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Executive summary 
This paper aims to challenge the efficient market hypothesis by evolving a strategy based on historical 

firm-specific characteristics. The paper has drawn inspiration from Marc Reinganum’s (1988) article 

“The Anatomy of Stock Market Winner”. The article characterizes extreme stock winners on the 

American stock market in the period 1970-1983 and implements two strategies that outperform the 

market. As opposed to Reinganum’s article, this paper will include extreme losers to distinguish 

winners from losers in order to improve the strategies.  

 

This paper examines 349 extreme stock winners and 163 extreme stock losers in the period of 2000-

2017 in the American stock market. The extreme stocks are tested based on 35 different parameters 

with four different testing methods. In order to distinguish winners from losers, each method of 

testing is examined with a statistic t-test and z-test. To prevent the phenomenon of data mining each 

of the characteristics is justified with economic and/or empirical evidence.  

 

The eight most significant parameters have been used to formulate four different investment 

strategies. The four strategies are tested against the Nasdaq Composite Index, and all four strategies 

outperform the market out-of-sample based on Sharpe Ratio. The performance could not entirely be 

explained by CAPM or the three-factor model, why this paper challenges the efficient market 

hypothesis.  

 

Finally, this paper discusses potential biases and explanations as to how it is possible to outperform 

the market. The potential biases from the quantitative analysis include data mining bias, look-ahead 

bias, survivorship bias, and subjectivity in the methods and how to avoid it. Furthermore, traditional 

financial theory and behavioral finance are leveraged to gain their perspective on the performance. 

Traditional financial theory argues that risk has not been taken into account, such as bankruptcy and 

liquidity risk. Behavioral finance argues that investors act irrationally causing opportunities to 

outperform the market. Lastly, transaction cost and its influence on performance is discussed. This 

paper concludes that the four strategies outperform the market in spite of being subject to biases and 

risks that are not taken into account. Conclusively, it is recommended to make a further analysis of 

the potential biases, risks, and costs before implementing the strategies. 
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1. Introduktion 

1.1 Historien om Alpha og Beta 
Alpha og Beta er tvillinger. Beta lærer tidligt om værdien af renters rente. Han sparer derfor 2.000 

kr. op om måneden, fra han er 20 år til, han skal på pension som 70-årig. Han har hørt, at 

aktieanalytikere ikke er bedre til at slå markedet end ”aber med dartpile”, hvorfor han investerer alle 

pengene i et bredt markedsindeks, som han forventer giver et gennemsnitligt årligt afkast på 8%.  

 

Hans tvillingebror Alpha har altid været lidt langsom om at få tingene gjort. Han begynder derfor 

først at spare op til sin pension som 35-årig. Alpha har en matematisk uddannelse, hvorfor han 

begynder at beregne, hvor meget han bør spare op om måneden for at opnå samme pension som hans 

tvillingebror. Han finder ud af, at hvis han investerer pengene i et bredt markedsindeks, skal han spare 

6.659 kr. op om måneden for at modtage samme pension som Beta. Alpha udbryder i samme øjeblik 

”Det var da ligegodt pokkers, så havde ham Einstein alligevel ret i, at renters rente var verdens ottende 

vidunder. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg skal spare så meget mere op end min tvillingebror!”.  

 

Alpha tjekkede derfor sine udregninger igen og igen, men fandt desværre ikke en eneste regnefejl. 

Han havde dog ikke lyst til at spare flere penge op om måneden end sin tvillingebror. Han begyndte 

derfor at indtaste et lidt højere afkast end 8% i sit regneark. Han fandt hurtigt ud af, at han kunne 

nøjes med at spare samme månedlige beløb op, som sin tvillingebror, og stadig få samme pension, 

hvis han var i stand til at opnå et årligt afkast på 13,1%. ”Det kan da ikke være rigtigt, at jeg ikke er 

bedre til at investere end aber med dartpile. Jeg skal jo bare købe de aktier, som stiger og undgå at 

købe de aktier, som falder”. Alpha begyndte derfor at undersøge, hvad der kunne hjælpe ham med at 

opnå et højere afkast. Han opdagede ved et tilfælde artiklen ”The Anatomy of a Stock Market 

Winner” af Marc R. Reinganum (1988), der præsenterede en investeringsstrategi, som potentielt 

kunne frembringe det ønskede afkast. Alpha begyndte derfor at analysere ekstreme vinder- og 

taberaktier med henblik på, at udvikle en investeringsstrategi, som kunne slå markedsindekset. 

 

1.2 Motivation 
Den efficiente markedshypotese (1970) er en af grundstenene i finansiel teori og har medført debat 

om, hvorvidt de finansielle markeder er efficiente. Den efficiente markedshypotese blev i 1960’erne 
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og i begyndelsen af 1970’erne understøttet af en lang række empiriske undersøgelser, som 

konkluderede, at aktieanalytikere ikke er bedre til at slå markedet end ”aber med dartpile”. 

 

Efterfølgende har en række studier dokumenteret anomalier, som modstrider den efficiente 

markedshypotese. Eksempelvis påviser Banz (1981), at små virksomheder opnår et højere afkast end 

store virksomheder. Fama & French (1992) påviser en sammenhæng mellem det fremtidige afkast og 

P/B. De Bondt & Thaler (1985) påviser, at aktiers historiske afkast kan bruges til at forudsige det 

fremtidige afkast. Fælles for undersøgelserne er, at de isolerer en specifik parameter såsom størrelse 

eller P/B, hvorefter de undersøger sammenhængen mellem det specifikke parameter og afkastet.  I 

modsætning hertil, forsøger Reinganum i ”The anatomy of a Stock Market Winner” (1988) at 

fastlægge fælles karakteristika for ekstreme aktievindere. På baggrund af analysen udformer han to 

investeringsstrategier, som skaber et risikojusteret merafkast i perioden 1970-1983. Reinganums 

simple tilgang og imponerende resultater har været den primære motivation for denne afhandling.  

 

Udfordringen ved Reinganums metode er, at han udelukkende analyserer ekstreme vinderaktier og 

dermed ikke tager højde for, at ekstreme vinderaktier muligvis har fælles karakteristika med ekstreme 

taberaktier. Konsekvensen er, at strategierne potentielt inkluderer taberaktier, hvilket forværrer 

strategiens resultat. Det interessante ved en analyse af ekstreme aktievindere er derfor ikke, hvad der 

karakteriserer en vinder, men i højere grad en komparativ analyse af, hvad der adskiller en ekstrem 

aktievinder fra en ekstrem aktietaber. Derfor er det interessant at inddrage ekstreme taberaktier i 

analysen med henblik på at nuancere strategien. Endvidere er det interessant at undersøge, hvorvidt 

yderligere parametre kan forbedre strategiernes performance.  

 

Vores ønske er dermed at videreudvikle Reinganums strategier for at undersøge, hvorvidt det er 

muligt at opnå et risikojusteret merafkast med afsæt i en komparativ analyse af ekstreme vinder- og 

taberaktier på det amerikanske aktiemarked.  

 

1.3 Problemformulering 
Problemformuleringen tager afsæt i afhandlingens motivation, hvorfor projektets 

hovedproblemstilling er følgende:  
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Kan man opnå et risikojusteret merafkast gennem en komparativ analyse af ekstreme vinder- 

og taberaktier på det amerikanske aktiemarked? 

 

Med henblik på at besvare hovedproblemstillingen, er problemstillingen nedbrudt i række 

underspørgsmål.  

 

For at skabe et teoretisk fundament stilles nedenstående underspørgsmål: 

- Hvilken teoretisk litteratur taler for og imod, at markederne er efficiente? 

- Hvilke parametre, har tidligere studier påvist, har en indflydelse på den fremtidige udvikling 

i aktiekursen? 

 

En komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier undersøges empirisk med udgangspunkt i 

nedenstående underspørgsmål: 

- Hvilke parametre har en evne til at adskille ekstreme vinderaktier fra ekstreme taberaktier i 

perioden 2000-2017? 

- Hvordan performer strategier, som er udviklet på baggrund af en komparativ analyse af 

ekstreme vinder- og taberaktier i perioden 2003-2017 (in-sample) og 2018-2020 (out-of-

sample)? 

- Hvordan kan strategierne justeres, så de er realistiske at implementere i praksis? 

 

Resultaterne af analyserne diskuteres med afsæt i følgende underspørgsmål: 

- Hvordan kan en (eventuel) tilstedeværelse af strategiernes risikojusterede merafkast forklares 

med afsæt i statistiske bias, traditionel finansiel teori og behavioral finance.  

 

1.4 Afhandlingens opbygning 
Afsnittet har til formål at danne et overblik over strukturen i afhandlingen. Strukturen er illustreret i 

figur 1. 
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Figur 1: Illustration af afhandlingens opbygning (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Del 1 er en introduktion bestående af motivationen, problemformuleringen og strukturen for 

afhandlingen. 

 

I Del 2 præsenteres den anvendte metode for afhandlingen. Det indebærer en introduktion til 

Reinganums ”The Anatomy of a Stock Market Winner” fra 1988. Dertil belyses definitionen af 

ekstreme vinder- og taberaktier. Herefter beskrives, hvordan parametrene i analysen er valgt. Dette 

efterfølges af en redegørelse for fremgangsmåden i den komparative analyse af ekstreme vinder- og 

taberaktier samt en redegørelse for fremgangsmåden ved implementeringen af strategierne. Dernæst 

præsenteres datasættet, som ligger til grund for analysen. Afslutningsvis belyses begrebet 

survivorship bias. 

 

Del 3 udgør afhandlingens teoriafsnit. Teoriafsnittet er opdelt i to dele.  

 



 

 

9 

Del 3.1 har til formål at belyse hvilken teoretisk litteratur, som taler for og imod, at markederne er 

efficiente. Det indebærer en introduktion af traditionel finansiel teori, behavioral finance og begrebet 

efficiently inefficient.  

 

Del 3.2 har til formål at belyse, hvilke parametre tidligere studier har vist, har indflydelse på den 

fremtidige udvikling i aktiekursen. Samtidig fremlægger afsnittet økonomiske- og empiriske belæg 

for de enkelte parametre.  

 

Del 4 udgør afhandlingens analyse, som er opdelt i tre dele. 

 

Del 4.1 indeholder en komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier. Analysen er foretaget 

i to trin. Først testes parametrene med afsæt i t-test og z-test. Samtlige parametre testes både på 

købstidspunkt samt den etårige-, toårige-, treårige vækst op til købstidspunktet. Det andet trin i 

analysen består af en fraktilanalyse af parametrene, som blev fundet signifikante i trin 1. Analysen 

leder frem til otte parametre, som danner grundlaget for strategierne i Del 4.2.  

 

I Del 4.2 implementeres og analyseres en 8-screen strategi, som er udviklet på baggrund af den 

komparative analyse i Del 4.1. Efterfølgende optimeres strategien ved at reducere antallet af 

købskriterier fra otte til fire. Dette leder til to nye strategier, som ligeledes implementeres og 

analyseres. Strategiernes performance vurderes ud fra strategiernes evne til at slå markedet baseret 

på Sharpe ratio, CAPM og tre-faktor modellen. Strategierne testes fra 2003-2017 (in-sample) og 

2018-2020 (out-of-sample). 

 

Del 4.3 introducerer afhandlingens sidste strategi, som er en videreudvikling af strategierne fra Del 

4.2. Strategien er dynamisk, hvilket betyder, at den er baseret på en rullende analyse af femårige 

perioder med henblik på at udvide out-of-sample perioden. Strategien testes i perioden fra 2005 til 

2020. 

 

Del 5 er afhandlingens diskussion. Afsnittet har til formål at belyse hvilke årsager, der kan forklare 

tilstedeværelsen af det (eventuelle) merafkast i strategierne. Tre synspunker inddrages. Det første 

synspunkt argumenterer for, at resultaterne kan forklares gennem statistiske bias. Det andet synspunkt 

er traditionel finansiel teori, som påstår, at merafkastet skyldes en utilstrækkelig inddragelse af 
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risikopræmier. Det tredje synspunkt er behavioral finance, som argumenterer for, at merafkast 

skyldes en irrationel prissætning på de finansielle markeder.  

 

Del 6 er afhandlingens konklusion, som har til formål at opsummere resultaterne fundet i 

afhandlingen.  

 

Del 7 er afhandlingens perspektivering, som har til formål at sætte opgavens resultater ind i en større 

faglig kontekst. Samtidig har afsnittet til formål at lægge op til fremtidige undersøgelser, som kan 

bygge videre på resultaterne fra denne afhandling.  

 

2. Metode 
Metodeafsnittet har til formål at belyse fremgangsmåden i afhandlingen. Afsnittet indledes med en 

introduktion til Marc R. Reinganums ”The Anatomy of a Stock Market Winner” fra 1988, som har 

været den primære motivation for afhandlingen. Dertil belyses definitionen af ekstreme vinder- og 

taberaktier. Herefter beskrives, hvordan parametrene i analysen er valgt. Dette efterfølges af en 

redegørelse for fremgangsmåden i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier samt 

en redegørelse for fremgangsmåden ved implementeringen af strategierne. Dernæst præsenteres 

datasættet, som ligger til grund for analysen. Afslutningsvis belyses begrebet survivorship bias.  

 

2.1 The Anatomy of a Stock Market Winner (Reinganum, 1988)  
Dette afsnit har til formål at introducere Marc R. Reinganums ”The Anatomy of a Stock Market 

Winner” fra 1988, da der igennem afhandlingen vil blive henvist til denne. Afsnittet præsenterer 

derudover litteratur relateret til Reingnaums artikel.  

  

Reinganum tager udgangspunkt i 222 ekstreme vinderaktier i perioden 1970 til 1983. Han definerer 

en ekstrem vinder ved, at den mindst er fordoblet i aktiekurs over et kalenderår. Formålet med hans 

undersøgelse er at udlede fælles karakteristika for ekstreme aktievindere for derigennem at udforme 

en investeringsstrategi. Tabel 1 er et eksempel på, hvordan et parameter analyseres for en ekstrem 

aktievinder.  
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Tabel 1: Reinganums (1988) fremgangsmåde i analysen af ekstreme aktievindere. (Kilde: Reinganum (1988)). 

 

Som det fremgår af tabellen, vises fordelingen af P/B i fraktiler på salgstidspunktet, købstidspunktet 

og de otte fortløbende kvartaler til købstidspunktet. Reinganum observerer på baggrund af analysen, 

at størstedelen af vinderne har en P/B på under én på købstidspunktet, og en endnu større andel af 

vinderne har en P/B på under én i de to fortløbende kvartaler til købstidspunktet. Han vurderer, at en 

ekstrem aktievinder er karakteriseret ved en P/B på under én, hvorfor han bruger denne karakteristika 

som det første købskriterie. Analysen gentages på en række virksomhedsspecifikke parametre, hvilket 

resulterer i ni fælleskarakteristika for en ekstrem aktievinder. Reinganums ni købskriterier fremgår 

af tabel 2. 

 

 
Tabel 2: Opstilling af Reinganums (1988) købskriterier. Fordelt i henholdsvis 4-screen og 9-screen strategi. (Kilde: 

Egen tilvirkning med inspiration fra Reinganum, 1988). 

 

Reinganum benytter købskriterierne til at opstille to strategier. I 9-screen strategien inddrages 

samtlige købskriterier, hvorimod 4-screen strategien kun inkluderer de fire mest profitable 

købskriterier. En aktie købes kun, såfremt den lever op til samtlige kriterier på samme tid. 

Regnskabsmæssige data er forskudt et kvartal for at sikre, at den regnskabsmæssige information er 

1 P/B skal være under 1 5 RSI skal være over 70

2 Vækst i kvartalsvis indtjening skal være 
accelererende

6 Fem-årig vækst i kvartalsvis indtjening skal 
være positiv

3 Mindre end 20 millioner udestående aktier 7 O'Neil datagraph rating skal være over 70

4 RSI skal være større end forrige kvartal 8 Aktiekursen skal være inden for 15% af 
seneste to års højeste kurs

9 Pre-tax margin skal være positiv

Reinganums købskriterier

Yderligere købskritier i 9-screen strategi 4-screen strategi



 

 

12 

offentlig tilgængelig på købstidspunktet. Det vil sige, at der ventes et kvartal, før aktien købes, når 

købskriteriet er opfyldt. 

 

Begge strategier opnår imponerende resultater. Baseret på 453 købssignaler opnår 9-screen strategien 

et imponerende gennemsnitligt afkast på 30,6% efter et år og 65,4% efter to år. Til sammenligning 

opnår 4-screen strategien et gennemsnitligt afkast på 16,7% efter et år og 37,1% efter to år.  Begge 

strategier sammenholdes med S&P500, som i samme periode opnår et gennemsnitligt afkast på 6,9% 

og 14,7% for henholdsvis en etårig og toårige periode. Strategiernes merafkast kan ikke forklares 

med afsæt i højere markedsbeta eller en størrelses-effekt. På denne baggrund vurderer Reinganum, at 

begge strategier formår at slå markedet i den pågældende periode.  

 

Reinganums strategier er efterfølgende blevet testet af Susana Yu (2009) og Albrektsen og Tolnø 

(2020). Yu (2009) tester Reinganums 4-screen strategi out-of-sample i perioden 1983-2006. Yu 

pointerer, at implementeringen af Reinganums strategi er udfordrende grundet de strenge 

købskriterier. Ifølge Yu opnår strategien et positivt merafkast på 1,4%, når der tages højde for 

eksponeringen over for markedet, størrelse, value og momentum (Carharts 4-faktormodel). 

Albrektsen og Tolnø (2020) tester Reinganums strategier out-of-sample i perioden fra 2007 til 2016 

og konkluderer, at 8-screen1 strategien ikke har en evne til at slå markedet, hvorimod Reinganums 4-

screen strategi fortsat formår at slå markedet. Reinganums simple tilgang opnår dermed et positivt 

merafkast i out-of-sample perioden 1983-2016. 

 

Udfordringen ved Reinganums strategier er, at de udelukkende fokuserer på ligheder mellem 

ekstreme vinderaktier, men ikke tager højde for, at ekstreme vinderaktier potentielt har fælles 

karakteristika med ekstreme taberaktier. En konsekvens heraf er, at strategien ikke har evnen til at 

undgå taberaktier, hvilket reducerer strategiens afkast. Det er dermed relevant at inddrage ekstreme 

taberaktier med henblik på at adskille ekstreme vinderaktier fra taberaktier.  

 

Beneish et al. (2001)  sammenligner ekstreme vindere med ekstreme tabere, således at de kan adskille 

vinderne fra taberne. Analysen adskiller sig fra Reinganums analyse, da formålet ikke er at udvikle 

en investeringsstrategi. I stedet analyserer Benish et. al (2001) hvilke parametre, som definerer en 

                                                
1 Albrektsen og Tolnø tester 9-screen strategien uden købskriterie 7, hvorfor det i stedet er en 8-screen strategi.  
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ekstrem aktie. Hvorefter de analyserer hvilke parametre, der bedst adskiller ekstreme vinderaktier fra 

taberaktier. Beneish et al. (2001) benytter et procentuelt kriterie til at bestemme, hvorvidt en aktie er 

en ekstrem vinder- eller taberaktie. Det medfører, at ekstreme vinderakter er de 2% mest stigende 

aktier det pågældende år, hvorimod ekstreme taberaktier er de 2% mest faldende aktier det 

pågældende år. De finder, at ekstreme aktier generelt er yngre, lavere prissat, mindre af størrelse, har 

højere handelsvolume, større volatilitet og positivt momentum. Derfor konkluderer undersøgelsen, at 

ekstreme aktier kan identificeres på baggrund af markedsvariabler. Undersøgelsen påviser derudover, 

at regnskabsmæssige parametre er bedst til at adskille vinderne fra taberne.  

 

Denne afhandling drager erfaring fra ovenstående litteratur, da afhandlingen henter inspiration fra 

Reinganums artikel i fremgangsmåden i analysen. Samtidig drager afhandlingen erfaring fra Beneish 

et al. (2001) ved at sætte ekstreme vinderaktier i perspektiv til ekstreme taberaktier i forsøget på at 

forbedre Reinganums originale strategier. Begge undersøgelser har samtidig været de primære 

inspirationskilder til at identificere parametre til analysen, hvilket uddybes senere i metodeafsnittet.2 

 

2.2 Definition af en ekstrem vinder- og taberaktie 
Reinganum (1988) definerer en ekstrem vinder ved, at total return skal fordobles over et kalenderår. 

Reinganum anvender total return, da det måler en investors egentlige afkast ved at justere for 

udbyttebetaling, aktietilbagekøb og aktiesplit. Derfor anvendes total return ligeledes som kriterie til 

at definere en ekstrem vinder- og taberaktie i denne afhandling. Det blev erfaret, at en stigning på 

100% resulterer i for mange ekstreme aktievindere, hvorfor kategoriseringen af en ekstrem 

aktievinder er baseret på en stigning på 200%. Samme fremgangsmåde anvendes i opstillingen af 

kriteriet for en ekstrem taberaktie. Af den grund er en ekstrem taberaktie defineret ud fra, at total 

return skal være faldet minimum 80% over et kalenderår. Oprindeligt blev det vurderet, at det ville 

være optimalt at benytte samme fremgangsmåde som Beniesh et al. (2001), som anvender et 

procentuelt kriterie, således at de 2% mest ekstreme observationer anvendes hvert år. Fordelen ved 

denne metode er, at det fører til en jævn fordeling af vindere og tabere igennem analyseperioden. Det 

var dog ikke muligt at implementere denne løsning, hvilket belyses senere i metodeafsnittet3.  Derfor 

                                                
2 Del 2.3 Valg af parametre, s. 14 
3 Del 2.6.1 Valg af database og databehandlingsplatform, s. 22 
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er en vinder i stedet blev karakteriseret ved en stigning på 200% og en taber ved et fald på 80%. Den 

ujævne fordeling af ekstreme vinder- og taberaktier gennem perioden belyses i analysen4.  

 

2.3 Valg af parametre 
Grundstenen i afhandlingen er en komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier med henblik 

på at udvikle en investeringsstrategi. I denne forbindelse er det nødvendigt at udvælge en række 

parametre, som er grundlaget for at adskille vinderne fra taberne. Der findes adskillelige parametre, 

hvorfor det er nødvendigt at afgrænse afhandlingen til et overskueligt antal parametre. Dette er 

realiseret ved at hente inspiration fra tidligere undersøgelser, som har forsøgt at slå aktiemarkedet. 

Reinganum (1988) og Beneish et al. (2001) har været de primære inspirationskilder til at identificere 

parametre, som har en evne til at forudsige den fremtidige udvikling i aktiekursen. Derudover er en 

række tilsvarende undersøgelser gennemlæst med henblik på at tilføje interessante parametre. De 

gennemlæste undersøgelser fremgår af bilag 1. Samtlige parametre er begrundet med et økonomisk- 

eller empirisk belæg. Et økonomisk belæg defineres ved, at et parameter har direkte indflydelse på 

prisfastsættelsen af en aktie. Det empiriske belæg defineres ved, at parameteret i tidligere empiriske 

undersøgelser har vist en evne til at kunne forudsige udviklingen i fremtidige aktiekurser. Formålet 

med at inddrage økonomiske- og empiriske belæg er at reducere graden af data mining bias. Data 

mining bias er en statistisk bias, som dækker over den øgede sandsynlighed for at finde tilfældige 

sammenhænge i et datasæt, når der testes på en lang række parametre. Indflydelsen af data mining 

bias belyses yderligere i afhandlingens diskussion5. De økonomiske- og empiriske belæg for de 

enkelte parametre præsenteres i teoriafsnittet6.  

 

Litteraturgennemgangen har ledt til 35 parametre, som er inddelt i kategorier for at overskueliggøre 

valget af parametre. Parametrene fremgår af tabel 3. 

                                                
4 Del 4.1.1 Ekstreme vinder- og taberaktier tidsperiode- og industrifordeling, s. 58 
5 Del 5.1.1 Data mining bias, s. 109 
6 Del 3.2 Økonomiske- og empiriske belæg, s. 40 
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Tabel 3: Inddragede parametre, som benyttes i den komparative analyse til at adskille ekstreme vinder- og taberaktier 

(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

2.4 Fremgangsmåde ved komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier 
Dette afsnit har til formål at give en mere detaljeret beskrivelse af fremgangsmetoden i den 

komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier.  Formålet med den komparative analyse af 

ekstreme vinder- og taberaktier er at identificere parametre, som har en evne til at adskille vinderne 

fra taberne. Analysen er primært inspireret af Reinganums (1988) undersøgelse, men differentierer 

sig på en række områder. Den mest markante forskel er, den inddrager både ekstreme vinder- og 

taberaktier, hvorimod Reinganum udelukkende fokuserede på ekstreme vinderaktier. Dette er et 

forsøg på at forbedre strategiernes evne til at reducere antallet af tabsgivende aktier, hvilket uddybes 

senere i metodeafsnittet7. Analysen er baseret på to trin. Først testes parametrene med afsæt i en t-

test og en z-test, hvorefter parametrene testes i en fraktilanalyse. Regnskabsmæssige data er, ligesom 

Reinganums undersøgelse, forskudt med et kvartal for at sikre, at data var tilgængelig på 

analysetidspunktet.  

 

2.4.1 Forudsætninger for test 

Samtlige parametre testes både på købstidspunkt samt den etårige-, toårige-, treårige vækst op til 

købstidspunktet. Det medfører, at samtlige 35 parametre testes på fire måder, hvilket leder til 140 t-

test og z-test. Købstidspunktet er defineret som det tidspunkt, hvor aktien efterfølgende opnår et 

afkast på henholdsvis 200% eller -80% over det kommende kalenderår. Derfor er analysen af 

købstidspunktet baseret på absolutte værdier, hvorimod analysen af den etårige-, toårige-, treårige 

vækst op til købstidspunktet er baseret på relative værdier. Dette er illustreret i figur 2. 

                                                
7 Del 2.6.3 Survivorship bias, s. 25 

Virksomhedsspecifikke Trading specifikke Multipler
Markedsværdi Pris P/B EVA ROE
Enterprise value Udestående aktier P/S FCF ROIC

EPS P/E Omsætning WACC
Total return EBITDA AOH
Volume EBIT Net debt
Standardafvigelse EBT Finansiel gearing
Analyst rec. Net income Current ratio
Beta Gross margin Capex
RSI Profit margin F&U
Insider holding Pretax margin Accruals

Fundamentale
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Figur 2: Illustration af købstidspunktet samt den etårige-, toårige-, treårige vækst op til købstidspunktet (Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

En række af analysens parametre kan indtage en negativ værdi, hvilket kan lede til en misvisende 

beregning af den etårige-, toårige-, treårige vækst. Antag eksempelvis, at en virksomhed forbedrer 

deres indtjening fra -$60 til $50. I dette tilfælde ville væksten i indtjeningen beregnes som:  

 

𝑉æ𝑘𝑠𝑡 =
𝑆𝑙𝑢𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖 ∗ 100% =
$50 − (−$60)

−$60 ∗ 100% = −183% 

 

Trods virksomheden har forbedret indtjeningen leder ovenstående beregning til en negativ vækst på 

183%. Derfor er væksten beregnet ved at anvende en absolut værdi i nævneren.   

 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑣æ𝑘𝑠𝑡 =
𝑆𝑙𝑢𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖 − 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖

𝑎𝑏𝑠(𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖) ∗ 100% =
$50 − (−$60)
𝑎𝑏𝑠(−$60) ∗ 100% = 183% 

 

Ved at anvende den absolutte værdi i nævneren, er fortegnet korrekt. Ulempen ved 

fremgangsmetoden er, at det fortsat kan give et misvisende højt eller lavt resultat for vækst. 

Problematikken er er illustreret i tabel 4.  

  

 
Tabel 4: Eksempel på misvisende resultater ved anvendelse af absolutte værdier i nævneren (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

t t+1 Ændring Vækst Korrigeret vækst
Virksomhed A -60 50 110 -183% 183%
Virksomhed B -10 50 60 -600% 600%
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Tabellen viser, at virksomhed B opnår en væsentlig højere vækst end virksomhed A. Dette er til trods 

for, at virksomhed A forbedrer deres indtjening mere end virksomhed B. En alternativ løsning havde 

været at ekskludere parametre, hvor en af værdierne indtog en negativ værdi. Det blev vurderet, at 

dette ville fjerne for mange parametre, hvorfor væksten i stedet er beregnet med en absolut værdi i 

nævneren (Mathematics, 2014).  Det forventes ikke, at de misvisende resultater vil få en afgørende 

indflydelse på afhandlingens resultater. 

 

2.4.2 T-test og z-test (Trin 1 i komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier) 

Første trin i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier, er baseret på en t-test og en 

Wilcoxon z-test. T-testen undersøger om middelværdien af to uafhængige grupper er signifikant 

forskellige fra hinanden (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). Nulhypotesen er dermed: 

 

𝐻B: 𝜇E − 𝜇F = 0 

 

For at teste om middelværdien er signifikant forskellig fra hinanden anvendes følgende formler for t-

test og antal frihedsgrader: 

𝑡GHIG =
�̅�E − �̅�F

K𝜎E
M

𝑛E
+
𝜎FM
𝑛F

	

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑓𝑟𝑖ℎ𝑒𝑑𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟	(𝑣) =
ST𝜎E

M

𝑛E
U + V

𝜎FM
𝑛F
WX

M

T𝜎E
M

𝑛E
U
M

𝑛E − 1
+
T
𝜎FM
𝑛F
U
M

𝑛F − 1

 

 

Wilcoxon z-test er et alternativ til en t-test. Testen er udelukkende baseret på rækkefølgen for 

observationer (Wild, 1997). Datasættet er derfor rangeret ud fra parametrenes størrelse, hvorefter 

rangeringen af parameteret anvendes til adskille vinderne fra taberne. Derfor anvendes nedenstående 

formler til z-testen. 

 

𝑝𝑟(𝑊E ≥ 𝑤E) ≈ 𝑝𝑟(𝑍 ≥ 𝑧)		 

ℎ𝑣𝑜𝑟 
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	𝑧 =
𝑤E − 𝜇E
𝜎E

 

𝜇E =
𝑛E`𝑛E + 𝑛F + 1a

2 		&		𝜎E = K𝑛E ∗ 𝑛F`𝑛E + 𝑛F + 1a
12  

 

Et parameter medtages kun i trin 2 af analysen, såfremt t-testen eller z-testen er signifikant. Trin 2 i 

analysen er baseret på en fraktilanalyse, som beskrives i det nedenstående afsnit.   

 

2.4.3 Fraktilanalyse (Trin 2 i komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier) 

Trin 2 i analysen består af en fraktilanalyse, som har til formål at reducere antallet af købskriterier, 

inden strategierne implementeres. Det enkelte parameters evne til at adskille vinderne fra taberne 

vurderes på baggrund af vindernes og tabernes placering i forhold til medianen. Fordelingen 

sammenlignes med et benchmark, som baseres på den egentlige fordeling af vinderne og taberne i 

datasættet. Tabel 5 er et eksempel på, hvordan et parameter analyseres.  

 

 
Tabel 5: Eksempel på fraktilanalyse i trin 2 i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taber aktier (Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at P/B har en evne til at placere 76,4% af vinderne i den nederste halvdel af 

datasættet. Det betyder, at 76,4% af aktierne med en P/B på under 2,2 er karakteriseret som vindere. 

Dette sammenholdes med den egentlige fordeling af vindere og tabere (benchmarket), som er 67,8%. 

Det medfører, at P/B har et spread på 8,7%. Denne analyse gentages på samtlige parametre, som 

findes signifikante i enten t-test eller z-testen. Afslutningsvis reduceres antallet af parametre, således 

at parametrene med de otte største spreads medtages som købskriterier i strategierne. Det blev erfaret, 

at købskriterier med afsæt i henholdsvis den 25- og 75-kvartil resulterer i køb af for få aktier, hvorfor 

Fraktil P/B Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 0,2 5 0 5 100,0% 0,0% Antal aktier 484 100,0%
5% 0,3 23 2 25 92,0% 8,0% Antal vindere 328 67,8%
10% 0,5 44 5 49 89,8% 10,2% Antal tabere 156 32,2%
25% 1,0 102 19 121 84,3% 15,7%
Bund 50% 2,2 185 57 242 76,4% 23,6% Adskillelsesevne 76,4%
Top 50% 2,2 143 99 242 59,1% 40,9% Benchmark 67,8%
75% 5,5 69 52 121 57,0% 43,0% Spread 8,7%
90% 15,5 23 26 49 46,9% 53,1%
95% 31,0 14 11 25 56,0% 44,0%
99% 89,9 3 2 5 60,0% 40,0%
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valget i stedet faldt på medianen. Eksempelvis vil købskriteriet for P/B fastsættes til, at værdien skal 

være under 2,2. 

 

2.5 Fremgangsmetode ved implementering og vurdering af strategierne 
På baggrund af den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier identificeres otte 

købskriterier, som benyttes til at udvikle en række investeringsstrategier. Dette afsnit har til formål 

at præsentere, hvordan strategierne implementeres og hvordan deres performance vurderes.  

 

2.5.1 Implementering af strategierne 

Investeringsstrategierne rebalanceres månedligt og en aktie skal opfylde samtlige købskriterier i 

strategien på samme tid for at generere et købssignal. Købssignalerne for regnskabsmæssige data er 

forskudt med et kvartal. Selvom virksomhederne er påkrævet af Security and Exchange comission 

(SEC) at aflægge kvartalsregnskaber inden for 90 dage, kritiseres denne fremgangsmåde af Fama & 

French (1992). Det skyldes, at 19,4% af virksomheder ikke lever op til kravet om at aflægge regnskab 

inden for 90 dage. Derfor anbefaler Fama & French at vente to kvartaler, før aktien købes. Alligevel 

vurderes det at være tilstrækkeligt at forskyde regnskabsmæssige data et kvartal. Samtidig er denne 

metode konsistent med Reinganums metode. Såfremt aktien danner et købssignal, vil aktien købes 

og herefter holdes i minimum 12 måneder. Aktien holdes i minimum 12 måneder, da definitionen af 

ekstreme vinder- og taberaktier tager udgangspunkt i et kalenderår. Aktien beholdes længere end 12 

måneder, såfremt den fortsat lever op til samtlige købskriterier efter 12 måneder. Den sælges dermed 

først, når den ikke længere lever op til købskriterierne. Formålet med dette er at undgå unødvendige 

transaktionsomkostninger, såfremt strategien skal implementeres i praksis. Købs- og 

salgsbeslutningsprocessen er illustreret i figur 3. 

 

 
Figur 3: Illustration af hvornår en aktie købes, beholdes eller sælges (Kilde: Egen tilvirkning). 
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Først når aktien er solgt, tages der højde for nye købssignaler på samme aktie. Dette er modstridende 

med Reinganums testmetode, som beregner individuelle afkast på samtlige købssignaler. I praksis er 

Reinganums testmetode ikke hensigtsmæssig, da det vil øge transaktionsomkostningerne. 

Eksempelvis opnår en af afhandlingens strategier, købssignaler på samme aktie 50 måneder i træk. 

