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Sammanfattning 

Titel: En magisk formel?   

Författare: Magnus Ekqvist och Robin Steen 

Handledare: Öystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Den effektiva marknadshypotesen är ett vida accepterat begrepp inom den 

finansiella sfären men trots sin centrala roll har den fått motstå mycket kritik. Ett flertal 

anomalier har identifierats vilka är en kritik till marknadens effektivitet. I takt med 

anomaliernas framväxt har intresset för investeringsstrategier ökat. Går det att generera 

en överavkastning genom en förbestämd strategi där marknadens ineffektivitet utnyttjas? 

Vi finner det därför av intresse att studera Greenblatts (2010) Magic Formula och om det 

är möjligt att generera en överavkastning genom att tillämpa investeringsstrategin.  

 

Syfte: Studien syfte är att analysera huruvida investeringsstrategin Magic Formula kan 

generera överavkastning jämfört med den globala aktiemarknaden samt om det föreligger 

några prestationsskillnader mellan de olika europeiska aktiemarknaderna. Vidare ämnar 

studien analysera hur ombalanseringsfrekvensen samt val av tidsperiod påverkar Magic 

Formula-portföljens avkastning.  

 

Metod: För att genomföra studien har en kvantitativ strategi med en deduktiv ansats 

använts. Det har genomförts en tidsserieundersökning där portföljer har konstruerats och 

analyserats baserat på dess avkastning och risk som statistiskt säkerställts genom parvisa 

t-test samt regressioner. Studien har genomförts på den europeiska marknaden under 

tidsperioden 2007-04-01 till 2017-04-01.  

 

Slutsats: Av 18 Magic Formula-portföljer presterar 14 portföljer sämre än 

jämförelseindex, sett till årliga medelavkastning samt total avkastning. Tre av de 14 

portföljerna gav en signifikant lägre avkastning. Finanskrisen hade stor påverkan på 

resultaten. Exkluderas denna tidsperiod presterade endast 11 portföljer sämre, dock utan 

statistisk signifikans i resultaten. Studie har även funnit att en längre tidsperiod mellan 

ombalanseringarna tenderar att generera en högre avkastning.  

  

Nyckelord: Magic Formula, Investeringsstrategi, EMH, Värdeinvestering 
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Abstract 

Title: A Magic Formula? 

Authors: Magnus Ekqvist and Robin Steen  

Supervisor: Öystein Fredriksen 

 

Background: The efficient market hypothesis is a widely spread concept throughout the 

financial sphere, but despite of its central roll it have had to withstand a lot of criticism. 

Anomalies have been identified which are a criticism against the markets efficiency.  The 

interest of investment strategies has grown as of the emergence of the anomalies. Is it 

possible to generate abnormal returns through a pre-determined strategy, where the 

market inefficiency is exploited? We therefore find it interesting to study Greenblatt’s 

(2010) Magic Formula and if it is possible to generate abnormal returns by implementing 

the investment strategy. 

  

Purpose: The purpose of this study is to analyze whether the investment strategy Magic 

Formula can generate abnormal returns compared with the global stock market, and if it 

is possible to identify any performance differences between the European stock markets. 

Furthermore, the study aims to analyze how the re-balancing frequency and the time 

period effects returns from the Magic Formula.  

  

Methodology: To implement the study we have used a quantitative strategy with a 

deductive design.  We have implemented a time series analysis where portfolios have 

been constructed and analyzed based on its return and risk. The results have been 

statistically tested through pairwise t-tests and regressions. The study is conducted on the 

European market from 2007-04-01 to 2017-04-01. 

  

Conclusion: 14 of the 18 Magic Formula portfolios have performed worse than the 

benchmark, according to annual average return and total return. Three of the 14 portfolios 

have had a significant lower return. The financial crisis affected the results greatly. If we 

excluded this time period only 11 portfolios performed worse, however without statistical 

support behind the results. Our results also suggest that a less frequent re-balancing of the 

portfolio generates higher return than a more frequent re-balancing. 

 

Keywords: Magic Formula, Investment Strategy, EMH, Value Investing   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att se sitt sparade kapital växa och generera en förmögenhet är en målbild många 

investerare delar. Kan denna tillväxt ske snabbare än för övriga aktörer på 

aktiemarknaden är det än mer fördelaktigt. Som privatperson är anledningarna till att 

spara flera. Det kan dels vara för att ha en buffert vid oväntade kostnader eller ett 

långsiktigt sparande, till exempelvis husköp eller pension. Vid ett långvarigt sparande 

uppkommer ränta-på-ränta-effekten, där räntan beräknas på det ackumulerade kapitalet, 

pengarna växer alltså utan att du behöver göra något.  

