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Afkastkilder i Aktiemarkedet – Belysning af porteføljeegenskaber

Af Karsten Sloth, Jyske Capital
Afkastkilderne Value, Size, Momentum, Quality og
Low Risk leverer hver især et attraktivt risikojusteret
afkast målt over perioden 1999-2013. Mere bemærkelsesværdigt er det dog, at afkastkilderne er uafhængige af aktierisikopræmien, hvilket medfører fordelagtige porteføljeegenskaber. Afkastkilderne kan
individuelt lide af betydelige drawdowns, men da
den indbyrdes korrelation mellem afkastkilderne er
meget lav – kun med få undtagelser i perioder med
meget høj markedsvolatilitet – kan den langsigtede
investor med fordel udnytte diversifikationseffekten
ved at kombinere afkastkilderne og herved opnå et
attraktivt risikojusteret afkast. Denne forventning
understøttes desuden af de særegne forklaringer,
som ligger til grund for hver afkastkilde, hvorfor investor kan forvente, at uafhængigheden også vil
være gældende fremadrettet. Bemærk dog, at til
trods for at afkastkilderne på lang sigt er ukorrelerede, optræder der korte perioder med begrænset beskyttelse fra diversifikationseffekten, hvorfor der
også forekommer drawdowns på en portefølje af afkastkilder.
Artiklens beregninger er baseret på simplificerende
antagelser, og de ikke-optimerede porteføljer bag afkastkilderne egner sig ikke til direkte implementering, hvorfor yderligere optimering bør gennemføres.
Det attraktive risikojusterede afkast samt afkastkildernes uafhængighed bør dog vække investors interesse.

Introduktion
Risikofaktorer, risikopræmier, anomalier, stilfaktorer eller afkastkilder. Kært barn har mange navne,
og førnævnte fylder i stigende grad investorernes
”indbakke”. Den stigende opmærksomhed skyldes
en række analyser, som dokumenterer attraktive
historiske afkast fra denne type af investering,
samt investorernes behov for at finde nye kilder til
afkast, idet årtiers rentefald har reduceret afkastpotentialet på en række aktivklasser. Formålet
med denne artikel er at belyse de mest etablerede
afkastkilders afkastkarakteristika, med fokus på

afhængigheden til de store bevægelser i aktiemarkedet samt afhængigheden afkastkilderne imellem. Det er netop de uafhængige afkast, der typisk
karakteriserer afkastkilder, som de fleste investorer sukker efter, idet investorerne derigennem kan
diversificere multi-asset-porteføljen og mindske
eksponeringen mod den typisk dominerende risiko
– aktierisikopræmien.
Investering i aktier er forbundet med risiko, og investor ønsker en betaling for at påtage sig risiko –
en aktierisikopræmie. Betegnelsen risikopræmie
bruges ofte også om det særskilte afkast, der –
måske – kan opnås ved at investere i eksempelvis
mindre selskaber (Size) eller selskaber med lav
værdiansættelse (Value). Hvorvidt 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 – bliver til stadighed
diskuteret blandt akademikere og praktikere. I de
tilfælde hvor der opnås et merafkast, men hvor der
ikke findes en meningsfyldt sammenhæng til højere risiko, anvendes ofte betegnelsen anomali, eftersom antagelsen bag effektive markeder tilsiger,
at der ikke kan opnås et højere afkast uden en højere risiko. Vi foretrækker betegnelsen afkastkilder,
idet vi dermed omfavner alle investeringsstile
/stilfaktorer, uanset om de måtte være baseret på
en risikopræmie eller anomali. Eftersom investor
over tid bør få et afkast/betaling for eksponering
mod en given afkastkilde, forbeholder vi udtrykket
risikofaktor til noget udefrakommende, som utilsigtet kan påvirke porteføljen i negativ retning. Risikofaktorerne er i vores verden ofte systemisk eller makroøkonomisk baseret som eksempelvis
vækst- eller inflationsrisiko. Altså risiko som investor ikke kan forvente at få løbende afkast/betaling for.
Opmærksomheden omkring afkastkilder har medført 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
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afkastkilder, hvilket giver incitament til at præsentere ”nye” afkastkilder. Flere nyere analyser dokumenterer da også, at de mange afkastkilder i høj
grad baseres på samme underliggende kilde til afkast, se bl.a. McLean and Pontiff (2014) samt Harvey, Liu, and Zhu (2014)1.
Af samme årsag fokuserer nærværende artikel på
afkastkilderne Value, Size, Momentum, Quality og
Low Risk, da de i vores optik er de i bedst dokumenterede og analyserede afkastkilder. Men
selvom vi udvælger få afkastkilder, vil der sandsynligvis stadig optræde samvariation imellem afkastkilderne, hvormed investor kan få uønsket eksponering mod en anden afkastkilde. Løsningen
herpå kan være at skabe ortogonale (”rene”) afkastkilder. Ortogonale afkastkilder kan dog være
ikke-investerbare, og forståelsen for hvilken eksponering investor i sidste ende opnår, kan være kompleks. Formålet med denne artikel er at anskueliggøre afkastkildernes egenskaber udtrykt via simpel
og ikke-optimeret porteføljekonstruktion, hvilket efterlader validering af resultat og implementering til
yderligere analyser. En analyse og konstruktion af
ortogonale afkastkilder falder dermed uden for artiklens formål, men vi finder også stor værdi i en
analyse af de mindre komplekse og intuitivt lettere
forståelige ikke-ortogonaliserede afkastkilder.
Artiklen er todelt. I første afsnit belyses afkastkildernes afkastkarakteristika og korrelation til aktierisikopræmien samt afhængigheden afkastkilderne imellem. Der anvendes Long/Short-porteføljer til at anskueliggøre afkastkildernes egenskaber,
således at effekten fra aktierisikopræmien minimeres. I andet afsnit belyses afkastet på en portefølje af alle fem afkastkilder. Som førnævnt er de
forholdsvis uafhængige afkast medvirkende til den
tiltagende interesse for afkastkilder, men da afkastkilderne hver især også i lange perioder kan le-

