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BESTEMMELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIEN

Virksomheder og de finansielle markeder har gennem de sene-
ste årtier været ramt af en række kriser og forskellige ændringer 
i grundvilkårene. Det er derfor helt naturligt, at der med løben-
de mellemrum rettes opmærksomhed mod konsekvenserne af 
blandt andet lave renter, inflation og ændrede risikopræmier i 
relation til værdiansættelser og investeringsbeslutninger. Den-
ne artikel har fokus på risikopræmien – eller mere præcist på 
markedsrisikopræmien (MRP) – der simpelt defineret er det 
merafkast, som en investor forventer at få ved at investere i ak-
tiemarkedet fremfor i en risikofri obligation. 

Diskussionen om niveauet for og metoder til estimation af 
MRP og de tilhørende konsekvenser for afkastforventninger 
mv. er således ikke ny. Som et par tidligere danske eksempler 
kan nævnes Christiansen og Lystbæk (1994), Parum (1999), 
Møller og Jørgensen (2010), Dahl (2011), og Bechmann (2016).

Som et nyere eksempel kan nævnes Thomsen (2021), der 
giver en interessant diskussion af størrelsen på MRP og virk-
somhedernes tilsvarende vægtede kapitalomkostninger (WACC 
– Weigted Average Cost of Capital). Thomsen argumenterer for, 
at markedsaktører aktuelt synes at anvende et WACC i niveauet 
omkring 8%, hvilket Thomsen finder er for højt med en række 
uheldige konsekvenser til følge inkl. “potentially detrimental 
effects on corporate investments, R&D, job creation, risk ta-
king, accounting practices, and sustainability.” Thomsen (2021) 
ender med at anbefale, at “An alternative solution, which would 
no doubt be much less painful, would be for boards of compa-
nies, institutional investors and other financial institutions to in-
struct their executives to apply lower WACC – for example 4% 
– in their investment calculations. This would avoid many of the 
unfortunate distortions mentioned above and would therefore be 
likely to create more value both for investors and for society as 
a whole.”

Denne artikel diskuterer de klassiske metoder til fastlæggel-

se af MRP og gennemgår kort udvalgte resultater om estimater 
for det aktuelle niveau af MRP. Dette gøres med fokus på at bi-
drage til den diskussion, som blandt andet Thomsen rejser vedr. 
det aktuelle niveau – og de mulige konsekvenser et henholdsvis 
for højt eller lavt MRP og dermed tilsvarende for højt eller lavt 
WACC kan have for både virksomhedernes beslutninger, de fi-
nansielle markeder og makroøkonomien i det hele taget.

Markedsrisikopræmiens store betydning
MRP spiller en helt central rolle i fastlæggelsen af en virksom-
heds egenkapitalomkostninger (ejernes afkastkrav) og dermed 
også for bestemmelsen af virksomhedens WACC. 

Mere præcist fastlægges virksomhedens egenkapitalomkost-
ning, rE, ofte gennem den såkaldte Capital Asset Pricing Model 
(CAPM)

rE=rf +	β	∙	MRP,

hvor rf  er den risikofri rente og β	et mål for virksomhedens 
systematiske risiko (markedsrisiko). MRP	er som nævnt mar-
kedsrisikoen, der kan defineres som forskellen mellem mar-
kedsafkastet (afkastet på en markedsportefølje), rMkt, og den 
risikofri rente:

(1)   MRP	=	rMkt – rf.

Både virksomhedens egenkapitalomkostning og tilhørende 
vægtede kapitalomkostninger spiller flere centrale roller. Dette 
gælder blandt andet i den løbende vurdering af virksomhedens 
værdiskabelse – både på virksomhedsniveau og i forhold til 
afkastet til aktionærerne. Et konkret eksempel er i forbindelse 
med beregning af den løbende værdiskabelse – Economic Value 
Added (EVA) – der generelt beregnes som den investerede ka-
pital (IC) gange med forskellen mellem afkastet på den investe-
rede kapital (ROIC) og de gennemsnitlige kapitalomkostninger 
(WACC), dvs. 

EVA	=	IC	∙ (ROIC	–	WACC).

