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Formålet med denne artikel er at give en kort karak-
teristik af de mest etablerede afkastkilder på aktie-
markedet med fokus på den akademiske baggrund, 
underliggende rationale og vedholdenhed. Rationale 
og vedholdenhed er grundlaget for investors villighed 
til at påtage sig eksponering mod en given afkast-
kilde. 

Opmærksomheden omkring afkastkilder har med-
ført opblomstring af et utal ”nye” risikopræmier og 
anomalier. At antallet er vokset eksplosivt hænger 
dog sandsynligvis sammen med, at det er svært at 
få publiceret artikler og studier af allerede kendte 
afkastkilder, hvilket giver incitament til at præsen-
tere ”nye” afkastkilder. Flere nyere analyser doku-
menterer imidlertid, at de mange afkastkilder i høj 
grad baseres på samme underliggende kilde til af-
kast, se bl.a. McLean and Pontiff (2014) samt Har-
vey, Liu, and Zhu (2014)1. Af samme årsag fokuse-
rer nærværende artikel på afkastkilderne Value, 
Momentum, Size, Low Risk og Quality, da de i vores 
optik er de bedst dokumenterede og analyserede 
afkastkilder.  
Betegnelsen risikopræmie bruges ofte om det sær-
skilte afkast, der – måske – kan opnås ved at inve-
stere i eksempelvis mindre selskaber (Size) eller 
selskaber med lav værdiansættelse (Value). Hvor-
vidt der rent faktisk kan opnås et attraktivt afkast 
ved at anvende førnævnte investeringsstile, og om 
det i så fald overhovedet kan anskues som betaling 
for en særskilt risiko – altså en risikopræmie – bli-
ver til stadighed diskuteret blandt akademikere og 
praktikere. I de tilfælde hvor der opnås et meraf-
kast, men hvor der ikke findes en meningsfyldt 
sammenhæng til højere risiko, anvendes ofte be-
tegnelsen anomali, eftersom antagelsen bag effek-
tive markeder tilsiger, at der ikke kan opnås et hø-

1 Harvey, Liu, and Zhu (2014) tester uafhængigheden af 316 publicerede faktorer 
2 Price/Net Current Asset Value 
3 Novy-Marx, ”Quality Investing”, 2014 og Kalesnik and Kose, “The Moneyball of Quality Investing”, 2014  
4 Graham, ”The Intelligent Investor” (4th rev. ed.), 1973

jere afkast uden en højere risiko. Vi foretrækker be-
tegnelsen afkastkilder, idet vi dermed omfavner 
alle investeringsstile /stilfaktorer, uanset om de 
måtte være baseret på en risikopræmie eller ano-
mali. Bemærk, at når udtrykket ”afkastkilder” an-
vendes herefter i artiklen, henvises til de fem af-
kastkilder baseret på investeringsstil og ikke aktie-
risikopræmien, selvom denne naturligvis også er 
en afkastkilde. 
I nærværende artikel ”Afkastkilder i Aktiemarkedet 
– Belysning af porteføljeegenskaber” analyseres de
fem ovenståendes afkastkilders afkastkarakteri-
stika med fokus på afhængigheden til de store be-
vægelser i aktiemarkedet samt afhængigheden af-
kastkilderne imellem. Desuden belyses karakteri-
stika på en ikke-optimeret portefølje af afkastkil-
der, som udnytter diversifikationseffekten ved at 
kombinere de generelt lavt korrelerede afkastkil-
der.   