1

vere negativt afkast, er det relevant at belyse diversifikationseffekten. En dybere gennemgang af
datagrundlaget findes i appendiks.
Bemærk, at når udtrykket ”afkastkilder” herefter
anvendes i artiklen, henvises til de fem afkastkilder baseret på investeringsstil og ikke aktierisikopræmien, selvom denne naturligvis også er en afkastkilde.
Se i øvrigt ”Afkastkilder i Aktiemarkedet – Introduktion” for en gennemgang af de særegne forklaringer, som ligger til grund for Value, Momentum,
Size, Quality og Low risk. Artiklen fokuserer på afkastkildernes akademiske baggrund, rationale og
vedholdenhed. Rationalet er af afgørende betydning, idet denne danner grundlaget for investors
vilje til at påtage sig eller fastholde eksponering
mod en given afkastkilde, idet investor kan risikere
at vente mange år på at få sit afkast. Artiklen danner dermed grundlaget for at medtage hver af de
fem afkastkilder anvendt i denne artikel.

Afkast og porteføljeegenskaber
I det efterfølgende afsnit analyseres afkastkarakteristika for afkastkilderne Value, Momentum,
Size, Low risk og Quality. Afsnittet indledes dog
med en kort gennemgang af porteføljekonstruktionen bag hver Long/Short-portefølje til at udtrykke
de respektive afkastkilder.
Metode
Som udtryk for afkastkilderne anvendes de mest
udbredte nøgletal af praktikere og akademikere.
Herved minimeres risikoen for, at definitionerne
kan være optimeret med udgangspunkt i karakteristika for den valgte analyseperiode. Tabel 1 viser
de anvendte nøgletal til rangering af aktierne i universet (MSCI World) for hver afkastkilde. Universet
sorteres på baggrund af det relevante nøgletal og

Harvey, Liu, and Zhu (2014) tester uafhængigheden af 316 publicerede faktorer
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inddeles derefter i kvintiler. 1. kvintil bliver herefter Long-porteføljen, mens 5. kvintil udgør Shortporteføljen. Beregningerne er baseret på månedlige afkast fra Citi GQR Style Database og Bloomberg i perioden 1999-2013. Alle porteføljer rebalanceres månedligt.
For Size består Long-porteføljen dog af MSCI World
Small Cap og Short-porteføljen af MSCI World. Low
Risk er Long-porteføljen 1. kvintil sorteret efter
beta, mens Short-porteføljen består af MSCI World.
Denne tilgang er valgt, idet Size og Low risk ofte
bliver implementeret via denne konstruktion. For
Value og Quality, som er baseret på flere nøgletal,
sorteres universet individuelt for hvert nøgletal,
hvorefter de respektive porteføljer ligevægtes i
henholdsvis Long- og Short-porteføljerne.
Tabel 1: Anvendte nøgletal til hver
afkastkilde
Price/Earnings 12m Forward
Value

Price/Book
Dividend Yield

Momentum
Quality

Price return 12-1 (first 11 month)
Accruals2
Return on Equity

Low risk

Low Beta

Size

Market Cap

Kilde: Jyske Bank

Den valgte porteføljekonstruktion medfører uhensigtsmæssig høj omsætningshastighed på alle
Long/Short-porteføljer, og der er ligeledes risiko
for uønsket høj eksponering mod faktorrisici, idet
der ikke tages hensyn til eksempelvis sektor- og
landefordeling. Dog er alle afkast opgjort i lokalvaluta, således at direkte afkastpåvirkning fra valutabevægelser er elimineret. Den simple tilgang belyser afkastkildernes egenskaber i ”rå form”, men

førnævnte uhensigtsmæssigheder understreger
behovet for yderligere analyser af den mest optimale implementering af hver afkastkilde. Alle omkostninger er udeladt i de efterfølgende beregninger.
Hver afkastkilde udtrykkes ved Long/Short-porteføljer, således at aktierisikopræmien har mindst
mulig indflydelse på afkastkildens afkast. Ydermere betaneutraliseres både Long- og Short-porteføljerne for alle afkastkilder – med undtagelse af
Low risk.
Se Appendiks for en gennemgang af datagrundlaget og antagelser bag beregningerne.
Afkastkarakteristika
Tabel 2 viser korrelation og afkastnøgletal for alle
fem afkastkilder samt aktierisikopræmien udtrykt
ved MSCI World3. Desuden er MSCI World Equal
Weighted medtaget, da der kan optræde eksponering mod Size i de øvrige afkastkilder, idet alle
Long- og Short-porteføljerne dannes uden hensyn
til selskabernes markedsværdi4. Alle fem afkastkilder har leveret positivt afkast og højere sharpe ratio end MSCI World. I forsvar af aktierisikopræmien skal det dog nævnes, at en Sharpe Ratio på
kun 0,26 er periodebestemt. Målt for perioden
1900-2009 leverede aktierisikopræmien en sharpe
ratio på 0,355.
Det er desuden værd at bemærke, at der er stor
forskel i volatiliteten på hver af afkastkilderne – se
desuden rullende volatilitet i bilag 1. I tolkningen
heraf er det vigtigt at holde sig for øje, at der er
tale om betaneutrale Long- og Short-porteføljer,
hvorfor volatiliteten på Long/Short-porteføljen