Tilsvarende vil virksomhedens egenkapitalomkostning udgø-
re diskonteringsrenten ved værdiansættelse af virksomhedens 
aktier gennem fx udbyttediskonteringsmodellen (Dividend 
Discount Model). Virksomhedens vægtede kapitalomkostninger 
vil blandt andet være udgangspunkt i forhold til fastlæggelsen af 
diskonteringsrenten til brug for NPV-beregninger i forbindelse 
med investeringsbeslutninger og i fastlæggelsen af diskonte-
ringsrenten i forbindelse med værdiansættelse af virksomheden 
gennem en Discounted Cash Flow (DCF) model.

Betydningen af MRP kan illustreres ved at betragte en given 
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BESTEMMELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIEN

DCF-værdiansættelse.1 Figur 1 viser den bestemte DCF-værdi 
af en hypotetisk virksomhed for forskellige antagelser om virk-
somhedens kapitalomkostninger (WACC), idet det kan bemær-
kes, at man som (grov tilnærmelse) godt kan opfatte den brugte 
WACC som et udtryk for MRP.2  

Som et velkendt resultat viser Figur 1, at WACC og dermed 
også MRP har stor betydning for en DCF-værdiansættelse. Det 
ses specielt, at for lave niveauer af WACC vil værdiansættelsen 
give meget høje værdier. 

For at betragte, hvor langt ude i fremtiden denne værdi egent-
lig ligger, viser Figur 1 endvidere, hvor mange år der skal gå, in-
den betalingerne har leveret halvdelen af den aktuelle værdian-
sættelse. Som det tydeligt ses af figuren vil lave WACC-værdier 
medføre, at en ganske betydelig værdi af virksomheden ligger 
meget langt ude i fremtiden. For en WACC på 4% vil der gå 
37 år, inden halvdelen af værdien på knap 250 er blevet “leve-
ret”. Det er vel et godt spørgsmål, om dette er hensigtsmæssigt i 
forhold til eksempelvis virksomhedens investeringsbeslutninger 
mv.

Metoder til bestemmelse af  
markedsrisikopræmien
Der findes tre overordnede tilgange til bestemmelse af MRP:
 • Historisk markedsrisikopræmie
 • Fremadskuende (implicit) markedsrisikopræmie
 • Survey-baseret markedsrisikopræmie

Det følgende vil kort beskrive disse tilgange og nævne et par 
væsentlige fordele og ulemper ved hver af disse. For en grun-
digere beskrivelse af metoderne henvises til faglitteraturen, jf. 
også de følgende henvisninger. 

Historisk markedsrisikopræmie
En hyppigt anvendt metode består i at bestemme det historiske 
merafkast på en markedsportefølje og så fratrække den risikofri 
rente, jf. formel (1). Dette gøres med udgangspunkt i en lang 
tidsperiode – hvis muligt ofte mere end 100 år. 

En væsentlig fordel ved metoden er, at det bestemte estimat 
ikke vil variere ret meget over tid. En anden væsentlig fordel er, 
at metoden er relativ simpel og transparent, og at estimatet ikke 
vil være afhængig af antagelser, der altid kan diskuteres eller 
kan være udtryk for subjektive holdninger.

Den væsentligste ulempe ved denne metode er, at det histori-
ske afkast for de seneste eksempelvis 100 år ikke nødvendigvis 
vil afspejle den aktuelle MRP. Der findes i den forbindelse en 
række mulige grunde til, hvorfor MRP kan variere over tid inkl. 
ændringer i markedssentiment og risikoaversion. 

Fremadskuende (implicit) markedsrisikopræmie
Den fremadskuende (implicitte) MRP estimeres med udgangs-

1.	 	Eksemplet	med	tilhørende	antagelser	er	gennemgået	i	
Bechmann (2021), idet der her er antaget en vækstrate på 2% 
i stedet for 3%.