Hvis denne aktie skulle genkøbes, ville transaktionsomkostningerne derfor øges betydeligt, hvorfor 

der i implementeringen af strategierne ikke tages højde for nye købssignaler på samme aktie, hvis 

aktien allerede indgår i porteføljen. Aktierne i porteføljen er ligevægtet, hvilket medfører, at 

investeringsbeløbet fordeles ligeligt mellem aktierne, som har genereret et købssignal ved 

rebalanceringsdatoen. Der investeres samme beløb hver måned, hvorfor flere købssignaler ikke 

resulterer i et højere investeringsbeløb. Det investerede beløb i hver aktie vil derfor variere afhængig 

af antallet af aktier i porteføljen på dagen for rebalanceringen. Til gengæld er det månedlige 

investerede beløb konstant. 

 

2.5.2 Performancemåling af strategierne 

Strategiernes performance vurderes ud fra et aritmetisk gennemsnit, geometrisk gennemsnit, 

standardafvigelsen, maksimalt drawdown og sharpe ratio (SR). Samtlige performancemål er baseret 

på månedlige datapunkter. Værdierne er efterfølgende omregnet til årlige værdier. Formlerne for de 

enkelte performancemål fremgår herunder:  

 

Gennemsnitlige afkast 

 

𝐴𝑟𝑖𝑡𝑚𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘	𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡 = 𝑅f = 	
(𝑅g + 𝑅M + ⋯+ 𝑅G)

𝑡 	

𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘	𝑔𝑒𝑛𝑛𝑒𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡 = `(1 + 𝑅g) ⋅ (1 + 𝑅M) ⋅ … ⋅ (1 + 𝑅G)a
g
G − 1 

 

Standardafvigelse	

	

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒	 = 𝜎 = K
((𝑅g − 𝑅f)M + (𝑅M − 𝑅f)M+. . . +(𝑅G − 𝑅f)M

(𝑡 − 1)  
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Maksimalt drawdown 

Maksimalt drawdown angiver, hvor meget værdi der, i en given periode, er tabt fra et toppunkt frem 

til det efterfølgende lavpunkt. Drawdown er et risikomål for tabet, såfremt man havde investeret på 

toppen og solgt på bunden. Drawdown beregnes med afsæt i følgende formel: 

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡	𝑑𝑟𝑎𝑤𝑑𝑜𝑤𝑛	𝑀𝐷𝐷 =
𝐻𝑊𝑀G − 𝑃G
𝐻𝑊𝑀G

 

𝐻𝑣𝑜𝑟,	 

𝐻𝑊𝑀G	(𝐻𝑖𝑔ℎ	𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟	𝑚𝑎𝑟𝑘)	𝑎𝑛𝑔𝑖𝑣𝑒𝑟	𝑑𝑒𝑛	ℎ𝑖𝑑𝑡𝑖𝑙	ℎø𝑗𝑒𝑠𝑡𝑒	𝑜𝑝𝑛å𝑒𝑑𝑒	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓 det 𝑎𝑘𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒	𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡 

 

Sharpe ratio  

SR er et udtryk for et risikojusteret afkast. Jo højere SR, desto bedre er forholdet mellem afkast og 

risiko. SR benyttes i denne afhandling til at vurdere om et eventuelt merafkast kan forklares med 

tilsvarende højere risiko. SR er beregnet ud fra følgende formel: 

 

𝑆𝑅 =
𝐸(𝑅 − 𝑟x)
𝜎(𝑅 − 𝑟x)

 

 

Derudover anvendes CAPM og tre-faktor modellen til at vurdere, om strategierne skaber et 

risikojusteret merafkast. Begge modeller er baseret på månedlige datapunktker. CAPM og tre-faktor 

modellen beskrives yderligere i teoriafsnittet8 og valg af proxy for markedet beskrives yderligere i 

analyseafsnittet9.  

 

2.6 Data 
Afhandlingen er baseret på behandling af store datamængder, hvorfor valg af data har en afgørende 

betydning for resultaterne. Dette afsnit har til formål at redegøre for data, som ligger til grund for 

analysens resultater. Indledningsvist introduceres valg af database og databehandlingsplatform. 

Dernæst belyses datasættene, som anvendes i afhandlingen. Afslutningsvist redegøres for 

betydningen af begrebet survivorship bias.  

 

                                                
8 Del 3.1.1 Traditionel finansiel teori, s. 29 
9 Del 4.2.1.1 Nasdaq Composite Index vs. Nasdaq Justeret, s. 72 
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2.6.1 Valg af database og databehandlingsplatform 

Forfatterne af denne afhandling har dybdegående erfaring og kendskab med Excel, hvorfor valget af 

finansiel database i høj grad afhænger af sammenspillet med Excel. Andre 

programmeringsprogrammer såsom R, Python eller SQL blev overvejet, men grundet manglende 

erfaring blev disse fravalgt.  

 

De to mest anvendte og anerkendte databaser til indsamling af historisk finansielt data er Bloomberg 

og Thomson Reuters Datastream. Den primære årsag til valget af Bloomberg er, at databasen har en 

indbygget Excel-funktion, hvilket er en fordel i databehandlingsprocessen. Samtidig indeholder 

Bloomberg et brugervenligt screeningsværktøj til at udvælge aktier, hvilket er en fordel i forbindelse 

med identificering af ekstreme vinder- og taberaktier, som benyttes i den komparative analyse. 

Afslutningsvis anses Bloomberg for at have høj reliabilitet, da det er en af de mest anerkendte 

finansielle databaser, hvorfor kvaliteten anses for at være høj. 

 

Den største ulempe ved Bloomberg er, at datasættet er udsat for survivorship bias. Survivorship bias 

opstår, såfremt inaktive virksomheder ekskluderes af datasættet. Ekskluderingen betyder, at 

virksomheder, som er blevet afnoteret, fusioneret eller gået konkurs ikke er inddraget i den anvendte 

analyseperiode. Thomson Reuters Datastream er udsat for samme problematik, hvorfor det ikke ville 

være muligt at eliminere denne bias ved at anvende af Thomson Reuters Datastream. Konsekvensen 

af denne bias er beskrevet i afsnittet om survivorship bias10.  

 

2.6.2 Datasæt 

Det har været nødvendigt at anvende to forskellige datasæt i analysen. Det første datasæt er benyttet 

i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier, hvorfor datasættet udelukkende 

indeholder ekstreme vinderaktier, som er steget over 200% og ekstreme taberaktier, som er faldet 

mindst 80% over et kalenderår. Det andet datasæt er anvendt til at implementere strategierne. Ens for 

begge datasæt er, at de tager udgangspunkt i 3.072 aktier, som var listet på Nasdaq Composite Index 

31.12.2020. Begge datasæt er derudover baseret på månedlige datapunkter.  

 

                                                
10 Del 2.6.3 Survivorship bias, s. 25 
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2.6.2.1 Datasæt 1 – Anvendt til komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier 

Datasæt 1 er anvendt i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier. Derfor indeholder 

datasættet udelukkende ekstreme vinder- og taberaktier. I denne forbindelse er Bloomberg-

funktionen Equity screener anvendt til at identificere aktierne.  

 

Reinganum anvender derudover kriteriet om en minimum aktiekurs på $10 for at sikre tilstrækkelig 

likviditet i aktierne. Aktiekursen er et arbitrær tal, som virksomheden selv har mulighed for at 

fastsætte, hvorfor det vurderes at markedsværdien af egenkapitalen er et bedre kriterie end 

aktiekursen for at sikre likviditet i aktierne (Little, 2020). Aktiekursen har teoretisk set ikke 

indflydelse på virksomhedsstørrelse og likviditet i aktierne. Markedsværdien af egenkapitalen er 

valgt, da mindre selskaber målt på markedsværdi generelt er mindre likvide (Corporate Finance 

Institut, 2021). Derfor er der i udvælgelsen af aktierne anvendt et kriterie på minimum $20 mio. i 

markedsværdi for at frasortere de mest illikvide selskaber. Kriteriet har medført, at 2% af selskaberne 

fra Nasdaq Composite Index er fjernet fra datasættet11.  

 

Foruden ovenstående kriterier, skal selskaberne have data tilgængeligt for P/B. Kriteriet har ikke 

betydning for selve udvælgelsen af ekstreme aktier, men er inddraget på baggrund af erfaring med 

databehandling fra finansielle databaser, hvor mange celler indebærer ”N/A” eller ingen information. 

Ved at sikre, at aktien har en pris og en bogført egenkapital, reduceres antallet af virksomheder uden 

essentiel information. Formålet med kriteriet er dermed at lette databearbejdningen.  

 

Afslutningsvis skal aktierne minimum indeholde 25 ud af 35 af analysens parametre. Dette kriterie 

er tilføjet efter udtrækket af data fra Bloomberg. Formålet med kriteriet er at reducere støjen fra 

manglende datatilgængelighed. Aktier, som ikke har data tilgængeligt for 25 ud af analysens 35 

parametre, er dermed ekskluderet fra datasættet. Dette kriterie fjernede 56 ekstreme aktier. Aktierne, 

som er ekskluderet fra datasættet, fremgår af bilag 2. Alternativt skulle selskaberne have data 

tilgængelig for samtlige parametre. Det blev dog vurderet, at en for stor andel af selskaberne ville 

ekskluderes, hvorfor valget faldt på 25 ud af 35 parametre. Ulempen ved kriteriet er, at samtlige aktier 

i analysen ikke har tilgængelige data for alle parametre. Det medfører, at analyserne af de enkelte 

parametre ikke indebærer samme antal aktier. Dette anses ikke som et problem, da de enkelte 

                                                
11 Beregnet ud fra hvor mange selskaber, som har en markedsværdi under $20 mio. (kilde: egen tilvirkning) 
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parametre har tilstrækkelige observationer til at foretage en repræsentativ analyse. Kriterierne for 

analysen er opsummeret i nedenstående tabel. 

 

  
Tabel 6: Kriterier for udvælgelse af ekstreme aktier (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Kriterierne i tabel 6 medfører, at den komparative analyse er baseret på 512 ekstreme aktier fordelt 

på 349 vindere og 163 tabere. Derfor er den procentvise fordeling af henholdsvis ekstreme vinder- 

og taberaktier er 68,2% og 31,8%. Det optimale havde været en ligelig fordeling ved anvendelse af 

et procentuelt kriterie for udvælgelsen af vindere og tabere, men dette var ikke muligt grundet 

begrænsninger i Bloomberg. Et overblik over afkastfordelingen for henholdsvis vinderne og taberne 

er illustreret i tabel 7. 

 

 
Tabel 7: Total return oversigt inddelt efter fraktiler (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at det gennemsnitlige afkast er 350,1% for ekstreme vinderaktier og -90,0%  

for ekstreme taberaktier. Minimumafkastet for vinderaktierne er 200,4% og det maksimale afkast er 

3565,2%. Eftersom datasættet er præget af survivorship bias, kan en aktie ikke resultere i et tab på 

100%, hvorfor det minimale afkast blandt taberaktierne er -99,6% og maksimale afkast -80,1%. 

Konsekvensen ved survivorship bias belyses yderligere i afhandlingens diskussion12.  

 

2.6.2.1 Datasæt 2 – Anvendt til implementering af strategierne 

Datasæt 2 er anvendt til implementering af strategierne. Datasættet tager udgangspunkt i 3.072 aktier 

fra Nasdaq Composite Index i perioden fra 2000 til 2020.  

 

                                                
12 Del 5.1.3 Survivorship bias, s. 112 

Kriterie Ekstreme vindere Ekstreme tabere
Total return over et kalendarår 200% -80%
Markedsværdi af egenkapital Min. $20 mio. Min. $20 mio.
P/B Indgår Indgår
Antal parametre ved købsdato 25 25

Gns. Min. 1% 10% 25% 50% 75% 90% 99% Max.
Vindere 350,1% 200,4% 201% 210% 232% 278% 378% 501% 1317% 3565,2%
Tabere -90,0% -99,6% -98,8% -95,1% -92,8% -89,8% -87% -85% -81% -80,1%
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Datasættet inkluderer kun børsnoterede virksomheder på Nasdaq Composite Index før d. 01.01.2011. 

Formålet med dette er at sikre datatilgængelighed for virksomhederne i mindst syv år (2011 til 2017). 

Samtidig inkluderer datasættet kun virksomheder med en markedsværdi på mindst $20 mio. for at 

være konsistent med kriterierne i datasæt 1. Kriteriet sikrer, at de mest illikvide aktier undgås.  

 

Afslutningsvis indeholder datasættet kun virksomheder, som har tilgængelige data for P/B. Formålet 

er at sikre, at de inddragede virksomheder har tilgængelig information på en række af de parametre, 

som findes interessante i den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier. Kriteriet 

inddrages på baggrund af erfaring med databehandling fra finansielle databaser, hvor mange celler 

typisk indebærer ”N/A” eller ingen information. Det pålagte kriterie resulterer i, at det samlede antal 

af virksomheder i Nasdaq composite er reduceret fra 3072 til 1391. Fremadrettet vil der blive refereret 

til dette datasæt som Nasdaq justeret. Det medfører, at strategierne kun har mulighed for at købe 

aktier i Nasdaq justeret. Fordele og ulemper ved fremgangsmetoden beskrives yderligere i analysen13.  

 

2.6.3 Survivorship bias 

Som nævnt tidligere er datasættet udsat for survivorship bias. Survivorship bias opstår, såfremt man 

udelukkende fokuserer på aktier, som “overlevede” en udvælgelsesproces, og ignorerer dem, som 

fejlede. Survivorship bias har en afgørende betydning for både Reinganum og denne afhandlings 

analyse. Reinganums metode er præget af to typer for survivorship bias. Den ene type er elimineret i 

denne afhandling. Formålet med dette afsnit er at belyse de to typer af survivorship bias og hvilke 

konsekvenser de har for både Reinganums og denne afhandlings resultater.  

 

Den første type survivorship bias opstår, hvis man udelukkende fokuserer på ligheder mellem 

vindere. Antag, at man analyserer de ti personer, som har tjent flest penge på en travbane på en 

vilkårlig dag. Analysen viser, at deres væddemål er karakteriseret ved, at de har satset store beløb på 

usandsynlige vinderheste.  Konklusionen vil blive, at høj risiko på væddemål på travbanen fører til 

succes. Problemet med analysen er, at man ikke har identificeret personerne med størst kompetencer, 

men derimod identificeret en risikosøgende gruppe, som har været heldige den pågældende dag. 

Såfremt man også havde analyseret de ti største tabere, ville de højst sandsynligt have vist samme 

adfærd (Rosenzweig, 2007). Den primære forskel på vinderne og taberne er dermed held. Derfor ville 

                                                
13 Del 4.2.1.1 Nasdaq Composite Index vs. Nasdaq Justeret, s. 72 
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en analyse af både vindere og tabere have ændret konklusionen, da det ikke er tilstrækkeligt blot at 

satse høje beløb på de mest usandsynlige vindere.  

 

Reinganums undersøgelse er underlagt denne bias, da han udelukkende fokuserer på ligheder mellem 

ekstreme vindere og strategien tager dermed ikke højde for, at ekstreme vindere potentielt har fælles 

karakteristika med ekstreme tabere. Konsekvensen er, at strategierne muligvis inkluderer tabere, 

hvilket forværrer strategiens resultat. Det interessante ved en analyse af ekstreme aktievindere er 

derfor ikke, hvad der karakteriserer en vinder, men i højere grad en komparativ analyse af, hvad der 

adskiller en ekstrem aktievinder fra en ekstrem aktietaber. Denne bias er elimineret ved at inddrage 

ekstreme tabere, hvorfor afhandlingen ikke er underlagt denne form for survivorship bias. 

 

Den anden type af survivorship bias opstår, såfremt inaktive virksomheder ekskluderes af datasættet. 

Ekskluderingen betyder, at virksomheder, som er blevet afnoteret, fusioneret eller gået konkurs ikke 

inddrages i den anvendte analyseperiode. Konsekvensen er, at strategierne giver et misvisende højt 

afkast, da strategien undgår konkursramte virksomheder, som ellers ville have resulteret i et tab på 

100%. Det har ikke været muligt at elimere denne bias i analysen, hvilket der primært er to årsager 

til.   

 

For det første tilbyder Bloomberg ikke en funktion, hvor det er muligt at inkludere inaktive 

virksomheder, som enten er blevet afnoteret, fusioneret eller gået konkurs. I stedet tager Bloomberg 

afsæt i de selskaber, som er inkluderet i et indeks på tidspunktet for dataudtrækket. Bloomberg 

besidder endvidere ikke en oversigt over, hvilke inaktive virksomheder, som er ekskluderet fra 

indekset i analyseperioden. Det er muligt at identificere virksomhederne manuelt, hvilket leder til den 

anden årsag til, at det ikke har været muligt at elimere survivorship bias i denne afhandling. Det er 

vurderet, at en manuel indsamling af inaktive virksomheder er for ressourcekrævende under 

hensyntagen til afhandlingens tidsmæssige begrænsning. Derudover er det ikke er muligt at bekræfte 

antallet af inaktive selskaber i perioden, hvorfor en manuel indtastning af inaktive virksomheder højst 

sandsynlig ikke ville være komplet. Derfor ville en manuel indtastning af inaktive virksomheder ikke 

kunne eliminere survivorship bias fuldkommen. I stedet er survivorship bias forsøgt reduceret ved at 

måle strategiernes afkast mod et marked, som ligeledes er udsat for survivorship bias. Dette har til 
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formål at give et mere retvisende billede af strategiernes eventuelle merafkast. Fordele og ulemper 

ved denne fremgangsmetode er beskrevet yderligere i analysen14.  

 

2.7 Afgræsning og antagelser 
Under hensyntagen til tids- og pladsmæssige begrænsninger har det været nødvendigt at afgrænse 

afhandlingen fra visse områder. Afgrænsningerne medvirker til en mere målrettet analyse og 

reducerer kompleksiteten af afhandlingen.  

 

I analysen er kun medtaget ekstreme vinder- og taberaktier, som opfylder definitionen, som er 

beskrevet i metodeafsnittet15. Der ses dermed bort fra andre definitioner af ekstreme vindere og 

tabere, selvom det kunne have været interessant at inddrage i analysen. Der blev indledningsvis 

forsøgt at inkludere alle aktier, som var steget/faldet over et år, og dermed ikke begrænset til et 

kalenderår. Manglende færdigheder i Bloomberg medførte, at det ikke var muligt at hente data på 

baggrund af dette kriterie.  

 

Der findes adskillelige virksomhedsspecifikke parametre, som er interessante at analysere, men 

analysen er afgrænset til 35 parametre. Parametrene er udvalgt på baggrund af tidligere empiriske 

undersøgelser og litteratur, som forfatterne har fundet relevant for denne afhandling.  

 

Afhandlingen har udelukkende til formål at adskille ekstreme vinderaktier fra taberaktier. Der er 

dermed afgrænset fra at undersøge, hvordan ekstreme aktier adskiller sig fra ikke ekstreme aktier. 

Samtidig afgrænses afhandlingen fra at analysere, hvordan ekstreme taberaktier adskiller sig fra 

ekstreme vinderaktier. Analysen af ekstreme vinder- og taberaktier er afgrænset til tidsperioden fra 

2000-2017, således at det er muligt at teste strategien out-of-sample i 2018-2020. Afhandlingen 

beskæftiger sig udelukkende med amerikanske aktier, som var inkluderet i Nasdaq Composite 

indekset pr. 31.12.2020. Dette medfører, at den primære regnskabspraksis for selskaberne er US 

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Ved sammenligning af virksomheder er det 

essentielt at sikre sig, at virksomhederne har samme regnskabspraksis og klassificerer 

regnskabsposter ens (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Undlades dette, kan det medføre støj 

                                                
14 Del 4.2.1.1 Nasdaq Composite Index vs. Nasdaq Justeret, s. 72 
15 Del 2.2 Definition af en ekstrem vinder- og taberaktie, s. 13 
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og påvirke konklusionerne. Det vurderes, at en analyse af flere hundrede virksomheders 

regnskabspraksis og klassificering af regnskabsposter er for ressourcetungt for denne afhandling. 

Dertil forventes det, at regnskabspraksis er forholdsvis ens, da datasættene kun indeholder 

amerikanske børsnoterede virksomheder. 

 

Der implementeres fire strategier i denne afhandling, som rebalanceres månedligt og med en 

ligevægtet fordeling af aktier. Der vil i afhandlingen ikke tages højde for, hvilken indflydelse 

transaktionsomkostninger og skat vil have på strategiernes resultater.  

 

Endeligt afgrænser afhandlingen sig fra at analysere aktiernes tilhørende industrier. Parametrene 

varierer typisk mellem industrier, da de er karakteriseret ved forskellig rentabilitet, 

omsætningshastighed, risikoprofil etc. (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Forskellene i 

parametrene kan tilsløre sammenhænge, som udelukkende gælder for bestemte industrier.  

 

3. Teori 
Teoriafsnittet er opdelt i to dele. Den første del har til formål at præsentere finansiel teori, som er 

relevant for forståelsen af afhandlingen. Det indebærer traditionel finansiel teori, behavioral finance 

og begrebet efficiently inefficient. Den anden del af teoriafsnittet har til formål at give en forståelse 

af de inddragede parametre ved at fremlægge økonomiske- og empiriske belæg for de enkelte 

parametre. På samme tid har inddragelsen af økonomiske- og empiriske belæg til formål at reducere 

graden af data mining bias og dermed reducere sandsynligheden for at finde tilfældige sammenhænge.  

 

3.1 Finansiel teori 
Reinganums strategier opnår et signifikant merafkast, selvom der kontrolleres for systematisk risiko 

målt på markedsbeta og størrelse. Resultaterne modstrider dermed den efficiente markedshypotese, 

der argumenterer for, at det ikke er muligt at slå markedet kontinuerligt uden at påtage sig tilsvarende 

højere risiko. Ikke desto mindre, er Reinganums resultater ikke alene om at modstride tankegangen i 

traditionel finansiel teori. Dette har skabt heftig debat vedrørende den efficiente markedshypotese.  

 

Det første synspunkt er tilhængere af traditionel finansiel teori. De mener, at merafkastet skyldes en 

utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier i modellerne for prissætning af aktiver. Det andet 
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synspunkt er tilhængere af behavioral finance, som mener, at merafkastet kan forklares ved hjælp af 

menneskelig psykologi og limits to arbitrage.  Dette afsnit har til formål at introducere synspunkterne 

fra traditionel finansiel teori og behavioral finance med henblik på at belyse, hvilken teoretisk 

litteratur, der taler for og imod, at markederne er efficiente. 

 

Først præsenteres den efficiente markedshypotese for at belyse, hvorvidt det er muligt at skabe et 

risikojusteret merafkast ifølge traditionel finansiel teori. Efterfølgende præsenteres klassiske 

modeller for prissætning af aktiver i form af CAPM og tre-faktor modellen. Dernæst inddrages 

behavioral finance for derigennem at nuancere diskussionen om, hvorvidt markederne er efficiente. 

Afslutningsvis præsenteres begrebet efficiently inefficient for at vurdere, hvor efficient man kan 

forvente markedet er i praksis.  

 

3.1.1 Traditionel finansiel teori 

3.1.1.1 Den efficiente markedshypotese 

Den efficiente markedshypotese (Fama, 1970) er en af grundstenene i finansiel teori og har medført 

en heftig debat om, hvorvidt de finansielle markeder er efficiente. På et efficient kapitalmarked 

afspejles al relevant information i markedsprisen, og det er dermed kun ny information, som påvirker 

kursen. Eftersom ny information per definition må anses for at være uforudsigelig, er den efficiente 

markedshypotese tæt forbundet med idéen om, at markederne følger en ”random walk”. ”Random 

walk” er et kendt begreb i finansiel teori og betyder, at ændringer i aktiepriser er tilfældige og 

uforudsigelige. Den efficiente markedshypotese blev i 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne 

understøttet af en lang række empiriske undersøgelser, som konkluderede, at aktieanalytikere ikke er 

bedre til at slå markedet end ”aber med dartpile”. Tilhængere af den efficiente markedshypotese 

argumenterer for, at det ikke er muligt at slå markedet, da aktier altid handles til deres fundamentale 

værdi. En investor har derfor kun mulighed for at opnå højere afkast ved at investere i mere 

risikofyldte aktiver (Munk, 2019).  

 

Der skelnes normalt mellem tre forskellige grader af markedsefficiens. Graderne er baseret på, hvor 

effektivt mængden af information er prissat i aktivets værdi.  
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Den svage form hævder, at al historisk information er afspejlet i kursen. Det betyder, at en investor 

ikke har mulighed for at opnå et merafkast baseret på historiske priser. Med andre ord er kursen i dag 

det bedste bud på kursen i morgen.  

 

Den semi-stærke form hævder, at både historisk og offentlig tilgængelig information er afspejlet i 

kursen. Ved denne form er det ikke muligt at opnå et merafkast ved at foretage en fundamental 

analyse af aktien. Derfor er der ingen grund til at analysere virksomhedens årsregnskaber eller 

foretage en brancheanalyse, da den nuværende kurs allerede afspejler al den information, som en 

investor har mulighed for at indsamle.  

 

Den stærke form hævder, at både privat og offentlig tilgængelig information er afspejlet i kursen. 

Derfor er det ikke muligt at opnå et merafkast, selvom man gør brug af ulovlig insider-information, 

som ikke er tilgængelig for andre investorer.   

 

I praksis er det svært at vurdere graden af markedsefficiens, fordi en test af efficiens tager afsæt i en 

model til prissætning af aktiver. Derfor er en test af den efficiente markedshypotese også en test af 

selve modellen, som prissætter aktivet. Det medfører, at et merafkast enten kan være et tegn på, at 

markedet ikke er efficient, eller at den anvendte model ikke er tilstrækkelig til at inkorporere den 

systematiske risiko. Dette er kendt som ”the joint hypothesis problem” (Munk, 2019). To af de mest 

anvendte modeller til prissætning af aktiver er CAPM og tre-faktor modellen. Begge modeller 

beskrives i det kommende afsnit og anvendes senere i analysen til at vurdere, hvorvidt en strategi 

skaber et risikojusteret merafkast.  

 

3.1.1.2 CAPM  

CAPM er baseret på Markowitz’ (1952) middelvarians porteføljeteori, som betyder, at investorerne 

ønsker at maksimere det forventede afkast ved en given mængde risiko (Munk, 2019). Risikoen for 

et aktiv måles gennem variansen for afkastet, hvorfor et aktivs risiko vil stige i takt med volatiliteten 

øges. Variansen på aktivets afkast kan dekomponeres til systematisk- og idiosynkratisk risiko. 
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Den systematiske risiko udgør den del af aktivets risiko, som skyldes generelle markedstendenser og 

kan derfor ikke bortdiversificeres.  Det medfører, at der opnås en risikopræmie for at bære den 

systematiske risiko. Modsat, repræsenterer den idiosynkratiske risiko den del af aktivets risiko, som 

skyldes selskab- eller industrispecifikke nyheder. Det er muligt for investorerne at bortdiversificere 

denne risiko, hvorfor der ikke opnås en risikopræmie for at bære den idiosynkratiske risiko. Derfor 

ønsker investorerne at eliminere den idiosynkratiske risiko, hvilket opnås ved at tilføje flere aktiver 

med lav eller negativ korrelation til deres portefølje. En veldiversificeret portefølje bærer dermed kun 

systematisk risiko. Det kræver som hovedregel 20-30 aktier i porteføljen for at bortdiversificere den 

idiosynkratiske risiko. Det eksakte antal af aktier afhænger dog af korrelationen mellem aktierne i 

porteføljen (Munk, 2019).   

 

CAPM er den mest anvendte model til at beskrive sammenhængen mellem den systematiske risiko 

og det forventede afkast for et givent aktiv eller portefølje. Det forventede afkast for et aktiv er en 

lineær funktion af aktivets beta, hvor beta angiver sammenhængen mellem aktivet og 

markedsporteføljen. Beta er dermed en indikator for, hvor risikofyldt aktivet er i forhold til 

markedsporteføljen. Formlen for CAPM er angivet herunder: 

 

𝐸(𝑟y) = 𝑟x + 𝛽y,{`𝐸(𝑟{) − 𝑟xa 

 

Den grafiske version af CAPM er kendt som ”The Security Market Line” og er illustreret i figur 4. 
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Figur 4: Illustration af SML samt positivt- og negativt alpha. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Ifølge den efficiente markedshypotese bør samtlige efficiente porteføljer ligge på SML (Aktiv X). 

Aktivet er dermed for billigt, hvis det ligger over SML (Aktiv Y) og for dyrt, hvis det ligger under 

SML (Aktiv Z). Den vertikale distance mellem aktivet og SML er kendt som Jensens Alpha. Alpha 

er dermed en indikation på, om en veldiversificeret portefølje har skabt et merafkast ifølge CAPM. 

Såfremt markedet er efficient, er det ikke muligt at opnå et merafkast, hvorfor en veldiversificeret 

portefølje ifølge den efficiente markedshypotese aldrig bør afvige fra SML. I analysen vil 

strategiernes evne til at skabe et risikojusteret merafkast blandt andet vurderes med afsæt i alpha.  

 

Kritik af CAPM 

CAPM blev i begyndelsen understøttet af et bredt udvalg af empiriske test af Black (1972), Jensen & 

Scholes (1972) samt Fama & MacBeth (1973), men har sidenhen modtaget en del kritik. Et væsentligt 

kritikpunkt af CAPM er, at den bygger på antagelser, som ikke holder i virkeligheden. Eksempelvis 

er den sande markedsportefølje ikke observerbar, og det er derfor ikke muligt at teste CAPM i praksis 

(Roll, 1977). Dette er en konsekvens af, at markedsporteføljen bør inkludere samtlige risikofyldte 

aktiver og dermed også essentielle aktiver som ejendomme og menneskelige kapital, hvilket er 

vanskeligt at estimere (Munk, 2019). I stedet benytter mange investorer et indeks som proxy for 

markedsporteføljen.  
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Endvidere er der udarbejdet flere empiriske studier, som modstrider grundtankerne i CAPM. Særligt 

er momentum-effekten og mean reversion problematisk for CAPM og den efficiente 

markedsefficiens. Effekterne er dokumenteret af De Bondt & Thaler (1985), som finder, at aktiers 

historiske afkast kan bruges til at forudsige udviklingen i fremtidige afkast. Effekterne er særlig 

problematiske for den efficiente markedshypotese, da de indikerer et brud med markedsefficients i 

den svage form. 

 

Derudover dokumenterer Reinganum (1981) og Lakonishok & Shapiro (1986), at det gennemsnitlige 

afkast er væsentlig fladere empirisk end forudsagt af CAPM. Banz (1981) finder, at selskaber med 

lav markedsværdi gennemsnitlig opnår et højere afkast, end forudsagt af CAPM, hvorimod selskaber 

med høj markedsværdi opnår et lavere afkast. Bhandari (1988) dokumenterer en positiv sammenhæng 

mellem gearing og gennemsnitligt afkast. Stattman (1980) og Rosenberg, Reid & Lanstein (1985) 

dokumenterer en negativ sammenhæng mellem det gennemsnitlige afkast og P/B, hvorimod Basu 

(1983) dokumenterer en negativ sammenhæng mellem det gennemsnitlige afkast og P/E.  

 

Fælles for ovenstående anomalier er, at de indikerer, at markedsfaktoren ikke er tilstrækkelig til at 

inkorporere den systematiske risiko. Af den grund tilføjer Fama & French (1992) yderligere to 

faktorer, hvilket resulterer i deres tre-faktor model, som beskrives i det kommende afsnit.  

 

3.1.1.3 Tre-faktor modellen 

Fama & French (1992) tester sammenhængen mellem beta og det gennemsnitlige afkast. De 

dokumenterer, at den positive lineære sammenhæng, der eksisterede frem til 1963, reduceres markant 

i den efterfølgende periode fra 1963-1990. Den aftagende forklaringsgrad er den primære motivation 

for at tilføje yderligere faktorer, som kan have en signifikant indflydelse på forklaringsgrad af det 

gennemsnitlige afkast. Deres undersøgelse er baseret på data fra NYSE, AMEX og Nasdaq for 

perioden 1963-1990. I deres anerkendte undersøgelse konkluderer de følgende: 

1. Der er ingen signifikant sammenhæng mellem beta og det forventede afkast, såfremt der ikke 

kontrolleres for størrelse. 

2. Den positive sammenhæng mellem gearing og det forventede afkast opfanges af P/B 

3. Relationen mellem P/E og det forventede afkast opfanges i en kombination af størrelse og P/B 
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Konklusionerne leder til, at Fama & French (1992) udvikler deres tre-faktormodel, som i dag er den 

mest udbredte fler-faktormodel (Munk, 2019). Formlen for modellen er:  

 

𝐸(𝑟y) = 𝑟x + 𝛽y,{`𝐸(𝑟{) − 𝑟xa + 𝛽y,|}~𝐸(𝑆𝑀𝐵) + 𝛽y,�}�𝐸(𝐻𝑀𝐿) 

 

Modellen består af tre faktorer i form af en markedsfaktor, SMB-faktoren og HML-faktoren. 

Markedsfaktoren er identisk med betaværdien fra CAPM og angiver dermed sammenhængen mellem 

merafkastet på aktivet og markedsporteføljen. SMB (Small minus big) angiver afkastet på en 

portefølje bestående af virksomheder med lav markedsværdi minus afkastet på en portefølje 

bestående af virksomheder med høj markedsværdi. SMB er dermed en proxy for en størrelsespræmie. 

HML (High minus low) angiver afkastet på en portefølje bestående af virksomheder med lav P/B (høj 

book-to-market) minus afkastet på en portefølje bestående af virksomheder med høj P/B (Lav book-

to-market). HML er dermed en proxy for value-præmie.  

 

Fama & French (1996) påviser, at modellen har en høj forklaringsgrad baseret på data fra det 

amerikanske aktiemarked i perioden 1963 til 1993. Dermed er modellen væsentligt bedre til at 

forklare det gennemsnitlige afkast end CAPM i samme periode.  De erkender, at deres resultater er 

svære at forklare rent økonomisk, men de argumenterer for, at modellens succes kan forklares i en 

præmie for konkursrisiko. Eksempelvis argumenterer Chan & Chen (1991) for, at mindre selskaber i 

højere grad har reduceret deres markedsværdi de seneste år grundet dårlig performance. Mindre 

selskaber har generelt højere gearing, ringere pengestrømme og performer dårligere under 

recessioner, hvorfor investorerne kræver en præmie for konkursrisiko.  

Tilsvarende kræver investorerne en value-præmie, fordi value-selskaber er mere pro-cykliske 

sammenlignet med vækst-selskaber. Det skyldes, at value-selskaber normalvis har flere materielle 

aktiver, hvorfor de er mindre fleksible og har ringere mulighed for at udskyde deres investeringer 

(Munk, 2019).   