2

Ændring i netto-omsætningsaktiver(NOA) skaleret ved forrige periodes NOA.
Vægtet efter markedsværdi
4
Se appendiks for diskussion og test for Size-eksponering
5
Ilmanen (2011)
3
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Tabel 2: Korrelation og Afkastnøgletal (1999-2013)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low risk

Size

MSCI World
EqW

Value

-0,01

Momentum

0,02

-0,23

Quality

-0,01

0,24

0,33

Low risk

-0,71

0,36

0,02

-0,01

Size

0,00

0,00

0,23

-0,19

0,13

MSCI World EqW

0,95

0,15

-0,05

-0,07

-0,56

0,18

Årligt afkast

3,8%

6,1%

6,4%

5,8%

4,1%

5,0%

6,8%

Std. Afv.

14,7%

9,5%

13,7%

4,7%

9,6%

7,6%

15,7%

Sharpe Ratio*
Max DrawDown

0,26

0,64

0,47

1,25

0,42

0,65

0,43

-50,8%

-26,7%

-44,2%

-4,9%

-20,6%

-16,9%

-55,0%

*Riskofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

ikke nødvendigvis harmonerer med, hvad der vil
være intuitionen for de fleste investorer.
MSCI World Equal Weighted leverer et højt annualiseret afkast, men er resultatet af aktierisikopræmien kombineret med Size. Quality udmærker sig
med en – mistænkelig – høj Sharpe Ratio, og det
akkumulerede afkast illustreret i figur A er stabilt
stigende. Value leverer det næsthøjeste annualiserede afkast over hele perioden, men figur A viser
også, at afkastet fra Value kan opdeles i to perioder – én før og én efter sommeren 2007. Momentum udviser høj volatilitet som følge af, at Momentum typisk har det svært, når aktiemarkedet vender, som i efteråret 2008 og i marts 2009 – den
værste periode for Momentumstrategier siden
1930’erne. På den baggrund opnår Momentum
også det største maximum drawdown af afkastkilderne.
Korrelationen imellem afkastkilderne er målt på
hele analyseperioden enten ikke-eksisterende eller
meget lav. Det til trods for, at der er tale om ikkeortogonaliserede afkastkilder, og at der som tidligere omtalt er et element af Size (Midcap) i de øvrige afkastkilder. Figur B viser den rullende korrelation mellem Size og de øvrige afkastkilder samt
MSCI World og MSCI World Equal Weighted. Ikke

overraskende er der i længere perioder størst positiv korrelation imellem Size og MSCI World Equal
Weighted, mens korrelationen til de øvrige afkastkilder er meget svingende og sjældent når betydelige niveauer. I Bilag 2 findes tilsvarende figurer
for den rullende korrelation for alle afkastkilderne
imellem.
Figur A: Akkumuleret afkast (1999-2013)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Der er generelt tale om lav og ustabil korrelation,
hvilket indikerer, at der er tale om uafhængige afkastkilder. Kun Low risk springer i øjnene over for
aktierisikopræmien, hvor der optræder høj negativ
korrelation, hvilket dog var ventet givet porteføljesammensætningen i Low risk. Value og Momentum udviser som ventet negativ korrelation, dog
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med udtagelse af den første del af analyseperioden, hvorfor den gennemsnitlige korrelation nominelt er meget lavt, jf. tabel 2. Momentum udviser
som ventet periodevis høj positiv korrelation –
skiftevis – mellem de øvrige afkastkilder alt efter,
hvilke afkastkilder der har haft mest ”medvind”.
Det mest bemærkelsesværdig er den høje positive
korrelation i starten af analyseperioden imellem
Value og Low risk (og til dels Value og Quality).
Den høje korrelation illustrerer markedets forkærlighed for High Risk+Growth selskaber frem mod
IT-boblen. Til gengæld har Value og Low Risk udvist negativ korrelation i hele perioden efter finanskrisen, jf. bilag 2.
Figur B: Rullende korrelation til Size (36 mdr)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Figur C: Akkumuleret afkast (1999-2013)

Figur C viser det akkumulerede afkast, når hver afkastkilde tildeles lige stort risikobudget – i dette
tilfælde en årlig standardafvigelse på 10 %6. Figur C
illustrerer Quality’s høje risikojusterede afkast,
mens især Momentum og MSCI World Equal
Weighted bliver straffet for den højere volatilitet.