2.  Dette vil gælde helt præcist, hvis den risikofri rente antages 
at være 0%, virksomheden har en beta-værdi på 1 og ikke 
har	gæld.	Endvidere	kan	der	heller	ikke	være	tale	om	andre	
“tillæg”	til	WACC	såsom	SmallCap-	eller	illikviditetstillæg.

punkt i de aktuelle aktiekurser i markedsporteføljen, P0. Mere 
præcist gøres antagelser om de forventede samlede fremtidige 
udbytter for eksempelvis de næste fem år (Divt, t = 1,…,5) samt 
den forventede efterfølgende vækst i disse udbytter, ɡ. Med dis-
se antagelser kan udbyttediskonteringsmodellen bruges til at 
beskrive sammenhængen mellem det ubekendte markedsafkast 
og de aktuelle aktiekurser 

P0 = 
5

t=1

Divt
(1 + rMkt)t  + Div5 ∙	(1 + ɡ)

(rMkt – ɡ)(1 + rMkt)5  

Med udgangspunkt i de aktuelle aktiekurser og de gjorte an-
tagelser om udbytter og vækstrate kan denne ligning løses for 
markedsafkastet, og den aktuelle MRP beregnes ved anvendelse 
af formel (1).

En væsentlig fordel ved metoden er, at den løbende giver 
mulighed for at estimere den aktuelle MRP. Tilsvarende giver 
metoden også mulighed for at bestemme en MRP, selv om det 
betragtede aktiemarked ikke har en lang historik. 

De væsentligste ulemper består i, at estimatet i høj grad vil 
være afhængig af de gjorte antagelser omkring udbytter og 
vækstraten, der altid vil kunne diskuteres. Den bestemte MRP 
vil især være følsom over for antagelsen om vækstraten, efter-
som en ændring i vækstraten på 1%-point betyder en ændring i 
MRP på omkring 0,7-0,8%-point lidt afhængig af de andre an-
tagelser. Dette betyder, at man specielt skal være opmærksom 
på konsistens mellem eksempelvis de langsigtede inflations-
forventninger, som afspejlet i den anvendte risikofri rente, og 
niveauet for den langsigtede vækstrate.

En anden – delvist relateret til ovenstående – ulempe er, at 
den estimerede MRP vil variere ret meget over tid. Dette er en 
udfordring givet det langsigtede perspektiv, som MRP bør have, 
og de gængse anvendelser af MRP, som også er langsigtede i 
deres natur. 

FIGUR 1: Markedsrisikopræmiens betydning for en 
DCF-værdiansættelse 
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Note: Figuren betragter en DCF-værdiansættelse af en hypotetisk virksomhed med 
 rimeligt realistiske karakteristika, jf. Bechmann (2021), hvor eksemplet stammer fra.  
På venstre akse vises selve værdiansættelsen af virksomheden, mens det på højre 
akse betragtes, hvor mange år der skal gå, inden halvdelen af virksomhedens værdi 
er blevet “leveret” – begge som funktion af den anvendte WACC for virksomheden.
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BESTEMMELSE AF MARKEDSRISIKOPRÆMIEN

Surveybaseret markedsrisikopræmie
Survey-baseret MRP bestemmes gennem spørgeskemaundersø-
gelser, hvor relevante aktører på aktiemarkedet bliver bedt om 
at angive det estimat, som de anvender for den aktuelle MRP.

Fordelen ved denne tilgang er, at man har mulighed for at få 
et estimat af den aktuelle MRP, og at estimatet vil afspejle det 
skøn, der ofte vil være i forhold til den endelige fastlæggelse 
af MRP. 

En ulempe vil være, at der i det anvendte skøn fra markeds-
aktørerne kan indgå en række forskellige subjektive forhold og 
holdninger. Dette understøttes af, at der ofte ses ret stor for-
skel på tværs af markedsaktørernes svar. En anden ulempe er, 
at de angivne MRP også i nogen udstrækning vil være knyttet 
til den risikofri rente, der anvendes i CAPM og i formel (1). 
Sidstnævnte kan illustreres ved at betragte to markedsdeltagere, 
der begge antages at skønne, at markedsafkastet fremadrettet 
vil være 7%. Antages endvidere, at den ene anvender en aktuel 
risikofri rente på 0%, mens den anden – som det flere steder er 
tilfældet – anvender en “normaliseret” risikofri rente på 1%,3 
da vil førstnævnte svare, at MRP er 7%, mens den anden vil 
svare 6%, selv om de altså for en gennemsnitlig virksomhed 
vil have helt samme egenkapitalomkostning. Dette betyder, at 
spørgsmål i denne type surveys bør formuleres og afrapporteres 
ret omhyggeligt.