 

I modsætning til Fama & French, mener tilhængere af behavioral finance ikke, at value-præmien kan 

forklares i en præmie for konkursrisiko. I stedet argumenterer de for, at value-præmien eksisterer, 

fordi markedet ikke er efficient. Det skyldes, at investorernes adfærd ikke er konsistent med rationel 

adfærd, hvilket bruges som belæg for brud på den efficiente markedshypotese. Behavioral finance 

primære indsigter beskrives i det kommende afsnit.  
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3.1.2 Behavioral finance 

Traditionel finansiel teori analyserer, hvordan investorer burde agere teoretisk. I stedet observerer 

behavioral finance, hvordan investorerne agerer i praksis. Behavioral finance er inddraget for at 

nuancere diskussionen om efficiente markeder, og hvorvidt det er muligt at skabe et risikojusteret 

merafkast.  

 

Behavioral finance består overordnet af to byggesten i form af psykologiske biases og limits to 

arbitrage (Barberis & Thaler, 2002). De psykologiske biases belyser investorernes irrationelle adfærd, 

og limits to arbitrage belyser risikoen og omkostningerne ved at udnytte prisafvigelser fra et aktivs 

fundamentale værdi. Psykologiske biases beskrives i del 3.1.2.1 og limits to arbitrage beskrives i del 

3.1.2.2.  

 

3.1.2.1 Psykologiske biases 

Den første byggesten i behavioral finance er pyskologiske bias. Det er en konsekvens af, at investorer 

handler på grundlag af begrænsede informationer og derfor ikke agerer fuldt rationelt. Dette er kendt 

som ”bounded rationality”. Det betyder, at investorerne er nødsaget til at benytte kognitive smutveje 

også kaldet heuristik (Hirshleifer, 2015). Heuristik beskriver, at investorerne har en tendens til at 

træffe beslutninger på baggrund af ”tommelfingerregler” snarere end rationelle analyser.  

 

Daniel Kahneman (2011) argumenterer for, at mennesket forenklet har to systemer til rådighed i en 

beslutningsproces. System 1 er hurtigt, automatisk og intuitivt, hvorimod system 2 er langsomt, 

reflekteret og bevidst. System 1 er effektiv i mange hverdagssituationer, men det er ikke velegnet til 

at træffe beslutninger på de finansielle markeder, som kræver flere kognitive ressourcer. Finansielle 

beslutninger bør derfor træffes på baggrund af system 2, men det er ikke muligt udelukkende at 

benytte system 2.  Med sin eftertænksomhed kræver system 2 en vis portion kognitiv kapacitet, 

hvorfor investorerne forfalder til det intuitive system 1, når den kognitive kapacitet er opbrugt. For 

det andet, er det lettere at benytte system 1, da det ikke trækker på de kognitive ressourcer i samme 

grad som system 2. Kahneman opsummerer menneskets prioritet af system 1 på følgende måde.  

 

”Thinking is to humans as swimming is to cats; They can do it, but they’d prefer not to” (Kahneman, 

2011). 
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Anvendelsen af system 1 er en udfordring, fordi mennesket har en tendens til at overvurdere dets 

intuition, hvilket fører til en bias i beslutningsprocessen. Konsekvensen af de psykologiske biases på 

aktiemarkedet er, at investorerne ikke agerer rationelt. Det følgende afsnit har til formål at beskrive 

væsentlige psykologiske biases, investorerne er underlagt i deres beslutningsproces. Afsnittet belyser 

overordnet begreberne overconfidence og heuristisk simplificering. Afsnittet har derudover til formål 

at forklare konsekvensen heraf på de finansielle markeder og hvorfor markedet ifølge behavioral 

finance ikke er efficient.  

 

Overconfidence 

I en rationel verden, vil en investor være modvillig til at købe, hvis en anden investor er villig til at 

sælge. Derfor er en af de klareste forudsigelser indenfor traditionel finansiel teori, at handelsvolumen 

bør være lav. I praksis er dette dog ikke tilfældet, og forklaringen kan blandt andet findes i begrebet 

overconfidence (Barberis & Thaler, 2002). Begrebet beskriver, at mennesket har en høj grad af 

selvsikkerhed og overmod. Generelt har mennesket en tendens til at tro, at det er bedre end det rent 

faktisk er. Dette understøttes af studier (Münster, 2017), som viser følgende: 

- 78 procent af alle svenske billister mener, at de kører bedre i bil end den gennemsnitlige 

svensker. 

- 82 procent af de franske mænd mener, at de er bedre elskere end den gennemsnitlige 

franskmand. 

- 94 procent af de amerikanske lektorer mener, at de underviser bedre end den gennemsnitlige 

amerikanske lektor. 

 

Fælles for eksemplerne er, at det omhandler færdigheder, som er svære at måle i praksis. Dette 

fænomen er også gældende på de finansielle markeder, da det kan være vanskeligt at måle en investors 

færdighed. Eksempelvis, vil 1 ud af 100.000 investorer statistisk set slå markedet 17 år i træk baseret 

på rent held16. Det kan derfor være vanskeligt at bevise om et kontinuerligt merafkast skyldes 

færdigheder eller held. Når en færdighed er svær at måle, vil antallet af overconfidente mennesker 

stige. Derfor er overconfidence et udbredt fænomen på de finansielle markeder. Overconfidente 

investorer har høj tiltro til egne evner og er overbeviste om, at de kan forudsige udviklingen i 

fremtidige aktiekurser. Det medfører, at investorerne handler mere, hvilket reducerer deres afkast 

                                                
16 Under antagelse om, at der er 50% sandsynlighed for at slå markedet.  
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grundet øget transaktionsomkostninger og manglende evne til at forudsige fremtiden (Odean, 1998). 

Med andre ord, ville investorerne være bedre stillet ved at handle mindre, hvilket følgende Warren 

Buffet citat understøtter.  

 

”I could improve your ultimate financial welfare by giving you a ticket with only 20 slots in it, so that 

you had 20 punches — representing all the investments that you got to make in a lifetime. And once 

you’d punch through the card, you couldn’t make any more investments at all.” (Warren Buffet, 

1998). 

 

Overordnet set understøtter overconfidence-begrebet den efficiente markedshypotese, da 

investorerne er bedre stillet ved ikke at udvælge og time køb af aktier. Begrebet er dog i direkte 

modstrid med antagelsen om den rationelle investor. 

 

Heuristik simplifikation 

Den næste psykologiske bias består af heuristik simplifikation. Heuristik simplifikation er den 

primære konsekvens af bounded rationality og herunder brugen af kognitive smutveje. Dette afsnit 

har til formål at belyse de primære biases i form af neglegering af ny information og the disposition 

effect. 

 

Neglering af ikke fremtrædende information 

Begrebet dækker over, at investorer har en tendens til at undervægte ikke fremtrædende informationer 

og overvægte fremtrædende eller nylige informationer. Det betyder eksempelvis, at investorer har en 

tendens til at købe aktier, som for nyligt har fået opmærksomhed i medierne (Miller, 1977). Andre 

studier påviser, at information, som er lettere at behandle, reflekteres bedre i aktieprisen. Eksempelvis 

inkorporeres ny industrispecifik information hurtigere i prisen på selskaber, som primært tilhører én 

industri sammenlignet med konglomerater, som operer på tværs af industrier (Cohen & Lou, 2012).  

 

The disposition effect 

”The disposition effect” beskriver investorenes præference for at realisere gevinster og være 

modvillig til at realisere deres tab. Med andre ord, er de mere villige til at sælge deres vindende aktier 

og modvillige til at sælge deres tabende aktier. Shefrin og Statman (1984) argumenterer for, at 

prospect theory er den primære årsag til effekten. Prospect theory (Kahneman & Tversky, 1979) 
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redegør for, hvordan individer træffer valg under usikkerhed. Ifølge modellen evaluerer investorer 

deres nytte baseret på ændringer i deres formue snarere end en nytte baseret på deres samlede formue. 

Nyttefunktionen er konkav for gevinster og konveks for tab, hvilket resulterer i S-formet 

nyttefunktion.  

 

 
Figur 5: Illustration af den s-formede nyttefunktion. (Kilde: Kahneman & Tversky, 1979). 

 

S-formen medfører, at investorerne vurderer deres tab og gevinster forskelligt. Konkret betyder det, 

at investorerne har en tendens til at tillægge et tab større negativ værdi, end de tillægger en tilsvarende 

gevinst positiv værdi. Det føles derfor værre at miste $10.000 end det vil føles rart at tjene $10.000. 

Yderligere medfører S-formen, at en investor bliver mere risikoavers efter en gevinst og mere 

risikosøgende efter et tab. Overordnet set leder S-formen til en aversion mod tab, hvilket resulterer i, 

at investorerne beholder deres tabsgivende aktier i for lang tid og sælger deres vindende aktier for 

hurtigt. Det leder til, at investorernes samlede afkast reduceres. I stedet burde de følge det velkendte 

råd: 

 

”Cut your losses … and let your profits run on” (David Ricardo, 1838). 

 

3.1.2.2 Limits to arbitrage  

Den anden byggesten indenfor behavioral finance er limits to arbitrage. Begrebet introducerer tre 

barrierer, som en rationel investor møder ved udnyttelsen af en arbitrage mulighed. De tre barrierer 

består af fundamental risiko, noise trader risiko og implementeringsomkostninger. Konsekvensen af 

limits to arbitrage er, at prisafvigelser i markedet kan eksistere over en længere periode.   
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Fundamental risiko 

Den første barriere ved en arbitragemulighed er fundamental risiko. Fundamental risiko angiver 

risikoen for, at nye informationer offentliggøres, efter en rationel investor køber et aktiv, som er 

prissat lavere end aktivets fundamentale værdi. Risikoen består i, at ny information kan få kursen til 

at falde yderligere. Derfor bør en rationel investor afdække sin position ved at shorte et substituerende 

aktiv (Barberis & Thaler, 2002). Eksempelvis, kan en investor have identificeret, at Visa (V) handler 

under den fundamentale værdi. En rationel investor køber derfor Visa (V), men shorter samtidig 

Mastercard (MA) grundet lighederne mellem deres produkter. Problemet er, at lignende selskaber 

som Visa (V) og Mastercard (MA) sjældent er perfekte substitutter. Den rationelle investor afdækker 

dermed kun branchespecifikke nyheder, men investoren er stadig sårbar overfor 

virksomhedsspecifikke nyheder såsom et hackerangreb mod Visa. Det vil sige, at en investor ikke 

kan afdække sin position fuldkommen overfor fundamental risiko.   

 

Noise trader risiko 

En noise trader er defineret ved, at vedkommende ikke baserer sin handel på fundamental analyse. 

Ifølge Barbaris & Thaler (2002) er noise traders karakteriseret ved at have dårlig timing. Det medfører 

en risiko for, at pessimistiske investorer, som oprindelig var årsag til, at aktien handlede under værdi, 

kan blive endnu mere pessimistiske og dermed drive prisen yderligere væk fra den fundamentale 

værdi. Det har stor betydning for den rationelle investor, fordi det potentielt kan lede til, at investoren 

er nødsaget til at lukke sin position før tid. Såfremt investoren tvinges til at lukke positionen, vil 

markedsprisen drive endnu længere væk fra den fundamentale værdi. Noise trader risiko er dermed 

perfekt opsummeret i citatet af John M.  Keynes, som fremgår herunder.  

 

”The market can remain irrational longer than you can remain solvent” (John M. Keynes, 1930’erne). 

 

Implementeringsomkostninger 

Afslutningsvist fremhæver Barberis og Thaler (2002), at transaktionsomkostninger som kurtage, bid-

ask spread og impact cost gør det mindre attraktivt at udnytte en arbitrage mulighed. Ofte kræver 

arbitrage, at man shorter et substituerende aktiv, og shorting er underlagt yderligere begrænsninger. 

Det reducerer arbitragemulighedens attraktivitet grundet renteomkostninger på margin-kontoen, 

omkostninger til lån af aktien, udbyttebetalinger til långiver af aktien etc. Endvidere er det potentielt 

ikke muligt at identificere en aktie, som kan shortes, og der kan der være lovmæssige restriktioner på 
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short-handel for pensions-/investeringsfonde, som sætter yderligere begrænsninger for at udøve 

arbitrage. Afslutningsvis er det ressourcekrævende at identificere en prisafvigelse og 

omkostningstung at udnytte den, hvilket er en væsentlig implementeringsomkostning (Merton, 1987).  

 

3.1.3 Efficiently inefficient  

Traditionel finansiel teori og behavioral finance har to modstridende idéer om, hvordan aktørerne på 

de finansielle markeder agerer. Derfor har dette afsnit til formål at belyse, hvor efficient man kan 

forvente markedet er i praksis. Afsnittet tager afsæt i Pedersens (2015) definition af markedet som 

efficiently inefficient.  

 

På et efficient marked har investorerne ikke et incitament til at indsamle, fortolke og forstå ny 

information, da priserne allerede afspejler al relevant information. Omvendt er et efficient marked 

betinget af, at investorerne bruger ressourcer på at indsamle og forstå information, da priserne ellers 

ikke reflekterer al relevant information. Eftersom scenarierne i et fuldkommen efficient marked er 

gensidigt udelukkende, er fuldkommen markedsefficiens ikke muligt i praksis. Dette er kendt som 

Grossmann-Stiglitz-paradokset (1980).  

 

På den anden side er markedet heller ikke fuldkommen ineffiecient, da undersøgelser eksempelvis 

viser, at investorer reducerer deres afkast ved at øge antallet af handler (Odean, 1998). Pedersen 

(2015) konkluderer derfor, at markedet er efficiently inefficient. Begrebet dækket over, at priserne 

reflekterer den grad af efficiens, som gør det vanskeligt at tjene penge, men ikke en så høj grad af 

efficiens, at det fjerner incitamentet for at indsamle, fortolke og forstå information. Pedersen vurderer 

dermed, at det er vanskeligt, men muligt at opnå risikojusteret merafkast.  

 

3.2 Økonomiske- og empiriske belæg 
Anden del af teoriafsnittet har til formål at give en bedre forståelse for parametrene, som er inddraget 

i afhandlingens analyse. Som nævnt tidligere, understøttes de specifikke parametre ved hjælp af 

økonomiske- og empiriske belæg, som har til formål at reducere graden af data mining bias og dermed 

reducere risikoen for at finde tilfældelige sammenhænge. Et økonomisk belæg er defineret ved, at 

parameteret har direkte indflydelse på værdiansættelsen af en aktie. Derfor indledes anden del af 

teoriafsnittet med en beskrivelse af de mest udbredte værdiansættelsesmetoder med henblik på at 

definere, hvilke parametre, der har indflydelse på prisen af et aktiv. Efterfølgende introduceres 
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eksisterende litteratur for at belyse, hvilke parametre tidligere empiriske undersøgelser har påvist, har 

en indflydelse udviklingen i aktieprisen. De empiriske undersøgelser angives herefter som det 

empiriske belæg for inddragelsen af et parameter.  

 

Der er indledningsvist hentet data på 35 forskellige parametre for henholdsvis 349 vinder- og 163 

taberaktier jf. metodeafsnittet17. Grundet hensyntagen til pladsmæssige begrænsninger er det 

nødvendigt at frasortere irrelevante parametre i teoriafsnittet. Et irrelevant parameter er defineret ved, 

at det ikke er brugbart til at adskille ekstreme vinder- og taberaktier i analysearbejdet18. 

Frasorteringen har til formål at give plads til at gå i dybden med de parametre, som findes relevante 

i analysen. Ud af de 35 parametre er 28 frasorteret og vil derfor ikke berøres yderligere i afhandlingen. 

De resterende syv parametre, som inddrages i analysens strategier, er fremhævet med sort i tabel 8.  

 

 
Tabel 8: Oversigt over analysens parametre. Parametrene med de største spread er fremhævet. (Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Bemærk, at strategierne i analysen er baseret på otte kriterier. Det skyldes, at afhandlingens strategi 

inkluderer to købskriterier for udestående aktier. Det ene i form af antal udestående aktier på 

købsdatoen og den anden i form af en toårig ændring i antal udestående aktier.  

 

De syv parametre, som findes interessante i analysen, er forklaret i tabel 9. Forklaringerne er baseret 

på Bloombergs (2021) definitioner af det pågældende parameter. Definitioner af samtlige 35 

parametre, som indledningsvist er inddraget i analysen, fremgår af bilag 3. 

                                                
17 Del 2.6.2.1 Datasæt 1, s. 23 
18 Del 2.4.2 T-test og z-test, s. 17 

Virksomhedsspecifikke Trading specifikke Multipler
Markedsværdi Pris P/B EVA ROE
Enterprise value Udestående aktier P/S FCF ROIC

EPS P/E Omsætning WACC
Total return EBITDA AOH
Volume EBIT Net debt
Standardafvigelse EBT Finansiel gearing
Analyst rec. Net income Current ratio
Beta Gross margin Capex
RSI Profit margin F&U
Insider holding Pretax margin Accruals

Fundamentale
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Tabel 9: Bloombergs beskrivelse af analysens inddragede parametre (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

3.2.1 Værdiansættelsesmodeller 

“Intrinsic value is an all-important concept that offers the only logical approach to evaluating the 

relative attractiveness of investments and businesses. Intrinsic value can be defined simply: It is the 

discounted value of the cash that can be taken out of a business during its remaining life.” (Warren 

Buffet, 1996). 

 

Til trods for, at den fundamentale værdi (instrinsic value) er simpel at definere, er den langt fra simpel 

at estimere. I praksis skelnes mellem fire forskellige typer af værdiansættelser til at estimere den 

fundamentale værdi af et selskab. De mest anvendte modeller er kapitalværdibaserede- og relative 

værdiansættelsesmodeller (multipler), hvorimod likvidations- og realoptionsmodeller benyttes i 

mindre grad (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Eftersom de endelige parametre i analysen ikke 

kan forklares med afsæt i likvidations- og realoptionsmodellerne, beskrives værdiansættelsestyperne 

ikke yderligere. I stedet har afsnittet til formål at beskrive kapitalværdibaserede- og relative 

værdiansættelsesmodeller med henblik på at præsentere økonomiske belæg for, at udvalgte parametre 

har direkte indflydelse på prisfastsættelsen af et aktiv. Afsnittet indledes med en præsentation af 

kapitalværdibaserede modeller, hvilket efterfølges af en præsentation af relative 

værdiansættelsesmodeller. 

 

3.2.1.1 Kapitalværdibaserede modeller 

Kapitalværdibaserede modeller er baseret på analytikerens estimater af virksomhedens fremtidige 

pengestrømme samt kapitalomkostning. De tre mest udbredte kapitalværdibaserede modeller er 

Dividend discount (DDM) modellen, Economic value added (EVA) modellen og Discounted cash 

flow (DCF) modellen (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). Metoderne er teoretisk tilsvarende, 

Aktiekurs Angiver den seneste registrerede pris på den pågældende dato. Angivet i USD.
Udestående aktier Totale antal udestående aktier den pågældende dag i mio.
EVA Return on invested capital (ROIC) fratrukket weighted average cost of capital (WACC). Angivet i %.
Markedsværdi Angiver værdien af alle selskabets udestående aktier i USD.
EPS Angiver indtjeningen per aktie baseret på det gennemsnitlige antal udestående aktier i perioden.
P/B Angiver forholdet mellem aktiekursen og værdien af egenkapitalen per aktie. Angivet som et forhold.

P/S Forholdet mellem aktiekursen og omsætningen per aktie. Ratioen er baseret på den senest 
tilgængelige offentlige regnskabsaflæggelse vedrørende omsætning. Ved kvartalsvis data er ratioen 
beregnet ved at sammenlægge omsætning for de seneste fire kvartalsregnskaber.
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hvorfor de resulterer i ens værdiansættelsen, såfremt samme forudsætninger anvendes. Eftersom 

DDM- og EVA-modellen har mulighed for at forklare analysens inddragede parametre, vil DCF-

modellen ikke blive beskrevet yderligere i dette afsnit.   

 

Dividend Discount (DDM) 

DDM-modellen danner det teoretiske fundament for forståelsen af andre kapitalværdibaserede 

modeller. Ifølge modellen afhænger værdien af en virksomhed udelukkende af nutidsværdien af de 

fremtidige dividendebetalinger inklusiv en dividende ved likvidering af virksomheden. 

Dividendebetalingerne diskonteres med afsæt i ejernes afkastkrav (𝑟H), som typisk estimeres med 

afsæt i CAPM (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

Virksomhedens fremtidige dividendebetalinger estimeres på baggrund af analytikernes subjektive 

vurderinger. Vurderingerne er typisk baseret på virksomhedens historiske data samt den fremtidige 

konkurrencesituation, hvorfor dybdegående analyser af virksomheden er nødvendige. Normalvis 

simplificeres den dybdegående analyse ved at opdele beregningen i en to-trinsmodel.  

 

 
𝐻𝑣𝑜𝑟 

𝑛 = 𝐿æ𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑝å	𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛	

𝑔 = 𝑉æ𝑘𝑠𝑡	𝑖	𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 

 

To-trins-modellen opdeler virksomhedens fremtidige dividendebetalinger i to perioder i form af 

budget- og terminalperioden. I budgetperioden angives dividendebetalinger og ejernes afkastkrav 

eksplicit, hvorimod virksomheden antages at opnå stabil vækst i terminalperioden. Dette er kendt som 

steady-state. Budgetperiodens længde afhænger af, hvor moden virksomheden er. Typisk vil 

budgetperioden være længere for mindre modne virksomheder med høj vækst og kortere for modne 

virksomheder med vækstrater tæt på den langsigtede vækstrate (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 

2017). I terminalperioden antages levetiden for virksomheden at være uendelig, hvorfor perioden kan 

estimeres med afsæt i en uendelig annuitetsberegning. Ulempen ved simplificeringen er, at 60-80% 

af virksomhedens fundamentale værdi typisk udgøres af terminalværdien (Petersen, Plenborg, & 
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Kinserdal, 2017). Derfor afhænger værdiansættelsen i høj grad af analytikerens antagelser i 

terminalåret om dividendebetalingen, væksten og afkastkravet.   

 

Economic value added (EVA) 

EVA-modellen estimerer virksomhedens entreprise value (EV), som angiver værdien af det samlede 

selskab uafhængigt af, om selskabet er finansiereret af egen- eller fremmedkapital. Derfor er det 

nødvendigt at fratrække markedsværdien af virksomhedens rentebærende gæld fra EV for at udlede 

markedsværdien af egenkapitalen. EV estimeres med afsæt i den initiale investerede kapital tillagt 

nutidsværdien af de fremtidige EVA-værdier. EVA-værdierne beregnes som afkastet på den 

investeret kapital (ROIC) fratrukket de vægtede kapitalomkostninger (WACC), hvilket multipliceres 

med den investerede kapital for perioden. Tilsvarende DDM-modellen, simplificeres EVA-modellen 

i en to-trinsmodel. Modellen er derfor udsat for samme problematik omkring terminalperioden, som 

blev beskrevet i seneste afsnit. 

 

 
 

𝐻𝑣𝑜𝑟,	 

𝐸𝑉𝐴G = (𝑅𝑂𝐼𝐶G − 𝑊𝐴𝐶𝐶G) ∗ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙G 

𝑛 = 𝐿æ𝑛𝑔𝑑𝑒	𝑝å	𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛	

𝑔 = 𝑉æ𝑘𝑠𝑡	𝑖	𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑦𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 

 

Det fremgår af formlen, at virksomheden skaber merværdi i forhold til den bogførte værdi, såfremt 

afkastet på den investerede kapital (ROIC) er større end omkostningerne ved kapitalfrembringelsen 

(WACC). I modsætning hertil destruerer virksomheden værdi i forhold til den bogførte værdi, såfremt 

ROIC er mindre end WACC. Derfor er det afgørende, at virksomheden har en højere ROIC end 

WACC, såfremt virksomheden skal opnå et positiv EVA. WACC anvendes som 

tilbagediskonteringsfaktor, da både ejernes- og långivernes afkastkrav skal inkorporeres i 

diskonteringsfaktoren, fordi modellen estimerer enterprise value. Formlen for WACC er angivet 

herunder:  
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐸 + 𝐷 ∗ 𝑟H +
𝐷

𝐸 + 𝐷 ∗ 𝑟� ∗ (1 − 𝑡) 

 

WACC inkorporer både ejernes- og långivernes afkastkrav ved at vægte ejernes afkastkrav (re) med 

egenkapitalandelen ( �
���

) og långivernes afkastkrav (rd) med gældsandelen ( �
���

). Långivernes 

afkastkrav multipliceres derudover med 1-skattesatsen (1-t), da renteomkostninger er 

fradragsberettigede. Ejernes afkastkrav estimeres typisk med afsæt i CAPM, hvorimod långivernes 

afkastkrav (rd) estimeres med afsæt i lånerenten.  

 

3.2.1.2 Relative værdiansættelsesmodeller (multipler) 

En anden udbredt type værdiansættelsesmetode er relative værdiansættelsesmodeller (multipler). Den 

grundlæggende tanke ved multipel værdiansættelse er, at to selskaber, som er kendetegnet ved 

identiske fremtidige pengestrømme og risici, bør handles til samme pris. Derfor er det en tilstrækkelig 

forudsætning at observere prisen på det ene selskab for at værdiansætte det andet selskab. En mulig 

forklaring på metodens popularitet er, at den er simpel og som udgangspunkt let at anvende. Metoden 

bygger dog på afgørende forudsætninger, hvorfor metoden kan føre til upræcise værdiestimater, hvis 

forudsætningerne negligeres (Berk & DeMarzo, 2017).  

 

Den primære udfordring ved en multipel værdiansættelse er at finde sammenlignelige selskaber, da 

de skal matche på regnskabspraksis, lønsomhed, vækst og risiko (Knudsen, Kold, & Plenborg, 2015). 

Afviger to ellers identiske virksomheder for eksempel i deres lønsomhed, vil niveauerne for 

multiplerne virksomhederne handles til være forskellige. Særligt kan normalisering af 

regnskabsposter og regnskabspraksis være tidskrævende ved en multipel værdiansættelse. 

Normalisering af regnskabsposter indebærer blandt andet at skelne mellem tilbagevendende og 

transitoriske regnskabsposter, hvilket kræver en analyse af de enkelte poster i regnskabet. Samtidig 

er lignende selskaber sjældent identiske, hvorfor en multipel analyse altid vil have en grad af bias. 

Nøgletallene, som anvendes i en multipelværdiansættelse, er ofte branchespecifikke og der kan derfor 

være stor forskel fra branche til branche. Eksempler på anvendte multipler i afhandlingens analyse er 

P/B, P/E, og P/S. 
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3.2.2 Økonomisk og empirisk belæg for parametre 

Dette afsnit har til formål at give en bedre forståelse for parametrene, som udgør købskriterierne i 

afhandlingens investeringsstrategier. En nærmere redegørelse for, hvordan de enkelte parametre er 

udvalgt, fremgår af metodeafsnittet19. De enkelte parametre belyses ved hjælp af økonomiske- og 

empiriske belæg.  

 

Aktiekurs 

En virksomhed kan selv bestemme aktiekursen ved at ændre antallet af udestående aktier. Derfor har 

aktiekursen ikke direkte indflydelse på markedsværdien, da det blot er et arbitrært tal. Dette illustreres 

ved to identiske selskaber med en fundamental værdi på $1 milliard. Virksomhed A har 20 millioner 

udestående aktier med en aktiekurs på $50, hvorimod virksomhed B har 50 millioner udestående 

aktier med en aktiekurs på $20. Såfremt virksomhedernes markedsværdi afviger fra hinanden, vil den 

rationelle investorer straks sælge det overvurderede selskab og købe det undervurderede selskab. Der 

er dermed ikke et økonomisk belæg for, at aktieprisen har indflydelse på den fremtidige prisudvikling 

(Dyl & Elliott, 2006).  

 

Alligevel har amerikanske selskaber en tendens til at fastholde deres aktiekurs ved blandt andet at 

udøve aktiesplit. Eksempelvis var Generel Electrics (GE) kurs $38,25 i 1935 og præcis 72 år senere 

var kursen $37,07. Såfremt GE ikke havde foretaget aktiesplits, havde kursen været $10.676. Det 

indikerer, at GE proaktivt forsøger at holde deres kurs omkring et bestemt niveau, hvilket er en 

generel tendens blandt amerikanske selskaber (Weld, Michaely, Thaler, & Benartzi, 2009).  

Den typiske motivation for et aktiesplit er at fastholde prisen i et niveau, hvor den er attraktiv for 

mindre investorer. Såfremt prisen er for høj, kan den være vanskelig at købe for en lille investor. 

Derfor leder en lavere aktiekurs typisk til højere efterspørgsel og bedre likviditet (Berk & DeMarzo, 

2017).  

 

På den anden side leder en for lav aktiekurs til øgede transaktionsomkostninger for investorerne. 

Dette er et resultat af, at minimum bid-ask-spread er $0,01, hvorfor transaktionsomkostningerne 

udgør en procentvist større andel for lavere prissatte aktier. Samtidig viser empiriske studier, at 

institutionelle investorer typisk ikke investerer i selskaber med lav aktiekurs (Gompers & Metrick, 

                                                
19 Del 2.3 Valg af parametre, s. 14 
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2001). Det skyldes, at aktiekurser på under $5 ofte anvendes som definition på en penny stock. Penny 

stocks anses for at være risikofyldte, da de generelt er mere spekulative og mindre likvide (Murphy, 

2021). En lav aktiekurs kan dermed være en indikation på, at selskabet er småt og mindre likvid, 

hvorfor der kan drages paralleller til SMB-faktoren i tre-faktor modellen. Som nævnt i afsnittet om 

tre-faktor modellen, har mindre selskaber generelt højere gearing, ringere pengestrømme og 

performer dårligere under recessioner, hvorfor investorerne kræver en præmie for konkursrisiko for 

mindre selskaber. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at aktieprisen altid bør 

sammenholdes med antallet af udestående aktier. Derfor bør en Penny stock i højere grad vurderes 

ud fra markedsværdi snarere end aktiekurs. 

 

Det bør derudover bemærkes, at analysens inkluderede parametre er analyseret enkeltvis, hvorfor der 

ikke er taget højde for korrelationen mellem parametrene. Forklaringen på prisens indflydelse skal 

derfor potentielt findes i analysen af markedsværdi og volume, som er bedre parametre til at måle 

aktiens likviditet. Prisen indgår derudover direkte i formlerne for P/B og P/S, hvorfor inddragelsen af 

prisen også kan skyldes disse parameters betydning for udviklingen i den fremtidige aktiekurs.   

 

Der kan dermed konkluderes, at der ikke foreligger et økonomisk belæg for inddragelsen af prisen. 

Det har derudover ikke været muligt at identificere et empirisk belæg, som er knyttet til aktiekursen, 

men der kan drages paralleller til SMB-faktoren, som påviser en negativ sammenhæng mellem 

størrelse og den fremtidige udvikling i aktiekursen. 

 

Udestående aktier 

Antallet af udestående aktier er et arbitrært tal, som fastsættes af virksomheden20. Af denne grund 

foreligger der intet økonomisk belæg for, at antallet af udestående aktier har betydning for 

prisfastsættelsen af en virksomhed.   

 

Reinganum (1988) finder, at 90% af ekstreme vinderaktier er karakteriseret ved at have mindre end 

20 mio. udestående aktier inden fordoblingsperioden. Det har ikke været muligt at identificere andre 

undersøgelser, som understøtter Reinganums empiriske belæg.  

 

                                                
20 Del 3.2.2 Aktiekurs, s. 46 
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Det kan dermed konkluderes, at der ikke foreligger et økonomisk belæg for antallet af udestående 

aktier, men Reinganum (1988) fremlægger et empirisk belæg for, at ekstreme vinderaktier generelt 

er karakteriseret ved et lavt antal af udestående aktier. 

 

Ændring i udestående aktier 

Det blev konkluderet i ovenstående afsnit, at der ikke foreligger et økonomisk belæg for, at antallet 

af udestående aktier har betydning for prisfastsættelsen af en aktie.  

 

Antallet af udestående aktier påvirkes imidlertid af aktietilbagekøb, som reducerer antallet af 

udestående aktier. Derudover påvirkes det af udstedelse af ny egenkapital, da det øger antallet af 

udestående aktier. Ved et aktietilbagekøb køber selskabet aktier tilbage fra deres aktionærer, og 

aktietilbagekøb er dermed et alternativ til dividende. Det er i ledelsens interesse at foretage et 

aktietilbagekøb, når de mener, at aktiekursen er undervurderet. Dette understøttes af en undersøgelse 

(Brav, Graham, & Michaely, 2005), hvor 87% af de adspurgte CFO’s er enige i, at virksomheden bør 

foretage aktietilbagekøb, når aktien er for lavt prissat af markedet. Derfor opfattes et aktietilbagekøb 

typisk som et positivt signal, da det forbindes med, at ledelsen i virksomheden anser aktien som 

undervurderet. Det resulterer i, at aktien gennemsnitlig stiger med 3%, når aktietilbagekøbet 

offentliggøres (Ikenberry, Lakonishok, & Vermaelen, 1995). Omvendt vil udstedelse af aktier være 

associeret med, at ledelsen mener, at aktien er overvurderet, hvorfor det typisk anses som et negativt 

signal.  

 

Pecking order teorien er en anden forklaring på, hvorfor udstedelse af nye aktier er et negativt signal 

(Berk & DeMarzo, 2017). Teorien beskriver, at virksomhederne foretrækker at finansiere en ny 

investering ved overført overskud og dernæst ved udstedelse af ny gæld. Udstedelsen af ny 

egenkapital er dermed et tegn på, at virksomheden hverken havde mulighed for at finansiere 

investeringen ved oveført overskud eller ved at udstede ny gæld. Dermed har antallet af udestående 

aktier ikke en direkte betydning for prisfastsættelsen af en aktie, men aktietilbagekøb og udstedelse 

af egenkapital kan sende et positivt eller negativt signal til investorerne.  

 

Pontiff & Woodgate (2003) understøtter dette, da de finder en statistisk sammenhæng mellem den 

reelle ændring i antal udestående aktier og udviklingen i aktiepriser i årene 1970-2003. Med den reelle 

ændring forstås ændringer, som ikke er forårsaget af aktiesplit eller aktiefondsemissioner. Der er 
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dermed kun tale om ændringer, som sker i forbindelse med optionsprogrammer, aktietilbagekøb og 

udstedelse af ny egenkapital. De konkluderer, at udviklingen i aktiekursen er negativt korreleret med 

aktieudstedelse, hvilket er i overensstemmelse med teorien om, at udstedelse af aktier sender et 

negativt signal jf. overvurderet aktiekurs og pecking order teorien.  

 

Overordnet kan det dermed konkluderes, at der ikke foreligger et økonomisk belæg for, at ændringen 

i antallet af udestående aktier har indflydelse på prissætningen. Alligevel foreligger der et empirisk 

belæg, som påviser en negativ korrelation mellem udstedelse af nye aktier og udviklingen i 

aktiepriserne.  