 

Det råder för tillfället en historiskt låg ränta i Europa (Eurostat, u.å.), vilket har lett till 

väldigt låga räntor på inlåningskonton, där noll procent i inlåningsränta hos de större 

bankerna är vanligt (Swedbank, u.å.). Någon ränta-på-ränta-effekt uppkommer inte när 

räntan är noll procent, vilket gör att det kan vara aktuellt att se över sina sparformer och 

frångå det traditionella sparkontot. Att investera sina pengar i fonder eller aktier innebär 

en större riskexponering men möjliggör samtidigt en högre avkastning (SEB, u.å.). Den 

högre riskexponeringen innebär en större fluktuation i portföljens utveckling, med tidvis 

stora nedgångar som ett möjligt utfall. Sett sedan 2002 har de europeiska 

storbolagslistororna lyckats generera en årlig genomsnittlig årsavkastning om 7,15 

procent (MSCI, 2018a), trots en omfattande finanskris under 2008 med stora nedgångar 

som direkt följd. Denna avkastning blir representativ för aktiemarknaden, men är det 

möjligt att generera en högre avkastning än aktiemarknaden?  

 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) är ett vida accepterat begrepp sedan intresset 

för hypotesen återuppstått under sent 1950-tal. EMH utgår ifrån att alla tillgångar är 

korrekt prissatta samt att marknadspriserna speglar all tillgänglig information (Jensen 

1978). Eftersom alla tillgångar på marknaden är korrekt prissatta är det inte möjligt att 

konsekvent skapa överavkastning. Priserna på marknaden följer istället en så kallad 

Random Walk, vilken inte är möjlig att analysera (Malkiel, 1999). Om en investerare 

lyckas generera en högre avkastning än marknaden förklaras detta av en högre volatilitet 

i placeringarna. Givet samma risknivå ska investerare således erhålla identisk avkastning 

enligt den effektiva marknadshypotesen (Sharpe, 1964). Trots sin centrala roll inom 
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finans har den effektiva marknadshypotesen fått mycket kritik, där diverse 

marknadsanomalier har observerats som ifrågasätter huruvida marknaden verkligen är 

effektiv. Dessa observationer har bevisat att det är möjligt att, med hjälp av tillgänglig 

information, utforma strategier som presterar bättre än slumpvisa köp på aktiemarknaden 

(Jensen, 1978). 

 

Med bakgrund i kritiken till den effektiva marknadshypotesen har ett flertal 

investeringsstrategier utvecklats som har avsikt att ska skapa en överavkastning jämfört 

med genomsnittsinvesteraren på aktiemarknaden. Buffet (1984) skriver i sin artikel ”The 

Superinvestors of Graham-and-Doddsville” att om ett flertal investerare följer samma 

investeringsfilosofi och lyckas generera en överavkastning jämfört med aktiemarknaden, 

kan det inte endast förklaras av slumpen och blir således ett avsteg från EMH. Detta stödjs 

även av forskning på området som funnit starka bevis på att aktiemarknaden inte är 

effektiv (Givoly & Palmon, 1985; Jaffe, 1974; Seyhun, 1986; Jegadeesh & Titman, 1993).  

  

Några av de mer frekvent använda investeringsstrategierna grundar sig i 

värdeinvesteringsfilosofin, med nutida användare och förespråkare som Warren Buffet 

och Joel Greenblatt. Gemensamt med dessa är att hitta bolag vars fundamentala värde 

periodvis skiljer sig från dess nuvarande prissättning på marknaden (Graham & Dodd, 

2009). Det fundamentala värdet återfinns i alla bolag och består av nuvärdet av alla 

framtida kassaflöden, alternativt tillgångarnas likvidationsvärde (Damodaran, 2012). 

Graham & Dodds (2009) strategi förespråkar investeringar där bolagets bokförda värde 

överstiger marknadsvärdet och är ett exempel på en lyckad värdeinvesteringsstrategi. En 

sådan strategi kan även innebära lägre risk än marknadens, då likvidationsvärdet av dessa 

bolag befinner sig i närheten av marknadsvärdet på bolaget. Likvidationsvärdet skapar en 

nedre gräns i investeringen och minskar således den potentiella fallhöjden i aktiernas pris. 