Metoder der ikke er velegnet 
til at bestemme MRP 
I arbejdet med at bestemme den aktuelle MRP kunne det måske 
været fristende at tage udgangspunkt i udvalgte ”eksperters” af-
kastforventninger, jf. Tabel 1 der indeholder en oversigt over 
sådanne afkastforventninger.

Der er to primære årsager til, at man skal være meget påpas-
selig med at benytte sådanne afkastforventninger som grundlag 
for at bestemme den aktuelle MRP. For det første ses det tyde-
ligt af Tabel 1, at de forskellige forventninger varierer ganske 
meget på tværs af her seks kilder. For det amerikanske aktiemar-
ked svinger forventningerne på 7-10 års horisont fra negativt 
6,7% (vel at mærke i reale termer) til positivt 6,7%.

For det andet ligger der også en indbygget problemstilling i, 
at de betragtede forventninger typisk “kun” er gældende for en 
begrænset tidsperiode på her 7-10 år og tilsvarende er afhæn-
gige af det aktuelle kursniveau. Et simpelt eksempel i Tabel 2 
illustrerer denne pointe. I eksemplet betragtes en virksomhed, 
der i udgangspunktet handler til en aktiekurs på 100 med en 
egenkapitalomkostning på 10%. Antages det, at virksomheden 
leverer et afkast på 10%, svarer dette til den angivne løbende 
indtjening pr. aktie.

Betragtes nu to tilfælde, hvor den aktuelle aktiekurs i stedet 
udsættes for henholdsvis et negativt “chok”, så kursen falder 
med 50%, eller et positivt “chok”, så kursen stiger med 100%. 
Med uændret indtjening pr. aktie betyder det, at det forventede 

3.  Nogle steder anvendes i stedet et ”bounce back” til den 
aktuelle risikofri rente for at afspejle, at nogle opfatter 
(har opfattet) de meget lave risikofrie renter som værende 
“kunstigt”	lave	som	følge	af	blandt	andet	centralbankernes	
ekspansive pengepolitik (fx quantitative easing).

afkast til aktien over den kommende 7-års periode ændres til 
henholdsvis 16,41% og 5,70%.

Pointen med eksemplet er, at kursudsving på aktiemarkeder-
ne naturligvis vil ændre ved det forventede afkast over en given 
kortere årrække, uden at dette nødvendigvis kan eller skal tages 
som udtryk for ændringer i virksomhedens egenkapitalomkost-
ning. Hvis man endelig skal udlede forventet markedsafkast fra 
det aktuelle kursniveau, er det nødvendigt at betragte en længe-
re tidshorisont, jf. den ovennævnte fremadskuende (implicitte) 
MRP. Dette vil også sikre, at markedsafkastet tager udgangs-
punkt i det lange perspektiv, som brugen af den tilsvarende 
egenkapitalomkostning ved blandt andet værdiansættelser og 
investeringsbeslutninger fordrer. 

Ovenstående betyder også, at man bør være tilsvarende for-
sigtig med at konkludere noget håndfast om MRP ud fra de 
afkastforventninger, som løbende publiceres fra Rådet for Af-
kastforventninger, jf. omtalen herom i blandt andet Munk og 
Rangvid (2018). De af rådet fastlagte afkastforventninger er – 
lige som forventningerne i Tabel 1 – udarbejdet med et andet 
formål end fastlæggelsen af MRP. Endvidere vil de af rådet an-
noncerede forventninger i vid udstrækning være baseret på ud-
valgte afkastforventninger svarende til Tabel 1 og dermed være 
behæftet med nogle af de samme problemer som disse i forhold 
til at estimere MRP.

Som nævnt er det dog muligt, at de meget lange afkastfor-
ventninger kan bruges i fastlæggelsen af den aktuelle MRP. Her 
kan det for fuldstændighedens skyld og til sammenligning med 
de efterfølgende resultater nævnes, at de aktuelle forventninger 
til afkastet på aktier (markedsafkastet) på den lange bane (>10 
år) er 6,5%.