 

Ændring i EVA 

Afkastet i en virksomhed bør altid sammenholdes med ejernes afkastkrav, da afkastet kun er 

tilfredsstillende, såfremt det enten er tilsvarende eller højere end afkastkravet. Forskellen mellem 

afkastet og afkastkravet er det ”sande overskud” i en virksomhed og betegnes som Economic value 

added (EVA) (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). EVA beregnes som afkastet på den investeret 

kapital (ROIC) fratrukket de vægtede kapitalomkostninger (WACC), hvilket multipliceres med den 

investerede kapital for perioden21. Ændringen i EVA har en afgørende betydning for den 

kapitalværdibaserede EVA-model, da en positiv ændring vil lede til en højere værdiansættelse. Der 

er dermed et økonomisk belæg for, at EVA har indflydelse på den fremtidige prisudvikling i aktien. 

Økonomiske value-drivers for ændringer i EVA er vist i figur 6. 

                                                
21 Del 3.2.1.1 Kapitalværdibaserede modeller, s. 42 
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Figur 6: Value-drivere I EVA (Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). 

 

Det fremgår af figur 6, at en ændring i EVA kan forårsages af en række forskellige ændringer i 

virksomheden, herunder ændringer i driften, skattesatsen, regnskabsmæssige skøn etc. Det medfører, 

at EVA ikke er uproblematisk at benytte i praksis, da væksten i EVA nødvendigvis ikke er i samme 

kvalitet. Eksempelvis er væksten i EVA grundet optimering af driftsaktivitet (eksempelvis mere 

profitabel prispolitik eller effektivisering af produktionen) af højere kvalitet end vækst i EVA grundet 

ikke tilbagevendende årsager (eksempelvis ændring i skattesats eller ændringer i regnskabsmæssige 

skøn).  

 

Resultaterne fra de empiriske undersøgelser af, hvorvidt EVA kan benyttes til at forudsige den 

fremtidige udvikling i aktiekurser, er blandede. På den ene side eksisterer en række undersøgelser, 

som påviser, at EVA ikke har betydning for udviklingen i den fremtidige aktiekurs. Eksempelvis 

tester Biddle et al. (1997) om EVA, indtjeningen eller pengestrømme fra driften er bedst til at 

forudsige udviklingen i aktiekursen. De konkluderer, at EVA potentielt kan være et effektkiv redskab 

til intern beslutningstagen, performancemåling eller bonusordninger, men sammenhængen mellem 

EVA og aktieafkast er ikke signifikant. Konklusionen understøttes af Chen and Dodd (1997), som 
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konkluderer, at intet EVA-parameter (annualiseret EVA, EVA per aktie, ændring i EVA etc.)  er i 

stand til at forklare det gennemsnitlige aktieafkast.  

 

På den anden side eksisterer en række undersøgelser, som påviser, at EVA har en betydning for 

udviklingen i aktiekursen. Eksempelvis konkluderer Bao & Bao (1998), at der eksisterer en positiv 

sammenhæng mellem EVA og aktiekurser. Dette understøttes af O’Byrne (1996), som konkluderer, 

at ændringen i EVA er bedre til at forklare det langsigtede aktieafkast end indtjeningen. Endeligt 

konkluderer Herzberg (1998), at EVA har en evne til at identificere lavt prissatte virksomheder, 

såfremt den benyttes i kombination med forventninger til øget indtjening og vækst.   

 

Der foreligger dermed et økonomisk belæg for inddragelsen af EVA, hvorimod resultater fra tidligere 

empiriske undersøgelser er blandede i deres vurdering af, hvorvidt EVA kan benyttes til at forudsige 

den fremtidige udvikling i aktiekursen.  

  

Ændring i markedsværdi 

Markedsefficients i den svage form hævder, at det ikke er muligt at opnå et merafkast baseret på 

historiske priser, da al historisk information er reflekteret i prisen. Sammenholdt med, at historiske 

priser ikke har indflydelse på værdiansættelsen af en aktie, foreligger der intet økonomisk belæg for, 

at ændring i markedsværdien af et selskab har indflydelse på den fremtidige udvikling i aktieprisen.    

 

Til trods for, at der ikke foreligger økonomisk belæg for, at ændring i virksomhedens markedsværdi 

har indflydelse på udviklingen i aktieprisen, er momentum-effekten en af de mest omdiskuteret 

anomalier på aktiemarkedet. Momentum-effekten bekriver, at aktiers historiske afkast kan bruges til 

at forudsige udviklingen i det fremtidige afkast. En anden veldokumenterede effekt er mean 

reversion, som er identificeret af De Bondt & Thaler  (1985).  

 

I deres undersøgelse konstrueres en vinder-portefølje og en taber-portefølje ved at opdele aktierne ud 

fra afkastet for henholdsvis de foregående et-, to- og tre år. Vinder-porteføljen består således af de 35 

bedst performende aktier og taber-porteføljen de 35 dårligst performende aktier. De konkluderer, at 

taber-porteføljen leverer et signifikant merafkast de efterfølgende to- og tre år. Derfor vil én 

prisudvikling i den ene retning typisk blive efterfulgt af en tilsvarende prisudvikling i den anden 

retning. Jo mere ekstrem den initiale prisudvikling er, desto større vil den efterfølgende justering i 
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modsatte retning blive. Overreaktionen tydeliggøres først i anden og tredje år, da momentum-effekten 

overskygger mean reversion i de første 12 måneder. Derudover er overreaktionen asymmetrisk, 

hvorfor den er langt større for taber-porteføljen sammenlignet med vinder-porteføljen. Resultatet 

indikerer derfor, at investorerne overreagerer kraftigere på dårlige nyheder. Det medfører, at det er 

muligt at opnå et merafkast ved at købe selskaber, som har performet dårligt i de seneste to til tre år. 

 

Der foreligger dermed ikke et økonomisk belæg for ændringen i markedsværdi har indflydelse på den 

fremtidige udvikling i aktiekursen, men tidligere empiriske undersøgelser påviser, at det er muligt 

opnå et signifikant merafkast ved at følge mean reversion strategier i perioder på mellem 24-36 

måneder. 

 

EPS 

Indtjening per aktie (EPS) viser, hvor stor indtjening et selskab har opnået per aktie inden for en 

bestemt periode. EPS er dermed en indikation på virksomhedens rentabilitet og beregnes ved at 

dividere selskabets nettoresultat med dets samlede antal udestående aktier. Isoleret set er EPS et 

arbitrært tal, da virksomheden selv har mulighed for at kontrollere antallet af udestående aktier 

gennem aktiesplit og aktietilbagekøb22. En sammenligning af udviklingen i EPS (justeret for 

aktiesplit) er imidlertid en ofte anvendt metode til at vurdere udviklingen i virksomhedens fortjeneste. 

Dette kan illustreres med afsæt i Dividend discount (DDM) modellen, som under antagelse af 

konstant vækst kan simplificeres til Gordons vækstformel (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017).  

 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑑𝑠𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝐸𝐾 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒
(𝑟H − 𝑔)

<>	

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑒𝑡	𝑣æ𝑟𝑑𝑖	𝑎𝑓	𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠 =
𝐷𝑃𝑆
𝑟H − 𝑔

 

 

Værdien af aktiekursen kan estimeres med afsæt i udbyttet pr. aktie (DPS), hvilket divideres med 

ejernes afkastkrav (re) fratrukket vækstraten for udbyttet (g). Eftersom DPS er ækvivalent med EPS 

x payout ratio, er det muligt at omskrive Dividend discount (DDM) modellen til følgende (Petersen, 

Plenborg, & Kinserdal, 2017).  

 

                                                
22 Del 3.2.2 Aktiekurs, s. 46 
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𝑃 =
𝐸𝑃𝑆 ∗ 𝑝𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑟H − 𝑔
 

 

Af denne grund bør en stigning i indtjeningen per aktie (EPS) have en positiv effekt på virksomhedens 

værdi. Der er dermed et økonomisk belæg for, at EPS har indflydelse på den fremtidige prisudvikling 

i aktien. Trods der foreligger et økonomisk belæg for indtjeningen pr. aktie, er den ikke uproblematisk 

at benytte. Udfordringen ved EPS er, at den ikke tager højde for risici, og den er derudover påvirket 

af den anvendte regnskabspraksis, finansiel gearing og af aktietilbagekøb. Det medfører, at vækst i 

EPS ikke nødvendigvis er et tegn på, at virksomheden er mere værdiskabende. For det første har 

virksomheden mulighed for at øge EPS’en ved at foretage aktietilbagekøb. Såfremt aktietilbagekøbet 

finansieres med gæld, vil den nettorentebærende gæld stige tilsvarende faldet i egenkapitalen, hvorfor 

aktietilbagekøbet ikke er en værdiskabende begivenhed (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017). For 

det andet er EPS påvirket af den finansielle gearing. En ændring i EPS forårsaget af ændringer i den 

finansielle gearing er ikke nødvendigvis værdiskabende, da ændringer i den finansielle gearing 

påvirker ejernes afkastkrav. Endeligt vil enhver investering, med et højere afkast end lånerenten, 

kunne betale sig, såfremt målet er en maksimering af EPS (Petersen, Plenborg, & Kinserdal, 2017).  

 

Selvom en række problematikker opstår ved anvendelsen af EPS, påviser Easton & Harris (1991), at 

EPS har en evne til at forudsige den fremtidige udvikling i aktiekursen. Deres undersøgelse tager 

afsæt i det amerikanske aktiemarked fra 1969-1986. De konkluderer, at der eksisterer en positiv 

sammenhæng mellem EPS og udviklingen i det fremtidige afkast.  

 

Der foreligger dermed både et økonomisk og empirisk belæg for, at en positiv udvikling i EPS leder 

til en højere fundamental værdi. 

 

P/B 

P/B angiver kursen på en aktie i forhold til den bogførte værdi af egenkapitalen. Tallet er således et 

udtryk for, hvor meget man betaler for 1 krones bogført egenkapital.  P/B benyttes ofte som multipel 

i relative værdiansættelsesmetoder, men der foreligger intet økonomisk belæg for, at multipler har en 

direkte indflydelse på virksomhedens fundamentale værdi. Eksempelvis vil en ændring i P/B 

nødvendigvis ikke lede til en ændring af den fundamentale værdi af virksomheden. Der foreligger 

derfor intet økonomisk belæg for inddragelsen af P/B.  
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Som nævnt i afsnittet om Fama & Frenchs tre-faktor model betegnes aktier med en lav P/B som value-

selskaber, mens aktier med høj P/B betegnes som vækst-selskaber. Historisk har value-selskaber 

opnået et merafkast, hvilket kaldes value-præmien. Der er forskellige opfattelser af, hvorfor value-

præmien eksisterer jf. teoriafsnittet23. På den ene side står tilhængere af traditionel finansiel teori, 

som argumenterer for, at value-præmien skyldes en utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier i 

modellerne for prissætning af aktiver. Eksempelvis kan der argumenteres for, at investorerne kræver 

en præmie for value-selskaber, fordi de er mere pro-cykliske sammenlignet med vækst-selskaber. 

Dette understøttes af Elgammel & Mcmillan (2014), som konkluderer, at der er en positiv 

sammenhæng mellem konkursrisiko og value-præmien for amerikanske aktier i perioden fra 1927-

2011. På den anden side argumenterer Lakonishok et al. (1994) for, at menneskets psykologi kan 

forklare value-præmien. Det skyldes blandt andet, at investorer generelt har for optimistiske 

forventninger til virksomheder med historisk god performance og for pessimistiske forventninger til 

virksomheder med historisk dårlig performance, hvorfor prissætningen af aktien ikke harmonerer 

med den fundamentale værdi.  

 

Foruden Fama & French (1992) har en række andre studier også undersøgt sammenhængen mellem 

P/B og udviklingen i aktiekursen. Risager (2013) undersøger value-præmien fra 1998 til 2010 på det 

amerikanske marked. Han konkluderer, at value-aktierne fortsat har klaret sig bedre end vækst-

aktierne, men value-præmien er reduceret kraftigt. Endvidere konkluderer han, at der har eksisteret 

en negativ value-præmie på det amerikanske aktiemarked i årene op til IT-boblen i 2001. Det samme 

gør sig gældende for årene umiddelbart efter finanskrisen i 2008. Lev & Srivastava (2019) 

understøtter Risagers observationer ved at konkludere, at value-investering har fejlet siden starten af 

1990’erne. Undersøgelsen viser, at value-præmien hverken eksisterede i 1990’erne eller i 2010’erne. 

Det leder til konklusionen om, at value-præmien er død. Forklaringen kan muligvis findes i, at vækst-

selskaber er ført an af store tech-giganter, som oplevede enorme kursstigninger før IT-boblen i 2001. 

Det samme gør sig gældende efter finanskrisen i 2008, hvor vækst-aktierne har været ført an af 

FAANG-aktierne, som har oplevet kraftige stigninger siden den finansielle krise (Al, 2019).  

 

Endeligt indgår P/B også i Reinganums (1988) købskriterier, da han vurderer, at ekstreme 

vinderaktier er karakteriseret ved en P/B på under én.   

                                                
23 Del 3.1.1.3 Tre-faktor modellen, s. 33 
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Der findes dermed ikke et økonomisk belæg for inddragelsen af P/B, men eksistensen af value-

præmien er blevet påvist af en lang række undersøgelser. De seneste årtiers dårlige performance for 

value-aktier har imidlertid skabt tvivl om, hvorvidt value-præmien fortsat eksisterer. Der er derfor 

ikke entydige empiriske belæg for inddragelsen af P/B, da nyere studier indikerer, at value-præmien 

er død.  

 

P/S 

P/S angiver forholdet mellem kursen på en aktie og selskabets omsætning per aktie. Tallet er således 

et udtryk for, hvor meget investorerne betaler for 1 krones omsætning.  Tilsvarende P/B24 foreligger 

der intet økonomisk belæg for, at en multipel har en indflydelse på udviklingen i den fremtidige 

aktieudvikling.  

 

P/S er især udbredt i forbindelse med værdiansættelse af unge virksomheder med højt 

vækstpotentiale, som endnu ikke har skabt et positivt resultat. Det skyldes, at det kan være 

udfordrende at budgettere de fremtidige pengestrømme i en kapitalværdibaserede model, såfremt der 

er begrænset historisk information. Samtidig er indtjeningsbaserede multipler såsom P/E eller 

dividend yield ikke brugbare, såfremt virksomhedens resultat er negativt. Selvom der ikke foreligger 

et økonomisk belæg for inddragelse af P/S, har en række empiriske undersøgelse påvist, at P/S har en 

evne til at forudsige den fremtidige udvikling i aktieprisen. Barbee et al. (1996) finder en negativ 

sammenhæng mellem P/S og aktieafkastet på det amerikanske aktiemarked i perioden fra 1978 til 

1990. Forfatterne påpeger, at P/S har en større forklaringsgrad end andre multipler såsom P/E, fordi 

omsætningen i mindre grad er udsat for regnskabsmæssige skøn sammenlignet med indtjeningen. 

Barbee et al (1996) vurderer derudover, at P/S kan være en proxy for virksomhedernes relative 

popularitet.  En lav P/S indikerer, at virksomheden er upopulær blandt investorerne, hvorimod en høj 

P/S indikerer, at virksomheden er populær. Selskaber med en lav P/S vil skabe et højt afkast, såfremt 

1) ledelsen formår at øge indtjeningen som følge af en højere omsætning og 2) den øgede indtjening 

leder til øget popularitet blandt investorerne. I kontrast hertil er virksomheder med høj P/S allerede 

populære, hvorfor investorerne på forhånd forventer høj vækst i indtjeningen. Såfremt de høje 

forventninger til vækst i indtjeningen ikke indfries, vil aktiekursen falde. Dette understøttes af Fischer 

(1984), som observerer følgende: 

                                                
24 Del 3.2.2 P/B, s. 53 
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”Stock appreciation usually involves becoming more popular. Becoming more popular seems easier 

if you start out unpopular” (Kenneth Fischer, 1984). 

 

Der foreligger dermed et empirisk belæg for inddragelsen af P/S, hvorimod der ikke er et økonomisk 

belæg for inddragelsen af parameteret.  

 

3.2.3 Delkonklusion 

Afsnit 3.2 har fremlagt empiriske og økonomiske belæg for parametrene, som er brugbare til at 

adskille ekstreme vinder- og taberaktier i analysearbejdet. Formålet med afsnittet har været at belyse, 

hvilke parametre tidligere studier har påvist, har en indflydelse på den fremtidige udvikling i 

aktiekursen. Afsnittets væsentligste pointer er opsummeret i tabel 10 med henblik på at danne et bedre 

overblik over parametrene. 

 
Tabel 10: Overblik over økonomisk og empirisk belæg for inddragelsen af analysens parametre. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Parameter Økonomisk belæg Empirisk belæg Forklaring på empirisk belæg

Aktiekurs N/A

Intet empirisk belæg for lav aktiekurs. En lav aktiekurs kan dog 
være en indikation på, at selskabet er småt og mindre likvid. Der 
kan derfor drages paralleller til SMB-faktoren i tre-faktor-
modellen, som påviser en negativ sammenhæng mellem 
størrelse og fremtidig udvikling i aktiekursen. 

Investorerne ønsker en præmie for højere 
konkursrisiko for mindre selskaber. Det 
skyldes, at mindre selskaber generelt har 
højere gearing, ringere pengestrømme og 
performer dårligere under recessioner.

Udestående aktier N/A Reinganum (1988)  finder, at ekstreme vinderaktier er 
karakteriseret ved at have mindre end 20 mio. udestående aktier N/A

Ændring i udestående 
aktier N/A Empirisk belæg for, at udviklingen i aktiekursen er negativ 

korreleret med udstedelse af nye aktier.

Positiv (negativ) påvirkning ved 
aktietilbagekøb (aktieudstedelse) grundet 
signaliering og pecking order teorien. 

Ændring i EVA EVA-modellen Empiriske belæg er blandede for, hvorvidt EVA kan benyttes til 
at forudsige udviklingen i aktiekursen. 

EVA er det ”sande overskud” i en 
virksomhed.

Ændring i markedsværdi N/A

6-12 måneder: (Momentum): Aktier, der er steget eller faldet 
mest inden for det seneste 6-12 måneder, bliver ved med at stige 
eller falde inden for det næste halve til hele år. 

24-36 måneder: (Mean-reversion): én prisudvikling i den ene 
retning vil  blive efterfulgt af en tilsvarende prisudvikling i den 
modsatte retning

Investorerne overreagere på dårlige nyheder, 
hvorfor er muligt at opnå et merafkast ved at 
købe selskaber, som har performet dårligt.

EPS DDM-modellen Empirisk belæg for positiv sammenhæng mellem EPS og 
udviklingen i det fremtidige afkast EPS måler virksomhedens rentabilitet.

P/B N/A

Historisk har virksomheder med lav P/B performet bedre end 
virksomheder med en høj P/B. De seneste årtier har tendensen 
dog været modsat, hvorfor nyere studier indikerer, at value-
præmien er død

1) Utilstrækkelig justering for risiko eller
2) For lave (høje) forventninger til value- 
(vækst) aktier

P/S N/A Virksomheder med lav P/S har performet bedre end 
virksomheder med lav P/B. 

1) Utilstrækkelig justering for risiko eller
2) For lave (høje) forventninger til value- 
(vækst) aktier
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4. Analyse 
Analysen er opdelt i tre dele. Del 4.1 er en komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier, 

som har til formål at identificere parametre, der har en evne til at adskille vinderne fra taberne. 

Analysen tager afsæt i en t-test og z-test, hvorefter de signifikante parametre analyseres yderligere i 

en fraktilanalyse. Analysen leder frem til otte parametre, som danner grundlaget for strategierne i del 

4.2 af analysen. I Del 4.2 implementeres og analyseres en 8-screen strategi, som er udviklet på 

baggrund af den komparative analyse fra Del 4.1. Efterfølgende forsøges strategien optimeret ved at 

reducere antallet af købskriterier fra otte til fire. Dette leder til to nye strategier, der ligeledes 

implementeres og analyseres. Del 4.3 introducerer afhandlingens sidste strategi, som er en 

videreudvikling af strategierne fra analysens Del 4.2. Strategien er dynamisk, hvilket betyder, at den 

er baseret på en rullende analyse af femårige perioder med henblik på at udvide out-of-sample 

perioden.  

 

 

4.1 Komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier 
Formålet med analysens er at identificere parametre, som har en evne til at adskille ekstreme 

vinderaktier fra ekstreme taberaktier.  Analysen er inspireret af Reinganums undersøgelse fra 1988, 

men den differentierer sig på en række områder. Den mest markante forskel er, at denne afhandling 

udfører en komparativ analyse af ekstreme vinder- og taberaktier, hvilket er et forsøg på at forbedre 

strategiernes evne til at reducere antallet af tabsgivende aktier. Samtidig eliminerer den komparative 

analyse den ene form for survivorship jf. metodeafsnittet25.  

 

Afsnittet indledes med en analyse af de ekstreme vinder- og taberaktiers tidsperiodefordeling og 

industrifordeling. Dette har til formål at belyse eventuelle overrepræsentationer af bestemte årstal og 

industrier.  Dernæst præsenteres resultaterne fra t-test og z-testen, som er første trin i den komparative 

analyse. Afslutningsvis analyseres de otte parametre, som har de største spread i fraktilanalysen.   

                                                
25 Del 2.6.3 – Survivorship Bias, s. 25 
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4.1.1 Ekstreme vinder- og taberaktiers tidsperiode- og industrifordeling 

Dette afsnit har til formål at belyse datasættet, som ligger til grund for analysen af ekstreme vinder- 

og taberaktier. Som nævnt i metodeafsnittet26, er den komparative analyse baseret på 512 ekstreme 

aktier fordelt på 349 vindere og 163 tabere. De inkluderede selskaber har en markedsværdi på mindst 

$20 mio., datatilgængelig for P/B og datatilgængelighed for mindst 25 ud af analysens 35 parametre. 

Det var ikke muligt at anvende et procentuelt kriterie for udvælgelsen af ekstreme vinder- og 

taberaktier. I stedet er analysen baseret på et kriterie på henholdsvis 200% i afkast for vindere og -

80% i afkast for tabere, hvilket medfører, at antallet af vindere og tabere varierer for år til år. Dette 

er illustreret i figur 7. 

 

 
Figur 7: Tidsperiode fordeling af ekstreme vinder- og taberaktier samt udviklingen i Nasdaq Composite Index. (Kilde: 

Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af figuren, at enkelte årstal kan bære præg af et stort antal vindere eller tabere.  

Eksempelvis er en stor andel af analysens tabere identificeret i 2008, hvor markedet generelt oplevede 

store fald grundet finanskrisen.  Omvendt er 2003, 2009, 2013 og 2017 karakteriseret ved et højt antal 

vindere, hvilket skyldes, at markederne generelt var stigende i disse år. Konsekvensen ved dette er, 

                                                
26 Del 2.6.2.1 – Datasæt 1, s. 23 
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at enkelte årstal har større indflydelse på analysens resultater end andre. Eksempelvis vil en ekstrem 

taberaktie i høj grad blive karakteriseret ud fra, hvad der definerede en ekstrem taberaktie i 2008. Det 

er dog ikke sikkert, at dette er repræsentative karakteristika for en ekstrem taberaktie over hele 

analyseperioden. Derfor ville det have været optimalt at anvende et procentuelt kriterie, således 

antallet af ekstreme vinder- og taberaktier var jævnt fordelt over tidsperioden. Reinganum (1988) 

benytter ligeledes et fast kriterie på 100%, hvorfor det må antages, at hans undersøgelse bærer præg 

af samme problematik. Fremgangsmetoden er derfor konsistent med Reinganums undersøgelse, som 

er primær inspirationskilde for denne afhandling. 

 

Den ujævne fordeling af ekstreme vinder- og taberaktier igennem perioden kan potentielt betyde, at 

bestemte industrier er overrepræsenterede, da nogen industrier er mere cykliske end andre. En 

oversigt over fordelingen af industrier fremgår af bilag 4 og de mest dominerende strategier fremgår 

af tabel 11. 

 

 
Tabel 11: Til venstre: De 10 mest dominerende industrier for ekstreme vinder- og taberaktier. Til højre: De 10 mest 

dominerende industrier for Nasdaq Composite Index. (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at ”Biotechnology” er den mest dominerende industri blandt de ekstreme 

vinder- og taberaktier, da industrien udgør henholdsvis 20,1% af vinderne og 23,3% af taberne. 

Biotechnology er ligeledes den mest dominerende strategi i Nasdaq Composite Index, hvor den udgør 

16,5%. Den komparative analyse af ekstreme vinder- og taberaktier har dermed en større overvægt 

af biotech-virksomheder, men dog ikke i en så ekstrem grad, at det forventes at påvirke analysens 

resultater. Ingen af de resterende kategorier udgør mere end 10% i den komparative analyse, hvorfor 

andre industrier heller ikke forventes at have en betydende indflydelse på resultaterne i afhandlingen.  
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Det kan på denne baggrund konkluderes, at den ujævne tidsperiodefordeling af ekstreme vinder- og 

taberaktier potentielt påvirker resultaterne i analysen, mens en overrepræsentation af bestemte 

industrier ikke forventes at påvirke analysen.  

 

4.1.2 Trin 1 – T-test og z-test 

Adskillelsen af ekstreme vinder- og taberaktier er foretaget i to trin. Første trin fungerer som en 

screeningsproces for at undgå at analysere irrelevante parametre. Dette realiseres ved at teste 

parametrene med afsæt i en t-test og en z-test. Samtlige parametre testes både på købstidspunkt samt 

den etårige-, toårige-, treårige vækst op til købstidspunktet jf. metodeafsnittet27.  Det er kun de 

parametre, som findes signifikant i trin 1, som medtages i trin 2 af analysen. Det andet trin i analysen 

består af en fraktilanalyse af parametrene, som blev fundet signifikant i trin 1.  

 

T-testen og z-testen inkluderer test af 35 parametre, som testes på købsdatoen samt den etårige-, 

toårige- og treårige vækst. Det medfører, at der er foretaget 140 t-test og 140 z-test. Tabel 12 angiver, 

hvorvidt t-testen og z-testen er signifikant for parametrene baseret på købstidspunktet. Såfremt 

parameteret er markeret med et ”+”, er parameteret signifikant, hvorimod det ikke er signifikant, hvis 

det er markeret med et ”–”. 

 

 
Tabel 12: Overblik over signifikante parametre i t-test og z-test på købstidspunktet. Signifikante parametre er markeret 

med ”+” og ikke signifikante parametre er markeret med et ”–”. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

                                                
27 Del 2.4.1 Forudsætninger for test, s. 15 

Total Return Pris Udestående aktier Market cap EVA ROIC WACC Profit margin AOH
T-test - - - - - - - - -
Z-test + + + + + + - + +

Fgear Gross margin ROE Volume Std. Beta Insider Holding Analyst rec. P/S-ratio
T-test - - - + + - - - -
Z-test - - + + + - + - +

EBITDA Current ratio FCF Pretax margin Net income EBT Net debt EV EPS
T-test - - - - - - - - -
Z-test + - + + - + - - +

Revenue RD Capex Accruals P/B-ratio EBIT RSI P/E
T-test + + - + - - - -
Z-test + - - + + + - -

Parametrene ud fra købstidspunktet
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Det fremgår af tabellen, at 23 ud af analysens 35 parametre er signifikant i enten t-testen eller z-

testen. Der er dermed en stor del af parametrene, som kan bruges til at adskille ekstreme vinder- fra 

taberaktier. Det er særligt ud fra z-testen, at en stor del af parametrene er signifikante, hvorimod det 

kun er fem af parametrene, der er signifikante i t-testen. Fremadrettet vil der ikke blive skelnet mellem 

om et parameter er signifikant på en t-test eller en z-test. Det medfører, at samtlige parametre, som 

enten er signifikante på en t-test eller en z-test medtages i trin 2 af analysen. T-test og z-test for den 

etårige-, toårige- og treårige vækst fremgår af bilag 5.  

 

Ud fra den etårige vækst op til købstidspunktet har 10 ud af 35 parametre en signifikant evne til at 

adskille vindere og tabere fra hinanden. Baseret på den toårige vækst op til købstidspunktet er 15 ud 

af 35 parametre signifikant. Endeligt er 11 parametre signifikante baseret på den treårige vækst op til 

købstidspunktet. Sammenlagt har 59 ud af analysens 140 parametre en evne til at adskille de ekstreme 

vindere fra tabere. Bilag 6 illustrerer et overblik over analysens signifikante parametre.  

 

Eftersom analysen har hentet inspiration fra Reinganum (1988), vil der i det følgende afsnit blive 

kommenteret specifikt på Reinganums parametre i hans 9-screen strategi for at vurdere, hvorvidt hans 

kriterier har en evne til at adskille ekstreme vindere fra tabere.  

 

4.1.2.1 Test af Reinganums parametre 

Reinganums artikel har været den primære inspiration til afhandlingen, hvorfor analysen suppleres 

med en test af Reinganums parametre. En del af Reinganums parametre er allerede blevet testet. 

Eksempelvis fremgår det af bilag 6, at P/B, udestående aktier og pre-tax margin er signifikant, 

hvorimod RSI ikke er signifikant. Der er dog udvalgte parametre, som endnu ikke testet, hvilket 

skyldes, at Reinganums ikke følger samme fremgangsmetode som denne analyse. Konkret drejer 

dette sig om vækst i kvartalvis indtjening, RSI vækst siden sidste kvartal, femårig vækst i indtjening 

og aktiekursen skal ligge 15% fra sidste to års højeste aktiekurs. Derfor er analysens 35 parametre 

suppleret med en analyse af disse parametre. Det fremgår af tabel 13, hvorvidt Reinganums parametre 

er signifikante. 
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Tabel 13: Eksplicit vurdering af, hvorvidt Reinganums købskriterier er signifikante (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at parametrene RSI, vækst i kvartalvis indtjening, RSI vækst siden sidste 

kvartal og en aktiekurs inden for 15% fra sidste to års højeste kurs er ikke signifikante. Det har ikke 

været muligt at undersøge, hvorvidt den femårige vækst i indtjeningen er signifikant, grundet 

manglende data fra tre år før købstidspunktet. I stedet er den treårige vækst undersøgt, men denne er 

ikke signifikant. Det har ligeledes ikke været muligt at indhente data fra O’Neils datagraph, hvorfor 

dette parameter ikke er undersøgt. Der er dermed kun tre af Reinganums originale kriterier, som er 

signifikante i t-testen eller z-testen. Dette er parametrene P/B, antal udestående aktier og pre-tax 

margin. Det medfører, at der fortsat er 59 signifikante parametre, som medtages i den komparative 

analyse i trin 2.  

 

4.1.3 Trin 2 – Fraktilanalyse 

Trin 2 i analysen består af en fraktilanalyse, som har til formål at reducere antallet af købskriterier, 

inden strategierne implementeres. Det enkelte parameters evne til at adskille ekstreme vinder- og 

taberaktier vurderes på baggrund af parameterets evne til at placere vinderne og taberne på hver deres 

side af medianen. Fordelingen sammenholdes med et benchmark, som er baseret på den egentlige 

fordeling af ekstreme vinder- og taberaktier i datasættet. Forskellen mellem parameterets 

placeringsevne og benchmarket betegnes som parameterets spread. Beregningen af spreadet er 

yderligere forklaret i metodeafsnittet28. Antallet af købskriterier reduceres, således det kun er de 

parametre med de otte største spread, som anvendes i implementeringen af strategierne. Spreadet for 

samtlige parametre fremgår af bilag 7 og de otte største spread fremgår af tabel 13. 

 

                                                
28 Del 2.4.3 Fraktilanalyse, s. 18 

1 P/B Signifikant 5 RSI Ikke signifikant
2 Vækst i kvartalvis indtjening Ikke signifikant 6 Treårig vækst i indtjening Ikke signifikant
3 Udestående aktier Signifikant 7 O'Neil datagraph Ej muligt
4 RSI vækst siden sidste kvartal Ikke signifikant 8 15% fra sidste to års højeste kurs Ikke signifikant

9 Pre-tax margin Signifikant

Reinganums købskriterier
4-screen strategi Yderligere købskriterier i 9-screen strategi
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Tabel 13: Parametre med de otte største spread i fraktilanalysen (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at strategierne vil bestå af købskriterier for aktiekursen, udestående aktier, 

toårig ændring i udestående aktier, treårig ændring i EVA, toårig ændring i markedsværdi, EPS, P/B 

og P/S. Parametrene analyseres i det kommende afsnit. 

 

4.1.2.1 Fraktilanalyse af parametrene med de otte største spread 

Dette afsnit har til formål at analysere parametrene med de otte største spread. Dette realiseres 

gennem en fraktilanalyse, hvilket suppleres med økonomiske- og empiriske belæg fra teoriafsnittet29. 

Formålet med at fremlægge økonomiske- og empiriske belæg er at reducere betydningen af data 

mining bias.  Det er vigtigt at understrege, at alle parametre ikke har samme antal observationer, da 

samtlige virksomheder ikke har data tilgængelig for alle parametre jf. metodeafsnittet30.  

 

Aktiekursen 

 
Tabel 14: Fraktilanalyse af aktiekursen (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

                                                
29 Del 3.2 Økonomiske- og empiriske belæg, s. 40 
30 Del 2.6.2.1 Datasæt 1, s. 23 

Parameter Specifikation Spread
Aktiekurs Købstidspunktet 21,3%
Udestående aktier Købstidspunktet 14,7%
Ændring i udestående aktier 2-årig vækst 10,8%
Ændring i EVA 3-årig vækst 9,7%
Ændring i Markedsværdi 2-årig vækst 9,6%
EPS Købstidspunktet 8,8%
P/B Købstidspunktet 8,7%
P/S Købstidspunktet 8,6%

Parametre med største spread

Fraktil Aktiekurs Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 0,4 6 0 6 100,0% 0,0% Antal aktier 512 100,0%
5% 0,9 26 0 26 100,0% 0,0% Antal vindere 349 68,2%
10% 1,3 51 1 52 98,1% 1,9% Antal tabere 163 31,8%
25% 2,9 123 5 128 96,1% 3,9%
Bund 50% 6,9 229 27 256 89,5% 10,5% Adskillelsesevne 89,5%
Top 50% 6,9 120 136 256 46,9% 53,1% Benchmark 68,2%
75% 28,2 36 92 128 28,1% 71,9% Spread 21,3%
90% 208,5 11 41 52 21,2% 78,8%
95% 1.397,1 7 19 26 26,9% 73,1%
99% 43.589,9 2 4 6 33,3% 66,7%



 

 

64 

Aktiekursen har det største spread af samtlige parametre. Det fremgår af tabellen, at vinderne udgør 

89,5% af aktierne med en lav aktiekurs, hvorimod taberne kun udgør 10,5%. Dette sammenholdes 

med den egentlige fordeling af vinderne og taberne, som er henholdsvis 68,2% og 31,8%. Det 

medfører, at parameterets spread er 21,3%. Det er overraskende, at aktiekursen har en evne til at 

adskille ekstreme vinder- og taberaktier, da aktiekursen er et arbitrært tal, som fastsættes af 

virksomheden. Aktiekursen bør dermed ikke have indflydelse på den fremtidige udvikling i 

aktiekursen, hvorfor der ikke foreligger et økonomisk belæg for parameteret. Empiriske studier viser 

dog, at institutionelle investorer ikke investerer i aktier med en kurs under $5, da de er illikvide og 

spekulative. En lav aktiekurs kan dermed være en indikation på, at selskabet er småt og mindre likvid. 