Up and Down-Markets
Set over hele analyseperioden er afkastkilderne
ukorrelerede, og der optræder ikke en stabil sammenhæng mellem afkastkilderne. I bestræbelserne på at blive klogere på eventuelle fællestræk
analyseres også afkastkildernes karakteristika i
perioder med henholdsvis stigende og faldende aktier. Eftersom analyseperioden kun er 15 år, kan vi
ikke lave en finmasket inddeling af perioden uden
at ende med meget få observationer i delperioderne. Derfor inddeles analyseperioden efter perioder karakteriseret ved et stigende eller faldende
aktiemarked, hvor Down-Markets dækker over 3
perioder (52 observationer); Efterdønningerne på
IT-boblen, Finanskrisen og Gældskrisen sommeren
2011. Up-Markets består af 4 perioder (128 observationer). Inddelingen i forhold til aktiemarkedets
top og bund fremgår af Bilag 3.
Tabel 3 viser afkastnøgletal beregnet på baggrund
af det akkumulerede afkast fra de 4 Up-Marketsperioder. Overordnet viser korrelationsmatricen
samme billede som beregningen baseret på hele
analyseperioden. Dog viser Momentum og Value
langt større negativ korrelation. Det er endvidere
værd at bemærke, at Low Risk leverer negativt afkast i Up-Markets, samt at Value, Momentum og
Low Risk viser betydelige negative drawdowns i
disse perioder. Det er dog kun for Momentum og
Low Risk, at perioderne er sammenfaldende.
Tabel 4 er baseret på det akkumulerede afkast fra
analyseperiodens Down-Markets.

Note: VolTarget=10%
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

6

Skaleret på baggrund af standardafvigelsen beregnet på hele analyseperioden, hvormed standardafvigelsen låses på 10%.
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Tabel 3: Korrelation og afkastnøgletal – Up-Markets, 128 observationer akk. (19992013)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low Risk

Size

MSCI World EqW

Value

0,07

Momentum

0,06

-0,74

Quality

0,10

-0,03

0,30

Low risk

-0,64

0,19

-0,16

-0,25

Size

0,03

-0,31

0,15

-0,33

-0,01

MSCI World EqW

0,92

0,27

-0,15

-0,06

-0,44

0,21

Årligt afkast

21,4%

4,3%

10,5%

5,3%

-2,7%

4,7%

24,9%

Std. Afv.

10,8%

7,7%

11,6%

4,1%

7,8%

7,4%

11,7%

Sharpe Ratio*
Max DrawDown

1,99

0,55

0,90

1,29

-0,35

0,64

2,13

-11,4%

-25,6%

-21,7%

-4,8%

-20,6%

-12,1%

-11,2%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Tabel 4: Korrelation og afkastnøgletal – Down-Markets, 52 observationer akk. (19992013)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low Risk

Size

MSCI World EqW

Value

0,01

Momentum

-0,15

0,29

Quality

-0,08

0,52

0,37

Low risk

-0,70

0,51

0,32

Size

-0,01

0,40

0,35

0,02

0,33

MSCI World EqW

0,95

0,17

-0,08

-0,06

-0,54

0,23

Årligt afkast

-29,4%

10,7%

-3,0%

7,0%

22,8%

5,7%

-27,4%

Std. Afv.

17,4%

12,7%

17,6%

5,8%

11,8%

8,3%

19,0%

0,23

Sharpe Ratio*

-1,69

0,84

-0,17

1,21

1,94

0,69

-1,44

Max DrawDown

-50,8%

-21,3%

-28,8%

-4,4%

-11,0%

-7,0%

-53,8%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Bemærk, at tabellen er baseret på færre observationer. Korrelationen i mellem afkastkilderne er
også i dette tilfælde forholdsvis lav – også til Size
og MSCI World Equal Weighted.
Til gengæld har Value ændret karakter og udviser
positiv korrelation med de øvrige afkastkilder
- især Quality og Low risk. En del af forklaringen
skal findes ved analyseperioden, idet Down-Markets er domineret af perioden efter IT-boblen (31

observationer ud af 52). Som tidligere nævnt var
det især High Risk+Growth aktier, som performede
frem mod årtusindskiftet, og da IT-boblen sprang,
var det ligeledes disse High Risk+Growth+Low Quality aktier, som led mest i den efterfølgende nedtur på aktiemarkedet.
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Tabel 5: Korrelation og afkastnøgletal – Down-Markets, 21 observationer akk. (April
2003-2013)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low Risk

Size

MSCI World EqW

Value

0,52

Momentum

0,56

-0,30

Quality

0,11

-0,13

0,11

Low risk

-0,55

0,07

-0,65

-0,34

Size

0,46

0,15

0,41

0,00

-0,45

MSCI World EqW

0,99

0,49

0,58

0,08

-0,55

0,55

Årligt afkast

-40,1%

-15,6%

-15,9%

0,6%

22,4%

-4,0%

-42,6%

Std. Afv.