Udvalgte resultater omkring den aktuelle MRP
I forlængelse af ovenstående diskussion af forskellige metoder 
til fastlæggelsen af den aktuelle MRP betragtes her udvalgte re-
sultater omkring den aktuelle MRP. Fokus vil derfor være på 
fremadskuende (implicitte) estimater og survey-baserede esti-
mater. Det kan dog nævnes, at det historiske estimat for MRP 
i Danmark ”aktuelt” er i niveauet omkring 5,5%, mens det for 
USA er omkring 8%.4 

4.	 	Dette	findes	gengivet	i	forskellige	Corporate	Finance	og	
Valuation lærebøger generelt med reference til Dimson, Marsh 
og Staunton (2002) og efterfølgende opdateringer. 

TABEL 1: Afkastforventninger

Kilde Dato US Developed Horisont

BlackRock sep-21 6,7% 9,2%a 10

JPMorgan sep-21 4,1% 4%-6% 10-15

Morningstar Inv. Mgmt. dec-21 1,6% 2,6% 10

Research Affiliates dec-21 1,6%b 6,8% 10

Vanguard dec-20 3,3% 6,2% 10

Grantham Mayo Van Otterloo  
(GMO) 

nov-21 -6,7%c   7

Noter: Tabellen indeholder udvalgte aktuelle bud på afkastforventninger for US og 
Developed markets. aEuropæiske aktier; bUS Large-Cap; creal (inflations-justeret). 
Kilde: Morningstar (2022).
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Fremadskuende (implicitte) estimater
Den amerikanske professor Aswath Damodaran fra Stern School 
of Business (New York University) er kendt for sin hjemme-
side (www.damodaran.com) med en omfattende mængde in-
formation vedr. corporate finance og værdiansættelse. Denne 
information indeholder også løbende estimater vedr. MRP for 
mange forskellige lande samt en årlig samlet rapport, der med 
sine cirka 150 sider diskuterer en lang række aspekter af MRP, 
jf. Damodaran (2022). 

Fra Figur 2 ses, at den estimerede MRP for USA i perioden 
fra 1960 til marts 2022 har svinget mellem 2% og 6,5%. Peri-
oden fra omkring 1999 frem til 2008-2010 er også interessant, 
eftersom man i denne periode så et forholdsvist konstant im-
plicit markedsafkast men et fald i de risikofrie renter, hvilket 
er forklaringen på stigningen i estimeret MRP i denne periode.

Betragtes perioden fra 2010 og frem til 2019, har den esti-
merede MRP dog været rimeligt konstant i niveauet 5% til 
6%. I 2020 og 2021 ses et lidt lavere niveau svarende til 4,5%, 
hvilket med tilsvarende lave risikofrie renter i 2020 og 2021 
betyder – som nævnt i figuren – at det forventede (implicitte) 

markedsafkast er på et rekordlavt niveau omkring 5,75% (ifølge 
Damodaran det laveste i 60 år). Dette har affødt diskussioner 
om, hvorvidt forventet markedsafkast nu (endeligt) er faldet og 
dermed i højere grad afspejler faldet i de risikofrie renter. 

De opdaterede estimater for 2022 (1. marts) synes dog – også 
sammen med en stigning i den risikofri rente – at have fået det 
forventede markedsafkast til at stige til omkring 6,58%. Dette 
er dog stadig noget under det niveau, der ellers har været obser-
veret i perioden fra 1999 til 2019, hvor gennemsnittet har været 
8,1%. 

Tilsvarende har Nationalbanken i flere publikationer estime-
ret en dansk MRP ved anvendelse af fremadskuende (implicitte) 
estimater. Et eksempel er Autrup og Hensch (2020), hvor det 
konsistent med Damodaran (2022) findes, at “risikopræmien 
på aktier øget, mens renter er faldet”. Mere præcist konklude-
res, at MRP i perioden fra 2012 til 2019 har ligget i niveauet 
6-8%, hvilket svarer til en fordobling i forhold til niveauet før 
finanskrisen. Opdaterede tal findes i Danmarks Nationalbank 
(2022), hvor det konkluderes, at “Aktierisikopræmien i euro-
området ligger omkring det samme niveau som ved begyndel-