Som nævnt i teoriafsnittet31, kan der derfor drages paralleller til SMB-faktoren i tre-faktor modellen. 

Mindre selskaber har generelt højere gearing, ringere pengestrømme og performer dårligere under 

recessioner, hvorfor investorerne kræver en præmie for konkursrisiko for mindre selskaber. En mulig 

forklaring på aktiekursens evne til at adskille ekstreme vinder- og taberaktier kan dermed være en 

præmie for konkursrisiko. Det er dog i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at aktieprisen altid 

bør sammenholdes med antallet af udestående aktier.  

 

Der kan dermed konkluderes, at der ikke foreligger et økonomisk eller empirisk belæg for 

sammenhængen mellem den nominelle aktiekurs og den fremtidige udvikling i aktiekursen. En lav 

aktiekurs kan dog være en indikation på, at selskabet er småt og mindre likvid, hvorfor der kan drages 

paralleller til SMB-faktoren i tre-faktor modellen, som påviser en negativ sammenhæng mellem 

størrelse og fremtidig udvikling i aktiekursen. 

 

Udestående aktier 

Antallet af udestående aktier er, ligesom aktiekursen, et arbitrært tal, der fastsættes af virksomheden. 

Der foreligger derfor ikke et økonomisk belæg for at inddrage parameteret. Alligevel finder 

Reinganum (1988), at ekstreme vinderaktier er karakteriseret ved et lavt antal af udestående aktier. 

Fraktilanalysen i denne afhandling finder ligeledes, at parameteret har en evne til at adskille ekstreme 

vinder- og taberaktier, hvilket fremgår af tabel 15. 

 

                                                
31 Del 3.2.2 Aktiekurs, s. 46 
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Tabel 15: Fraktilanalyse af udestående aktier i mio. (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at vinderne udgør 83,1% og taberne udgør 16,9% af aktierne med et høj antal 

af udestående aktier. Dette sammenholdes med den egentlige fordeling af ekstreme vinder- og 

taberaktier, som er 68,4% og 31,6%. Det medfører, at parameterets spread er 14,7%. Vinderne er 

dermed karakteriseret ved at have en højt antal af udestående aktier, hvilket er modsat af 

sammenhængen, som Reinganum påviser. Medianen for parameteret er 18,5 mio. aktier, og det er 

dermed tæt forbundet med Reinganums kriterie om, at en aktie maksimalt må have 20 mio. 

udestående aktier. Købskriteriet vil dog have modsat fortegn. De modstridende konklusioner i denne 

afhandling og Reinganums analyse skaber tvivl om, hvorvidt antallet af udestående aktier egentlig 

har en evne til at adskille ekstreme vinder- og taberaktierne, eller om evnen er baseret på rent held. 

Eftersom sammenhængen hverken kan understøttes med et økonomisk eller empirisk belæg, er der 

en større risiko for, at dette parameter er udsat for et data mining bias. Trods manglende økonomisk 

og empirisk belæg medtages parameteret som købskriterie i analysen for at reducere graden af 

subjektivitet.  

 

Det kan dermed konkluderes, at der hverken eksisterer et økonomisk- eller empirisk belæg for, at et 

højt antal af udestående aktier har en evne til at forudsige den fremtidige aktiekurs. 

 

Toårig ændring i udestående aktier 

Der foreligger et empirisk belæg for, at ændringen i udestående aktier har en indflydelse på 

udviklingen i den fremtidige aktiekurs, men der foreligger ikke et økonomisk belæg. Pontiff & 

Woodgate (2003) finder, at udviklingen i aktiekursen er negativt korreleret med aktieudstedelse. 

Dette er i overensstemmelse med teorien om, udstedelse af aktier sender et negativt signal jf. teorien 

om en overvurderet aktiekurs og pecking order teorien. Begge teorier er yderligere forklaret i 

Fraktil Udestående aktier Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 0,003 5 2 7 71,4% 28,6% Antal aktier 509 100,0%
5% 0,1 6 20 26 23,1% 76,9% Antal vindere 348 68,4%
10% 0,6 17 34 51 33,3% 66,7% Antal tabere 161 31,6%
25% 5,0 46 82 128 35,9% 64,1%
Bund 50% 18,5 137 118 255 53,7% 46,3% Adskillelsesevne 83,1%
Top 50% 18,5 211 43 254 83,1% 16,9% Benchmark 68,4%
75% 38,3 115 13 128 89,8% 10,2% Spread 14,7%
90% 88,9 50 1 51 98,0% 2,0%
95% 160,6 26 0 26 100,0% 0,0%
99% 612,9 6 0 6 100,0% 0,0%
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teoriafsnittet32. Fraktilanalysen finder ligeledes, at ændringen i udestående aktier har en evne til at 

adskille ekstreme vinder- og taberaktier. Analysen fremgår af tabel 16. 

 

 
Tabel 16: Fraktilanalyse af ændring i udestående aktier i % (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at de nederste fraktiler er domineret af vindere. Den nederste halvdel består 

af 83,3% vindere og kun 16,7% tabere. Dette resulterer i et spread på 10,8%. Det fremgår derudover 

af tabellen, at en høj ændring i antallet af udestående aktier er domineret af ekstreme taberaktier, 

hvilket understøtter argumentet om, at ekstreme vinderaktier er karakteristeret ved at udstede få 

aktier. Fraktilanalysen stemmer dermed overens med tidligere empiriske undersøgelser, som påviser 

samme tendens.  

 

Det kan på denne baggrund konkluderes, at der foreligger et empirisk belæg for, at der er en negativ 

sammenhæng mellem udviklingen i udestående aktier og udviklingen i den fremtidige aktiekurs. 

 

Treårig ændring i EVA 

Ændringen i EVA er det første parameter, hvor der foreligger et økonomisk belæg for, at parameteret 

har en indflydelse på værdiansættelsen af en virksomhed. Fraktilanalysen af den treårige ændring i 

EVA fremgår af tabel 17. 

 

                                                
32 Del 3.2.2 Ændring i udestående aktier, s. 48 

Fraktil Udestående aktier Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% -15% 3 2 5 60,0% 40,0% Antal aktier 408 100,0%
5% -7% 15 6 21 71,4% 28,6% Antal vindere 296 72,5%
10% -2% 32 9 41 78,0% 22,0% Antal tabere 112 27,5%
25% 1% 84 18 102 82,4% 17,6%
Bund 50% 10% 170 34 204 83,3% 16,7% Adskillelsesevne 83,3%
Top 50% 10% 126 78 204 61,8% 38,2% Benchmark 72,5%
75% 44% 52 50 102 51,0% 49,0% Spread 10,8%
90% 118% 20 21 41 48,8% 51,2%
95% 277% 8 13 21 38,1% 61,9%
99% 5527% 2 3 5 40,0% 60,0%
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Tabel 17: Fraktilanalyse af ændring i EVA i % (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at data for EVA ikke er tilgængelig for en stor del af de ekstreme vinder- og 

taberaktier. Det betyder, at analysen kun er baseret på 177 ekstreme aktier fordelt på henholdsvis 118 

vindere og 59 tabere. Til sammenligning består de resterende fraktilanalyser af minimum 400 

observationer. Alligevel vurderes analysen at være repræsentativ, hvilket understøttes af, at EVA er 

signifikant i z-testen, som tager højde for antallet af observationer. EVA har en evne til at placere 

76,4% af de ekstreme vinderaktier i den øverste halvdel af datasættet, hvilket resulterer i et spread på 

9,7%. Analysen indikerer, at vinderne er karakteriseret ved en positiv ændring i EVA, hvorimod 

taberne er karakteriseret ved en negativ ændring i EVA. Dette stemmer overens med det økonomiske 

belæg for EVA, som påviser, at en positiv ændring i EVA vil lede til en højere værdiansættelse. 

Denne sammenhæng understøttes af Bao & Bao (1998) og O’Byrne (1996), som ligeledes finder en 

positiv sammenhæng mellem EVA og aktiekurser. Det bør dog understreges, at andre undersøgelser 

ikke formår at påvise en sammenhæng mellem EVA og udviklingen i aktiekursen.   

 

Det kan på denne baggrund konkluderes, at der foreligger et økonomisk og empirisk belæg, som 

understøtter den positive sammenhæng mellem EVA og aktiekursen.  

 

Toårig ændring i markedsværdi 

Der foreligger ikke et økonomisk belæg for, at en ændring i markedsværdien har indflydelse på den 

fremtidige udvikling i aktiekursen. Trods dette, er mean reversion en veldokumenteret effekt på de 

finansielle markeder. Ifølge effekten vil en negativ prisudvikling blive efterfulgt af en positiv 

prisudvikling. Jo mere ekstrem den negative prisudvikling er, des større vil den modsatrettede effekt 

være. Effekten medfører, at det er muligt at opnå et merafkast ved at købe aktier, som er faldet over 

Fraktil EVA Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% -6642% 0 2 2 0,0% 100,0% Antal aktier 177 100,0%
5% -1912% 3 6 9 33,3% 66,7% Antal vindere 118 66,7%
10% -968% 11 7 18 61,1% 38,9% Antal tabere 59 33,3%
25% -144% 23 22 45 51,1% 48,9%
Bund 50% -8% 50 39 89 56,2% 43,8% Adskillelsesevne 76,4%
Top 50% -8% 68 21 89 76,4% 23,6% Benchmark 66,7%
75% 58% 33 12 45 73,3% 26,7% Spread 9,7%
90% 125% 13 5 18 72,2% 27,8%
95% 252% 7 2 9 77,8% 22,2%
99% 1514% 1 1 2 50,0% 50,0%
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de seneste 24-36 måneder. Derfor er effekten et brud på markedsefficiens i den svage form. 

Fraktilanalysen af den toårige ændring i markedsværdi fremgår af tabel 18. 

 

 
Tabel 18: Fraktilanalyse af ændring i markedsværdi i % (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at jo mere end aktie er faldet i markedsværdi desto større er sandsynligheden 

for, at den er klassificeret som en vinder. Samtidig er der større sandsynlighed for, at aktien 

karakteriseres som en taber, såfremt den er steget i markedsværdi de seneste to år. Det er dog vigtigt 

at understrege betydningen af survivorship bias, som opstår, hvis inaktive virksomheder ekskluderes 

af datasættet. Ekskluderingen betyder, at virksomheder, der er gået konkurs, ikke inddrages i 

analysen. Fraktilanalysen tager dermed ikke højde for, at virksomheder hvis markedsværdi er faldet 

de seneste år, har højere sandsynlighed for at gå konkurs. Derfor ville mønsteret nødvendigvis ikke 

have været lige så tydeligt, såfremt datasættet ikke var påvirket af survivorship bias. Parameterets 

adskillelsesevne er 81,9%, hvilket leder til et spread på 9,6%. 

 

Der foreligger dermed et empirisk belæg, som understøtter en negativ sammenhæng mellem den 

toårige ændring i markedsværdien og den fremtidige udvikling i aktiekursen. Der foreligger dog ikke 

et økonomisk belæg for inddragelsen af parameteret.  

 

EPS 

Der foreligger et økonomisk belæg for inddragelsen af EPS med afsæt i DDM-modellen. Dette er et 

resultat af, at DPS er ækvivalent med EPS x payout ratio, hvorfor en højere EPS leder til en højere 

værdiansættelse af virksomheden. Trods der foreligger et økonomisk belæg for indtjeningen pr. aktie, 

er den ikke uproblematisk at benytte. Udfordringen ved EPS er, at den ikke tager højde for risici, og 

den er derudover påvirket af den anvendte regnskabspraksis, finansiel gearing og af aktietilbagekøb. 

Selvom en række problematikker opstår ved anvendelsen af EPS, påviser Easton & Harris (1991) en 

Fraktil Markedsværdi Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% -97% 5 0 5 100,0% 0,0% Antal aktier 407 100,0%
5% -89% 18 3 21 85,7% 14,3% Antal vindere 294 72,2%
10% -81% 36 5 41 87,8% 12,2% Antal tabere 113 27,8%
25% -61% 88 14 102 86,3% 13,7%
Bund 50% -20% 167 37 204 81,9% 18,1% Adskillelsesevne 81,9%
Top 50% -20% 127 76 203 62,6% 37,4% Benchmark 72,2%
75% 72% 60 42 102 58,8% 41,2% Spread 9,6%
90% 281% 18 23 41 43,9% 56,1%
95% 859% 7 14 21 33,3% 66,7%
99% 50569% 1 4 5 20,0% 80,0%
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positiv sammenhæng mellem EPS og udviklingen i det fremtidige afkast. Fraktilanalysen af EPS 

fremgår af tabel 19. 

 

 
Tabel 19: Fraktilanalyse af EPS i % (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at vinderne dominerer blandt virksomheder med en høj EPS, hvorimod 

taberne dominerer blandt virksomheder med en lav EPS. Vinderne er generelt kendetegnet ved en 

positiv EPS, hvorimod taberne er kendetegnet ved en negativ EPS. Parameterets adskillelsesevne er 

76,7%, hvilket leder til et spread på 8,8%.  

 

Fraktilanalysen påviser, at en positiv EPS har en evne til at adskille ekstreme vinder- og taberaktier, 

hvilket er i overensstemmelse med de økonomiske og empiriske belæg for parameteret.  

 

P/B 

Der foreligger intet økonomisk belæg for inddragelsen af P/B. Alligevel er value-præmien baseret på 

P/B et af de mest gennemtestet fænomener på de finansielle markeder. Historisk har selskaber med 

en lav P/B opnået et højere afkast end selskaber med en høj P/B. Risager (2013) konkluderer, at value 

præmien er reduceret markant i perioden fra 1998 til 2010. Dette understøttes af Lev & Srivastava 

(2019), som konkluderer, at value-investering har fejlet siden starten af 1990’erne. Undersøgelsen 

viser, at value-præmien hverken eksisterede i 1990’erne eller i 2010’erne. Det leder til den 

konklusion, at value-præmien er død. Derudover indgår P/B også i Reinganums (1988) købskriterier, 

da han vurderer, at ekstreme vinderaktier er karakteriseret ved en P/B på under én.  Fraktilanalysen 

af P/B fremgår af tabel 20. 

 

Fraktil EPS Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% -2.703 3 2 5 60,0% 40,0% Antal aktier 488 100,0%
5% -77 7 18 25 28,0% 72,0% Antal vindere 331 67,8%
10% -8,6 13 36 49 26,5% 73,5% Antal tabere 157 32,2%
25% -0,9 48 74 122 39,3% 60,7%
Bund 50% -0,1 147 101 248 59,3% 40,7% Adskillelsesevne 76,7%
Top 50% -0,1 184 56 240 76,7% 23,3% Benchmark 67,8%
75% 0,1 90 33 123 73,2% 26,8% Spread 8,8%
90% 0,3 32 17 49 65,3% 34,7%
95% 0,7 15 10 25 60,0% 40,0%
99% 4,7 3 2 5 60,0% 40,0%
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Tabel 20: Fraktilanalyse af P/B (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at den nederste halvdel af datasættet består af 76,4% vindere, hvilket 

resulterer i et spread på 8,7%. Vinderne er dermed karakteriseret ved en lav P/B, hvilket er i 

overensstemmelse med tidligere studier, som påviser eksistensen af value-præmien. Samtidig er P/B 

det eneste parameter, som indgår med samme fortegn i både Reinganums- og denne afhandlings 

strategier. Købskriteriet i denne afhandling er dog mindre striks end Reinganums strategi, da 

Reinganums vurderer, at ekstreme vinderaktier er karakteriseret ved en P/B på under 1, hvorimod 

kriteriet fastsættes til en P/B på under 2,2 i denne afhandling. 

 

Der findes dermed ikke et økonomisk belæg for inddragelsen af P/B, men eksistensen af value-

præmien er blevet påvist af en lang række undersøgelser, hvilket understøtter inddragelsen af P/B.  

De seneste årtiers dårlige performance for value-aktier har imidlertid skabt tvivl om, hvorvidt value-

præmien fortsat eksisterer. Der er derfor ikke entydige empiriske belæg for inddragelsen af P/B, da 

nyere studier indikerer, at value-præmien er død.  

 

P/S 

Der foreligger ikke et økonomisk belæg for, at P/S kan forudsige den fremtidige udvikling i 

aktiekursen. Der foreligger imidlertid et empirisk belæg, som påviser en negativ sammenhæng 

mellem P/S og den fremtidige udvikling i aktiekursen. En mulig forklaring på dette er, at P/S 

potentielt er en proxy for virksomhedens popularitet. Virksomheder med høj P/S er populærere, 

hvorimod virksomhed med lav P/S ikke er populærere. Det vurderes i denne sammenhæng, at en 

mulig forklaring på P/S evne til at forudsige den fremtidige udvikling er, at det er lettere at overraske 

positivt, såfremt virksomheden er upopulær. Fraktilanalysen for P/S fremgår af tabel 21. 

 

Fraktil P/B Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 0,2 5 0 5 100,0% 0,0% Antal aktier 484 100,0%
5% 0,3 23 2 25 92,0% 8,0% Antal vindere 328 67,8%
10% 0,5 44 5 49 89,8% 10,2% Antal tabere 156 32,2%
25% 1,0 102 19 121 84,3% 15,7%
Bund 50% 2,2 185 57 242 76,4% 23,6% Adskillelsesevne 76,4%
Top 50% 2,2 143 99 242 59,1% 40,9% Benchmark 67,8%
75% 5,5 69 52 121 57,0% 43,0% Spread 8,7%
90% 15,5 23 26 49 46,9% 53,1%
95% 31,0 14 11 25 56,0% 44,0%
99% 89,9 3 2 5 60,0% 40,0%
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Tabel 21: Fraktilanalyse af P/S (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at jo lavere P/S,desto større er sandsynligheden for, at aktien karakteriseres 

som en vinder. Dette udtrykkes blandt andet ved, at den nederste halvdel er domineret af vindere, 

hvilket leder til, at parameterets adskillelsesevne er 79,5% og parameterets spread er 8,6%.  

 

Fraktilanalysen understøttes dermed af et empirisk belæg om en negativ sammenhæng mellem P/S 

og den fremtidige udvikling i aktiekursen. Der foreligger dog ikke et økonomisk belæg for 

parameteret.  

 

4.1.4 Delkonklusion 

Del 4.1 har haft til formål at identificere parametre, som har en evne til at adskille ekstreme 

vinderakter fra ekstreme taberaktier i perioden 2000-2017. Analysen er baseret på 512 ekstreme aktier 

fordelt på 349 vindere og 163 tabere. Antallet af ekstreme vinder- og taberaktier er ikke jævnt fordelt 

over perioden, hvilket reducerer graden af repræsentativitet. Eksempelvis er taberne i høj grad 

karakteriseret ud fra, hvad der definerede en taber i 2008. Der er imidlertid ingen bestemt industri, 

som vurderes at være overrepræsenteret i datasættet. Første trin i analysen bestod af en t-test og en z-

test, hvor 59 ud af analysens 140 parametre blev fundet signifikante. Dette blev suppleret af en test 

af Reinganums parametre, hvor tre af hans parametre blev fundet signifikante. De signifikante 

parametre er efterfølgende testet i en fraktilanalyse, som havde til formål at reducere antallet af 

parametre, inden strategierne implementeres. Derfor blev antallet af parametre reduceret, således at 

det kun var de parametre med de otte største spread, som blev inddraget i analysen. Det resulterede i, 

at følgende parametre inddrages: Aktiekursen, udestående aktier, toårig ændring i udestående aktier, 

treårig ændring i EVA, toårig ændring i markedsværdien, EPS, P/B og P/S.  Samtlige parametre er 

begrundet med et økonomisk- eller empirisk belæg med et formål om at reducere betydningen af data 

Fraktil P/S Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 0,04 5 0 5 100,0% 0,0% Antal aktier 419 100,0%
5% 0,1 18 3 21 85,7% 14,3% Antal vindere 297 70,9%
10% 0,1 38 4 42 90,5% 9,5% Antal tabere 122 29,1%
25% 0,4 90 15 105 85,7% 14,3%
Bund 50% 1,4 167 43 210 79,5% 20,5% Adskillelsesevne 79,5%
Top 50% 1,4 130 79 209 62,2% 37,8% Benchmark 70,9%
75% 6,5 62 43 105 59,0% 41,0% Spread 8,6%
90% 34,8 18 24 42 42,9% 57,1%
95% 120,0 10 11 21 47,6% 52,4%
99% 866,5 3 2 5 60,0% 40,0%
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mining bias. De otte parametre anvendes som købskriterier i analysens Del 4.2, som har til formål at 

implementere og analysere strategierne.  

 

4.2 Implementering af strategier  
Analysens Del 4.2 har til formål at udvikle tre investeringsstrategier. Strategierne udvikles med afsæt 

i resultaterne fundet i den komparative analyse fra analysens Del 4.1. Derfor vil strategierne inkludere 

købskriterier for aktiekurs, udestående aktier, ændring i udestående aktier, ændring i markedsværdi, 

ændring i EVA, EPS, P/B og P/S.  

 

Indledningsvist vil forudsætninger for implementering af strategierne blive introduceret. Dernæst 

præsenteres købskriterierne, hvorefter en strategi (8-screen) med samtlige købskriterier 

implementeres og analyseres i perioden fra 2003 til 2017 (in-sample). Herefter foretages en 

kombinationsanalyse for at fastlægge, hvilke kombinationer af de otte parametre, som er bedst til at 

adskille vinderne fra taberne. Formålet med denne analyse er at forbedre resultaterne fra 8-screen 

strategien. Dette leder til to nye strategier (4-screen-EVA og 4-screen-udestående), som ligeledes 

implementeres og analyseres i perioden fra 2003 til 2017 (in-sample).  Afslutningsvis sammenlignes 

investeringsstrategierne i perioden fra 2003 til 2017 (in-sample) og i perioden fra 2018 til 2020 (out-

of-sample). 

 

4.2.1 Forudsætninger for implementeringen af strategierne 

4.2.1.1 Nasdaq Composite Index vs. Nasdaq justeret 

Som nævnt i metodeafsnittet33 benyttes datasættet Nasdaq justeret ved implementeringen af 

strategierne. Datasættet inkluderer virksomheder, som var børsnoteret på Nasdaq Composite Index 

før d. 01.01.2011. Samtidig inkluderer datasættet kun virksomheder med en markedsværdi på mindst 

$20 mio. og virksomheder, som har tilgængeligt data for P/B. Kriterierne resulterede i, at det samlede 

antal af virksomheder i Nasdaq composite blev reduceret fra 3072 til 1391. Der vil blive refereret til 

dette datasæt som Nasdaq justeret.  

 

Foruden at blive anvendt i implementeringen af strategierne, benyttes Nasdaq justeret også som proxy 

for markedet i forbindelse med performancemåling af de enkelte investeringsstrategier. Det medfører 

                                                
33 Del 2.6.2.1 Datasæt 2, s. 24 
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blandt andet, at datasættet benyttes som proxy for markedet i både CAPM og tre-faktor modellen, 

hvorfor investeringsstrategierne vil blive målt direkte op mod Nasdaq justeret. Det blev vurderet at 

være mest retvisende at måle strategierne op mod et marked, som også er udsat for survivorship bias. 

Formålet med at benytte Nasdaq justeret som benchmark er dermed at reducere effekten af 

survivorship bias på afhandlingens resultater. Alternativet havde været at benytte samtlige 

virksomheder i Nasdaq Composite index som proxy for markedet. For at illustrere, hvilken forskel 

dette havde haft for resultaterne af undersøgelsen, er det akkumuleret afkast for Nasdaq justeret og 

Nasdaq Composite illustreret i figur 8. 

 
Figur 8: Sammenligning af afkast mellem Nasdaq composite index og Nasdaq justeret, som udgøres af 1391 

virksomheder på Nasdaq Composite Index. Afkastet i Nasdaq justeret er baseret på et ligevægtet afkast. (Kilde: Egen 
tilvirkning). 

 

Det fremgår af grafen, at en initial investering på $100 i Nasdaq Composite index primo 2003 ville 

vokse til $523 ultimo 2017, hvorimod en tilsvarende investering i Nasdaq justeret ville vokse til 

$2.606. Dette svarer til et årligt afkast på 12,5% for Nasdaq Composite index, hvorimod Nasdaq 

justeret opnår et årligt afkast på 23,8%. Dette er en forskel på 11,3%-point. Der opnås dermed en stor 

fordel ved kun at udvælge aktier fra Nasdaq justeret, hvilket er et resultat af survivorship bias.  
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Det ville derfor skabe et misvisende højt merafkast, såfremt strategierne blev målt op mod Nasdaq 

Composite index. Ved at måle strategierne op mod Nasdaq justeret vurderes strategiernes egentlige 

evne til at udvælge aktier, hvilket reducerer betydningen af survivorship bias.  

 

4.2.1.2 Performancemåling af strategierne 

Strategierne danner deres første købssignal på forskellige tidspunkter. Eksempelvis danner 4-screen-

udestående første købssignal i marts 2003, hvorimod 8-screen danner første købssignal i oktober 

2003. De enkelte strategier sammenlignes med markedet fra den dato, hvor de danner deres første 

købssignal.  Det medfører, at markedet performer forskelligt i analysens investeringsstrategier, da 

startdatoen for de enkelte investeringsstrategier kan variere.   

I forbindelse med performancemålingen af de enkelte investeringsstrategier, vil strategiens evne til 

at undgå at købe tabsgivende aktier vurderes. Vurderingen tager afsæt i en fraktilanalyse, som henter 

inspiration fra Reinganums artikel. Investeringsstrategiernes evne til at undgå at købe tabere vil 

sammenlignes med en strategi, hvor man køber samtlige aktier i Nasdaq justeret i begyndelsen af 

hvert år. Hensigten med denne strategi er at vise, hvordan afkastfordelingen ville have være uden at 

benytte en af afhandlingens investeringsstrategier, men i stedet have købt markedsporteføljen. Det er 

dermed en indikation på, hvor mange gevinst- og tabsgivende aktier, der overordnet eksisterer i 

datasættet Nasdaq justeret. Fordelingen af gevinst- og tabsgivende aktier i Nasdaq justeret fremgår af 

tabel 9. 

 

 
Figur 9: Fordelingen af gevinst- og tabsgivende aktier i nasdaq justeret, som ligger til grund for implementeringen. 
Dækker perioden 2003 til 2017. Tabellen vil fremadrettet blive kaldt benchmark-strategien (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Gevinstgivende 60,4% Ekstreme vindere 2,8%
Tabsgivende 39,6% Ekstreme tabere 1,2%

Tidspunkt Min 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Max
Køb+1 -92,5% -35,0% -20,5% -14,6% -7,0% 0,0% 7,2% 17,6% 27,5% 66,7% 21715,3%
Køb+2 -94,7% -46,3% -27,1% -19,0% -8,0% 0,7% 10,6% 24,2% 37,3% 84,7% 27243,8%
Køb+3 -96,0% -49,7% -29,9% -20,6% -8,0% 2,3% 14,7% 32,0% 48,7% 111,3% 22937,5%
Køb+4 -93,8% -51,6% -31,5% -21,8% -8,6% 3,1% 17,5% 38,8% 60,5% 141,4% 21153,4%
Køb+5 -99,6% -55,1% -35,1% -24,0% -9,5% 3,3% 19,3% 42,7% 68,4% 170,4% 18796,3%
Køb+6 -99,9% -61,7% -39,2% -27,5% -11,0% 3,2% 20,5% 46,7% 73,9% 189,7% 23315,3%
Køb+7 -100,0% -64,7% -41,9% -29,6% -12,1% 3,9% 23,3% 52,7% 85,2% 215,5% 23952,7%
Køb+8 -100,0% -67,7% -44,9% -32,2% -13,8% 3,2% 23,6% 55,9% 90,4% 244,6% 21232,8%
Køb+9 -100,0% -71,5% -48,5% -35,5% -15,1% 4,2% 26,8% 63,4% 103,0% 294,7% 18947,1%
Køb+10 -100,0% -76,6% -53,9% -38,9% -15,6% 5,5% 29,8% 68,5% 111,8% 301,6% 17522,4%
Køb+11 -100,0% -81,1% -58,8% -42,2% -15,9% 7,3% 34,6% 75,5% 122,2% 345,2% 10127,3%
Køb+12 -100,0% -82,5% -59,9% -42,8% -15,7% 9,2% 38,1% 83,3% 135,9% 378,4% 11749,9%
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Såfremt en aktie holdes i 12 måneder, giver 60,4% af datasættets aktier en positiv gevinst, hvorimod 

39,6% af aktierne er tabsgivende. Det fremgår derudover af tabellen, at den typiske aktie giver et 

gennemsnitlig årligt afkast på 9,2%. De 10% dårligst performende aktier giver et tab på mellem -

42,8% til -100%, hvorimod de 10% bedst performende aktier giver en gevinst på mellem 83,3% til 

11.749%. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er nogen aktier, som resulterer i et tab på 100%, 

da datasættet er udsat for survivorship bias. Tabet på 100% i tabellen skyldes, at afkastet på -99,99% 

er rundet ned til -100%. Fremadrettet vil tabel 9 blive brugt som sammenligningsgrundlag til at 

vurdere de enkelte strategiers evne til at købe vinderaktier og undgå at købe taberakter. Der vil i denne 

forbindelse blive refereret til benchmark-strategien.  

 

Samtlige strategier i analysen vurderes på baggrund af samme performancemål. Analysen af de 

enkelte strategier indledes med strategiens akkumulerede afkast målt op mod markedet og det 

risikojusteret marked34. Dernæst følger en vurdering af strategiens evne til at købe gevinstgivende 

aktier og undgå at købe tabsgivende aktier, hvilket måles op mod benchmark-strategien. Analyserne 

afsluttes med udvalgte performancemål, som benyttes som vurderingsgrundlag for, om den enkelte 

strategi har formået at skabe et risikojusteret merafkast. Merafkastet vurderes primært med afsæt i 

strategiens evne til at skabe et merafkast med afsæt i CAPM og tre-faktor modellen, samt om 

strategien har en højere SR end markedet.  

 

4.2.2.3 Købskriterier 

Den komparative analyse ledte til otte parametre, som var bedst til at adskille ekstreme vinder- fra 

taberaktier. Det blev erfaret, at købskriterier med afsæt i henholdsvis den 25- og 75-kvartil resulterede 

i køb af for få aktier, hvorfor valget i stedet faldt på medianen. Dette har ledt til følgende købskriterier 

- Købskriterie 1: Aktiekurs under $7 

- Købskriterie 2: Udestående aktier skal være over 18,5 mio. 

- Købskriterie 3: Toårig ændring i udestående aktier under 10% 

- Købskriterie 4: Treårig ændring i EVA skal være over -8% 

- Købskriterie 5: Toårig ændring i markedsværdi under -20% 

- Købskriterie 6: EPS skal over -0,09  

- Købskriterie 7: P/B skal være under 2,2 

                                                
34 Risikojusteret markedet er justeret for systematisk risiko med afsæt i CAPM 
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- Købskriterie 8: P/S skal være under 1,4 

 

Eftersom der er taget udgangspunkt i medianen for vinderaktierne, er købskriterierne ikke særligt 

strikse. Dette fremgår af tabel 22, der angiver det gennemsnitlige andel af aktier, som lever op til de 

enkelte købskriterier i årene fra 2003 til 2017.  

 

 
Tabel 22: Det procentvise antal aktier, der gennemsnitligt lever op til de enkelte kriterier i årene 2003-2017 (Kilde: Egen 
tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at de mest strikse købskriterier er en aktiekurs på under $7 samt en toårig 

ændring i markedsværdien på under -20%. I begge tilfælde lever omkring en femtedel af aktierne op 

til kravene. En stor del af aktierne lever dog op til købskriteriet for en lav aktiekurs og faldet i 

markedsværdien umiddelbart efter finanskrisen i 2008. Eksempelvis opfylder 61% af aktierne 

købskriteriet om et fald i markedsværdi på minimum 20% i 2009. Andelen af aktier, de enkelte 

parametre skiller fra, kan dermed variere markant fra år til år. I hele perioden er de mindst strikse 

kriterier, at ændringen i udestående aktier maksimalt må være 10% og EPS skal højere end -0,09. 

Begge kriterier vil dermed isoleret set ikke skille en stor andel af aktierne fra.  

 

Investeringsstrategierne rebalanceres månedligt og en aktie skal opfylde samtlige købskriterier i 

strategien på samme tid for at genere et købssignal. Købssignalerne for regnskabsmæssige data i form 

af EVA og EPS er forskudt med et kvartal. Såfremt aktien danner et købssignal, vil aktien købes og 

herefter holdes i minimum 12 måneder. Aktien beholdes længere end 12 måneder, såfremt den fortsat 

lever op til samtlige købskriterier efter 12 måneder. Den sælges dermed først, når den ikke længere 

lever op til købskriterierne. Først når aktien er solgt, tages der højde for nye købssignaler på samme 

Aktiekurs Udestående aktier Toårig ændring i udestående Treårig ændring i EVA Toårig ændring i markedsværdi EPS P/B P/S
<7 >18,5 △ < 10% △ > -8% △ < -20% > -0,09 < 2,2 < 1,4

2003 25% 32% 53% 17% 18% 52% 38% 28%
2004 18% 34% 53% 34% 6% 57% 32% 24%
2005 16% 37% 52% 38% 8% 60% 34% 26%
2006 14% 40% 54% 33% 13% 63% 35% 27%
2007 13% 43% 57% 32% 13% 64% 40% 30%
2008 24% 45% 62% 34% 40% 57% 57% 45%
2009 33% 46% 67% 43% 61% 59% 63% 53%
2010 26% 48% 68% 36% 31% 66% 59% 48%
2011 25% 50% 66% 40% 15% 67% 58% 47%
2012 27% 51% 71% 48% 21% 65% 60% 47%
2013 22% 52% 74% 61% 18% 66% 55% 41%
2014 17% 54% 72% 61% 10% 66% 51% 37%
2015 20% 55% 69% 56% 18% 64% 52% 38%
2016 22% 56% 72% 54% 28% 64% 54% 39%
2017 20% 57% 73% 53% 20% 61% 50% 35%

Samlet 21% 47% 64% 43% 21% 62% 49% 38%
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aktie. En mere dybdegående redegørelse for, hvornår aktierne købes, sælges eller beholdes fremgår 

af metodeafsnittet35. 

 

4.2.2 Implementering af 8-screen strategi  

Den første strategi, som testes, er en 8-screen strategi, hvor samtlige otte købskriterier skal være 

opfyldt på samme tid før et købssignal dannes. Strategien fører til 140 køb fordelt på 100 

virksomheder. Afkastet for investeringsstrategien samt antallet af aktier i porteføljen er illustreret i 

figur 10. 

 

 
Figur 10: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i 8-screen strategien.  