Value 

Som forfædre til Value nævnes oftest Graham & 
Dodd (1934), hvoraf førstnævnte bl.a. har under-
vist Warren Buffett. Definitionen af Value har væ-
ret genstand for talrige analyser, hvorfor Value i 
dag kan tage mange former og variere i kompleksi-
tet. De mest udbredte definitioner tager udgangs-
punkt i nøgletallene P/E og P/B, hvoraf sidst-
nævnte bl.a. blev anvendt af Fama & French 
(1992). Graham bliver ofte forbundet med ”Deep 
Value” og er mest kendt for sin strategi baseret på 
P/NCAV2. Graham var dog ikke kun interesseret i at 
købe billige aktier, men derimod selskaber af høj 
kvalitet, der var attraktivt prisfastsat3, hvilket Gra-
ham bl.a. præciserede i 19734. Heri indgår kriterier 
som stabile udbytter og stabil indtjening samt finan-
siel styrke, hvilket giver store ligheder til, hvad der 
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af mange i dag i stedet opfattes som Quality. Des-
uden påviser Frazzini, Kabiller and Pedersen 
(2012), at Warren Buffetts afkast i høj grad kan 
forklares ved Quality. Tilsvarende har Buffet selv 
påpeget, at ”Value og Growth are joined at the hip” i 
beskrivelsen af sin egen investeringsstil5. ”Forvir-
ringen” understreger de mange udgaver af Value, 
som er vidt udbredt i markedet i dag.  
Rationalet bag Value er blevet belyst fra talrige 
vinkler, uden at én forklaring har vundet udbredt 
anerkendelse. Fama and French (1992) anser Va-
lue som en betaling for højere risiko (konkursri-
siko), mens Lakonishok, Shleifer and Vishny (1994) 
forklarer Value ved investoradfærd. Ilmanen 
(2011) baserer sin argumentation på begge, men 
hælder til investoradfærd som det tungeste argu-
ment, idet han ikke ser tilstrækkeligt bevis for, at 
Value-aktier er mere risikofyldte. Eksempelvis un-
derperformer Value ikke nødvendigvis i perioder 
med betydelige fald på aktiemarkedet, og der kan 
heller ikke påvises en robust sammenhæng mel-
lem Value og selskabernes Credit Rating. Af ad-
færdsbetingede årsager til Value nævner Lako-
nishok, Shleifer and Vishny bl.a. investorernes 
overreaktion på gode og dårlige nyheder samt ukri-
tisk fremskrivning af historisk indtjening. Se desu-
den Borg (2013) for en gennemgang investorad-
færd som potentielle bidragsydere til Value. 
Jævnfør ovenstående er det svært at afgøre, hvilke 
årsager der bedst forklarer Value, og sandheden er 
sandsynligvis en kombination af dem begge. De 
adfærdsbetingede forklaringer har muligvis de 
stærkeste argumenter, men det skyldes måske 
mest, at argumenterne for Value som betalingen 
for risiko ikke er robuste, og at investoradfærd som 
argument er svær at modbevise. På trods af – eller 

                                                                 
 
5 Buffett, “Chairman’s Letter 1992 - Berkshire Hathaway Inc”, 1993 
6 Tweedy, Browne Company, ”What has worked in Investing”, rev. ed. 2009 
7 Hsu and Kalesnik (Research Affiliates), ”Finding Smart Beta in the Factor Zoo”, 2014  
8 Ibbotson SBBI 2011 Valuation Yearbook, 
9 Eller Estimates Momentum. I akademisk litteratur bruges også Post-Earnings-Announcements-Drift  
10 Jegadeesh, Evidence of Predictable Behavior of Security Returns, 1990 

netop på grund af - at der ikke er enighed om ratio-
nalet bag Value, har Value som afkastkilde vist sig 
ganske vedholdende. Næsten uanset hvordan Va-
lue defineres, har investeringsstilen historisk givet 
et merafkast6 – og med attraktiv sharpe ratio7. Va-
lue er en af de ældste og mest anerkendte afkast-
kilder, men har også leveret positivt afkast i lange 
perioder efter investeringsstilens stigende aner-
kendelse og udbredelse. I en lang periode i 90’erne 
leverede Value dog ikke merafkast, tværtimod, 
men perioden blev i 00’erne afløst af en lang år-
række med attraktivt merafkast8.  

Momentum 

Momentum kan omfatte både Earnings Momen-
tum9 og Price Momentum. Sammenhængen mel-
lem selskabernes indtjening og aktiekursen har 
været belyst siden 60’erne af bl.a. Ball and Brown 
(1968). Price Momentum fik for alvor sit gennem-
brud via Jegadeesh og Titman (1993), som analy-
serede afkastet på forskellige måleperioder (3-12 
måneder). Måleperioden var i alle tilfælde ”lag-