17,4%

12,7%

17,6%

5,8%

11,8%

8,3%

19,0%

Sharpe Ratio*

-2,31

-1,22

-0,90

0,10

1,90

-0,48

-2,25

Max DrawDown

-50,8%

-21,3%

-28,8%

-2,2%

-3,8%

-7,0%

-53,8%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

For at illustrere betydningen af perioden efter ITboblen for især Value, viser Tabel 5 Down-Markets
eksklusiv perioden fra september 2000 til og med
marts 2003, hvormed billedet ændres betydeligt.
Til gengæld er beregningerne kun baseret på 21
observationer – de mest volatile måneder i aktiemarkedet det seneste årti (Finanskrisen og gældskrisen), og dermed de perioder som typisk har været afgørende for succes eller fiasko for mange investorer.
Korrelationen mellem Value og de øvrige afkastkilder i Tabel 5 er ganske lav og minder i højere grad
om korrelationen baseret på hele analyseperioden.
Til gengæld udviser flere afkastkilder (Value, Momentum og Size) positiv korrelation til MSCI World
og MSCI World Equal Weighted. Bemærk desuden,
at Value og Momentum korrelerer negativt, men at
begge udviser betydelige drawdowns. Low Risk
fastholder den negative korrelation til MSCI World,
men samme billede gør sig nu gældende over for
Momentum, der netop bliver højvolatil i perioder,
hvor aktiemarkedet vender hurtigt. Bemærk, givet
de få observationer kan der ikke drages stærke
konklusioner på tabel 5.

7

Bilag 4 viser perioden efter IT-boblen (31 observationer). Det er bemærkelsesværdigt, at alle afkastkilder leverer et betydeligt positivt afkast i en periode med et faldende aktiemarked. Af samme årsag
er korrelationen imellem afkastkilderne positiv og
forholdsvis høj, men til gengæld negativ til MSCI
World. Bilag 5 viser afkastnøgletal for Finanskrisen
isoleret (16 observationer).
Kombination af flere afkastkilder
De foregående analyser indikerer, at de fem afkastkilder er uafhængige af aktierisikopræmien – dog
med stigende korrelation i perioder med høj volatilitet. Kun Low risk udviser et stabilt mønster relativt til aktierisikopræmien. Korrelationen mellem
afkastkilderne er ligeledes lav, men ikke i en grad
som tillader ukritisk optimering af en kombination
af udvalgte afkastkilder. På denne baggrund konstrueres to porteføljer baseret på de 5 afkastkilder,
uden direkte favorisering af en eller flere af afkastkilderne. En ligevægtet portefølje ud fra kapitalandele (EW). Altså 20% til hver Long/Short-portefølje7. Desuden sammensættes en risikovægtet
portefølje ud fra Long/Short-porteføljernes 3

Forskellene i bruttoeksponeringen for hver Long- og Short-portefølje ignoreres – se tabel 8 i appendiks
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Tabel 6: Korrelation og Afkastnøgletal (1999-2013)
MSCI World
Value

Value

Momentum

Quality Low Risk

Size

MSCI World EqW

EW

RW

-0,01

Momentum

0,02

-0,23

Quality

-0,01

0,24

0,33

Low risk

-0,71

0,36

0,02

-0,01

Size

0,00

0,00

0,23

-0,19

0,13

MSCI World EqW

0,95

0,15

-0,05

-0,07

-0,56

0,18

EW

-0,28

0,45

0,62

0,41

0,60

0,46

-0,15

RW

-0,31

0,57

0,44

0,51

0,61

0,43

-0,15

0,96

Årligt afkast

3,8%

6,1%

6,4%

5,8%

4,1%

5,0%

6,8%

5,8%

5,8%

Std. Afv.

14,7%

9,5%

13,7%

4,7%

9,6%

7,6%

15,7%

4,8%

4,2%

Sharpe Ratio*
Max DrawDown

0,26

0,64

0,47

1,25

0,42

0,65

0,43

1,21

1,40

-50,8%

-26,7%

-44,2%

-4,9%

-20,6%

-16,9%

-55,0%

-9,5%

-6,1%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

års annualiserede standardafvigelse (RW), hvormed hver afkastkilde tildeles lige stort ”risikobudget”8. Begge porteføljer rebalanceres månedligt.
Afkast og især Sharpe Ratio er særdeles attraktive
for både EW- og RW-porteføljerne. Sidstnævnte opnår den højeste Sharpe Ratio givet mindre volatilitet, hvilket både Tabel 6 og Figur D illustrerer.
Figur D: Akkumuleret afkast (1999-2013)

EW- og RW-porteføljerne udviser som ventet ikke
de samme betydelige drawdowns som de individuelle afkastkilder, men det negative afkast er dog
ikke uden betydning. Over en 2-årig periode fra maj
2007 til maj 2009 leverer de to porteføljer negative absolutte afkast. Perioden illustrerer, at selv
om afkastkilderne er ukorrelerede på lang sigt, kan
der være perioder, hvor investor ikke opnår den ønskede diversifikation og beskyttelse ved kombinere
afkastkilderne. Relativt til udviklingen i aktierisikopræmien i samme periode er afkastet på både EWog RW-porteføljerne dog attraktivt (sammenfaldet
mellem drawdown på porteføljerne og aktierisikopræmien indikerer desuden, at den anvendte betaneutralisering kan forbedres). Figur E baserer sig
på samme afkast som Figur D, men nu underlagt
samme risikobudget i form af en standardafvigelse
på 10%. Herved anskueliggøres, at EW-porteføljen
over tid er RW-porteføljen underlegen baseret på
risikojusteret afkast. Figur E tydeliggør desuden,

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

8

Size tildeles en femtedel af porteføljen de første 3 år pga. manglende data forud for analyseperioden (1999-2013)
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at både EW- og RW-porteføljerne også kan have
lange perioder med negativt afkast9.