Ett av de mer etablerade verktygen som används inom fundamentalanalys är Discounted 

Cash Flow Analysis (DCF) som skattar värdet av bolagens framtida kassaflöden 

(Damodaran, 2012). Dock är en sådan process komplex och tidskrävande, vilket resulterat 

i relativvärderingens framväxt och som används i samma utsträckning som DCF-

analyser. Relativvärdering tar istället utgångspunkt i att marknadens värdering av bolag 

på aggregerad nivå är korrekt men kan skilja sig på kort sikt för enskilda bolag. Detta 
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innebär att bolags intjäningsförmåga och pris kan ställas i direkt relation till andra bolags, 

med hjälp av relativt enkla multiplar (ibid.).  

 

En strategi som historiskt lyckats generera överavkastning är Joel Greenblatts (2010) 

Magic Formula (MF) och det är denna investeringsstrategi vi ämnar studera. MF är till 

sin natur väldigt simpel och försöker hitta bolag med en hög resultatavkastning som trots 

det har en låg värdering. MF bygger på två historiska nyckeltal, resultatavkastning 

(Earnings Yield) och avkastning på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed). 

Baserat på dessa två nyckeltal rankas sedan en stor grupp av bolag, varav bolag med hög 

avkastning men som samtidigt handlas till ett billigt pris ska gå att identifiera. Genom att 

årligen konsekvent välja ut mellan 20 till 30 bolag enligt MF och äga varje aktie under 

ett års tid, har Greenblatt (2010) åstadkommit överavkastning under åren 1988–2009. 

Greenblatts (2010) resultat har nåtts på den amerikanska aktiemarknaden och samtidigt 

som en högre avkastning har erhållits, har portföljen haft lägre risk än aktiemarknaden. 

 

1.2 Problemformulering 

Enligt EMH bör inte MF kunna skapa en avkastning utöver den som kan förklaras av den 

högre riskexponeringen i portföljen. Detta resulterar i att en studie av 

investeringsstrategier även testar den effektiva marknadshypotesen. Famas (1970) 

definition av en effektiv marknad är att all tillgänglig information redan avspeglas i priset 

och endast ny information påverkar framtida aktiekurser. Damodaran (2012) å andra 

sidan har en mindre strikt definition av vad en effektiv marknad är och menar istället att 

ett bolags aktievärde tillfälligt kan avvika från det sanna värdet. Dock går det inte att 

förutspå en akties framtida kursutveckling (ibid.). Detta stämmer överens med Malkiel 

(1999) som argumenterar för att framtida aktiekurser fluktuerar slumpmässigt och 

historisk information inte ska gå att använda som underlag för framtida kursrörelser. 

Haugen och Bakers (1996) studie motsätter sig Malkiels (1999) argument och kom fram 

till att det var möjligt att överavkasta marknaden med en strategi baserad på 

företagsspecifika nyckeltal, vilket Greenblatts (2010) MF gör. Även Jensen (1978) 

noterade att det med hjälp av tillgänglig information går att generera högre avkastning. 

Huruvida historisk information går att använda för att skapa överavkastning i framtiden 

är ett omdebatterat område. Blir resultatet i en studie likt vår, att en strategi lyckas skapa 
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en signifikant överavkastning, indikerar det att marknaden inte är fullt effektiv och 

ifrågasätter således EMH (Damodaran, 2012). 

 

Att Greenblatts (2010) investeringsstrategi historiskt sett varit lyckad finns det ett flertal 

tidigare studier som stödjer, där investerare bevisats kunna erhålla högre avkastning än 

index genom att tillämpa strategin (Lancetti & Montier, 2006; Greenblatt, 2010; 

Gustafsson & Selling, 2014; Håkansson & Kvarnmark, 2016). Finansmarknaden är dock 

en marknad som karaktäriseras av ständig förändring, något som ifrågasätter relevansen 

i äldre studiers resultat. Det primära intresset är huruvida dessa resultat går att applicera 

i realtid eller om de endast var gällande givet historiska förutsättningar. Greenblatts 