TABEL 2: Sammenhæng mellem afkastforventninger og den aktuelle kurs

År Indtjening pr. aktie Aktiekurs (udgangspunkt) Aktiekurs (-50% ) Aktiekurs (+50%)

0   100,00 50,00 200,00

1 10,00 110,00 60,00 210,00

2 11,00 121,00 71,00 221,00

3 12,10 133,10 83,10 233,10

4 13,31 146,41 96,41 246,41

5 14,64 161,05 111,05 261,05

6 16,11 177,16 127,16 277,16

7 17,72 194,87 144,87 294,87

Forventet 7-års afkast : 10,00% 16,41% 5,70%

Note: Eksemplet betragter (under flere simplificerende antagelser) en virksomhed, der i udgangspunktet handler til en aktiekurs på 100, og som leverer et afkast (svarende til egen-
kapitalomkostningen) på 10%, hvilket svarer til den angivne indtjening pr. aktie. I forlængelse heraf betragtes tilfældet, hvor aktiekursen henholdsvis falder 50% og stiger 100%. 
Givet uændret indtjening pr. aktie bestemmes det forventede afkast til aktien over den kommende 7-års periode.

FIGUR 2: Implicit US MRP: 1960-Marts 2022
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At the end of 2021 (March 22), that premium was 4.24% (4.75%), but it was earned on top of a risk free rate that was only 1.51% (1.83%). 
The long term annual expected return on stocks was therefore 5.75% (6.58%), well below historical norms. 

Note: Figuren, der er en justeret version af tilsvarende figur fra Damodarans hjemmeside, viser generelt den implicitte MRP ultimo de enkelte år. Undertegnede har primært tilføjet 
oplysninger om implicit MRP pr. 1 marts 2022 (ligeledes fra www.damodaran.com).
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sen af 2015, efter den er steget en del i løbet af 2021.” Denne 
konklusion er understøttet af en figur med forskellige aktierisi-
kopræmier på tværs af brancher. Fra denne figur ses, at ultimo 
2021 har kun Teknologi en estimeret risikopræmie på under 4% 
(aflæst til cirka 3,8%). Alle andre brancher ligger i intervallet 
fra 4,8% for Materialer til 12% for Energi – og med et samlet 
gennemsnit på 7%. 

Surveybaserede estimater
Den spanske professor Pablo Fernandez, IESE Business School, 
foretager årligt et relativt omfattende survey specielt med hen-
blik på at fastlægge den anvendte MRP i 88 forskellige lande, 
jf. Fernandez, Bañuls og Acín (2021). Tabel 3 viser resultater-
ne vedr. Danmark, Norge, Sverige og Finland. For at undgå de 
nævnte udfordringer ved den anvendte risikofri rente og andre 
eventuelle tillæg er det her valgt at præsentere resultaterne vedr. 
forventet markedsafkast, dvs. den risikofri rente plus MRP, jf. 
formel (1).

Tabel 3 giver anledning til nogle interessante observatio-
ner. For det første ses det, at det gennemsnitlige markedskast i 
både 2020 og 2021 var 7,2% på tværs af de betragtede nordiske 
lande. Der ses dog noget mere variation på tværs af landene i 
2021, hvor det gennemsnitlige (median) forventet markedsaf-
kast i Danmark er faldet fra 7,0% (7,0%) i 2020 til 6,5% (6,3%) 
i 2021. En del af sidstnævnte større variation kan nok forklares 
af, at der indgår et reduceret antal besvarelser i 2021. Dette il-
lustrerer også, at man nok skal være lidt påpasselig med at sige 
noget alt for håndfast om udviklingen i MRP over tid baseret på 
surveys. Der kan således være tale om, at forhold på markeder-
ne kan påvirke, hvor mange og hvem der vælger at svare på et 
sådan bredt udsendt survey.

Betragtes udviklingen over lidt længere tid, er det også inte-
ressant, at der i Fernandez, Bañuls og Acin (2021) findes indi-
kationer på, at forventet markedsafkastet (og til dels også MRP) 
har været faldende over de seneste par år. For Danmark gælder 
eksempelvis, at gennemsnitligt forventet markedsafkast er fal-
det fra 7,6% i 2018 til 6,5% i 2021. Det tilsvarende fald i MRP 
har været fra 7,6% i 2018 til 5,8% i 2021.