Figur F: Afkastkildernes årlige bidrag til RW-porteføljens afkast (1999-2013)

Figur E: Akkumuleret afkast, VolTarget=10 (19992013)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Korrelationen imellem EW- og RW-porteføljerne er
høj, jf. Tabel 6. Årsagen hertil er, at allokeringen
mellem afkastkilderne ikke er væsentlig forskellig i
de to porteføljer, selvom RW-porteføljen løbende
rebalanceres på baggrund af afkastkildernes standardafvigelse. Udviklingen i RW-porteføljens allokering fremgår af Bilag 6. Til trods for at eksempelvis Low risk udgør en mindre del af RW-porteføljen,
bidrager Low risk alligevel betydeligt til RW-porteføljens afkast – dog med betydelige negative afkast i henholdsvis 1999 og 2009. Figur F viser det
årlige bidrag til afkastet for hver af afkastkilderne
samt bidraget for hele analyseperioden. Generelt
havde alle afkastkilderne en god periode fra 2000
til 2006. Igen udmærker Quality sig ved at levere
positivt afkast i alle 15 kalenderår og forklarer desuden tæt på halvdelen af RW-porteføljens totale
afkast.

Perspektivering omkring antagelser
Uanset om der anvendes en EW- eller RW-portefølje, vil en porteføljekonstruktion som i de foregående analyser dog altid være uhensigtsmæssig.
Omsætningshastigheden på porteføljen vil blive
for høj, og i stedet bør kombinationen af de relevante afkastkilder foregå i én portefølje, således at
der kan drages fordel af, at aktierne kan vandre fra
en afkastkilde til en anden. Eksempelvis at en aktie
fra Value-porteføljen skifter til Momentum-porteføljen. Amenc et al. (2014) har bl.a. udført analyser
af effekterne heraf og opnår – afhængig af optimeringsmodel – en reduktion på omsætningshastigheden i niveauet 5-10%, således at omsætningshastigheden udgør ca. 40% for en portefølje
ligevægtet efter kapitalandele10.
De samme forfattere estimerer en reduktion i det
årlige afkast på omkring 0,5 %-point i en kombineret afkastkildeportefølje, såfremt der tages højde
for handelsomkostninger. Hvis det årlige afkast reduceres med 0,5 %-point, vil Sharpe Ratioen som
konsekvens heraf falde fra 1,40 til 1,28 på RW-porteføljen. Dermed udvandes det attraktive afkast
umiddelbart ikke betydeligt, men det forudsætter

9

Under antagelsen om VolTarget=10, taber EW- og RW-porteføljen henholdsvis 19,1 % og 10,6 % i perioden fra ultimo maj 2007 til og med maj 2009.
Bemærk, Amenc et al (EDHEC) kombinerer 4 afkastkilder med kvartalsvis rebalancering. Desuden konstrueres alle underliggende porteføljer henblik på at
holde omsætningshastigheden lav.
10
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at mere sofistikeret implementering af afkastkilderne kan reducere omsætningshastigheden uden
at forringe det forventede afkast betydeligt.
Bemærk desuden, at EW- og RW-porteføljerne er
baseret på månedlig rebalancering. Såfremt RWporteføljen rebalanceres årligt (Long/Short-porteføljerne rebalanceres stadig månedligt), reduceres
Sharpe Ratioen kun fra 1,40 til 1,37, jf. tabel 7.
Tabel 7: Afkastnøgletal (1999-2013)
RW (månedlig)

RW (årlig)

Årligt afkast

5,80%

5,80%

Std. Afv.

4,20%

4,20%

1,4

1,37

-6,10%

-6,30%

Sharpe Ratio*
Max DrawDown

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Afsluttende bemærkninger
Artiklens analyser viser, at investorer bør kunne
forvente et attraktivt risikojusteret afkast ved eksponering mod afkastkilderne Value, Size, Momentum, Low risk og Quality. De fleste afkastkilder lider dog individuelt af perioder med betydelige
drawdowns. Men da den indbyrdes korrelation
mellem afkastkilderne er meget lav – kun med få
undtagelser i perioder med meget høj volatilitet –
kan den langsigtede investor med fordel udnytte

diversifikationseffekten ved at kombinere afkastkilderne og herved opnå et særdeles attraktivt risikojusteret afkast. Denne forventning understøttes
desuden af de særegne forklaringer, som ligger til
grund for hver afkastkilde, hvorfor investor kan forvente, at uafhængigheden også vil være gældende
fremadrettet. Investor bør dog være indstillet på,
at selvom afkastkilderne på lang sigt er ukorrelerede, vil der være kortere perioder, hvor diversifikationseffekten er begrænset, og investor vil opleve
negative afkast på porteføljen af afkastkilder.
Porteføljerne bag afkastkilderne egner sig ikke til
direkte implementering, og den mest optimale implementering af hver afkastkilde bør analyseres.
Omsætningshastighed samt eksponering mod risikofaktorer, vil bl.a. kunne minimeres ved en mere
sofistikeret porteføljekonstruktion. Resultaterne af
alle artiklens analyser er før finansieringsomkostningerne til Shorting og handelsomkostninger. Resultatet forudsætter desuden, at alle aktier i
Short-porteføljerne rent faktisk kan shortes. Trods
rækken af forbehold og uhensigtsmæssigheder i
analysen, synes de langsigtede resultater så attraktive, at investor bør kunne forvente et attraktivt risikojusteret bidrag til aktieporteføljen ved at
investere i en portefølje af afkastkilder.