Afkastet er sammenholdt med markedsafkastet samt det risikojusteret markedsafkast, som er baseret på porteføljens 
beta (CAPM). Samtidig vises det antallet af aktier i porteføljen gennem analyseperioden. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Antallet af aktier i porteføljen er gennemsnitligt på 12, men antallet varierer i løbet af analyseperioden 

og opnår sit maksimum på 47 umiddelbart efter finanskrisen i 2008. Et faldende marked leder til flere 

købssignaler i 8-screen strategien, da en række af købskriterierne er bundet op på virksomhedernes 

markedsværdi. Eksempelvis vil et faldende marked lede til flere købssignaler for kriteriet om en lav 

                                                
35 Del 2.5.1 Implementering af strategierne, s. 19 
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aktiekurs, en negativ ændring i markedsværdi, en lav P/B og en lav P/S. Som nævnt tidligere, er en 

lav aktiekurs og en negativ ændring i markedsværdien generelt de mest strikse kriterier. Begge 

kriterier udskiller dog langt færre aktier i årene efter finanskrisen i 2008. 8-screen strategien har 

dermed en evne til at købe flere aktier, såfremt markedet generelt har oplevet store fald og er billigt 

prissat målt på P/B og P/S. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at der investeres samme 

beløb hver måned, hvorfor flere købssignaler ikke resulterer i et højere investeringsbeløb. 

Strategiernes evne til at øge antallet af aktier efter store fald, bidrager dermed ikke til et højere afkast. 

Alligevel har strategien vist sig at være yderst profitabel, da en initial investering på $100 i oktober 

2003 ville være blevet til $4.509 i slutningen af 2017, hvilket svarer til et afkast på 4.409%. Til 

sammenligning ville en tilsvarende investering i markedet have resulteret i et afkast på 1.311% eller 

1.648%, hvis der korrigeres for den systematiske risiko. Dermed slår strategien tilsyneladende 

markedet, når man inkorporerer den systematiske risiko baseret på CAPM.  

 

Forklaringen på 8-screen-strategiens gode performance, kan muligvis findes i dens evne til at undgå 

at købe tabsgivende aktier. Vurderingen af strategiens evne til at undgå tabsgivende aktier fremgår af 

tabel 23. 

 

 
Tabel 23: 8-screen strategiens evne til at købe vindere og undgå at købe tabere. Tabellen angiver udviklingen i afkastet 
de efterfølgende 12 måneder fra købstidspunktet. Tabellen angiver derudover afkastet på salgstidspunktet. Afkastene er 

inddelt i fraktiler. (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at 77,3% af de købte aktier skaber et positivt afkast, hvorimod de resterende 

22,7% er tabsgivende. Strategien er dermed væsentligt bedre til at undgå at købe tabsgivende aktier 

Gevinstgivende 77,3% Ekstreme vindere 4,6%
Tabsgivende 22,7% Ekstreme tabere 0,3%

Tidspunkt Min 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Max
Køb+1 -52,0% -36,3% -17,6% -14,1% -6,1% 1,7% 12,9% 26,6% 39,6% 55,2% 58,7%
Køb+2 -48,4% -35,5% -22,2% -13,4% -4,3% 5,4% 26,8% 46,2% 50,1% 84,9% 216,7%
Køb+3 -48,0% -35,8% -22,3% -15,5% -2,2% 10,0% 30,0% 53,6% 73,9% 144,5% 220,4%
Køb+4 -54,1% -43,7% -22,4% -18,0% -4,0% 13,1% 40,8% 66,4% 81,1% 225,2% 675,0%
Køb+5 -39,8% -33,8% -25,6% -15,9% -2,6% 16,8% 45,7% 78,3% 120,1% 228,4% 879,2%
Køb+6 -62,9% -39,3% -25,3% -19,1% -1,5% 19,4% 57,9% 89,9% 140,5% 409,3% 1287,5%
Køb+7 -77,5% -48,3% -29,0% -23,6% 1,0% 23,6% 57,9% 102,8% 142,2% 453,0% 1133,3%
Køb+8 -79,6% -56,8% -29,0% -19,6% -1,5% 27,4% 62,2% 105,2% 158,5% 453,3% 1341,7%
Køb+9 -77,8% -46,0% -25,7% -18,8% -1,2% 23,4% 68,9% 119,8% 167,6% 405,3% 979,2%
Køb+10 -83,4% -54,2% -27,6% -19,3% -2,2% 28,5% 73,6% 135,5% 182,0% 489,8% 837,5%
Køb+11 -92,7% -65,2% -28,5% -22,5% 1,5% 25,1% 74,3% 135,5% 199,4% 472,8% 1000,0%
Køb+12 -92,8% -63,4% -27,7% -20,3% 3,1% 32,9% 77,9% 159,8% 197,3% 607,5% 862,5%
Salg -92,8% -63,4% -25,3% -18,1% 3,0% 35,1% 77,9% 157,9% 197,0% 599,2% 862,5%
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sammenlignet med benchmark-strategien36, hvor 39,6% af de købte aktier er tabsgivende. Samtidig 

kan 4,6% af strategiens køb karakteriseres som ekstreme vinderaktier, da de er steget mindst 200%. 

De 10% bedst performende aktier har skabt et afkast på 157,9% (benchmark: 83,3%), hvorimod de 

10% dårligst performende aktier har resulteret i et afkast på -18,1% (benchmark: -42,8%). Strategien 

har dermed en væsentligt bedre evne til at undgå at købe taberaktier sammenlignet med benchmark-

strategien. Samtidig opnår strategiens bedst performende aktier et højere afkast end benchmark-

strategien.   

 

Performancemålingen af strategien afsluttes med afsæt i en række væsentlige performancemål for 

strategien, som fremgår af tabel 24. 

 

 
Tabel 24: Nøgletal for 8-screen strategi. CAPM og tre-faktor modellen er baseret på månedlige datapunkter i perioden 

fra 2003 til 2017. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, hvorimod den risikofrie rente, SMB og HML er 
hentet fra French databibliotek (2021). Der benyttes et 5% signifikansniveau til at vurdere om strategiens merafkast og 

eksponering overfor SMB og HML er signifikant. Signifikante værdier er markeret med en ”*” (Kilde: Egen 
tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at 8-screen strategien opnår et positivt alpha på 8,7% med afsæt i CAPM og 

et alpha på 10,5% med afsæt i tre-faktor modellen. Merafkastet er imidlertid ikke signifikant. 

Porteføljen har en eksponering overfor value-effekten, da HML-faktoren er positiv og signifikant 

forskellig fra nul. Eksponeringen over for SMB er positiv, men ikke signifikant, hvorfor strategien 

ikke har en signifikant eksponering overfor størrelses-effekten. Eksponeringen overfor value-

selskaber stemmer overens med købskriterierne for P/B og P/S, hvor især P/B er et udbredt parameter 

til at klassificere value- og vækst-selskaber.  

 

                                                
36 Benchmark strategien er baseret på køb af alle aktier på markedet i begyndelsen af hvert år jf. Del 4.2.1.2, s. 75  

CAPM FF3 8-screen Marked
Alpha 8,7% 10,5% Arimetrisk gns. 31,1% 20,5%
T-stat 1,56 1,88 Geometrisk gns. 30,8% 20,5%
Mkt 1,10 0,98 Standardafvigelse 28,3% 18,2%
SMB 0,19 Max drawdown 50,1% 48,4%
HML   0,51*
R^2 0,50 0,52 Sharpe ratio 1,06 1,06
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Trods 8-screen strategien opnår et positivt merafkast og tilsyneladende performer bedre end 

markedet, er SR ikke højere for 8-screen strategien sammenholdt med markedet. Derfor performer 8-

screen strategien kun bedre, såfremt man udelukkende vurderer strategien med afsæt i den 

systematiske risiko. Dette er en indikation på, at den idiosynkratiske risiko ikke er bortdiversificeret 

i 8-screen strategien, hvorfor porteføljen ikke er veldiversificeret. Som nævnt i teoriafsnittet37, skal 

en portefølje indeholde 20-30 aktier for at bortdiversificere den idiosynkratiske risiko. 8-screen 

strategien består gennemsnitligt kun af 12 aktier, hvorfor porteføljen ikke er veldiversificeret og 

strategien er dermed eksponeret overfor idiosynkratisk risiko, som ikke belønnes med en 

risikopræmie.  Derfor slår strategien ikke markedet ved inddragelse af både den idiosynkratiske og 

systematiske risiko. 

 

Det kan konkluderes, at 8-screen strategien leverer et positivt merafkast (dog ikke signifikant) med 

afsæt i både CAPM og tre-faktor modellen. Strategien er ikke i stand til at levere en højere SR end 

markedet, hvorfor det vurderes, at strategien ikke er i stand til at slå markedet. Konklusionen danner 

grundlag for at videreudvikle strategien med et ønske om at levere et signifikant merafkast og en 

højere SR end markedets.  Derfor forsøges strategien videreudviklet i næste afsnit, hvor forskellige 

kombinationer af strategien analyseres.  

 

4.2.3 Kombinationer af investeringsstrategien 

8-screen strategien formår ikke at slå markedet. En mulig forklaring på dette er, at strategien ikke 

bortdiversificerer den idiosynkratiske risiko grundet et for lavt antal af købssignaler i strategien. Dette 

danner grundlaget for at udvikle en ny investeringsstrategi med mindre strikse købskriterier. Derfor 

har dette afsnit til formål at reducere antallet af købskriterier fra otte til fire. Antallet af købskriterier 

reduceres dermed til samme antal, som Reinganum benytter i hans 4-screen strategi. Det ville være 

oplagt at anvende de fire parametre med det største spread fra fraktilanalysen, da disse parametre som 

udgangspunkt burde være bedst til at adskille ekstreme vindere fra tabere. Udfordringen er, at de fire 

parametre med højest spread nødvendigvis ikke er den kombination af parametre, som er bedst til at 

adskille vinderne fra taberne. I stedet foretages en analyse af samtlige mulige kombinationer af en 4-

screen strategi baseret på analysens otte parametre. Derved tages der højde for korrelationen mellem 

parametrene, hvilket bidrager til at finde den strategi, som er bedst til at adskille vinderne fra taberne. 

                                                
37 Del 3.1.1.2 CAPM, s. 30 
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Dette medfører, at der sammenlagt beregnes 70 forskellige kombinationer af strategien, hvilket 

fremgår af beregningen herunder:  

 

𝐾�,� =
𝑛!

𝑟! ∗ (𝑛 − 𝑟)! =
8!

4! ∗ (8 − 4)! = 70 

 

Kombinationsanalysen er baseret på en decilanalyse, hvor vinderne og taberne tildeles en score på 

mellem 1 til 10 for hvert parameter afhængig af, hvilken decil aktien befinder sig i. Det afhænger af 

det enkelte parameter, hvorvidt 10 uddeles til det laveste decil eller det højeste decil. Årsagen til dette 

er, at en række af købskriterierne er baseret på, at parameteret skal være under et bestemt niveau. I 

disse tilfælde er det dermed de laveste værdier af parameteret, som er bedst til at adskille en ekstrem 

vinderaktie fra en ekstrem taberaktie. Modsat er andre købskriterier baseret på, at parameteret skal 

være over et bestemt kriterie. I disse tilfælde er det dermed de højeste værdier af parameteret, som er 

bedst til at adskille en ekstrem vinder fra en ekstrem taber. En score på 10 tildeles til det decil, som 

er bedst til at adskille de ekstreme vindere- fra tabere. En aktie vil dermed opnå en høj score såfremt, 

aktiekursen er lav, den toårig ændring i udestående aktier er lav, den toårige ændring i markedsværdi 

er lav, P/B er lav, P/S er lav, antallet af udestående aktier er høj, den treårige ændring i EVA er høj, 

EPS er høj. Eksempelvis tildeles en score på 10 til aktier i det nederste decil for den toårige ændring 

i markedsværdi, hvilket er illustreret i tabel 25 (TV). Modsat tildeles en score på 10 til aktier i det 

øverste decil for den treårige ændring i EVA, hvilket er illustreret i tabel 25 (TH).  

 

 
Tabel 25: Kombinationsanalyse. Til venstre: Toårig ændring i markedsværdi. Til højre: Treårig ændring i EVA (Kilde: 

Egen tilvirkning). 
 

Hver aktie tildeles dermed en score for hvert parameter på en score fra 1 til 10. Formålet med analysen 

er at identificere de fire parametre, som i kombination har den bedste evne til at tildele en høj score 

Decil Toårig ændring i markedsværdi Score Decil Treårig ændring i EVA Score
10% -81% 10 10% -968% 1
20% -67% 9 20% -272% 2
30% -54% 8 30% -113% 3
40% -40% 7 40% -57% 4
50% -20% 6 50% -8% 5
60% 2% 5 60% 16% 6
70% 45% 4 70% 40% 7
80% 118% 3 80% 78% 8
90% 281% 2 90% 125% 9
100% 354053% 1 100% 7994% 10
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til vinderne og en lav score til taberne. Dette udføres ved at beregne en gennemsnitsscore for hver 

aktie for hver kombination af strategien. Det medfører, at den enkelte akties tildeles 70 forskellige 

scorer, da analysen inkluderer 70 kombinationer. Den enkelte kombinations evne til at adskille 

ekstreme vinder- fra taberaktier vurderes på baggrund af en fraktilanalyse. Analysen er tilsvarende 

analysen fra metodeafsnittet38. Det medfører, at strategiens evne til at placere vinderne over medianen 

sammenlignes med et benchmark, hvor benchmarket er baseret på den egentlige fordeling af ekstreme 

vinder- og taberaktier. Tabel 26 angiver et eksempel på, hvordan kombinationen bestående af 

aktiekurs, udestående aktie, ændring i EVA og ændring i markedsværdi er vurderet. 

 

 
Tabel 26: Kombinationsanalyse af aktiekurs, udestående aktier, ændring i EVA og ændring i markedsværdi (Kilde: 

Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at kombinationen har et spread på 19,5%. Dette kommer til udtryk ved, at 

92,3% af aktierne med en høj score (over 5,67) er karakteriseret som vindere, hvorimod 7,7% af 

aktierne er karakteriseret som tabere. Til sammenligning består datasættet af 72,8% vindere, hvorfor 

strategien har en evne til at klassificere 19,5%-point flere vindere i øverste halvdel sammenlignet 

med den egentlig fordeling af vindere.  Forskellen på 19,5% er dermed denne kombinations spread. 

Analysen er gentaget på samtlige 70 kombinationer, hvorefter vurderingen af de enkelte 

kombinationer er baseret på størrelsen af kombinationens spread. Samtlige spread for de forskellige 

kombinationer af strategierne fremgår af bilag 8.  

 

Det fremgår af bilag 8, at de to bedste kombinationer af strategierne har nøjagtigt samme spread, 

hvorfor de er lige gode til at adskille ekstreme vindere fra tabere. De to bedste strategier deler tre ud 

                                                
38 Del 4.1.3 Trin 2 – Fraktilanalyse, s. 62 

Fraktil Score Vindere Tabere Total % Vindere % Tabere # %
1% 1,33 2 6 8 25,0% 75,0% Antal aktier 404 100,0%
5% 2,50 3 19 22 13,6% 86,4% Antal vindere 294 72,8%
10% 3,00 13 31 44 29,5% 70,5% Antal tabere 110 14,2%
25% 4,19 40 61 101 39,6% 60,4%
Bund 50% 5,67 115 95 210 54,8% 45,2% Adskillelsesevne 92,3%
Top 50% 5,67 179 15 194 92,3% 7,7% Benchmark 72,8%
75% 7,00 105 9 114 92,1% 7,9% Spread 19,5%
90% 8,00 52 3 55 94,5% 5,5%
95% 8,95 19 2 21 90,5% 9,5%
99% 9,67 8 0 8 100,0% 0,0%
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af fire købskriterier og strategierne adskiller sig derfor udelukkende fra hinanden på det sidste 

købskriterie.  

Den første kombination blev illustreret i tabel 26 og inkluderer parametrene aktiekurs, udestående 

aktie, toårig ændring i markedsværdi og treårig ændring i EVA. Strategien vil fremadrettet blive kaldt 

4-screen-EVA. Den anden kombination af købskriterier består af aktiekurs, udestående aktie, toårig 

ændring i markedsværdi og toårig ændring i udestående aktier. Strategien vil fremadrettet blive kaldt 

4-screen-udestående. Begge strategier opnår et spread på 19,5%. Til sammenligning har 8-screen 

strategi et spread på 16,8%, hvorfor begge kombinationer baseret på denne analyse har en bedre evne 

til at adskille vinderaktier fra taberakter trods et lavere antal af parametre.  

 

Det kommende afsnit har til formål at implementere begge strategier for at vurdere om 

kombinationsanalysen har forbedret strategiernes evne til at opnå et højere risikojusteret merafkast.  

 

4.2.4 Implementering af 4-screen-EVA 

Den første 4-screen strategi, som testes, er 4-screen-EVA. Strategiens købskriterier består af følgende 

- Købskriterie 1: Aktiekurs under $7 

- Købskriterie 2: Udestående aktier skal være over 18,5 mio. 

- Købskriterie 3: Toårig ændring i markedsværdi < -20% 

- Købskriterie 4: Treårig ændring i EVA skal være over -8% 

 

Strategien fører til 539 køb fordelt på 323 virksomheder. Afkastet for investeringsstrategien samt 

antallet af aktier i porteføljen er illustreret i figur 11. 

 



 

 

84 

 
Figur 11: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i 4-screen-EVA. Afkastet er 

sammenholdt med markedsafkastet samt det risikojusteret markedsafkast, som er baseret på porteføljens beta (CAPM).  
Samtidig vises antallet af aktier i porteføljen gennem analyseperioden. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Tilsvarende 8-screen strategien leder et faldende marked til flere købssignaler i 4-screen-EVA. Det 

skyldes, at strategien fortsat indeholder købskriterier, som er bundet op på ændringen i 

virksomhedens markedsværdi. Strategien har et gennemsnitligt antal af aktier i porteføljen på 43, 

hvilket er væsentligt højere end 8-screen strategiens gennemsnit på 12. Dette indikerer, at strategien 

i mindre grad er udsat for idiosynkratisk risiko sammenlignet med 8-screen strategien. Antallet af 

aktier varierer imidlertid markant gennem perioden, hvorfor der kan være bestemte perioder af 

strategien, hvor den idiosynkratiske risiko ikke er elimineret. Eksempelvis inkluderer strategien under 

20 aktier i 2003, 2004, 2005, 2007 og 2011, hvorfor det forventes, at den idiosynkratiske risiko ikke 

er bortdiversificeret i disse perioder.  

 

En initial investering på $100 primo juli 2003 resulterer i en formue $8.254 i ultimo 2017. Dette 

sammenholdes med en tilsvarende investering i det risikojusteret marked, hvilket resulterer i en 

formue på $3.505 i slutningen af 2017. Strategiens imponerende afkast kan imidlertid ikke forklares 

med afsæt i strategiens evne til at købe vindere og undgå at købe tabere. Vurderingen af denne evne 

er illustreret i tabel 26. 
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Tabel 26: 4-screen-EVA strategiens evne til at købe vindere og undgå at købe tabere. Tabellen angiver udviklingen i 
afkastet de efterfølgende 12 måneder fra købstidspunktet. Tabellen angiver derudover afkastet på salgstidspunktet. 

Afkastene er inddelt i fraktiler. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at 72% af de købte aktier skaber et positivt afkast, hvorimod de resterende 

28% er tabsgivende. Strategien er dermed en bedre til at undgå at købe tabsgivende aktier 

sammenlignet med benchmark-strategien på 39,6%39. Strategien er imidlertid dårligere til at undgå 

tabsgivende aktier sammenlignet med 8-screen strategien (20,9%). Den samme tendens gør sig 

gældende for henholdsvis den nederste- og øverste decil, hvor 4-screen (EVA) er bedre end 

benchmark-strategien, men dårligere end 8-screen strategien. Strategien formår dog alligevel at skabe 

et højere afkast end 8-screen strategien. Strategiens afkast bør altid holdes op mod risikoen i 

strategien, hvorfor tabel 27 angiver en række risikojusteret performancemål for 4-screen-EVA 

sammenholdt med markedet for samme periode.  

 

 
Tabel 27: Nøgletal for 4-screen strategi (EVA). CAPM og tre-faktor modellen er baseret på månedlige datapunkter i 
perioden fra 2003 til 2017. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, hvorimod den risikofrie rente, SMB og 

                                                
39 Benchmark strategien er baseret på køb af samtlige aktier på markedet jf. Del 4.2.1.2, s. 75 

Gevinstgivende 72,0% Ekstreme vindere 4,8%
Tabsgivende 28,0% Ekstreme tabere 0,5%

Tidspunkt Min 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Max
Køb+1 -60,7% -48,6% -28,7% -21,8% -8,7% 1,3% 11,2% 24,1% 34,2% 52,1% 143,4%
Køb+2 -80,5% -54,1% -36,0% -28,2% -11,3% 2,8% 20,0% 36,3% 50,4% 77,7% 172,7%
Køb+3 -83,8% -64,6% -41,3% -29,8% -11,4% 4,5% 24,3% 46,3% 63,8% 122,4% 202,0%
Køb+4 -89,4% -69,5% -44,3% -31,5% -12,4% 6,7% 32,4% 63,1% 84,0% 174,9% 312,1%
Køb+5 -88,5% -70,6% -45,6% -33,0% -10,8% 8,5% 39,1% 72,3% 107,2% 207,8% 442,8%
Køb+6 -88,7% -75,6% -45,6% -29,2% -10,0% 12,6% 45,2% 83,9% 125,2% 224,4% 616,2%
Køb+7 -93,4% -75,4% -47,6% -30,4% -10,7% 15,2% 48,0% 98,3% 139,1% 294,8% 595,7%
Køb+8 -89,4% -77,5% -48,3% -32,9% -8,5% 16,4% 53,1% 104,7% 155,7% 289,8% 606,4%
Køb+9 -91,6% -72,6% -50,7% -35,1% -10,6% 20,3% 63,5% 119,9% 174,4% 295,5% 585,5%
Køb+10 -94,2% -74,7% -54,0% -35,7% -8,8% 22,2% 66,9% 131,3% 175,1% 349,2% 525,8%
Køb+11 -92,8% -78,2% -56,0% -39,1% -8,6% 23,8% 72,9% 148,0% 199,1% 374,0% 598,9%
Køb+12 -93,5% -76,7% -54,4% -37,1% -10,4% 26,0% 81,7% 153,5% 199,9% 417,5% 731,7%
Salg -92,4% -72,6% -46,6% -30,5% -4,9% 31,6% 82,0% 150,6% 198,6% 386,1% 731,7%

CAPM FF3 4-screen-EVA Marked
Alpha 6,9% 8,0% Arimetrisk gns. 34,3% 22,1%
T-stat 1,89   2,18* Geometrisk gns. 35,6% 22,5%
Mkt 1,25 1,17 Standardafvigelse 26,4% 18,3%
SMB   0,30* Max drawdown 52,6% 48,4%
HML 0,02
R^2 0,75 0,76 Sharpe ratio 1,25 1,14
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HML er hentet fra French databibliotek (2021). Der benyttes et 5% signifikansniveau til at vurdere om strategiens 
merafkast og eksponering overfor SMB og HML er signifikant. Signifikante værdier er markeret med en ”*” (Kilde: 

Egen tilvirkning) 

 

Strategien formår at skabe et merafkast med afsæt i CAPM og tre-faktor modellen. Det er kun 

merafkastet i tre-faktor modellen, som er signifikant forskellig fra nul. Det vurderes på denne 

baggrund, at strategien har skabt et merafkast ved eksponering over for den systematisk risiko for 

markedet, størrelses-effekten og value-effekten. Strategien har en signifikant eksponering over for 

SMB, hvorfor strategien har en tendens til at købe mindre selskaber. Dette er i overensstemmelse 

med købskriteriet om en lav aktiekurs samt en negativ ændring i markedsværdien. Det er vigtigt at 

understrege, at en lav aktiekurs ikke er ensbetydende med, at virksomheden er lille, da aktiekursen 

altid bør sammenholdes med antallet af udestående aktie. En lav aktiekurs er dog ofte forbundet med 

selskaber med lav markedsværdi. I modsætning til 8-screen strategien er value-faktoren ikke er 

signifikant forskellig fra nul i 4-screen-EVA. Strategien har dermed hverken en signifikant 

eksponering mod value- eller vækst-selskaber.  

 

Endeligt har strategien har en højere SR end markedet i samme periode. Det kan derfor konkluderes, 

at strategien både slår markedet baseret på tre-faktor modellen og SR, hvorfor det vurderes, at 

strategien har skabt et risikojusteret merafkast i perioden fra 2003 til 2017.  

 

4.2.5 Implementering af 4-screen-udestående 

Den anden 4-screen strategi, som testes, er 4-screen-udestående. Strategien består af følgende 

købskriterier.  

- Købskriterie 1: Aktiekurs under $7 

- Købskriterie 2: Udestående aktier skal være over 18,5 mio. 

- Købskriterie 3: Toårig ændring i markedsværdi < -20% 

- Købskriterie 4: Toårig ændring i udestående aktier < 10% 

 

Strategien danner sit første købssignal i marts 2003 og leder til 801 køb fordelt på 369 virksomheder. 

Det er dermed den strategi, som indtil videre har resultereret i flest købte aktier. Afkastet for 

investeringsstrategien samt antallet af aktier i porteføljen er illustreret i figur 12. 
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Figur 12: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i 4-screen-udestående. Afkastet er 

sammenholdt med markedsafkastet samt det risikojusteret markedsafkast, som er baseret på porteføljens beta (CAPM).  
Samtidig vises det antallet af aktier i porteføljen gennem analyseperioden. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Antallet af aktier i porteføljen er gennemsnitligt på 64, men antallet varierer i løbet af 

analyseperioden. Fordelen ved det høje antal af aktier er, at der en større sandsynlighed for, at den 

idiosynkratiske risiko er elimineret. Det høje antal af aktier leder imidlertid til øgede 

transaktionsomkostninger, hvilket ville reducere investeringsstrategiens afkast i praksis. 

 

En initial investering på $100 i marts 2003 resulterer i en samlet formue på $11.682 i slutningen af 

2017. Til sammenligning ville en tilsvarende investering i markedet resultere i en samlet formue på 

$5.007, såfremt der korrigeres for den systematiske risiko. Grafen indikerer dermed, at strategien slår 

markedet ved performancemåling baseret på CAPM.  

 

Strategiens evne til at undgå at købe tabsgivende aktier, er en af de primære forklaringer på strategiens 

gode performance. Vurderingen af strategiens evne til at købe gevinstgivende og undgå tabsgivende 

aktier fremgår af tabel 28. 
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Tabel 28: 4-screen-udestående strategiens evne til at købe vindere og undgå at købe tabere. Tabellen angiver 

udviklingen i afkastet de efterfølgende 12 måneder fra købstidspunktet. Tabellen angiver derudover afkastet på 
salgstidspunktet. Afkastene er inddelt i fraktiler. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabellen, at 75,6% af de købte aktier skaber et positivt afkast, hvorimod de resterende 

24,4% er tabsgivende. Strategien er dermed bedre til at undgå at købe tabsgivende aktier 

sammenlignet med benchmark-strategien40. Samtidig kan 7,6% af strategiens købte aktier, 

karakteriseres som en ekstrem vinderaktie og kun 0,1% af strategiens købte aktier som en ekstrem 

taberaktie. Strategien er dermed væsentlig bedre til at identificere vinderaktier sammenlignet med de 

øvrige strategier. Den øverste decil har skabt et afkast på 177,4% (benchmark: 83,3%), hvorimod den 

nederste decil har resulteret i tab på 25,2% (benchmark: 42,8%). Med andre ord, performer strategiens 

yderste deciler bedre end benchmark-strategien.  

 

Afslutningsvist vurderes strategien med afsæt i en række risikojusteret performancemål, som fremgår 

af tabel 29.  

 

                                                
40 Benchmark strategien er baseret på køb af alle aktier på markedet I begyndelsen af hvert år jf. Del 4.2.1.2, s. 75 

Gevinstgivende 75,6% Ekstreme vindere 7,6%
Tabsgivende 24,4% Ekstreme tabere 0,1%

Tidspunkt Min 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Max
Køb+1 -74,1% -43,2% -26,5% -18,3% -7,6% 1,1% 10,7% 23,1% 34,1% 56,7% 117,1%
Køb+2 -79,6% -48,0% -29,7% -24,0% -9,0% 3,1% 19,1% 39,9% 54,5% 92,9% 178,6%
Køb+3 -83,8% -59,4% -37,1% -29,0% -11,5% 4,6% 26,0% 52,7% 68,4% 143,2% 311,1%
Køb+4 -89,4% -67,1% -43,0% -31,6% -13,7% 7,1% 32,7% 68,1% 96,4% 184,1% 1933,3%
Køb+5 -88,5% -72,5% -46,2% -32,1% -10,9% 9,8% 42,2% 80,0% 135,2% 202,6% 1534,7%
Køb+6 -88,7% -75,8% -44,9% -31,1% -8,7% 15,3% 48,5% 96,5% 146,4% 252,8% 2011,1%
Køb+7 -93,4% -76,1% -46,7% -32,4% -10,6% 17,4% 53,1% 107,1% 159,0% 318,6% 1797,2%
Køb+8 -92,9% -76,0% -49,7% -35,7% -7,6% 17,7% 61,2% 125,8% 174,0% 324,5% 1516,7%
Køb+9 -95,8% -76,4% -50,5% -35,0% -7,3% 24,1% 67,4% 139,3% 224,1% 394,6% 1316,7%
Køb+10 -95,8% -75,6% -48,8% -33,1% -8,6% 26,6% 76,8% 149,7% 223,7% 418,7% 1366,7%
Køb+11 -94,4% -78,7% -47,7% -34,9% -8,3% 26,5% 80,0% 164,0% 266,1% 454,8% 1462,5%
Køb+12 -93,5% -80,8% -51,3% -33,6% -8,7% 29,1% 82,2% 169,5% 261,7% 502,6% 1290,3%
Salg -87,8% -71,4% -42,6% -25,2% 1,8% 35,5% 84,3% 177,4% 256,3% 500,7% 1290,3%
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Tabel 29: Nøgletal for 4-screen strategi (udestående aktier). CAPM og tre-faktor modellen er baseret på månedlige 
datapunkter i perioden fra 2003 til 2017. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, hvorimod den risikofrie 

rente, SMB og HML er hentet fra French databibliotek (2021). Der benyttes et 5% signifikansniveau til at vurdere om 
strategiens merafkast og eksponering overfor SMB og HML er signifikant. Signifikante værdier er markeret med en ”*” 

(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af tabellen, at strategien opnår et merafkast på 6,4% med afsæt i CAPM og et merafkast 

på 7,6% med afsæt i tre-faktor modellen. Begge merafkast er signifikant forskellige fra nul, hvorfor 

strategien slår markedet målt på systematisk risiko. Porteføljen har en eksponering overfor value-

selskaber, da HML-faktoren er positiv og signifikant. Eksponeringen overfor value-selskaber 

medvirker til, at merafkastet er højere med afsæt i tre-faktor modellen, da value-selskaber generelt 

har performet dårligere end vækst aktier i den analyserede periode41.  Eksponeringen over for SMB 

er ligeledes positiv, men ikke signifikant. Uanset om man vurderer strategien baseret på systematisk 

risiko eller standardafvigelsen, formår strategien at slå markedet. Dette kommer til udtryk ved, at 

strategien skaber et signifikant merafkast i CAPM og tre-faktormodellen og samtidig har en højere 

SR end markedet. Strategiens merafkast kan dermed hverken forklares af større risikoeksponering 

målt på systematisk risiko eller standardafvigelse.  

 

Det kan konkluderes, at 4-screen-udestående opnår et signifikant merafkast med afsæt i både CAPM 

og tre-faktor modellen. Samtidig formår strategien at slå markedet baseret på SR. Det kan derfor 

konkluderes, at strategien har en evne til at slå markedet i den analyseret periode. Det er dog vigtigt 

at understrege, at der ikke tages højde for øget transaktionsomkostninger, hvilket belyses yderligere 

i afhandlingens diskussion42. 

 

                                                
41 Del 3.2.2 P/B, s. 53 
42 Del 5.4 Transaktionsomkostninger, s. 116 

CAPM FF3 4-screen-udestående Marked
Alpha 6,4% 7,6% Arimetrisk gns. 35,7% 24,0%
T-stat   2,07*   2,44* Geometrisk gns. 37,8% 24,7%
Mkt 1,23 1,16 Standardafvigelse 25,6% 18,6%
SMB 0,19 Max drawdown 53,3% 48,4%
HML   0,22*
R^2 0,81 0,81 Sharpe ratio 1,35 1,23
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4.2.6 Sammenligning af strategierne  

Dette afsnit har til formål at sammenligne de foreløbige strategier for at danne et bedre overblik over 

de enkelte strategiers performance ift. hinanden i analyseperioden. Sammenligningen tager 

udgangspunkt i samme performancemål, som blev benyttet til at vurdere de enkelte strategier. Der 

tilføjes derudover nye former for analyser i afsnittet, hvilket har til formål at nuancere 

sammenligningen af strategierne. Indledningsvist sammenlignes strategierne i perioden fra 2003 til 

2017 (in-sample). Herefter sammenlignes strategiernes performance i perioden fra 2018 til 2020 (out-

of-sample).  

 

4.2.6.1 In-sample (2003-2017) 

Dette afsnit har til formål at sammenligne strategierne performance in-sample i perioden fra 2003 til 

2017. Det er vigtigt at understrege, at strategierne danner deres første købssignaler på forskellige 

tidspunkter. Eksempelvis danner 8-screen sit første købssignal i oktober 2003, hvorimod 4-screen-

udestående danner første købssignal fem måneder forinden i marts 2003. Det medfører, at 4-screen-

udestående har en fordel, da strategien tidligere har en eksponering over for markedet og dermed har 

længere tid til at opnå et højere afkast. Alternativet havde været at sammenligne strategierne fra den 

dato, hvor samtlige strategier har foretaget et køb. Det blev dog vurderet, at strategierne havde 

mulighed for at danne købssignaler fra samme startdato, hvorfor de pågældende strategier selv har 

indflydelse på, hvornår de ”timer” at gå ind i markedet. Strategierne akkumuleret afkast i perioden 

fra 2003 til 2017 fremgår af figur 13. 