Det kan yderligere bemærkes, at gennemsnittet på tværs af 
alle de betragtede europæiske lande i 2020 var 7,29% baseret 
på 1932 svar, mens det i 2021 var 6,82% baseret på 1668 svar. 
Samlet set synes der altså også her – som det var tilfældet med 
Damodarans nyeste estimater – at være indikationer på en fal-
dende tendens de seneste par år. 

En anden ofte anvendt kilde til den danske MRP er det sur-
vey, som PwC løbende har foretaget. Ifølge det seneste offent-
liggjorte survey fra 2020, PwC (2020), anvender de 22 respon-
denter (markedsdeltagere) en MRP, der varierer fra 2,5% til 
7,5% med et gennemsnit på 5,8% (inklusive de tillæg som nogle 
anvender fx i forbindelse med coronakrisen). Den gennemsnitli-
ge anvendte MRP har ifølge undersøgelsen ligget relativt stabilt 
omkring 6% i de seneste 7-8 år. PwC spørger også ind til “stør-
relsen af WACC for en børsnoteret virksomhed med en gennem-
snitlig risikoprofil”. Her viser svarene, at median-WACC’en i 
perioden 2013 til 2020 har ligget ganske stabilt i intervallet 
7,0% til 10,0%. 

Sidstnævnte resultater illustrerer en af de nævnte udfordrin-
ger ved survey-metoden – nemlig at man ikke umiddelbart får 
et indblik i, hvorledes MPR konkret anvendes til at bestemme 
egenkapitalomkostning og WACC. Her synes en WACC på 7,0-
10,0% for en gennemsnitlig børsnoteret virksomhed også at 
være lidt i overkanten i forhold til en gennemsnitlig MRP på ca. 
6%, jf. eksempelvis CAPM-sammenhængen i formel (1).

Diskussion af den aktuelle markeds risikopræmie
Som det tydeligt fremgår af det ovenstående, spiller den aktuel-
le MRP en helt central rolle i forhold til en række beslutninger 
i virksomhederne og i forhold til værdiansættelser på de finan-
sielle markeder. Desværre findes der ikke en robust og aner-
kendt metode til at bestemme den aktuelle MRP. Det er derfor 
helt naturligt, at der løbende både er fokus på – og kan opstå 
diskussioner af – hvad den korrekte størrelse er for den aktuelle 
MRP.

Thomsen (2021) indeholder som nævnt en klar opfordring 
til, at den aktuelt anvendte WACC burde være meget lavere. 
Argumenterne er især, at en for høj WACC øger risikoen for 

TABEL 3: Forventet markedsafkast i Danmark, Norge, Sverige Finland i 2020 og 2021

 2020 Antal svar Gennemsnit Median Maksimum Minimum

Danmark 73 7,0% 7,0% 10,4% 4,4%

Norge 59 7,0% 7,0% 10,3% 4,5%

Sverige 87 7,1% 7,0% 10,4% 4,5%

Finland 34 7,5% 7,3% 10,4% 5,1%

Alle 253 7,2% 7,0% 10,4% 4,4%

 2021 Antal svar Gennemsnit Median Maksimum Minimum

Danmark 16 6,5% 6,3% 8,0% 4,1%

Norge 18 7,3% 7,0% 13,0% 5,3%

Sverige 63 8,4% 8,0% 19,0% 5,1%

Finland 41 6,5% 6,5% 8,7% 4,8%

Alle 138 7,2% 6,8% 19,0% 4,1%

Kilde: Fernandez, Apellániz og Acin (2020) og Fernandez, Bañuls og Acin (2021).
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“short-termism”. Dette skal man naturligvis være opmærksom 
på, men som resultaterne i blandt andet Figur 1 viser, synes der 
med de aktuelle MRP- og WACC-niveauer ikke at være en stor 
risiko for “short-termism” – måske snarere tværtimod.