ged” 1 måned for at undgå kortsigtet reversal og 
volatilitet, hvilket var dokumenteret et par år tidli-
gere af samme forfattere10. Siden er ”12 minus 1 
month” blevet den mest almindelige horisont for 
Price Momentum bl.a. som følge af Carhart’s 
(1997) anvendelse af denne måleperiode i udvidel-
sen af Fama and French’s faktormodel.  
Sammenhængen mellem Earnings og Price Mo-
mentum er undersøgt i en række analyser. Chordia 
og Shivakumar (2005) konkluderer, at Earnings 
Momentum forklarer Price Momentum, og at Price 
Momentum blot er en ”noisy proxy” for Earnings 
Momentum. Konklusionen kan ses i sammenhæng 
med resultatet af analysen fra Hong, Lee og 
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Swaminathan (2003), som påviser, at Price Mo-
mentum kun virker i lande, hvor Earnings Momen-
tum virker11. Brandt, Kishore, Santa-Clara and Ven-
katachalam (2008) argumenterer for, at Price Mo-
mentum er resultatet af earnings og non-earnings 
information i forbindelse med earnings release. 
Altså at Earnings Momentum kun er en del af for-
klaringen på Price Momentum. 
Der er ikke konsensus om rationalet bag Momen-
tum. Price Momentum strider mod den efficiente 
markedshypotese, idet historisk afkast rent faktisk 
siger noget om fremtidig afkast, og Bernard and 
Thomas (1989) konkluderede, at Earnings Momen-
tum ikke kan klassificeres som en risikopræmie. 
Den mest fremherskende forklaring på Momentum 
– både price og earnings momentum – er investo-
rernes langsomme reaktionstid på ny information. 
Berger, Israel and Moskowitz (2009) opstiller des-
uden en række øvrige forklaringer, baseret på inve-
storers irrationelle adfærd, som kan bidrage til af-
kastet på Momentum.  
På trods af at meget taler for, at Earnings Momen-
tum er styrende for Price Momentum, er det be-
mærkelsesværdigt, at effekten af Price Momentum 
kan spores over en længere tidshorisont end Ear-
nings Momentum, ligesom det historiske afkast 
har været mere attraktivt på Price Momentum end 
på Earnings Momentum12. Den betragtning synes 
at være overensstemmende med Brandt, Kishore, 
Santa-Clara and Venkatachalams (2008) påstand 
om, at Price Momentum omfatter både Earnings 
og Non-earnings relateret information. Afkastet på 
Earnings Momentum og Price Momentum lider 
desuden ofte af høj positiv korrelation, og nyere lit-
teratur fokuserer især på styrken ved at kombinere 
de to udtryk for Momentum.  
For overskuelighedens skyld medtages kun Price 
Momentum i nærværende artikel ”Afkastkilder i Ak-
tiemarkedet – Belysning af porteføljeegenskaber”, 

                                                                 
 
11 11 lande indgår i analysen 
12 Chan, Jegadeesh and Lakonishok, Momentum Strategies, 1996 
13 Asness et al., Value and Momentum Everywhere, 2013 

eftersom Price Momentum er den mest udbredte 
Momentum-strategi.   
På trods af at Momentum er blandt de ældste og 
mest udbredte aktiestrategier, har det historiske 
afkast også i nyere tid været attraktivt. Idet flere 
irrationelle adfærdsmønstre potentielt bidrager til 
afkastkildens eksistens, synes grundlaget for Mo-
mentums fremadrettede eksistens at være stærkt. 
Desuden kan de mange forskellige ”optimerede” 
udgaver af Momentum bidrage til, at afkastkilden 
ikke udvandes 13.  

Size 

Size blev for alvor anerkendt på baggrund af Fama 
and French’s (1992) tre-faktormodel, men der kan 
trækkes spor tilbage til 70’erne. Både på baggrund 
af arbejde udført af Fama and French, men eksem-
pelvis også af Banz (1981).  
Hvorfor small-cap aktier historisk har givet et 
merafkast er stadig til stor diskussion. I årene ef-
ter Size-effekten blev identificeret, koncentrerede 
akademikerne sig om at forklare merafkastet som 
betaling for enten større konkursrisiko eller likvidi-
tetsrisiko. van Dijk (2011) gennemgår svagheder 
og styrker ved en lang række af de analyser, som 
igennem tiden har belyst rationalet bag Size, her-
under konkursrisiko og likviditetsrisiko, dog uden 
at kunne udnævne en ”vinder”. Forklaringer base-
ret på investorernes irrationelle adfærd er i mindre 
grad blevet analyseret. Lakonishok, Shleifer and 
Vishny (1992) argumenterer dog for, at Size op-
står, fordi professionelle investorer foretrækker 
large cap, da det er nemmere at forsvare denne ek-
sponering over for relevante interessenter, mens 
Hou and Moskowitz (2005) konkluderer, at inve-
storernes reaktionstid er væsentlig længere for 
small cap end for large cap, og at denne ”price 
delay” forklarer en stor del af merafkastet. Senest 
har Greene and Rokowski (2011) bidraget med en 
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ny vinkel, idet forfatterne konkluderer, at der ikke i 
sig selv er et merafkast forbundet med small-cap 
aktier, men kun small-cap porteføljer. Det histori-
ske merafkast påvist af bl.a. Fama and French er 
ifølge Greene and Rokowski en rebalanceringsef-
fekt, som udnytter, at small-cap aktier er mere vo-
latile og indbyrdes mindre korrelerede end large-
cap aktier. 
Mange analyser påpeger, at Size ikke har virket 
som afkastkilde siden 1980. Kritikken er dog kun 
den halve sandhed. Baseret på Fama and French’s 
egne data og definition af Size, har afkastet på 
small-cap på det amerikanske aktiemarked ganske 
vist været lavere end på large-cap i perioden 1980-
1999, men til gængæld med betydeligt merafkast i 
perioden 2001-2010. På den baggrund konkluderer 
van Dijk (2011), at det er for tidligt at begrave Size 
som afkastkilde.  
I kritikken af vedholdenheden bag Size er det sær-
deles afgørende, hvorvidt der analyseres på afkast 
eller risikojusteret afkast (sharpe ratio).  Merafka-
stet varierer betydeligt over tid, jf. ovenstående, 
men dog med et positivt merafkast for de meget 
langsigtede investorer. Risikojusteret har small-
cap aktier langt sværere ved at skabe merværdi 
sammenlignet med large-cap. Eksempelvis kan 
Hsu and Kalesnik (2014) ikke påvise en signifikant 
højere sharpe ratio på small-cap aktier, hverken på 
det amerikanske, europæiske eller japanske aktie-
marked.  