 

 

91 

 
Figur 13: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i henholdsvis 8-screen, 4-screen-

EVA, 4-screen-udestående i perioden fra 2003 til 2017. Afkastet er sammenholdt med markedsafkastet baseret på 
Nasdaq justeret. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Som nævnt tidligere opnår samtlige strategier højere afkast end markedet. Det højeste afkast opnås 

ved at investere i 4-screen-udestående, som resulterer i en slutformue på $11.682 svarende til et 

afkast, som er 4,5 gange højere end afkastet foretaget ved at investere i markedsporteføljen. 4-screen-

udestående er samtidig den eneste strategi, som ikke befinder sig under afkastet for 

markedsporteføljen i løbet af analyseperioden. Det er dog vigtigt at understrege, at både 8-screen og 

4-screen-EVA danner købssignaler senere end 4-screen-udestående, hvorfor de har en ulempe i 

forhold til markedet og 4-screen-udestående. Det kan være misvisende udelukkende at fokusere på 

strategiernes afkast, hvorfor afkastet altid bør måles op mod strategiens risiko. Performancemålene 

for de forskelle strategier er opsummeret i tabel 30. 
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Tabel 30: Nøgletal for henholdsvis 8-screen, 4-screen-EVA og 4-screen-udestående. CAPM og tre-faktor modellen er 

baseret på månedlige datapunkter i perioden fra 2003 til 2017. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, 
hvorimod den risikofrie rente, SMB og HML er hentet fra French databibliotek (2021). Der benyttes et 5% 

signifikansniveau til at vurdere om strategiens merafkast og eksponering overfor SMB og HML er signifikant. 
Signifikante værdier er markeret med en ”*”. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Tabellen angiver samme performancemål, som er gennemgået under analysen af de enkelte strategier. 

Det kan overordnet konkluderes, at samtlige strategier er mere risikofyldte end markedet, hvilket 

kommer til udtryk ved højere standardafvigelse, højere drawdown samt at markedsbeta er over én i 

CAPM. Trods dette, er den systematiske risiko i CAPM ikke tilstrækkelig til at forklare merafkastet 

i strategierne, da samtlige strategier har et positivt alpha. Det er imidlertid kun merafkastet i 4-screen-

udestående, som er signifikant forskellig fra nul.  

 

Såfremt man i stedet tager afsæt i tre-faktor modellen har samtlige modeller en eksponering over for 

SMB- og HML-faktoren, hvorfor strategierne er kendetegnet ved at have en overvægt af mindre 

selskaber og value-selskaber. Som nævnt i teoriafsnittet43, kan der argumenteres for, at investorerne 

kræver en præmie for konkursrisiko for både mindre selskaber og value-selskaber. Denne præmie er 

dog ikke tilstrækkelig til at forklare strategiernes merafkast, da samtlige strategier fortsat opnår et 

                                                
43 Del 3.2.2 P/B, s. 53 

8-screen 4-screen-EVA 4-screen-udestående Marked
Arimetrisk gns. 31,1% 34,3% 35,7% 23,8%
Geometrisk gns. 30,8% 35,6% 37,8% 24,4%
Standardafvigelse 28,3% 26,4% 25,6% 18,6%
Max drawdown 50,1% 52,6% 53,3% 48,4%
Antal aktier (gns) 12 43 65 1391
Sharpe ratio 1,06 1,25 1,35 1,22

CAPM 
Alpha 8,7% 6,9% 6,4% 0,0%
T-stat (alpha) 1,56 1,89   2,07* 0,00
Mkt (beta) 1,10 1,25 1,23 1,00

FF3
Alpha 10,5% 8,0% 7,6% 0,0%
T-stat (alpha) 1,88   2,18*   2,44* 0,00
Mkt (beta) 0,98 1,17 1,16 1,00
SMB 0,19   0,30* 0,19 0,00
HML   0,51* 0,02   0,22* 0,00
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positivt alpha. Merafkastet er signifikant i både 4-screen-EVA og 4-screen-udestående. Udfordringen 

ved performancemålene for merafkastet er, at det er baseret på et konstant betaestimat over hele 

perioden. Det er dog sjældent, at beta-estimaterne er konstant over tid, hvorfor beta bør justeres 

løbende. Af denne grund er en graf over et rullende alpha med afsæt i tre-faktor modellen inddraget, 

således betaværdierne for markedet, SMB og HML opdateres løbende. Der er taget udgangspunkt i 

treårige rullende estimater. Det rullende merafkast med afsæt i tre-faktor modellen for de enkelte 

strategier fremgår af figur 14. 

 

 
Figur 14: Treårigt rullende alpha for henholdsvis 8-screen, 4-screen-EVA, 4-screen-udestående. Tre-faktor modellen er 
baseret på månedlige datapunkter i perioden fra 2003 til 2017. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedsafkastet 

og den risikofrie rente, SMB og HML er hentet fra French databibliotek (2021). (Kilde: Egen tilvirkning). 

  

Såfremt der tages højde for rullende beta-værdier, formår samtlige strategier fortsat at opnå et positivt 

merafkast. Figuren giver samtidig en god indikation af, hvor stor variation, der er i merafkast i løbet 

af analyseperioden. Eksempelvis performer strategierne væsentligt dårligere i slutningen af perioden 

sammenlignet med den resterende periode. En af årsagerne til, at merafkastet varierer over tid, er at 

strategiernes betaværdier for markedet, HML og SMB ligeledes varierer over tid. Variationen af beta-

værdierne over tid samt et rullende merafkast med afsæt i CAPM fremgår af bilag 9. 
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Udfordringen ved at vurdere strategiernes performance med afsæt i CAPM og tre-faktor modellen er, 

at de er baseret på en antagelse om, at den idiosynkratiske risiko er bortdiversificeret i porteføljerne. 

Analysen af 8-screen strategien indikerede imidlertid, at dette ikke var tilfældet. Eftersom den 

idiosynkratiske risiko ikke elimineret i samtlige strategier, bør strategierne i højere grad vurderes med 

afsæt i standardafvigelsen. Som nævnt tidligere er det bedste performancemål i denne sammenhæng 

SR. Det fremgik af tabel 30, at 4-screen-udestående og 4-screen EVA begge slår markedet målt på 

SR, hvorimod 8-screen strategien ikke formår at skabe et højere risikojusteret afkast. SR varierer 

ligeledes over tid, hvorfor det er interessant at vurdere, hvordan SR for de enkelte strategier har 

udviklet sig i løbet af analyseperioden. Udviklingen i SR fremgår af figur 15. 

 

 
Figur 15: Treårigt rullende Sharpe ratio for henholdsvis 8-screen, 4-screen-EVA, 4-screen-udestående. Nasdaq justeret 
benyttes som proxy for markedet. (Kilde: Egen tilvirkning)  

 

Det fremgår af figuren, at strategierne overordnet følger samme mønster som markedet. Det medfører, 

at de falder i forbindelse med den finansielle krise i 2008, hvorefter strategiernes SR stiger indtil 

2015, herefter SR falder igen frem mod 2017. Mønsteret i SR stemmer godt overens med, at samtlige 

strategier har en positiv eksponering over for markedsfaktoren. På baggrund af SR har 4-screen-

udestående den bedste performance, hvilket kommer til udtryk ved, at den har den højeste 
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gennemsnitlige SR. Samtidig er strategiens SR højere end markedets i stort set samtlige årstal med 

undtagelse af 2006, 2007 og 2017.  

 

Det kan konkluderes, at 4-screen-udestående har den bedste performance i perioden fra 2003 til 2017. 

Testen af parametrene er dog baseret på en in-sample periode, hvilket skaber et look-ahead bias i 

strategiernes resultater. Konsekvensen ved dette er, at det ikke ville have været muligt at 

implementere strategien i praksis. Dette skyldes, at strategierne er baseret på viden, som ikke havde 

været mulig at tilegne sig ved implementeringen af strategierne. Strategiernes resultater bør derfor 

valideres out-of-sample, før de kan vurderes at være troværdige. Performancemåling af strategierne 

out-of-sample gennemgås i det kommende afsnit. En yderligere diskussion af betydningen af look-

ahead bias fremlægges i afhandlingens diskussion44.   
 

4.2.6.2 Out-of-sample (2018 til 2020) 

Dette afsnit har til formål at danne et overblik over, hvordan strategierne performer out-of-sample i 

perioden fra 2018 til 2020. Fremgangsmåden i implementeringen af strategierne er tilsvarende 

implementeringen af strategierne in-sample i perioden fra 2003 til 2017 jf. metodeafsnittet45.  

Samtlige strategier danner deres første købssignal i januar 2018. Sammenligningen af strategierne er 

derfor ikke udsat for samme problematik som sammenligningen in-sample, hvor strategierne dannede 

købssignaler på forskellige tidspunkter. Det akkumulerede afkast for strategierne fremgår af figur 16. 

 

                                                
44 Del 5.1.2 Look-ahead bias, d. 110 
45 Del 2.5.1 Implementering af strategier, s. 19 
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Figur 16: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i henholdsvis 8-screen, 4-screen-
EVA, 4-screen-udestående i perioden fra 2018 til 2020. Afkastet er sammenholdt med nasdaq justeret, der anvendes 

som proxy for markedet. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af grafen, at samtlige strategier opnår et højere afkast end markedet. 4-screen-EVA opnår 

det højeste afkast i perioden, da en initial investering på $100 primo 2018 ville resultere i en formue 

på $353 ultimo 2020. Til sammenligning ville en tilsvarende investering i markedet resultere i en 

formue på $148. Modsat in-sample analysen, er 4-screen-udestående den dårligst performende 

strategi målt på akkumuleret afkast. Strategien skaber dog stadig højere afkast end markedet. De 

imponerende afkast bør sammenholdes med, at det amerikanske aktiemarked var udsat for en større 

markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 samt store kursfald i forbindelse med corona-pandemien i 

marts 2020. Det bør derfor understreges, at den analyserede out-of-sample periode er usædvanlig, da 

markedet var udsat for to korrektioner, hvoraf den ene skyldtes en pandemi. Betydningen af den 

udsædvanlige periode belyses yderligere i afhandlingens diskussion46. Strategiernes højere afkast er 

potentielt en belønning for tilsvarende højere risiko. Derfor inddrages risikojusteret afkastmål, hvilket 

fremgår af tabel 31. 

                                                
46 Del 5.1.2 Look-ahead bias, s. 110 
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Tabel 31: Nøgletal for henholdsvis 8-screen, 4-screen-EVA og 4-screen-udestående. CAPM og tre-faktor modellen er 

baseret på månedlige datapunkter i perioden fra 2018 til 2020. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, 
hvorimod den risikofrie rente, SMB og HML er hentet fra French databibliotek. Der benyttes et 5% signifikansniveau til 

at vurdere om strategiens merafkast og eksponering overfor SMB og HML er signifikant.. Signifikante værdier er 
markeret med en ”*”. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabellen, at 8-screen strategien gennemsnitligt inkluderer 16 aktier, hvorfor strategien 

ikke er veldiversificeret. Dette stemmer overens med tidligere analyser af strategien, som indikerede, 

at købskriterierne er for strikse. Konsekvensen ved dette er, at den idiosynkratiske risiko ikke er 

bortdiversificeret, hvorfor investoren påtager sig risiko, som ikke belønnes med tilsvarende højere 

afkast. Modsat, har begge 4-screen strategier et væsentligt højere antal aktier i deres portefølje, 

hvorfor det må antages, at den idiosynkratiske risiko er bortdiversificeret.  

 

Samtlige strategier er mere risikofyldte end markedet, hvilket fremgår ved, at strategierne har højere 

standardafvigelse, højere drawdown og større markedseksponering. Den højere risiko vejer imidlertid 

ikke op for strategiernes højere afkast, da samtlige strategier har en højere SR end markedet. Baseret 

på SR er 4-screen-EVA den bedst performende strategi, hvorimod 4-screen-udestående er den dårligst 

performende strategi. SR er lavere for samtlige strategier out-of-sample sammenlignet med 

strategiernes performance in-sample. Det er ikke overraskende, at SR er lavere out-of-sample for 

strategierne, da fordelen ved look-ahead bias er reduceret. Markedet har dog også en væsentlig lavere 

SR, da den er reduceret fra 1,22 in-sample til 0,58 out-of-sample. Dette understøtter påstanden om, 

8-screen 4-screen-EVA 4-screen-udestående Marked
Arimetrisk gns. 38,5% 51,1% 32,9% 16,2%
Geometrisk gns. 35,0% 52,3% 29,9% 13,8%
Standardafvigelse 42,5% 42,8% 37,5% 25,5%
Max drawdown 32,8% 28,9% 30,5% 28,2%
Antal aktier (gns) 16 62 74 1391
Sharpe ratio 0,87 1,16 0,84 0,58

CAPM 
Alpha 15,4% 26,6% 11,1% 0,0%
T-stat (alpha) 1,29 2,89* 1,45 0,00
Mkt (beta) 1,47 1,56 1,38 1,00

FF3
Alpha 14,8% 20,5% 13,5% 0,0%
T-stat (alpha) 1,06 1,93 1,51 0,00
Mkt (beta) 1,48 1,65 1,32 1,00
SMB -0,02 -0,14 0,15 0,00
HML -0,03 -0,29 0,10 0,00
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at out-of-sample perioden er kendetegnet ved usædvanlig høj usikkerhed og øget volatililtet grundet 

markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 samt store kursfald i forbindelse med corona-pandemien i 

marts 2020. En anden forklaring på markedets dårligere performance out-of-sample er, at 

betydningen af survivorship bias er reduceret, da out-of-sample perioden er tæt på perioden, hvor 

dataudtrækket er foretaget. Dette har betydning, da flere af virksomheder, som var inkluderet i 

Nasdaq Composite i 2017, også er inkluderet i indekset pr. 31.12.2020. Fordelen ved survivorship 

bias er dermed ikke lige så stor, når strategierne nærmer sig datoen for udtrækket af data.  

 

Foruden at levere en højere SR, opnår samtlige strategier et merafkast med afsæt i CAPM og tre-

faktor modellen. Merafkastet for begge modeller er illustreret figur 17. 

 

 
Figur 17: Figurerne angiver strategiernes evne til at slå markedet målt på systematisk risiko. Figuren til venstre angiver 
strategiernes placering i forhold til SML (CAPM). Figuren til højre angiver strategiernes placering i forhold til det 
forventede afkast med udgangspunkt i tre-faktor modellen. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Figuren til venstre illustrerer SML, som er den grafiske version af CAPM. Samtlige strategier ligger 

over SML-linjen, hvilket betyder, at strategiernes merafkast ikke kan forklares ved højere systematisk 

risiko. Figuren til højre angiver det forventede afkast for strategierne med afsæt i tre-faktor modellen. 

Eftersom samtlige strategier ligger over FF3-linjen, kan merafkastet heller ikke forklares ved en 

størrelses- eller value-præmie. Trods strategiernes høje merafkast, er det kun 4-screen-EVA, som 

opnår et signifikant alpha med afsæt i CAPM. Der er derudover ingen af strategierne, som opnår et 

signifikant alpha med afsæt i tre-faktor modellen.  
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Det er ikke overraskende, at strategiernes merafkast ikke er signifikant, da estimaterne i CAPM og 

tre-faktor modellen er baseret på forholdsvis få observationer (36), hvilket øger modellens 

usikkerhed. Til sammenligning havde in-sample analysen 180 observationer. Det lave antal af 

observationer medfører, at hverken SMB- eller HML-faktoren er signifikant. Alligevel er det 

bemærkelsesværdigt, at 4-screen-EVA har en negativ eksponering overfor begge faktorer. Den 

negative eksponering betyder, at strategien har en tendens til at købe større virksomheder målt på 

markedsværdi og vækst-virksomheder baseret på P/B. Strategiens eksponering overfor 

vækstvirksomheder er en mulig forklaring på, at 4-screen-EVA har klaret sig bedre end de andre 

strategier. Det skyldes, at vækst-selskaberne har outperformet value-selskaberne i den analyserede 

periode.  

 

Det kan dermed konkluderes, at samtlige strategier opnår et positivt merafkast. Det er imidlertid kun 

4-screen-EVA, som opnår et signifikant merafkast i CAPM. Samtidig har 4-screen-EVA den højeste 

SR, hvorfor strategien vurderes at have den bedste performance out-of-sample. Modsat har 4-screen-

udestående leveret den dårligste performance af strategierne. Strategien kunne dermed ikke leve op 

til den gode performance, som strategien viste i in-sample perioden.  

 

4.2.7 Delkonklusion 

Analysens del 4.2 har udviklet og implementeret tre investeringsstrategier. Den første strategi (8-

screen) er baseret på den komparative analyse fra Del 4.1. 8-screen strategien leverer et positivt 

merafkast, såfremt der tages afsæt i systematisk risiko. Strategien har gennemsnitligt et lavt antal 

aktier i porteføljen, hvorfor strategien ikke formår at eliminere den idiosynkratiske risiko. Det 

medfører, at strategien ikke er i stand til at slå markedet baseret på SR. 8-screen strategiens 

performance dannede grundlag for at videreudvikle strategien. Dette blev realiseret ved at lave en 

kombinationsanalyse for at finde de fire parametre, som i kombination var bedst til at adskille de 

ekstreme vindere fra tabere. Dette ledte til to 4-screen strategier bestående af 4-screen-EVA og 4-

screen-udestående. Begge strategier formår at skabe imponerende afkast i perioden fra 2003 til 2017. 

4-screen-udestående performer bedst in-sample, hvor strategien leverer et signifikant årligt merafkast 

på 7,4% med afsæt i tre-faktor modellen. De imponerende resultater kan muligvis forklares af et look-

ahead bias, hvorfor samtlige strategier efterfølgende blev testet out-of-sample med henblik på at 

validere strategiernes resultater. Samtlige strategier formår at levere en højere SR end markedet i out-

of-sample perioden. Samtidig skaber strategierne et positivt merafkast, men det er udelukkende 4-
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screen-EVA, som leverer et signifikant merafkast med afsæt i CAPM. Det blev vurderet, at out-of-

sample perioden er forholdsvis usædvanlig, da det amerikanske aktiemarked var udsat for en større 

markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 samt store kursfald i forbindelse med corona-pandemien i 

marts 2020. Af denne grund er det interessant at udvide out-of-sample perioden, således strategierne 

kan testes out-of-sample på en længere tidshorisont, som ikke er udsat for samme usædvanlige 

situation. Dette leder til analysens sidste strategi (Dynamisk strategi), som introduceres i det 

kommende afsnit.  

 

4.3 Dynamisk strategi 
Analysens Del 4.3 introducerer afhandlingens sidste strategi, som er en videreudvikling af 

strategierne fra analysens Del 4.2. Strategien er dynamisk, hvilket betyder, at den er baseret på en 

rullende analyse af femårige perioder med henblik på at udvide out-of-sample perioden. Formålet 

med at udvide out-of-sample perioden er at reducere graden af look-ahead bias og dermed udforme 

en strategi, som er mere realistisk at implementere i praksis. Afsnittet indledes med en redegørelse 

for forudsætninger for implementeringen af den dynamiske strategi, hvorefter strategien 

implementeres og analyseres. Strategien forsøges afslutningsvis forbedret ved at ændre på den 

minimale holdeperiode.   

 

4.3.1 Forudsætning for implementering af dynamisk strategi 

Den dynamiske strategi er baseret på en rullende analyse af femårige perioder. Konkret analyseres en 

femårig periode, hvorefter strategien implementeres det efterfølgende år. Efter et år ”rulles” 

analyseperioden, således strategien løbende opdateres. Eksempelvis analyseres perioden primo 2000 

til ultimo 2004, hvorefter strategien implementeres primo 2005. Efter et år, analyseres perioden primo 

2001 til ultimo 2005, hvorefter strategien implementeres i 2006. Den rullende analyse er illustreret i 

figur 18. 

 

 



 

 

101 

Figur 18: Illustration af implementering af den dynamiske strategi (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Strategien er udelukkende baseret på en t-test og z-test af de otte parametre, som blev identificeret i 

den komparative analyse. Derfor er det udelukkende aktiekursen, udestående aktier, toårig ændring i 

udestående aktier, treårig ændring i EVA, toårig ændring i markedsværdi, EPS, P/B og P/S, som 

analyseres i den dynamiske strategi. Det har været nødvendigt at afgrænse analysen til otte parametre, 

da en analyse af samtlige 35 parametre ville resultere i 6.720 analyser47, hvilket overskrider 

afhandlingens tidsmæssige begrænsning. Konsekvensen af denne afgrænsning er, at strategien er 

udsat for et look-ahead bias, da strategien benytter information, som ikke var tilgængelig ved 

implementeringen af strategien. Konkret benytter strategien information, som er skabt på baggrund 

af den komparative analyse fra analysens Del 4.1, som er baseret på data fra 2000 til 2017. 

Konsekvensen af dette belyses yderligere i afhandlingens diskussion48.  

 

4.3.1.1 Købskriterier 

Et parameter inddrages i strategien, såfremt t-test eller z-testen er signifikant forskellig fra nul, og 

købskriteriet fastsættes efter medianen.  Det medfører, at antallet af købskriterier og kriteriet for de 

enkelte parametre varierer fra år til år. Tabel 32 illustrerer hvilke parametre, som inddrages og 

købskriteriet for det enkelte parameter.   

 

 
Tabel 32: Overblik over anvendte parametre hvert år (Kilde: Egen tilvirkning). 

                                                
47 Antal analyser = Antal parametre* antal test pr. parameter (købstidspuntk, et-, to- og treårige vækst) * Antal test (z-

test, t-test, fraktilanalyse) * antal tidsperioder = 35*4*3*16 = 6.720 
48 Del 5.1.2 Look-ahead bias, s. 110 

Årstal Aktiekurs Udestående aktier Toårig ændring i udestående Treårig ændring i EVA Toårig ændring i markedsværdi EPS P/B P/S
< x > x △ < x △ > x △ < x > x < x < x

2005 5,6 18,5 0,1 - -0,2 0,0 2,1 1,4
2006 5,2 17,8 0,0 - - 0,0 1,9 1,2
2007 5,2 16,9 0,1 - - 0,0 2,1 1,4
2008 5,3 16,4 0,1 - - 0,0 2,1 -
2009 11,8 12,7 0,1 -0,1 - 0,0 - -
2010 6,7 19,6 0,1 -0,1 -0,3 - 1,4 1,0
2011 6,7 19,3 0,1 -0,2 -0,4 - 1,4 1,0
2012 7,0 19,0 0,1 -0,3 -0,3 - 1,3 0,9
2013 6,6 20,4 0,1 - -0,3 - 1,4 1,0
2014 4,3 25,1 - - -0,4 - 1,3 0,8
2015 6,6 16,4 0,1 - -0,1 - - 1,4
2016 10,2 12,8 0,1 - - 0,0 - 1,9
2017 9,7 13,8 0,1 -0,1 - 0,0 - 1,9
2018 9,7 20,0 0,2 0,0 - 0,0 - 2,4
2019 14,9 12,4 0,4 - - 0,0 - -
2020 12,5 16,4 0,4 - - 0,0 - -
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Det fremgår fra tabellen, at aktiekursen og udestående aktier er signifikante hvert år. Ændring i 

udestående er ligeledes signifikant alle år med undtagelse af 2014. Det maksimale antal af 

købskriterier er syv, hvorimod de minimale antal af købskriterier er fire. Antallet af aktier, som lever 

op til de enkelte købskriterier hvert år, fremgår af tabel 33. 

 

 
Tabel 33: Andel af aktier som lever op til kriterierne (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Det fremgår af tabellen, at de mest strikse købskriterier er aktiekursen samt toårig ændring i 

markedsværdien. Det var ligeledes disse to kriterier, som var de mest strikse i 8-screens strategien. 

De mindst strikse kriterier er ændringen i antal udståender aktier, og at EPS skal være positiv. Dette 

er ligeledes de samme kriterier, som var de mindst strikse kriterier i 8-screen strategien.  

 

4.3.2 Implementering af den dynamiske strategi  

Den dynamiske strategi er baseret på en rullende analyse af femårige perioder, hvorfor strategien først 

har mulighed for at danne et købssignal primo 2005. Samtidig adskiller den dynamiske strategi sig 

fra tidligere strategier, da analysen af strategien ikke opdeles i en in-sample periode og i en out-of-

sample periode. Dette skyldes, at strategien ikke er udsat for samme grad af look-ahead bias som de 

andre strategier, grundet den dynamiske opbygning af strategien. Ovenstående medfører, at strategien 

analyseres i perioden fra 2005 til 2020. Eftersom perioden ikke er identisk med tidligere analyseret 

strategier, måles strategien ikke direkte op mod tidligere strategiers performancemåling. I stedet vil 

strategien udelukkende blive sammenlignet med markedet og det risikojusteret marked. 

 

Aktiekurs Udestående aktier Toårig ændring i udestående Treårig ændring i EVA Toårig ændring i markedsværdi EPS P/B P/S
< x > x △ < x △ > x △ < x > x < x < x

2005 12% 38% 47% - 7% 59% 32% 25%
2006 9% 42% 42% - - 62% 27% 21%
2007 9% 46% 51% - - 64% 37% 26%
2008 17% 50% 55% - - 60% 54% -
2009 51% 57% 64% 43% - 56% - -
2010 25% 49% 64% 38% 24% - 40% 35%
2011 23% 51% 63% 40% 9% - 39% 33%
2012 27% 52% 66% 50% 14% - 40% 33%
2013 21% 52% 71% - 13% - 35% 30%
2014 9% 47% - - 4% - 26% 21%
2015 18% 60% 66% - 20% - 0% 36%
2016 30% 68% 73% - - 64% - 47%
2017 26% 67% 74% 55% - 62% - 41%
2018 26% 59% 78% 51% - 63% - 48%
2019 40% 73% 87% - - 62% - -
2020 41% 67% 87% - - 56% - -

Samlet 24% 55% 66% 46% 13% 61% 33% 33%
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Den dynamiske strategi implementeres og vurderes som tidligere strategier jf. metodeafsnittet49. Den 

dynamiske strategi er mere realistisk at implementere i praksis, hvorfor analysen af den dynamiske 

strategi nuanceres ved at supplere med en analyse af en ændring af den minimale holdeperiode per 

aktie. Denne analyse giver et indblik i, om strategiens performance kan forbedres ved at ændre den 

minimale holdeperiode til 6-, 18-, 24- eller 36 måneder fremfor 12 måneder.  

 

4.3.2.1 Analyse af den dynamiske strategis performance. 

Strategien danner sit første købssignal primo juni 2005 og foretager i alt 863 køb fordelt på 438 

virksomheder. Det gennemsnitlige antal aktier i porteføljen er 56, men antallet af aktier er volatil 

gennem analyseperioden. Dette fremgår af figur 19, som illustrerer udviklingen i antal aktier i 

porteføljen samt det akkumulerede afkast for strategien målt op mod markedet.  

 

 
Figur 19: Illustration af det akkumulerede afkast ved en initial investering på $100 i den dynamiske strategi. Afkastet er 
sammenholdt med markedsafkastet samt det risikojusteret markedsafkast, som er baseret på porteføljens beta (CAPM).  

Samtidig vises antallet af aktier i porteføljen gennem analyseperioden. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Det fremgår af figuren, at antallet af aktier i porteføljen er højt i perioder efter nedadgående markeder. 

Derfor er antallet af aktier højt i årene efter den finansielle krise i 2008, efter markedskorrektion i 

                                                
49 Del 2.5.2 Performancemåling af strategierne, s. 20 
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sommeren 2015, efter markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 og efter markedskorrektionen i 

marts 2020. Et højt antal af aktier i porteføljen efter markedskorrektioner, har dermed været et 

gennemgående mønster for samtlige strategier i analysen. Det høje antal af aktier i porteføljen i de 

sidste år af perioden, skyldes samtidig, at den dynamiske strategi kun indeholder fire købskriterier i 

2019 og 2020. Samtidig er ingen af de fire inkluderede købskriterier særligt strikse. Som nævnt 

tidligere, er fordelen ved et højt antal af aktier, at den idiosynkratiske risiko bortdiversificeres. 

Udfordringen ved den dynamiske strategi er imidlertid, at antallet af aktier ikke har et stabilt højt 

niveau i analyseperioden. Eksempelvis indeholder porteføljen kun gennemsnitligt 14 aktier i perioden 

fra 2011 til 2014, hvorfor den idiosynkratiske risiko ikke forventes at være bortdiversificeret i denne 

periode. Samtidig medfører det høje antal af aktier i andre perioder, at transaktionsomkostningerne i 

strategien øges, hvilket ville forringe strategiens resultat, hvis den implementeres i praksis. Det er 

dermed en ulempe, at antallet af aktier i strategien er volatil, da porteføljen i bestemte perioder ikke 

har elimineret den idiosynkratiske risiko grundet for få aktier, og i andre perioder øges 

transaktionsomkostninger markant grundet for mange aktier.  

En initial investering i den dynamiske strategi på $100 i juni 2005 resulterer i en samlet formue på 

2.784 ultimo 2020 svarende til et samlet afkast på 2.684%. Dette sammenholdes med en tilsvarende 

investering i markedet, hvilket havde resulteret i et samlet afkast på 1.210%. Såfremt markedet 

korrigeres for systematisk risiko med afsæt i CAPM, havde en investering i det risikojusteret marked 

opnået et samlet afkast på 1.378%. Den dynamiske strategi formår dermed at levere omkring et 

dobbelt så højt afkast som det risikojusteret marked.  

 

Den dynamiske strategis evne til at slå markedet på systematisk risiko, kan potentielt findes i 

strategiens evne til at købe gevinstgivende aktier og undgå at købe tabsgivende aktier. Tidligere 

strategier er sammenlignet med benchmark-strategien, som blev præsenteret i analysen50. Eftersom 

perioden i den dynamiske strategi ikke er identisk med den tidligere benyttet benchmark-strategi, 

måles strategien i stedet op mod en benchmark-strategi, der dækker perioden fra 2005 til 2020. Den 

nye benchmark-strategi fremgår af bilag 10. Den dynamiske strategis evne til at købe vindere og 

undgå tabere fremgår af tabel 34. 

 

                                                
50 Del 4.2.1 Forudsætninger for implementeringen af strategierne, s. 72 
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Tabel 34: Den dynamiske strategis evne til at købe vindere og undgå at købe tabere. Tabellen angiver udviklingen i 
afkastet de efterfølgende 12 måneder fra købstidspunktet. Tabellen angiver derudover afkastet på salgstidspunktet. 

Afkastene er inddelt i fraktiler. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabellen, at strategien har en væsentlig bedre evne til at købe ekstreme vindere og 

undgå ekstreme tabere. Dette kommer til udtryk ved, at 5% af de købte aktier stiger minimum 200%, 

hvorfor aktierne er karakteriseret som ekstreme vindere. Til sammenligning udgør ekstreme vindere 

kun 2,8% af købene i benchmark-strategien. Samtidig formår strategien kun at købe 0,4% ekstreme 

taberaktier, som falder mindst 80%. Dette er bedre end benchmark-strategien, som køber 1,4% 

ekstreme taberaktier med et fald på mindst 80%. Generelt er den dynamiske strategi bedre til at undgå 

tabsgivende aktier, da kun 31% af strategiens køb er tabsgivende. Dette er 12,5%-point bedre end 

benchmark-strategien, hvor 43,5% af strategiens køb er tabsgivende.  

 

Som nævnt i tidligere analyser, bør strategiens afkast altid sammenholdes med strategiens risiko. Af 

denne grund er en række performancemål for den dynamiske strategi beregnet i tabel 35. 

 

 
Tabel 35: Nøgletal for den dynamiske strategi. CAPM og tre-faktor modellen er baseret på månedlige datapunkter i 
perioden fra 2005 til 2020. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet, hvorimod den risikofrie rente, SMB og 

Gevinstgivende 69,0% Ekstreme vindere 5,0%
Tabsgivende 31,0% Ekstreme tabere 0,4%

Tidspunkt Min 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Max
Køb+1 -52,0% -34,5% -23,5% -16,6% -6,8% 2,0% 13,1% 25,8% 38,6% 60,1% 146,5%
Køb+2 -60,9% -46,3% -28,6% -21,1% -7,4% 3,8% 17,4% 37,7% 51,5% 104,0% 243,2%
Køb+3 -66,3% -45,1% -29,2% -21,4% -8,8% 5,8% 22,0% 44,2% 59,2% 123,7% 328,2%
Køb+4 -59,4% -50,0% -34,1% -25,0% -9,0% 8,7% 28,4% 54,5% 77,4% 184,5% 399,9%
Køb+5 -71,2% -56,5% -38,4% -28,0% -10,1% 7,0% 32,9% 62,0% 92,9% 207,1% 455,2%
Køb+6 -76,3% -62,0% -39,7% -30,3% -10,0% 10,1% 32,3% 69,2% 101,9% 239,3% 553,2%
Køb+7 -82,1% -64,8% -42,6% -31,8% -9,6% 11,9% 37,2% 76,0% 110,7% 270,0% 614,8%
Køb+8 -84,6% -70,5% -42,3% -31,4% -10,7% 12,0% 43,7% 87,1% 128,3% 278,0% 665,8%
Køb+9 -83,8% -72,3% -44,9% -31,4% -9,5% 14,1% 47,3% 94,5% 135,4% 320,5% 640,6%
Køb+10 -85,3% -70,3% -45,3% -35,5% -12,6% 13,1% 46,9% 98,5% 132,7% 301,3% 574,3%
Køb+11 -92,7% -75,1% -48,0% -37,0% -12,8% 17,4% 52,3% 110,0% 151,1% 364,1% 889,6%
Køb+12 -92,8% -74,4% -48,7% -34,0% -11,5% 18,6% 58,4% 117,4% 174,5% 393,4% 1039,6%
Salg -92,8% -74,6% -45,2% -32,4% -6,8% 24,0% 66,6% 136,1% 200,4% 455,6% 1258,3%

CAPM FF3 Dynamisk Marked
Alpha 5,7% 9,0% Arimetrisk gns. 25,3% 18,6%
T-stat 1,20 1,85 Geometrisk gns. 25,0% 18,0%
Mkt 1,06 0,96 Standardafvigelse 27,9% 19,9%
SMB 0,12 Max drawdown 51,3% 48,4%
HML   0,43*
R^2 0,47 0,54 Sharpe ratio 0,87 0,88
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HML er hentet fra French databibliotek. Der benyttes et 5% signifikansniveau til at vurdere om strategiens merafkast 
og eksponering overfor SMB og HML er signifikant. Signifikante værdier er markeret med en ”*”. (Kilde: Egen 

tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabellen, at den systematiske risiko ikke vejer op for strategiens højere afkast, da 

strategien opnår et merafkast på 5,7% med afsæt i CAPM og et merafkast på 9% med afsæt i tre-

faktor modellen. Der er imidlertid ingen af merafkastene, som er signifikant forskellige fra nul. 

Strategien har en eksponering overfor value-selskaber, da HML-faktoren både er signifikant og 

positiv. Eksponeringen over for SMB er ligeledes positiv, men den er ikke signifikant forskellig fra 

nul. Eksponeringen medvirker til, at merafkastet er højere med afsæt i tre-faktor modellen, da value-

selskaber generelt har performet dårligere end vækst-selskaber i den analyserede periode51. 

 

Generelt er den dynamiske strategi mere risikofyldt sammenlignet med markedet. Dette kommer til 

udtryk ved, at den dynamiske model har højere standardafvigelse og højere drawdown. Baseret på 

SR kan det konkluderes, at strategien ikke formår at skabe et højere risikojusteret afkast, eftersom SR 

for markedet er højere end SR for strategien. Dette kan være en konsekvens af, at antallet af aktier i 

porteføljen ikke har et stabilt højt niveau i analyseperioden, hvorfor den idiosynkratiske risiko ikke 

er elimineret. Det kan dermed konkluderes, at strategien ikke har mulighed for at slå markedet, da det 

højere afkast er forklaret med en tilsvarende højere risiko.  

