC BIAS KLASSIFIKATIONSGRÆNSER 

 

  

Bias Historik vs. budget Budget vs. TY

Optimisme 10% 15,00% 5 hist - 3 hist -11,8% 5Y - TY 12,3%

Neutral -10%<X<10% -15%<X<15% 5 hist - 1 hist -9,6% 7Y - TY 17,0%

Pessimisme -10% -15,00% 3 hist - 1 hist 2,4% Gns. 14,7%

Historisk udvikling Budget vs. TY udvikling

Fastsatte grænser Vurderingsgrundlag

ROIC bias klassifikation grænser 
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BILAG 22: EBIT-MARGIN T-TEST AF GENNEMSNITSVÆRDIER 

 

  

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̅hist. 10,1% 10,0% 9,4%

x̅budget 15,0% 15,0% 15,0%

x̅budget-x̅hist. 4,9%*** 5%*** 5,6%***

Std. error 1,9% 1,5% 1,5%

t-stat 2,6512 3,4668 3,6850

7Y

x̅hist. 11,4% 9,0% 7,8%

x̅budget 15,4% 15,4% 15,4%

x̅budget-x̅hist. 4%*** 6,4%** 7,6%***

Std. error 1,1% 2,4% 2,6%

t-stat 3,5287 2,6510 2,8901

TY

x̅hist. 10,1% 10,0% 9,4%

x̅budget 16,6% 16,6% 16,6%

x̅budget-x̅hist. 6,5%*** 6,6%*** 7,2%***

Std. error 2,0% 1,6% 1,6%

t-stat 3,2976 4,1435 4,3833

***p< .01; **p<.05; *p<.1

EBIT-margin gns.
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BILAG 23: UDVIKLING I EBIT-MARGIN 7Y DATA 
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BILAG 24: EBIT-MARGIN TY AFVIGELSER FRA MEDIANEN 
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BILAG 25: EBIT-MARGIN 5Y MEDIAN AFVIGELSER OVER 100% 

 

 

 

  

Virksomhed Afvigelse fra median Branche Udgivelsesår

Lundin Petroleum 288% Energi 2020

Seadrill Ltd 245% Energi 2014

Novo Nordisk A/S 234% Sundhed 2017

Novo Nordisk A/S 234% Sundhed 2017

Genmab A/S 232% Sundhed 2015

Novo Nordisk A/S 232% Sundhed 2015

Novo Nordisk 216% Sundhed 2017

Philip Morris 197% Forbrugsvarer 2019

PANDORA 187% Cyklisk forbrug 2018

Coloplast A/S 183% Sundhed 2014

Deepsea Supply PLC 182% Energi 2013

DHT Holdings Inc 180% Energi 2016

Höegh LNG 176% Energi 2013

Coloplast A/S 165% Sundhed 2014

Pandora A/S 160% Cyklisk forbrug 2016

Hermes Intertiol 139% Cyklisk forbrug 2016

Chr. Hansen Holding A/S 135% Materialer 2013

LEGO Group 127% Cyklisk forbrug 2020

Pandora A/S 125% Cyklisk forbrug 2020

Ørsted A/S 124% Forsyning 2018

Chr. Hansen Holding A/S 118% Materialer 2013

Solstad Offshore ASA 112% Energi 2017

Philip Morris CR 112% Forbrugsvarer 2010

Solstad Offshore ASA 111% Energi 2015

Pernod Ricard 105% Forbrugsvarer 2015

Siem Offshore 100% Energi 2013

Branche Antal observationer I halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 5 20%

Energi 8 32%

Forbrugsvarer 3 12%

Industri 0 0%

Sundhed 7 28%

Teknologi 0 0%

Materialer 2 8%

Total 25 100%
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BILAG 26: EBIT-MARGIN TY MEDIAN AFVIGELSER OVER 100% 

 

 

 

  

