
Verdiødeleggende forvaltning?

Halvor Hoddevik og Richard Priestley hadde i DN 22 juni en kronikk hvor de kom
med svært sterke konklusjoner basert p̊a deres analyse av oljefondets aksjeportefølje.
Deres p̊astand er at deres analyse bruker en “velkjent og allment akseptert metode for
prestasjonsmåling,” og at denne klart viser at forvaltningen er “verdiødeleggende.” I
samme avis uttaler artikkelforfatterne at det er behov for analyser av “folk man kan feste
lit til,” som man vel m̊a tolke slik at Hoddevik og Priestley mener at deres analyse kan
tas som sannheten.

N̊ar man kommer med slike bastante uttalelser må man være forberedt p̊a at analysen
blir g̊att etter i sømmene av andre. Jeg har derfor tatt for meg Hoddevik og Priestley
sin analyse, og sett om den holder faglig m̊al. Dessverre har jeg funnet en del problemer
med analysen. Det g̊ar dels p̊a måten man velger å presentere resultatene p̊a, som virker
noe selektiv, og dels p̊a måten man regner gjennomsnittlig avkastning p̊a, som er direkte
feil.

Jeg vil komme med et par intuitive forklaringer p̊a hva som jeg oppfatter som de viktigste
problemene i analysen. La meg først si at jeg er enig med Hoddevik og Priestley at deres
utgangspunkt, estimering av meravkastning gjennom en regresjon av Fondets portefølje
p̊a et sett av risikofaktorer, er en standard metode for denne typen analyser. Jeg vil
heller ikke diskutere de forutsetningene som er gjort og de dataene som er brukt. Alt jeg
gjør er å ta deres data, som jeg henter fra
http://rann.no/bibliotek/risk-adjusted-performance-measurement-of-nbim/,
og se p̊a litt andre m̊ater å presentere dataene p̊a, og diskuterer enkelte av deres tolkninger.

Data som brukes i analysen er månedlige avkastninger i perioden 1998–2014. Den
naturlige måten å spørre om det er meravkastning over en lang horisont ville være å
analysere hele datamengden, og estimere ett mål for meravkastning over hele perioden.
Det er ikke det som gjøres. I stedet gjør man en fiffig illustrasjon hvor man arbeider seg
bakover i tid. Man starter med data for 2014. Ut i fra disse 12 m̊anedlige observasjonene
finner man et estimat p̊a alfa, sammen med de andre tre koeffisientene, og f̊ar et negativt
alfa estimat, rundt −0.06. S̊a tar man for seg to år, 2013–2014, og beregner alfa fra disse
24 observasjonene, osv. Man arbeider seg hele tiden bakover i tid. I statistisk terminologi
kalles dette en rekursiv metode. Merk at man hele tiden har med seg data fra 2014 –
som tilfeldigvis var året hvor fondet endte opp med et kraftig negativt alfa estimat. Det
er denne metoden som ligger bak figuren i DN artikkelen. Det som ikke nevnes er at
dette ikke er den mest vanlige metoden å gjøre en slik illustrasjon p̊a. Det mer vanlige
er et glidende gjennomsnitt, hvor man gjør estimatet for et spesifisert “tidsvindu” som
flyttes gjennom perioden. Hvis man skal gjøre en rekursiv illustrasjon, er det mer vanlig
å starte fra begynnelsen av perioden, og legge til nye observasjoner etter hvert. Jeg har
gjort disse to alternativene, og viser hvordan bildet ville se ut med disse, sammenlignet
med bildet den rekursive spesifikasjonen som Hoddevik og Priestley valgte å illustrere.
(Merk at dette er tall før kostnaden p̊a 0.19%.)
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Alfa Estimater, tre metoder for visning av tidsvariende gjennomsnitt

Glidende 3 års gjennomsnitt
Rekursivt, forankret 2014
Rekursivt, forankret 1998

Begrepsforklaringer
Alfa er betegnelsen p̊a et estimat for meravkastning. Det er forskjellen mellom i
dette tilfellet NBIM sin portefølje, og en ”tenkt” portefølje med optimale vekter
i de forskjellige risikofaktorene. Alfa estimatene som vises her tar ikke hensyn
til kostnader.
Et rekursivt gjennomsnitt tar gjennomsnittet over en lengre og lengre tidsperi-
ode. Hvis det er forankret i 1998 betyr det at man tar gjennomsnittet først for
bare 1998, deretter for periodene 1998-1999, 1998-2000, osv. Dette i motsetning
til et glidende gjennomsnitt, hvor man tar gjennomsnittet for en fast periode. I
illustrasjonen er det brukt tre års glidende gjennomsnitt. Da regner man først
gjennomsnitt for perioden 1998-2000, deretter for 1999-2001, osv.

Det sl̊aende er at den metoden som Hoddevik og Priestley har valgt er den som konsekvent
har lavest alfa estimat. (Bortsett fra n̊ar man bruker data for kun 1998, som vel mer
illustrerer problemene med estimering n̊ar man kun har 11 observasjoner.)

La meg s̊a g̊a over til å diskutere hva jeg mener er en grov feil i hvordan konklusjonen
om et netto årlig tap dukker opp. S̊a vidt jeg kan bedømme er det som er gjort å regne
gjennomsnittet av de 17 estimatene av alfa, som alts̊a er rekursive: Først data for 2014,
deretter data for 2013–2014, 2012–2014, osv. Å ta dette snittet er direkte feil. Det ser
man enklest ved bare å telle opp antall ganger hvert år dukker opp i det endelige snittet.
Man bruker data for 17 år, s̊a man bruker alts̊a tallene for 2014 17 ganger, for 2013 16
ganger, osv. Hvis man absolutt skal ta snitt over år, ville en mer korrekt metode vært
å beregne alfa for hvert år separat, i stedet for det rekursive snittet. Hvis man hadde
gjort det, ville man ha estimert en gjennomsnittlig alfa p̊a 0.034, i stedet for et estimat
p̊a 0.0038, som man f̊ar ved å ta snittet ved Hoddevik og Priestley sin metode.
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Men å ta slike snitt er helt unødvendig. Den statistisk optimale metoden for å beregne
alfa for disse 17 årene er å bruke data for hele perioden. Dette har faktisk Hoddevik og
Priestley gjort. Det er beregningen som er gjort for “Siste 17 år”, helt til venstre i deres
figur. Dette er det langsiktige estimatet p̊a Fondets meravkastning, og i følge Hoddevik
og Priestley er det alts̊a positivt. Fondets aksjeportefølje har faktisk skapt verdier til
“sykehus, pensjoner, skole og annet”...

Bernt Arne Ødegaard,
Professor, Universitetet i Stavanger (UiS)
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