 

Strategiens manglende evne til at skabe et risikojusteret merafkast danner grundlag for at 

videreudvikle strategien med et ønske om at kunne levere et signifikant merafkast. Derfor forsøges 

strategien videreudviklet ved at ændre på længden af den minimale periode, som aktierne holdes.  

 

4.3.2.2 Analyse af minimum antal måneder aktien holdes 

Indtil nu er samtlige strategier baseret på, at en aktie er blevet købt og herefter holdt i minimum 12 

måneder. I stedet for at holde aktien i 12 måneder, ændres perioden til henholdsvis 6-, 18-, 24-, og 

36 måneder i forsøget på at levere et signifikant merafkast. Performancemålene for de forskellige 

periodelængder aktierne holdes, fremgår af tabel 36. 

 

                                                
51 Del 3.2.2 P/B, s. 53 



 

 

107 

 
Tabel 36: Nøgletal for forskellige minimum længder af perioder aktierne holdes. CAPM og tre-faktor modellen er 

baseret på månedlige datapunkter i perioden fra 2005 til 2020. Nasdaq justeret benyttes som proxy for markedet og den 
risikofrie rente, SMB og HML er hentet fra French databibliotek. Der benyttes et 5% signifikansniveau til at vurdere 

om strategiens merafkast og eksponering overfor SMB og HML er signifikant. Signifikante værdier er markeret med en 
”*”. (Kilde: Egen tilvirkning) 

 

Det fremgår af tabel 36, at spændet mellem det gennemsnitlige årlige afkast er indenfor 1%-point 

med undtagelse af perioden på 6 måneder, som har et anelse højere afkast end de andre strategier. 

Generelt har ændringen af holdeperiode ikke en stor betydning for det gennemsnitlige afkast. I 

modsætning hertil reduceres risikoen målt på standardafvigelse i takt med at periodelængden øges. 

Det er muligvis en konsekvens af, at det gennemsnitlige antal af aktier øges, når periodelængden 

øges. Dette er en fordel, da strategien baseret på en minimumholdeperiode på 12 måneder, ikke har 

et tilstrækkeligt antal aktier i porteføljen gennem hele perioden. Derfor er strategien udsat for 

idiosynkratisk risiko, som ikke belønnes med tilsvarende højere afkast. Ved en forøgelse af antallet 

af aktier, vil en større andel af den idiosynkratiske risiko elimineres, hvorfor et øget antal af aktier 

reducerer den samlede risiko i porteføljen. Den reducerede risiko kommer til udtryk ved, at den 

maksimale drawdown reduceres ved en forøgelse af holdeperioden (med undtagelse af perioden på 6 

måneder, som har den laveste drawdown). Den reducerede risiko medfører, at periodelængderne på 

6 12 18 24 36
Arimetrisk gns. 27,2% 25,3% 24,9% 25,4% 25,9%
Geometrisk gns. 25,0% 23,8% 23,7% 24,8% 25,8%
Standardafvigelse 31,1% 27,9% 26,3% 24,9% 23,7%
Max drawdown 37,5% 51,3% 47,9% 42,8% 40,1%
Gns (aktier) 41 56 70 82 102
Sharpe ratio 0,84 0,87 0,90 0,97 1,04

CAPM 
Alpha 7,3% 5,7% 5,2% 6,5% 7,1%
T-stat (alpha) 1,23 1,20 1,26 1,72   2,15*
Mkt (beta) 1,07 1,06 1,07 1,02 1,01

FF3
Alpha 9,5% 9,0% 7,9% 9,3% 9,7%
T-stat (alpha) 1,57 1,85 1,91   2,43*   2,90*
Mkt (beta) 1,00 0,96 0,97 0,93 0,92
SMB 0,12 0,11 0,20 0,15 0,18
HML 0,28   0,43*   0,32*   0,35*   0,30*

Minimum antal måneder aktien holdes
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18-, 24-, og 36 måneder formår at slår markedet målt på SR. Periodelængden på 36 måneder opnår 

den højeste SR på 1,04, hvilket bør sammenholdes med SR for markedet på 0,88. 

 

Periodelængden på 36 måneder er ligeledes den eneste strategi, som formår at levere et signifikant 

merafkast med afsæt i CAPM, hvorimod både periodelængden på 24 og 36 måneder formår at levere 

et signifikant merafkast med afsæt i tre-faktor modellen. Merafkast med afsæt i tre-faktor modellen 

er højere end merafkastet i CAPM, da samtlige strategier har en positiv eksponering over for value-

selskaber, som har haft en dårlig performance i den analyseret periode.  

 

Det kan derfor konkluderes, at den minimale periodelængde har en stor indflydelse på strategiens 

resultat. Dette kommer til udtryk ved, at perioden på 36 måneder formår at skabe et risikojusteret 

merafkast målt på SR, CAPM og tre-faktor modellen. Det er dog vigtigt at understrege, at et højere 

antal af aktier, vil reducere strategiens afkast i praksis grundet øget transaktionsomkostninger. 

Effekten af transaktionsomkostninger belyses yderligere i afhandlingens diskussion52.  

 

4.3.3 Delkonklusion 

Del 4.3 har udviklet og implementeret en dynamisk strategi baseret på analyserne foretaget i del 4.1 

og del 4.2. Formålet med strategien var at reducere graden af look-ahead bias og dermed udforme en 

strategi, som var mere realistisk at implementere i praksis. Et købskriterie blev kun medtaget såfremt, 

medianen for vinderne og taberne var signifikant forskellige fra hinanden, hvilket blev vurderet med 

afsæt i en t-test og z-test. Strategien leverede omkring et dobbelt så højt afkast som markedet, men 

den dynamiske strategi formåede ikke at levere et risikojusteret merafkast.  Strategiens manglende 

evne til at skabe et risikojusteret merafkast dannede grundlag for at videreudvikle strategien ved at 

ændre på længden af den minimale periode, som aktierne holdes. Det blev konkluderet, at valget af 

periodelængde har stor indflydelse på strategiens evne til at skabe et risikojusteret afkast, da en 

længere periodelængde generelt resulterer i højere SR. Ved en periodelængde på 36 måneder skaber 

strategien et risikojusteret merafkast vurderet på baggrund af CAPM, tre-faktor modellen og SR. 

Endeligt blev konsekvensen af transaktionsomkostninger pointeret, hvilket potentielt kan eliminere 

strategiens evne til at skabe et risikojusteret afkast. Transaktionsomkostninger samt andre 

forklaringer på strategiernes evne til at skabe et merafkast diskuteres i det kommende afsnit. 

                                                
52 Del 5.4 Transaktionsomkostninger, s. 116 
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5. Diskussion 
Strategierne i denne afhandling har vist imponerende resultater, og de kan dermed tilføjes til listen 

over resultater, som modstrider den efficiente markedshypotese. Dette afsnit har til formål at belyse, 

hvilke årsager der kan være til, at strategierne i denne afhandling har formået at skabe et risikojusteret 

merafkast. Dette realiseres ved at inddrage tre forskellige synspunkter på, hvorfor det er muligt at 

opnå et risikojusteret merafkast. Det første synspunkt argumenterer for, at resultaterne kan forklares 

gennem statistiske bias, som opstår ved arbejdet med store datasæt. Det andet synspunkt tager afsæt 

i traditionel finansiel teori, som påstår, at merafkastet skyldes en utilstrækkelig inddragelse af 

risikopræmier i modellerne for prissætning af aktiver. Det tredje synspunkt er behavioral finance, 

som argumenterer for, at det er muligt at opnå et merafkast, da prissætningen på aktiemarkedet ikke 

altid afspejler den fundamentale værdi af aktivet. Afslutningsvis nuanceres diskussionen ved at belyse 

andre begrænsninger, som afhandlingens analyse er underlagt. Dette realiseres ved at diskutere 

transaktionsomkostninger. 

 

5.1 Statistiske bias 
Ved implementering og backtesting af en investeringsstrategi er der en række statistiske bias, som 

påvirker resultaterne. Disse bias medfører, at afkastene fremstår højere end de ville være, hvis 

strategien blev implementeret i praksis. Dette afsnit har til formål at diskutere betydningen for 

strategiens resultater af data mining, look-ahead bias, survivorship bias og subjektiviteten i 

afhandlingen.  

 

5.1.1 Data mining bias 

Det første statistiske bias er data mining. Dette er en statistisk bias, som dækker over den øgede 

sandsynlighed for at finde tilfældige sammenhænge i et datasæt, når der testes på en lang række 

parametre. Eftersom kernen i denne afhandling er at teste sammenhænge mellem 140 parametre og 

den fremtidige udvikling i aktiekursen, er denne afhandling potentielt underlagt et data mining bias.  

 

Investeringsstrategierne er baseret på otte udvalgte parametre, som blev vurderet at have den bedste 

evne til at adskille ekstreme vinder- og taberaktier. Udfordringen ved denne fremgangsmetode er, at 
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det kan være et tilfælde, at det lige nøjagtigt blev disse otte parametre, som var bedst til at adskille 

ekstreme vinder- fra taberaktier.  

 

Lo (1994) argumenterer for, at det ikke er muligt at eliminere data mining ved bearbejdning af store 

datamængde. Det er imidlertid vigtigt at være bevidst om, hvilke konsekvenser data mining kan have 

for resultaterne i undersøgelsen. Samtidig bør en sammenhæng understøttes af finansiel teori for at 

reducere graden af data mining. I denne afhandling er dette realiseret ved at fremlægge økonomiske 

og empiriske belæg for de relevante parametre. Som nævnt tidligere, er det dog ikke samtlige 

parametre, som det har været muligt at underbygge med et økonomisk og empirisk belæg. 

Eksempelvis er aktiekursen og antal udestående aktier svære at underbygge, da det blot er arbitrære 

tal, som fastlægges af virksomheden. Særligt kan antallet af udestående aktier være udsat for et data 

mining bias, da denne afhandling argumenterer for, at en vinderaktie er karakteriseret ved et højt antal 

af udestående aktier, hvorimod Reinganum argumenterer for, at en vinderaktie er karakteriseret ved 

et lavt antal udestående aktier. De modstridende konklusioner skaber tvivl om, hvorvidt antallet af 

udestående aktier egentlig har en evne til at adskille ekstreme vinder- fra taberaktier, eller om evnen 

er baseret på rent held.  

 

Såfremt data mining skal reduceres yderligere, anbefaler Lo (1994), at de fundne sammenhæng testes 

kontinuerligt på forskellige udfald og datasæt for at sikre at analysen ikke er udsat for data mining. 

Dette understøttes af Sullivan, Timmermann & White (2001), som argumenterer for, at der altid vil 

være investeringsstrategier, som slår markedet baseret på rent held, såfremt et tilstrækkeligt antal 

investeringsstrategier testes. Dette understøttes af teoriafsnittet, som redegjorde for, at 1 ud af 

100.000 investorer vil slå markedet 17 år i træk baseret på rent held. Det medfører, at strategier som 

har performet godt i en backtest, ikke nødvendigvis performer godt i praksis. Det vurderes derfor, at 

parametrene, som blev fundet relevante i analyse, bør testes yderligere, inden strategierne 

implementeres. 

 

5.1.2 Look-ahead bias 

Hovedparten af strategierne i analysen er baseret på en komparativ analyse af ekstreme vinder- og 

taberaktier i perioden fra 2000 til 2017, som efterfølgende er blevet implementeret i samme periode. 

Ulempen med denne fremgangsmåde er, at det ikke ville have været muligt at implementere 

strategierne i praksis. Dette skyldes, at strategierne er baseret på viden, som ikke havde været mulig 
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at tilegne sig ved implementeringen af strategierne. Dette er også kendt som look-ahead bias. For at 

reducere graden af look-ahead bias er strategierne blevet suppleret med to typer af out-of-sample test. 

Begge typer af out-of-sample test bærer dog stadig præg af bias, hvilket diskuteres i dette afsnit.  

 

I den første type af out-of-sample test, testes strategierne out-of-sample i perioden fra 2018 til 2020. 

Denne del af analysen er ikke præget af look-ahead bias, hvorfor strategierne ville være mulige at 

implementere i praksis. Ulempen ved den valgte out-of-sample periode er, at den er forholdsvist kort 

og usædvanlig. Derfor kan der argumenteres for, at out-of-sample perioden ikke er repræsentativ for, 

hvordan aktiemarkedet generelt udvikler sig. Som nævnt tidligere er dette et resultat af, at det 

amerikanske aktiemarked var udsat for en større markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 samt store 

kursfald i forbindelse med corona-pandemien i marts 2020. Særligt er corona-pandemien en 

udfordring for, hvorvidt out-of-sample perioden er repræsentativ for den generelle udvikling for 

aktiemarkedet, da aktiemarkedet aldrig har været påvirket af en pandemi tidligere. Pandemier er et 

yderst sjældent fænomen, som reducerer out-of-sample testens troværdighed. Samtidig er out-of-

sample perioden kun baseret på en treårig periode, hvilket øger sandsynligheden for, at en strategi 

har performet bedre end markedet baseret på rent held. Det vurderes derfor, at out-of-sample testen 

bør udføres over en længere periode for at sikre, at strategiernes imponerende afkast ikke baseres på 

rent held.   

 

Den anden type af out-of-sample test er baseret på en dynamisk strategi, hvor parametrene løbende 

opdateres. I stedet for at analysere hele perioden 2000-2017, deles analysen op i rullende delperioder 

på fem år. Det betyder, at fem års ekstreme aktier analyseres for derigennem at implementere en 

strategi det efterfølgende år. Fordelen ved denne fremgangsmåde er, at out-of-sample testen er baseret 

på en længere periode, hvilket reducerer sandsynligheden for, at strategiernes resultater er baseret på 

rent held. Strategien bærer dog stadig præg af look-ahead bias. Udfordringen er, at samtlige parametre 

ikke er analyseret grundet afhandlingens tidsmæssige begrænsninger. I stedet er strategien 

udelukkende baseret på otte parametre, som blev identificeret i den komparative analyse af ekstreme 

aktievindere og -tabere i perioden fra 2000 til 2017. Parameteret er inkluderet, såfremt det er 

signifikant på enten t-test eller z-test. Strategien havde dermed ikke været mulig at implementere i 

praksis, da den er baseret på viden, som ikke var mulig at tilegne sig ved strategiens implementering. 

Det vurderes på denne baggrund, at der bør foretages en ny analyse af den dynamiske strategi, hvor 

samtlige 35 parametre analyseres for hvert år, før strategien implementeres i praksis. 
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5.1.3 Survivorship bias 

Den tredje statistiske bias er survivorship bias, som potentielt har betydning for resultaterne i denne 

afhandling. Som tidligere nævnt, er afnoterede og konkursramte virksomheder ikke inddraget i 

analysen, hvorfor strategierne opnår et misvisende højt afkast. Det er et resultat af, at strategierne 

eksempelvis undgår konkursramte virksomheder, som ellers ville have resulteret i et tab på 100%. 

Det har ikke været muligt at eliminere survivorship bias i analysen, hvilket skyldes en manglende 

funktion i Bloomberg for at korrigere for afnoterede og konkursramte virksomheder. Derfor ville en 

eliminering af survivorship bias kræve en manuel indtastning af afnoterede og konkursramte 

virksomheder, hvilket ikke har været mulig grundet tidsmæssige begrænsninger jf. metodeafsnittet53.  

 

Kothari, Shanken & Sloan (1995) argumenterer for, at man bør justere afkastet for små virksomheder 

for omkring 10%-point, såfremt datasættet ikke er korrigeret for survivorship bias. Eftersom 

størstedelen af afhandlingens strategier har en positiv eksponering over for småselskaber, kan der 

argumenteres for at de årlige afkast bør justeres med omtrent 10%-point.  En mulig løsning havde 

derfor været at justere strategiernes årlige afkast med omtrent 10%-point for at korrigere for effekten 

af survivorship og derefter vurdere strategiernes performance mod markedet. I stedet er der korrigeret 

for survivorship bias ved at måle strategiernes performance op mod Nasdaq justeret, som ligeledes er 

udsat for survivorship bias. Forskellen mellem afkastet for Nasdaq Composite Index og Nasdaq 

justeret er på 11,3%-point, og strategierne er dermed reduceret med mere end anbefalingen på 10%-

point. Alligevel skabte en række af analysens strategier et risikojusteret merafkast. I forlængelse heraf 

påviser Altman og Narayanan (1977) og Smijewski  (1984), at stærke økonomiske nøgletal reducerer 

risikoen for at gå konkurs.  Købskriterier såsom positiv EVA og EPS er stærke økonomiske nøgletal, 

hvilket reducerer risikoen for at selskabet går konkurs. Det er dog ikke muligt at afvise, at de købte 

aktier har højere konkursrisiko end markedet generelt, hvorfor survivorship bias potentielt har 

indflydelse på strategiens resultater. Derudover indeholder samtlige investeringsstrategier ikke 

kriterierne for EVA og EPS, hvorfor samtlige strategier ikke er baseret på stærke økonomiske 

nøgletal. 4-screen-udestående er særlig udsat for denne problematik, da strategien ikke indeholder 

købskriterier for stærke økonomiske nøgletal. 
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Det vurderes, at påvirkningen af survivorship bias er reduceret mest muligt ved at måle strategierne 

mod Nasdaq justeret. Det kan dog ikke afvises, at survivorship bias alligevel har indflydelse på 

strategiernes resultater. Det anbefales derfor, at strategierne testes i et datasæt justeret for survivorship 

bias. 

 

5.1.4 Subjektivitet  

Subjektiviteten bør minimeres ved brug af statistiske modeller, da den kan resultere i bias i analysens 

konklusioner. Reinganums undersøgelse bærer i høj grad præg af subjektive vurderinger, eftersom 

købskriterierne ikke opstilles efter objektive kriterier. Graden af subjektivitet er minimeret i denne 

afhandling ved at benytte en statistisk fremgangsmetode til at vurdere, hvilke købskriterier, som skal 

indgå i analysens strategier. Dette er i første omgang realiseret ved at reducere antallet af parametre 

gennem en t-test og en z-test. Den statistiske signifikans bidrager til mere objektive 

beslutningsgrundlag, men graden af signifikans er baseret på en subjektiv vurdering. I denne 

afhandling er den baseret på et 5%-signifikans niveau. Der er dog uenighed om, hvor signifikant 

resultater bør være i forbindelse med forudsigelse af fremtidige aktiekurser. Harvey et al. (2016)  

påviser, at 316 parametre har en signifikant sammenhæng med den fremtidige aktiekurs baseret på et 

5%-signifikans niveau. Derfor argumenterer forfatterne for, at kravet til signifikans bør hæves til en 

kritisk værdi på 3,0 for at reducere graden af data mining. I denne afhandling er antallet af parametre 

i stedet reduceret ved kun at inddrage de parametre med det største spread baseret på en fraktilanalyse. 

Valget af parametre bærer dermed ikke grad af subjektivitet, da samtlige parametre behandles 

identisk. Alligevel er dele af analysen baseret på subjektive vurderinger. Eksempelvis er kriterierne 

for, hvornår en aktie kan karakteriseres som en vinder og taber, baseret på en subjektiv vurdering på 

henholdsvis et afkast på 200% og -80%. Oprindeligt blev det vurderet, at det havde været optimalt at 

benytte procentuelt kriterie, således de x% mest ekstreme observationer hvert år anvendes. Dette 

havde både ledt til en mere jævn fordeling af ekstreme vinder- og taberaktier, men også en højere 

grad af objektivitet.  

 

Afhandlingen bærer ligeledes præg af subjektivitet ved antallet af købskriterier. Det er en konsekvens 

af, at antallet af otte købskriterier ikke er videnskabeligt begrundet. I stedet er det en subjektiv 

vurdering, som er baseret på, hvor mange antal parametre, som maksimalt burde indgå i strategien 

for at opnå et tilstrækkeligt antal købssignaler. Senere reduceres antallet af parametre til fire, hvilket 
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heller ikke er videnskabeligt begrundet. Antallet af parametre er dog valgt for at være konsistent med 

antallet af parametre i Reinganums 4-screen strategi.  

 

Det er vurderet, at graden af subjektivitet er minimeret i analysen. Alligevel er dele af afhandlingen 

præget af subjektivitet, hvilket er belyst i dette afsnit. Der er dermed forsøgt at skabe transparens i 

forbindelse med subjektive vurderinger for at skabe opmærksomhed på potentielle bias.   

 

5.2 Traditionel finansiel teori 
Det andet synspunkt er traditionel finansiel teori, som argumenterer for, at merafkastet skyldes en 

utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier for prissætningen af aktier. Som nævnt tidligere, er det i 

praksis svært at vurdere, hvorvidt en strategi opnår et merafkast, fordi en test af merafkast tager afsæt 

i en model til prissætning af aktiver. Derfor er en test af merafkastet også en test af selve modellen, 

som prisætter aktivet. Det medfører, at et merafkast enten kan være et tegn på, at markedet ikke er 

efficient, eller at den anvendte model ikke er tilstrækkelig til at inkorporere den systematiske risiko. 

I denne afhandling er vurderingen af merafkastet baseret på CAPM og tre-faktor modellen. 

Strategierne er dermed vurderet på baggrund risiko forbundet med markedet, størrelses-præmie og 

value-præmie. Derfor er strategiernes afkast justeret for en præmie for konkursrisiko for størrelse og 

value-effekten. Alligevel formår en række af strategierne i afhandlingen at opnå et signifikant 

merafkast. Eksempelvis opnår den dynamiske model baseret på en minimum holdeperiode på 36 

måneder et signifikant merafkast med afsæt i både CAPM og tre-faktor modellen. Ifølge traditionel 

finansiel teori skyldes det signifikante merafkast en utilstrækkelige inddragelse af risikopræmier for 

prissætning af aktiver. I denne sammenhæng kan der argumenteres for, at modellerne ikke tager 

tilstrækkelig højde for manglende likviditet i de købte aktier i strategien. Som nævnt tidligere er 

mindre virksomheder generelt mindre likvide, hvorfor der er anvendt et minimumskrav på $20 mio. 

i markedsværdi. Minimumskravet er relativt småt sammenlignet med medianen på $500 mio. i 

markedsværdi54. Det betyder, at merafkastet muligvis kan forklares i en likviditetspræmie. Dette 

understøttes af, at samtlige strategier indeholder et købskriterie om en toårig ændring i markedsværdi 

på -20%. Den negative ændring i markedsværdi er et resultat af et nedadgående prispres, hvor andre 

investorer sælger deres position. Købet af nedadgående aktier er involveret med større risiko, da det 

                                                
54 Baseret på medianen af markedsværdierne for virksomheder listet på Nasdaq Composite Index d. 31.12.2020. 
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kan ende i en likviditetsspiral, hvor prisen fortsætter sin nedadgående trend (Pedersen, 2015).  Derfor 

er et udbredt råd indenfor aktieinvestering ”Don’t catch a falling knife”.  

 

Tilhængere af traditionel finansiel teori vil derfor argumentere for, at strategiernes evne til at skabe 

et risikojusteret merafkast er et resultat af en utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier.  

 

5.3 Behavioral finance og Efficiently inefficient 
Behavioral finance argumenterer for, at markederne ikke er efficiente, da investorernes adfærd ikke 

harmonerer med rationel adfærd. Det medfører, at det er muligt at opnå et signifikant merafkast 

grundet irrationelle investorer. Tilhængere af behavioral finance vil derfor argumentere for, at det er 

plausibelt, at strategierne har en evne til at skabe et risikojusteret merafkast. Udfordringen med 

behavioral finance er imidlertid, at det er vanskeligt at teste påstanden. Psykologiske bias som 

”overconfidence” og ”heuristik simplifikation” påvirker sandsynligvis resultaterne i denne 

afhandling, men det er vanskeligt at kvantificere betydningen af disse. Det ville dog være muligt at 

teste betydningen af ”the disposition effect” ved at sælge tabsgivende aktier og derved undgå 

præferencen for at realisere gevinster og være modvillig til at realisere deres tab. Som nævnt i 

teoriafsnittet55, kan prisafvigelser og dermed eventuelle arbitragemuligheder eksistere over en 

længere periode, hvorfor det kan være kostbart at udnytte det. Følgende citat fra Mark Twain 

beskriver meget godt problematikken. 

 

”it ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t 

so.”  - Mark Twain 

 

Behavioral finance kan anvendes som argument for, at det er muligt at skabe et risikojusteret 

merafkast. Dette understøttes af Pedersen (2015), som argumenterer for, at markederne er efficiently 

inefficient56. Begrebet beskriver, at det er vanskeligt, men muligt at opnå risikojusteret merafkast. 

Det er et resultat af, at priserne reflekterer den grad af efficiens, som gør det vanskeligt at tjene penge, 

men ikke en så høj grad af efficiens, at det fjerner incitamentet for at indsamle, fortolke og forstå 

                                                
55 Del 3.1.2.1 Limits to arbitrage, s. 38 
56 Del 3.1.3 Efficiently inefficient, s. 40 
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information. Behavioral finance og begrebet efficiently inefficient argumenterer dermed for, at det er 

plausibelt, at strategierne i denne afhandling har en evne til at skabe et risikojusteret merafkast. 

 

5.4 Transaktionsomkostninger  
Afslutningsvis kan strategiernes evne til at skabe et risikojusteret merafkast potentielt forklares med 

afsæt i afhandlingens manglende inddragelse af transaktionsomkostninger. Afhandlingens resultater 

et basereret på fiktive handler, hvor der ikke tages højde for betydningen af transaktions- og 

skatteomkostninger. Der er implementeret fire strategier i afhandlingen, som rebalanceres månedligt 

med en ligevægtet fordeling af aktier. I praksis ville transaktions- og skatteomkostninger dermed 

være en betydelig omkostning for en investor ved at implementere strategierne. Eksempelvis 

inkluderer 4-screen-udestående på et tidspunkt 184 aktier. En implementering af strategien ville 

derfor kræve, at en investor skulle rebalancere 184 positioner, hvilket er forbundet med betydelige 

transaktionsomkostninger. Rebalanceringen ville samtidig betyde, at investoren skal realisere sine 

gevinster/tab, hvilket ved et overskud ville medføre en skattebetaling grundet realisationsprincippet 

for bestemte typer af investorer. En mulig forklaring på strategiernes evne til at skabe et risikojusteret 

merafkast, kan potentielt findes i antagelsen om ingen transaktionsomkostninger. Generelt kan 

antagelser være en ulempe ved udarbejdelsen af investeringsstrategier, hvilket understøttes af 

følgende citat. 

 

”Assumptions is the mother of all fuck ups” – Steven Seagal 

 

Det vurderes derfor, at man bør undersøge om omkostninger forbundet med investeringsstrategierne 

eliminere strategiernes merafkast, inden de implementeres i praksis.  

 

6. Konklusion 
Formålet med afhandlingen har været at besvare følgende hovedproblemstilling:  

 

Kan man opnå et risikojusteret merafkast gennem en komparativ analyse af ekstreme vinder- 

og taberaktier på det amerikanske aktiemarked? 

 



 

 

117 

Det kan overordnet konkluderes, at det er muligt at opnå et risikojusteret merafkast på det 

amerikanske marked gennem en komparativ analyse af ekstreme aktier. Samtlige strategier formåede 

at slå markedet baseret på sharpe ratio i en out-of-sample test. Det er dog vigtigt at understrege, at 

afhandlingens resultater er udsat for statistiske bias og manglende inddragelse af 

transaktionsomkostninger, hvilket potentielt kan ændre den overordnede konklusion. 

 

Besvarelsen af hovedproblemstillingen er baseret på data fra Nasdaq Composite Index i perioden fra 

2000 til 2017. Ekstreme vinderaktierne er defineret ud fra, at de mindst skal være steget 200%, 

hvorimod ekstreme taberaktier er defineret ud fra, at de mindst skal være faldet 80%. Det har medført, 

at den komparative analyse er baseret på 512 ekstreme aktier fordelt på 349 vindere og 163 tabere.  

 

Indledningsvist blev det undersøgt, hvilken teoretisk litteratur, som taler for og imod, at markederne 

er efficiente. Det første synspunkt er tilhængere af traditionel finansiel teori. De mener, at et merafkast 

skyldes en utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier i modellerne for prissætning af aktiver. Det 

andet synspunkt er tilhængere af behavioral finance, som argumenterer for, at markeder ikke er 

efficiente, da investorerne agerer irrationelt. Synspunkterne er modstridende, hvorfor begrebet 

efficiently inefficient blev inddraget for at belyse, hvor efficient man kan forvente markedet er i 

praksis.  

 

Adskillelsen af ekstreme vinder- og taberaktier tog afsæt i 35 parametre. Parametrene blev udvalgt 

ved at identificere parametre, som tidligere studier havde påvist, har en indflydelse på den fremtidige 

udvikling i aktiekursen. Samtlige parametre blev testet med afsæt i en t-test og z-test på købstidspunkt 

samt den etårige-, toårige-, treårige vækst op til købstidspunktet. Dette medførte, at den komparative 

analyse blev baseret på 140 t-test og z-test. Det høje antal af parametre øgede risikoen for, at analysen 

blev udsat for et data mining bias. Derfor blev samtlige parametre understøttet med et økonomisk- 

eller empirisk belæg for at reducere graden af data mining bias. Ud af analysens 140 t-test og z-test 

havde 59 af parametrene en evne til at adskille de ekstreme vinderaktier fra taberaktier. Analysen 

blev suppleret af en fraktilanalyse, som havde til formål at reducere antallet af købskriterier, inden 

strategierne blev implementeret. Fraktilanalysen reducerede antallet af købskriterier til otte, 

bestående af aktiekurs, udestående aktier, toårige ændring i udestående aktier, treårige ændring i 

EVA, toårig ændring i markedsværdi, EPS, P/B og P/S. De otte parametre dannede grundlag for 

udformningen af tre strategier i form af 8-scren, 4-screen-EVA og 4-screen-udestående. Strategierne 
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blev testet i perioden fra 2003-2017 (in-sample) og 2018-2020 (out-of-sample). Samtlige strategier 

skabte et positivt alpha med afsæt i CAPM og tre-faktor modellen i perioden fra 2003 til 2017.  

 

Det var imidlertid kun 4-screen-udestående, som formåede at skabe et signifikant alpha i begge 

prissætningsmodeller. Strategien skabte et signifikant årligt merafkast på 6,4% og 7,6% for 

henholdsvis CAPM og tre-faktor modellen. Samtidig havde 4-screen-udestående den højeste SR på 

1,35, hvilket blev sammenholdt med markedets SR på 1,22. Det blev vurderet, at de imponerende 

resultater potentielt skyldes et look-ahead bias. Derfor blev samtlige strategier efterfølgende testet 

out-of-sample i perioden fra 2018 til 2020 med henblik på at validere strategiernes resultater. 

Samtlige strategier skabte et positivt alpha, men det var udelukkende 4-screen-EVA, som leverede et 

signifikant merafkast på 26,6% med afsæt i CAPM. Ingen af strategierne leverede et signifikant 

merafkast med afsæt i tre-faktor modellen. Det blev på denne baggrund konkluderet, at 4-screen-

EVA leverede den bedste performance out-of-sample. Det blev endvidere vurderet, at out-of-sample 

perioden er forholdsvis usædvanlig, da det amerikanske aktiemarked var udsat for en større 

markedskorrektion i fjerde kvartal af 2018 samt store kursfald i forbindelse med corona-pandemien i 

marts 2020. Af denne grund blev out-of-sample perioden udvidet ved at udvikle en dynamisk strategi. 

Formålet med at udvide out-of-sample perioden var at reducere graden af look-ahead bias og dermed 

udforme en strategi, som er mere realistisk at implementere i praksis. Den dynamiske strategi blev 

baseret på en rullende analyse af femårige perioder, hvorefter strategien blev implementeret i det 

efterfølgende år. Den dynamiske strategi skabte ikke et risikojusteret merafkast, hvilket dannede 

grundlag for at videreudvikle strategien. Dette blev realiseret ved at ændre på længden af den 

minimale periode, som aktierne holdes. Det blev konkluderet, at valget af periodelængde har stor 

indflydelse på strategiens evne til at skabe et risikojusteret afkast, da en længere periodelængde 

generelt resulterer i højere SR. Ved en periodelængde på 36 måneder skabte strategien et signifikant 

alpha med afsæt i CAPM på 7,1% og 9,7% med afsæt i tre-faktor modellen.  

 

Strategiernes evne til at skabe et risikojusteret merafkast blev afslutningsvis diskuteret ved at 

inddrage statistiske bias, traditionel finansiel teori og behavioral finance. Det blev i denne forbindelse 

gjort klart, at strategiernes imponerende performance potentielt er et resultat af data mining bias, 

look-ahead-bias, survivorship bias, utilstrækkelig inddragelse af risikopræmier eller manglende 

inddragelse af transaktionsomkostninger.  
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7. Perspektivering 
Formålet med denne afhandling har været at videreudvikle Reingnaums strategi med henblik på at 

skabe et risikojusteret merafkast. Implementeringen af strategierne indeholder statistiske bias, som 

muligvis kan forklare tilstedeværelsen af det risikojusterede merafkast. Det anbefales derfor ikke, at 

strategierne anvendes i praksis, før effekten af data mining, look-ahead bias, survivorship bias og 

transaktionsomkostninger er undersøgt. Afhandlingen lægger dermed op til nye undersøgelser, hvor 

der tages højde for statistiske bias og transaktionsomkostninger. Selvom det ikke definitivt kan 

konkluderes, hvorvidt markederne er efficiente, bidrager afhandlingen til tankegangen om, at en 

investor kan slå ”aber med dartpile” på baggrund af simple kvantitative analyser. 

 

Afhandlingen lægger derudover op til nye undersøgelser, hvor valget af metode og afhandlingens 

afgræsninger udfordres. Dette understøttes af Eberhard og Hejberg (2021), som simultant med 

udarbejdelsen af denne afhandling har foretaget en komparativ analyse af ekstreme vinder- og 

taberaktier. Deres undersøgelse er baseret på data fra indekset STOXX Global 1800 i perioden 2001-

2019 og adskiller sig dermed fra denne afhandling på valg af marked. De påviser, at virksomhedernes 

industri har en afgørende rolle i udvælgelsen af signifikante parametre. Dette kommer til udtryk ved, 

at signifikante parametre varierer markant mellem industrierne. Resultaterne fra Eberhard og Hejberg 

(2021) indikerer dermed, at det er muligt at videreudvikle denne afhandlings strategier ved at foretage 

en industrispecifik analyse af parametrene.  

 

Endeligt lægger afhandlingen op til fremtidige undersøgelser, hvor forudsætningerne for valget af 

ekstreme aktier ændres. Eksempelvis kan definitionen ændres til et procentuelt kriterie, således at de 

x% mest ekstreme observationer anvendes hvert år. Det ville derudover være interessant at forlænge 

periodelængden, hvor aktien defineres som ekstrem fra et til enten to eller tre år. I denne forbindelse 

ville det også være relevant at ændre på den minimale periode, som aktierne holdes.  
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