Virksomhed Afvigelse fra median Branche Udgivelsesår

Höegh LNG 278% Energi 2013

Genmab A/S 260% Sundhed 2015

Lundin Petroleum 259% Energi 2020

Novo Nordisk A/S 213% Sundhed 2015

Seadrill Ltd 209% Energi 2014

Novo Nordisk A/S 197% Sundhed 2017

Coloplast A/S 195% Sundhed 2014

Philip Morris 178% Forbrugsvarer 2019

PANDORA 167% Cyklisk forbrug 2018

Deepsea Supply PLC 157% Energi 2013

Coloplast A/S 145% Sundhed 2014

Solstad Offshore ASA 142% Energi 2015

Chr. Hansen Holding A/S 141% Materialer 2013

Solstad Offshore ASA 138% Energi 2017

Novo Nordisk A/S 136% Sundhed 2017

Siem Offshore 133% Energi 2013

Novo Nordisk 126% Sundhed 2017

LEGO Group 122% Cyklisk forbrug 2020

Pandora A/S 121% Cyklisk forbrug 2020

Pandora A/S 118% Cyklisk forbrug 2016

DHT Holdings Inc 104% Energi 2016

Branche Antal observationer I halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 4 19%

Energi 8 38%

Forbrugsvarer 1 5%

Industri 0 0%

Sundhed 7 33%

Teknologi 0 0%

Materialer 1 5%

Total 21 100%
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BILAG 27: AFVIGELSER MELLEM EBIT-MARGIN 5 HIST. OG 5Y 
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BILAG 28: MEDIAN-AFVIGELSER EBIT-MARGIN 5 HIST. OG 5Y 

PÅ BRANCHER 
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BILAG 29: MEDIAN-AFVIGELSER EBIT-MARGIN 5 HIST. OG 5Y 

PÅ PUBLIKATIONSÅR 
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BILAG 30: AFVIGELSER MELLEM EBIT-MARGIN 3 HIST. OG TY 
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BILAG 31: AFVIGELSER MELLEM EBIT-MARGIN 7Y OG TY PÅ 

7Y DATA 
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BILAG 32: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 5 HIST. OG 

5Y 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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N=117
INTERCEPT : 0,0371***
HÆLDNING : 0,8866***
ADJ. R2 : 0,7298
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BILAG 33: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 5 HIST. OG 

TY 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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BILAG 34: LINEÆR REGRESSION AF EBIT-MARGIN 7Y HIST. OG 

TY 7Y DATA 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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N=57
INTERCEPT : 0,0139
HÆLDNING : 0,9387***
ADJ. R2 : 0,8858
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BILAG 35: EBIT-MARGIN BIAS KLASSIFIKATIONSGRÆNSER 

   

Bias Historik vs. budget Budget vs. TY

Optimisme 5% 5,00% 5 hist - 3 hist 2,4% 5Y - TY 10,3%

Neutral -5%<X<5% -5%<X<5% 5 hist - 1 hist 3,9% 7Y - TY -6,9%

Pessimisme -5% -5,00% 3 hist - 1 hist 1,5% Gns. 1,7%

EBIT-margin bias klassifikation grænser 

Fastsatte grænser Vurderingsgrundlag

Historisk udvikling Budget vs. TY udvikling
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BILAG 36: OMSÆTNINGSHASTIGHED T-TEST AF GENNEMSNITS-

VÆRDIER 

 

  

1 hist. 3 hist. 5 hist.

5Y

x̅hist. 2,07 1,38 1,51

x̅budget 1,91 1,91 1,91

x̅budget-x̅hist. -0,16 0,52 0,39

Std. error 17,9% 51,5% 34,6%

t-stat 0,9097 1,0187 1,1394

7Y

x̅hist. 2,76 2,35 2,10

x̅budget 2,14 2,14 2,14

x̅budget-x̅hist. -0,62* -0,21 0,04

Std. error 34,1% 16,6% 24,6%

t-stat 1,8033 1,2452 0,1591

TY

x̅hist. 2,07 1,38 1,51

x̅budget 1,98 1,98 1,98

x̅budget-x̅hist. -0,09 0,60 0,47

Std. error 19,3% 52,9% 35,9%

t-stat 0,4702 1,1292 1,2981

***p< .01; **p<.05; *p<.1

Omsætningshastighed gns.
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BILAG 37: UDVIKLING I OMSÆTNINGSHASTIGHED 7Y DATA 
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BILAG 38: OMSÆTNINGSHASTIGHED TY AFVIGELSER FRA ME-