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 kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Afkast og/eller
kursudvikling kan blive negativ.
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Appendiks – data og metode
Faktorrisici
Som beskrevet indledningsvist i afsnittet ’Metode’,
medfører den simple porteføljekonstruktion uhensigtsmæssig høj omsætningshastighed på alle
Long/Short-porteføljer – især på Value og Quality,
eftersom universet sorteres individuelt for hvert af
de indgående nøgletal. Den simple sortering på
baggrund af nøgletallene i Tabel 1 foretages endvidere uden hensyn til aktiernes klassificering på eksempelvis sektor og land. Dette kan være uhensigtsmæssigt, idet 1. eller 5. kvintil kan få meget
stor eksponering mod disse risikofaktorer. Som
nævnt indledningsvist, kan samvariationen i mellem afkastkilderne minimeres ved at konstruere
ortogonale porteføljer. Denne proces vil ligeledes
kunne reducere betydelig eksponering mod risikofaktorer som lande- eller sektorrisici, men ortogonale afkastkilder ligger som tidligere nævnt uden
for artiklens formål. Reduktion af eksempelvis
markant eksponering mod én sektor kan alternativt opnås ved at sortere universet efter det relevante nøgletal inden for hver sektor, men opgaven
vokser betydeligt, når øvrige risikofaktorer inddrages. Ved at inddele universet i kvintiler opnås dog
– ganske vist kun i mindre grad – diversifikation
inden for hver af de anvendte porteføljer, hvilket
ikke havde været tilfældet ved en mere fininddeling på baggrund af eksempelvis deciler.
I Bilag 7 fremgår afkastene på alle kvintilporteføljer, hvilket for de fleste af afkastkilderne viser en
proportional sammenhæng mellem akkumuleret
afkast og kvintilrækkefølgen. Dermed synes kvintilinddelingen at være tilstrækkelig findelt og i
stand til at isolere afkastkilden. Undtagelsen er
Low risk, hvor 1. kvintil ikke har leveret det højeste
afkast, men i stedet overgås af både 2. og 3. kvintil. Til gengæld leverer 5. kvintil det laveste akkumulerede afkast for alle afkastkilder (bemærk, at
både Low risk og Size er short MSCI World).

11

Size – her, der og alle vegne
Hver figur på kvintilafkastene i Bilag 7 indeholder
desuden afkastet for universet (MSCI World) og
MSCI World Equal Weighted. Det er værd at bemærke, at selv 5. kvintil for de fleste afkastkilder
leverer afkast på niveau med MSCI World – eller
endda højere. Dette skyldes, at hver kvintilportefølje er ligevægtet og dermed ikke tager hensyn til
aktiernes markedsværdi. Det betyder, at den simple porteføljekonstruktion medfører Size-eksponering (MidCap) i alle øvrige afkastkilder,
hvorfor selv 5. kvintil kan levere afkast på niveau
med MSCI World set over hele analyseperioden. Af
samme årsag inkluderes MSCI World Equal Weighted i graferne, hvilket er et bedre udtryk for universets afkast under samme vilkår som kvintilporteføljerne11. Graferne i Bilag 7 illustrerer, at afkastet
på Long/Short-porteføljer ikke drives af Short-porteføljen, når der sammenlignes med MSCI World,
mens der er tale om et betydeligt bidrag sammenlignet med MSCI World Equal Weighted.
Eksponeringen mod Size er – ligesom det er tilfældet med potentielle faktorrisici som sektor-og-landeeksponering – ikke hensigtsmæssig, men er vilkår, som accepteres i dette ikke-optimerede udtryk
for hver afkastkilde. Bilag 8 indeholder korrelationen mellem hver kvintilportefølje og Long/Shortporteføljen på Size. Ingen af kvintilerne udviser betydelig samvariation med Size, og kun for Momentum udviser Long-porteføljen større korrelation til
Size end Short-porteføljen. Dermed synes kvintilporteføljernes afkast ikke at være drevet i bekymrende grad af Size. Tilsvarende viser korrelationen i
mellem Long/Short-porteføljerne og Size ikke betydelig korrelation, jf. Bilag 2.
Betaneutralisering
Ydermere betaneutraliseres både Long- og Shortporteføljerne for alle afkastkilder – med undtagelse af Low risk. Til trods for at der er tale om

MSCI World Equal Weighted rebalanceres kvartalsvist
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Long/Short-porteføljer, vil markedsrisikoen fortsat
kunne øve indflydelse på afkastet. Betaneutralisering er altså et yderligere tiltag for at isolere afkastkarakteristika for hver afkastkilde fra
markedet. Betaneutralisering foretages ved hjælp
af gearing (op eller ned), således at både Long- og
Short-porteføljen geares i en ratio baseret på porteføljernes ex-post beta til MSCI World. Som udgangspunkt burde dette foretages på løbende historisk beta, men da analyseperioden kun udgør
15 år, anvendes en konstant beta beregnet for hele
analyse
perioden. Derved undgår vi at skulle neutralisere
med en meget svingende beta, men accepterer til
gengæld”forward looking bias”, idet hvert månedsafkast korrigeres med porteføljens beta målt
over hele analyseperioden12.
Tabel 8 viser, hvor meget henholdsvis Long- og
Short-porteføljerne geares for hver afkastkilde. Eftersom Low risk ikke betaneutraliseres og dermed
heller ikke geares, udgør bruttoeksponeringen
200%, mens Momentum har den næststørste bruttoeksponering på 199%. Generelt er Short-porteføljerne mere volatile end MSCI World, hvorfor porteføljernes ”geares ned”, og bruttoeksponeringen
ikke overstiger 200% for nogen af afkastkilderne.
Som førnævnt betaneutralisereres Low risk ikke.