Low Risk 

Siden CAPM blev lanceret i begyndelsen af 60’erne, 
har analyser påvist, at sammenhængen mellem ri-
siko og afkast ikke er helt så proportionel, som 
CAPM tilsiger. Bl.a. viser Black, Jensen and Scholes 
(1972), at aktier med lav beta leverer højere risiko-
justeret afkast. Men da Fama and French (1992) 
udviklede deres tre-faktormodel, var beta ikke sig-

                                                                 
 
14 Ang et al. anvender på 1m volatilitet, mens Blitz and van Vliet anvender 3 års volatilitet. 
15 Baker, Bradley and Wurgler, Benchmarks as Limits to Arbitrage - Understanding the Low-Volatility Anomaly, 2011 

nifikant – især som følge af at Size indgik i model-
len. Ang, Hodrick, Zing and Zhang (2006) påviser 
dog, at porteføljer med højvolatile aktier leverer la-
vere afkast end porteføljer med lavvolatile aktier – 
endda når der tages højde for Fama and French’s 
tre-faktormodel samt Price Momentum. Mens 
Fama and French oprindeligt testede på forkla-
ringsgraden af aktiernes beta, anvender Ang et al. 
volatilitet som udtryk for risiko. Eftersom den på-
gældende akties volatilitet har indflydelse på akti-
ens beta, bliver der et naturligt overlap mellem de 
to målemetoder, og ofte bliver Low Vol og Low Beta 
anvendt som synonym trods den egentlige forskel.  
Blitz and van Vliet (2007) påviser merafkast, uan-
set om beta eller volatilitet14 anvendes, men med 
volatilitet som værende beta overlegen. Low Beta 
er dog den ældste og mest udbredte tilgang til Low 
Risk, hvorfor vi anvender Low Beta til analysen i 
nærværende artikel ”Afkastkilder i Aktiemarkedet – 
Belysning af porteføljeegenskaber”. Det til trods for, 
at Low Beta både kan skyldes lav volatilitet eller 
lav korrelation til det pågældende indeks/bench-
mark.  
Som navnet ”Low Risk” indikerer, er der ikke tale 
om en risikopræmie. Forklaringen bag the beta puz-
zle beror i stedet på irrationel adfærd samt ureali-
stiske antagelser bag CAPM. Især to forklaringer 
går igen i analyser af Low Risk-anomalien. For det 
første er antagelsen om risikofri låntagning ureali-
stisk, hvilket allerede blev påpeget af Black, Jensen 
and Scholes (1972). Lånebegrænsningen kan give 
risikovillige investorer incitament til at øge risi-
koen på porteføljen ved at købe højbetaaktier. 
Denne effekt kan desuden blive forstærket af inve-
storernes generelle overmod og tro på egne ev-
ner15. For det andet nævnes investorernes ”lottery 
preference” ofte som forklaring på anomalien. At 
mennesker har forkærlighed for at tage chancen og 
vinde den store ”jackpot”, på trods af at sandsyn-
ligheden ofte er lille, påvises i flere studier – se 
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bl.a. Ilmanen (2011) for en gennemgang af analy-
ser på dette område.    
Historisk har Low Risk vist sig ganske vedhol-
dende, uanset om der tages udgangspunkt i lav-
beta eller lavvolatile aktier – se bl.a. Baker, Bradley 
and Wurgler (2011), som analyserer merafkastet 
og Hsu and Kalesnik (2014), som analyserer på 
sharpe ratio.  