DIANEN 
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BILAG 39: OMSÆTNINGSHASTIGHED 5Y MEDIAN AFVIGELSER 

OVER 100% 

 

 

 

 

  

Virksomhedsnavn Afvigelse fra median Branche Publikationsår

Vestas A/S 1099% Industri 2019

Skou Gruppen A/S 480% Industri 2018

Skanska AB 366% Industri 2018

Solar A/S 332% Industri 2016

Skanska AB 294% Industri 2015

Vestas A/S 264% Industri 2015

Vestas A/S 256% Industri 2016

Vestas A/S 256% Industri 2016

Novo Nordisk A/S 244% Sundhed 2017

IC Companys A/S 218% Cyklisk forbrug 2013

Sears Holding Corporation 188% Cyklisk forbrug 2017

DSV A/S 184% Industri 2012

DSV A/S 179% Industri 2012

Columbus IT 166% Teknologi 2010

Novo Nordisk A/S 155% Sundhed 2017

IC Companys A/S 153% Cyklisk forbrug 2011

Novo Nordisk A/S 141% Sundhed 2015

IC Companys A/S 138% Cyklisk forbrug 2012

Tesla Motors 133% Cyklisk forbrug 2014

ISS 119% Industri 2014

Novo Nordisk 115% Sundhed 2017

IC COMPANY 108% Cyklisk forbrug 2009

IC COMPANY 107% Cyklisk forbrug 2013

ISS A/S 106% Industri 2012

Inditex 102% Cyklisk forbrug 2009

Branche Antal observationer I halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 8 32%

Energi 0 0%

Forbrugsvarer 0 0%

Industri 12 48%

Sundhed 4 16%

Teknologi 1 4%

Materialer 0 0%

Total 25 100%



Bilag   150 

 
 

BILAG 40: OMSÆTNINGSHASTIGHED TY MEDIAN AFVIGELSER 

OVER 100% 

 

 

  

Virksomhedsnavn Afvigelse fra median Branche Publikationsår

Vestas A/S 1169% Industri 2019

Skanska AB 352% Industri 2018

Skanska AB 303% Industri 2015

Solar A/S 289% Industri 2016

Skou Gruppen A/S 280% Industri 2018

Vestas A/S 246% Industri 2016

Vestas A/S 246% Industri 2016

Novo Nordisk A/S 239% Sundhed 2017

Vestas A/S 232% Industri 2015

DSV A/S 205% Industri 2012

IC Companys A/S 192% Cyklisk forbrug 2013

DSV A/S 186% Industri 2012

Sears Holding Corporation 180% Cyklisk forbrug 2017

Columbus IT 178% Teknologi 2010

ISS 174% Industri 2014

IC Companys A/S 171% Cyklisk forbrug 2011

Vestas Wind Systems A/S 151% Industri 2010

Novo Nordisk A/S 141% Sundhed 2015

IC COMPANY 139% Cyklisk forbrug 2013

IC Companys A/S 131% Cyklisk forbrug 2012

IC COMPANY 130% Cyklisk forbrug 2009

Vestas Wind Systems A/S 127% Industri 2011

Tesla Motors 124% Cyklisk forbrug 2014

Novo Nordisk A/S 117% Sundhed 2017

ISS A/S 114% Industri 2012

Inditex 106% Cyklisk forbrug 2009

Netflix Inc. 104% Cyklisk forbrug 2019

Vestas A/S 102% Industri 2015

Branche Antal observationer I halen Andel af positiv hale

Cyklisk forbrug 9 32%

Energi 0 0%

Forbrugsvarer 0 0%

Industri 15 54%

Sundhed 3 11%

Teknologi 1 4%

Materialer 0 0%

Total 28 100%
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BILAG 41: AFVIGELSER MELLEM OMSÆTNINGSHASTIGHED 5 