Baggrunden for at betaneutralisere kvintilporteføljerne er at reducere den tilbageværende markedsrisiko, men på Low risk er det netop lav beta, der
ønskes eksponering imod.
Antagelser og behov for validering
Beregningerne tager ikke højde for handelsomkostninger og netto-finansieringsomkostninger til
shorting, ligesom det antages, at markedet har
den nødvendige likviditet. Da universet – med undtagelsen af Size – består af MSCI World, er antagelse om likviditet primært problematisk på Shortporteføljerne, idet beregningerne er afhængige af,
at alle aktier i 5. kvintil13 kan shortes. Som bekendt
har det bl.a. i en periode efter Finanskrisen ikke
været muligt at shorte finansaktier. Se bl.a. Huij,
Lansdrop, Blitz and van Vliet (2014) for en gennemgang af ulemper ved shorting-antagelsen.

Tabel 8: Beta og gearingsfaktor til Long- og Short-porteføljerne
Beta

Gearing

Value

Momentum

Quality

Low risk

Size

1. kvintil (Long)

1,15

0,83

0,99

0,54

1,06

5. kvintil (Short)

1,21

1,28

1,19

1,00

1,00

1. kvintil (Long)

0,87

1,20

1,01

-

0,95

5. kvintil (Short)

0,83

0,78

0,84

-

1,00

Bruttoeksponering

1,70

1,99

1,85

2,00

1,95

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

12

Se eventuelt Kolanovic (2014) for argumentationer og metoder til betaneutralisering.
Idet Short-porteføljen for Size og Low risk udgøres af MSCI World, skal hele MSCI World også kunne shortes. Det vil sandsynligvis dog være lettere tilgængeligt
at shorte en proxy for hele universet end at shorte 5. kvintilporteføljerne.
13
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Bilag 1
Rullende standardafvigelser – 36 måneder (1999-2013)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Bilag 2
Rullende korrelation – 36 måneder (1999-2013)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg
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Bilag 3
Up- and Down-Markets (1999-2013)
Første

Sidste

Up

31-01-1999

31-08-2000

Down

30-09-2000

31-03-2003

Up

30-04-2003

31-10-2007

Down

30-11-2007

28-02-2009

Up

31-03-2009

30-04-2011

Down

31-05-2011

30-09-2011

Up

31-10-2011

31-12-2013

Kilde: Jyske Bank

Bilag 4
Korrelation og afkastnøgletal – Down-Markets, 31 observationer akk. (sep. 2000 - mar. 2003)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low risk

Size

MSCI World EqW

Value

-0,42

Momentum

-0,71

0,45

Quality

-0,26

0,60

0,43

Low risk

-0,82

0,73

0,72

0,37

Size

-0,32

0,35

0,29

-0,08

0,55

MSCI World EqW

0,93

-0,20

-0,69

-0,25

-0,61

-0,02

Årligt afkast

-21,1%

33,1%

6,8%

11,6%

23,1%

12,9%

-14,8%

Std. Afv.

16,9%

12,6%

17,7%

6,6%

13,7%

9,2%

17,1%

Sharpe Ratio*

-1,25

2,63

0,39

1,75

1,69

1,40

-0,87

Max DrawDown

-43,0%

-3,0%

-17,3%

-2,2%

-3,8%

-7,0%

-33,8%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg

Bilag 5
Afkastnøgletal – Finanskrisen, 16 observationer (nov. 2007 – feb. 2009)
MSCI World

Value

Momentum

Quality

Low risk

Size

MSCI World EqW

Årligt afkast

-41,2%

-16,5%

-15,9%

1,6%

14,2%

-2,0%

-44,0%

Std. Afv.

17,4%

9,0%

19,5%

3,9%

7,6%

6,3%

19,0%

Sharpe Ratio*

-2,37

-1,82

-0,82

0,42

1,88

-0,31

-2,32

Max DrawDown

-48,6%

-20,2%

-28,8%

-2,2%

-3,8%

-7,0%

-51,0%

*Risikofri rente = 0
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg
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Bilag 6
Allokering til afkastkilderne i RW-porteføljen (1999-2013)

Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg
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Bilag 7
Akkumuleret kvintilafkast

:
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg
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Bilag 8
Korrelation mellem kvintiler og Size
5. kvintil

4. kvintil

3. kvintil

2. kvintil

1. kvintil

Value

0,54

0,55

0,42

0,37

0,35

Momentum

0,2

0,31

0,48

0,57

0,55

Quality

0,55

0,48

0,45

0,53

0,49

Low risk

0,33

0,4

0,49

0,36

0,13

Bemærk: Korrelation mellem MSCI World og Size udgør 0,00, jf. Tabel 2. MSCI World anvendes i
stedet for 5. kvintil til Short-porteføljen til Size og Low risk.
Kilde: Data fra Citi GQR Style Database og Bloomberg
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