Et andet aspekt af Thomsens opfordring er spørgsmålet om, 
hvilket incitament bestyrelsen og den daglige ledelse i udgangs-
punktet skulle have til at bruge en alt for høj WACC. Som det 
klart fremgår af ovenstående, gælder det alt andet lige, at virk-
somhedens værdi (aktiekurs), investeringerne og værdiskabel-
sen vil være højere, hvis bestyrelsen eller den daglige ledelse 
bare kunne “vedtage”, at virksomheden havde en lavere WACC 
end den hidtil anvendte.

Fakta er, at det er kapitalmarkederne og dermed investorerne, 
der i sidste ende fastlægger MRP og tilhørende egenkapitalom-
kostning. Givet de aktuelle aktiekursniveauer mv. er det også et 
godt spørgsmål, om disse indikerer, at investorerne anvender alt 
for høje diskonteringsrenter i deres værdiansættelser. Og her-
under om det ikke aktuelt vil medføre helt urealistiske højere 
kursniveauer og endnu større risiko for en lang række yderligere 
flaskehalse i økonomien (arbejdskraft, råvarer, mv.), hvis alle 
virksomheder pludselig reducerede WACC til næsten det halve 
og brugte den i forbindelse med investeringsbeslutninger mv. 

Som modargument kan det fremføres, at de aktuelt rimeligt 
høje værdiansættelser på de finansielle markeder mere skyldes 
for optimistiske forventninger til den fremtidige indtjening end 
en alt for lav diskonteringsrente. Dette kan der være noget om, 
og som nævnt er det i værdiansættelser helt centralt, at der ek-
sempelvis er en passende konsistens mellem diskonteringsren-
ten og de langsigtede vækstforventninger. 

Det synes derfor at være vigtigt at få adresseret udfordrin-
gen med at sikre korrekte unbiased (dvs. realistiske i stedet for 
optimistiske) forventninger til fremtidig indtjening, inden man 
”bare” reducerer WACC væsentligt. For indtil denne udfordring 
er løst, kan man – selv om det bestemt ikke er teoretisk korrekt – 
godt forstå, hvis nogle investorer insisterer på at bruge en måske 
lidt for høj diskonteringsrente i forbindelse med investeringer 
og værdiansættelser.

Konklusion
Markedsrisikopræmien, MRP, spiller en vigtig rolle i forhold 
til mange finansielle beslutninger og værdiansættelser. Det er 
derfor – som også Damadoran (2022) konkluderer – “surprising 
how haphazard the estimation of equity risk premiums remains 
in practice.”

Denne artikel har diskuteret fordele og ulemper ved de mest 
gængse metoder og gennemgået udvalgte resultater fra nogle af 
de metoder, der mere dynamisk kan bidrage med estimater af 
den aktuelle MRP. 

Desværre er det som nok forventet ikke muligt baseret på 
disse resultater at komme med en håndfast konklusion vedr. det 
aktuelle niveau. Betragtes nogle af de lidt mere ekstreme værdi-
er for MRP, er en konklusion, at 4% synes at være noget til den 
lave side, mens 8% omvendt virker højt. Et forsigtigt og nok 
ikke helt skævt bud på den aktuelle MRP vil være 6%.

Det kan i stedet konkluderes, at med de ændringer, der lø-
bende haves i økonomien og på de finansielle markeder i form 
af rekordlave renter, kriser, mv., giver det ikke mening bare at 
konkludere, at den aktuelle MRP er x%, fordi det har den al-
tid været. Alle markedsaktører – fra aktionærer og rådgivere til 

bestyrelse og den daglige ledelse – må sørge for med passende 
mellemrum at have en grundig diskussion af, hvad en rimelig 
(markedskonform) MRP vil være under de givne forhold. Og 
her må man give Thomsen (2021) ret i, at en generel WACC på 
8% for et “gennemsnitligt” børsnoteret selskab virker højt.

Fokus skal dog ikke bare være på den aktuelle MRP men 
også på de antagelser, som både værdiansættelser og investe-
ringsbeslutninger tager udgangspunkt i. Her ligger der specielt 
en vigtigt opgave i at sikre, at de anvendte langsigtede vækst-
forudsætninger er konsistente med den anvendte (langsigtede) 
diskonteringsrente. 
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