HIST. OG 5Y 
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BILAG 42: MEDIAN-AFVIGELSER OMSÆTNINGSHASTIGHED 5 

HIST. OG 5Y PÅ BRANCHER 
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BILAG 43: MEDIAN-AFVIGELSER OMSÆTNINGSHASTIGHED 5 

HIST. OG 5Y PÅ PUBLIKATIONSÅR 
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BILAG 44: AFVIGELSER MELLEM OMSÆTNINGSHASTIGHED 3 

HIST. OG TY 
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BILAG 45: AFVIGELSER MELLEM OMSÆTNINGSHASTIGHED 7Y 

OG TY PÅ 7Y DATA 
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BILAG 46: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED 5 

HIST. OG 5Y 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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INTERCEPT : 0,1991***
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ADJ. R2 : 0,8635
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BILAG 47: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED 5 

HIST. OG TY 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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BILAG 48: LINEÆR REGRESSION AF OMSÆTNINGSHASTIGHED 

7Y HIST. OG TY 7Y DATA 

 

  

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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N=55
INTERCEPT : 0,1192
HÆLDNING : 1,0018***
ADJ. R2 : 0,9463
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BILAG 49: OMSÆTNINGSHASTIGHED BIAS KLASSIFIKATIONS-

GRÆNSER 

   

Historik vs. budget Budget vs. TY

5% 7,50% 5 hist - 3 hist 2,1% 5Y - TY 3,6%

-5%<X<5% -7,5%<X<7,5% 3 hist - 1 hist -8,4% 7Y - TY 13,6%

-5% -7,50% 5 hist - 1 hist -6,5% Gns. 8,6%

Omsætningshastighed bias klassifikation grænser 

Fastsatte grænser Vurderingsgrundlag

Historisk udvikling Budget vs. TY udvikling
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BILAG 50: Korrelationer mellem 7Y vs. TY og 3 hist vs. 7Y (7Y 

data) 

  

Korrelationer
ROIC 3 hist. 

vs. 7Y

EBIT margin 

3 hist. vs. 7Y

Omsætnings-

hastighed 3 

hist. vs. 7Y

ROIC 7Y vs. 

TY

EBIT margin 

7Y vs. TY

Omsætnings-

hastighed 7Y 

vs. TY

ROIC 3 hist. vs. 

7Y
1

EBIT margin 3 

hist. vs. 7Y
0,8970*** 1

Omsætningshastig-

hed 3 hist. vs. 7Y
0,3331*** 0,1089 1

ROIC 7Y vs. TY 0,3709*** 0,3559*** 0,3059** 1

EBIT margin 7Y 

vs. TY
0,3414*** 0,3241*** 0,2665** 0,8882*** 1

Omsætningshastig-

hed 7Y vs. TY
0,1229 0,0977 0,1483 0,3340*** -0,1097 1

***p< .01; **p<.05; *p<.1
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BILAG 51: Aktieanbefaling og budgetadfærd ROIC 3 hist. vs. 5Y 

   

Aktieanbefaling Neutral Optimisme Pessimisme I alt

Hold 2% 10% 2% 14%

Køb 12% 34% 17% 63%

Sælg 5% 12% 6% 23%
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BILAG 52: Kursmål ikke opnået budgetadfærd ROIC 7Y vs. TY (søjlediagram) 
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BILAG 53: Lineær regression ROIC 5Y vs. TY og kursmål afvigelse (s.98) 

  ***p< .01; **p<.05; *p<.1
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Kursmål fejlmargin

N=32
INTERCEPT : -0,1166**
HÆLDNING : 0,0884
ADJ. R2 : -0,0098
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BILAG 54: Korrelationsmatrix afvigelse kursmål og 5Y vs. TY nøgletal 

 

Korrelationer
Afvigelse fra 

kursmål

Afvigelse fra 

kursmål
1

ROIC 5Y vs. TY 0,1510

EBIT-margin 5Y 

vs. TY
0,0690

Omsætningshastig-

hed 5Y vs. TY
0,2309

***p< .01; **p<.05; *p<.1