Quality 

Generelt lider afkastkilderne af at skulle dække 
over mange forskellige definitioner, men typisk er 
én definition mere eller mindre bredt accepteret. 
Quality er dog den afkastkilde, som er sværest at 
definere ved ét kendetegn/nøgletal. Sloan (1996) 
anses af mange som den første til at identificere 
Quality. Sloan dokumenterede, at investorer foku-
serer for meget på selskabernes rapporterede ind-
tjeningen frem for selskabernes cash flow (Ear-
nings Quality). På den baggrund oplever selskaber, 
hvor den rapporterede indtjening ikke har været 
omsat til cash flow, negativt afkast ved fremtidige 

earnings announcements, sammenlignet med sel-
skaber, hvor indtjeningen i højere grad er omsat til 
cash flow. Siden er definitionen af Quality blevet 
mere vidtfavnende som følge af inddragelsen af 
yderligere nøgletal16. Eksempelvis er Piotroski’s F-
score model (2000) baseret på ni nøgletal, inkl. 
nøgletallet anvendt af Sloan, også klassificeret 
som en Quality-model17. Senest har især Novy-
Marx’s (2013) definition18 af Quality vundet mere 
og mere udbredelse. 
Quality bliver ikke betragtet som en risikopræmie, 
idet der ikke er tale om betaling for højere risko. I 
stedet er Quality baseret på irrationel adfærd 
blandt investorerne, som undervurderer/misfor-
tolker de økonomiske nøgletal, som anvendes i den 

                                                                 
 
16 Novy-Marx, Quality Investing, 2014 
17 Novy-Marx, Quality Investing, 2014 og Montagu et al., Citi Global Quantitative Research: Equity Risk Premia Investing, 2013 
18 Profitability: (Gross profit-to-Assets ratio) 

pågældende definition af Quality. Sloan begrun-
dede sine resultater med, at investorerne under-
vurderer vigtigheden af earnings quality.  
De mange variationer i definitionen af Quality gør 
det svært at vurdere afkastkildens vedholdenhed 
og medfører også større usikkerhed om, hvordan 
investor bedst tilgår afkastkilden. Mange af de før-
ste ”udgaver” af Quality har siden udbredelsen 
haft svært ved at levere merafkast og/eller højere 
sharpe ratio end markedet. Kalesnik and Kose 
(2014) tester 40 forskellige definitioner af Quality, 
men heraf er det kun 25, der leverer positivt afkast 
og kun i 6 tilfælde leveres et statistisk signifikant 
positivt afkast. Woodley, Jones and Reburn (2011) 
konkluderer, at F-Score modellen ikke har fungeret 
siden Piotroski publicerede sine resultater i 2000. 
Hsu and Kalesnik (2014) tester Novy-Marx’s Profi-
tability Quality på tværs af regioner og får ganske 
vist en højere sharpe ratio på alle markeder, men 
kun i Europa er forskellen statistisk signifikant. 
Novy-Marx’s Profitability er dog blandt de 6 udga-
ver af Quality, som ifølge Kalesnik and Kose (2014) 
leverede et signifikant positivt afkast.  
Nyere analyser fokuserer på kombinationen af Qu-
ality og Value, og typisk ser resultaterne mere lo-
vende ud end Quality og Value hver for sig. Både 
Piotroski and So (2012) og Kozlov and Petajisto 
(2013) opnår lovende resultater ved at købe ”kvali-
tetsselskaber billigt”. Dermed er vi på mange 
måde tilbage ved investeringsfilosofien fremsat af 
Graham og praktiseret af Warren Buffett, jf. tidli-
gere omtale. Bemærk, at også Fama and French 
(2014) har udvidet deres oprindelige tre-faktormo-
del med bl.a. et Quality-kriterie baseret på Novy-
Marx’s analyser. 
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Afsluttende bemærkninger 

Eksistensen og vedholdenheden af selv de mest 
anerkendte afkastkilder bliver til stadighed disku-
teret. Vi har ikke fundet klare argumenter for ende-
gyldigt at skrinlægge en eller flere af de udvalgte 
afkastkilder. I nærværende artikel ”Afkastkilder i 
Aktiemarkedet – Belysning af porteføljeegenskaber” 
foretages en analyse af de fem afkastkilders af-
kastkarakteristika og porteføljeegenskaber. 

 
 
 
 

  

Ingen af oplysningerne i dette white paper skal opfattes som investeringsrådgivning. Inden køb eller salg bør 
du altid kontakte din personlige rådgiver mht. dine investeringer, skatteforhold mv. Tidligere afkast og kurs-
udvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller 
kursudvikling kan blive negativ. 
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