(2010) ursprungliga studie genomfördes mellan 1988-2005 på den nordamerikanska 

marknaden. Resultaten från studien var att MF genererade en signifikant överavkastning 

under perioden. Blackburn och Cakici (2017) genomförde också en studie på den 

nordamerikanska marknaden där de inte fann några signifikanta resultat som stödjer MFs 

förmåga att generera en överavkastning. Den tidsperiod Blackburn och Cakici (2017) 

studerade var 1991-2009, något som tyder på att resultatet beror till stor del på vilken 

tidsperiod som har analyserats. En betydande händelse som påverkade resultaten, baserat 

på skillnad i tidsperiod, är att den omfattande finanskrisen 2007-2008 inkluderades i 

Blackburn och Cakicis (2017) studie. Detta ifrågasätter således huruvida äldre studier av 

MF fortfarande har relevanta resultat, samtidigt som det ytterligare ökar motiven för en 

uppdaterad studie av Greenblatts (2010) MF där tillvägagångssättet replikeras. Resultaten 

i Greenblatts (2010) och Blackburn och Cakicis (2017) studier belyser även finanskrisens 

effekt på investeringsstrategin, något som motiverar att studera MF under finanskrisen 

närmare. Därför är det av intresse att studera hur resultatet förändras om finanskrisen 

inkluderas respektive exkluderas ur den analyserade perioden. Detta kan bidra till 

forskning kring huruvida MF är en investeringsstrategi som verkligen fungerar i såväl bra 

som dåligt börsklimat, något som Greenblatt (2010) påstår.  

 

Förutom att en uppdaterad studie, där tidsperiodens betydelse analyseras, finner vi det av 

intresse att tillämpa MF på den europeiska aktiemarknaden samt på de länder som utgör 

regionen. Majoriteten av de tidigare studierna av MF som skett på den europeiska 

marknaden har avgränsat sig till de nordiska aktiemarknaderna eller enskilda länder. De 

nordiska aktiemarknaderna står endast för 10,7 procent av det totala europeiska 
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börsvärdet (Desjardins, 2016), vilket leder till att det bör ifrågasättas huruvida en 

generalisering av dessa studiers resultat kan ske per den europeiska aktiemarknaden på 

aggregerad nivå. På grund av detta ämnar studien analysera ett större urval av europeiska 

aktiemarknader för att erhålla ett resultat som går att generalisera över den europeiska 

aktiemarknaden som helhet. Studier på den europeiska aktiemarknaden som helhet har 

dock gjorts tidigare (Blackburn & Cakici, 2017) men det unika i denna studie är att den 

ämnar identifiera skillnader mellan de inkluderade europeiska länderna. Således kan MFs 

prestation analyseras på den europeiska aktiemarknaden som helhet men även hur MF 

presterar på de 15 marknader som utgör den europeiska, något som enligt vår vetskap 

aldrig har gjorts tidigare. Detta blir en djupgående och omfattande studie av MF på den 

europeiska aktiemarknaden som förhoppningsvis kan bidra till det nuvarande 

forskningsläget samt belysa eventuella geografiska skillnader i MFs förmåga att genera 

en överavkastning.  

 

Huvudargumentet bakom den nuvarande ombalanseringsfrekvensen i MF är att 

marknaden behöver tid för att skapa en korrekt prissättning av aktierna (Greenblatt, 

2010). Det tar således tid för aktiernas pris att konvergera med sitt sanna värde, vilket 

baseras på teorin bakom värdeinvesteringar (Graham & Dodd, 2009).  Det har dock 

identifierats marknadsanomalier, vilka kan komma att påverka vad som är den optimala 

ombalanseringstiden för Greenblatts (2010) MF. Vissa anomalier förespråkar en mer 

frekvent ombalansering medan andra förespråkar motsatsen. Momentumeffekten är en 

marknadsanomali som bevisat att de aktier som gått bäst sett 12 månader tillbaka, 

fortsätter prestera bra under de kommande 3-12 månaderna (Jegadeesh & Titman, 1993). 

Detta öppnar upp för en kortare tidshorisont mellan ombalanseringarna i portföljen, då 

momentumeffekten går att utnyttja även med mer frekventa ombalanseringar. MFs 

ombalanseringstid befinner sig ursprungligen i slutet av momentumspannet och hur 

strategin presterar med kvartalsvisa ombalanseringar har enligt vår uppfattning inte 

undersökts. Blackburn och Cakici (2017) har studerat effekten av månadsvisa 

ombalanseringar, vilket inte utnyttjar momentumeffekten men ombalanseringarna 

baseras på mer aktuell information. Studien fann inte signifikanta bevis för att MF kunde 

generera överavkastning på majoriteten av de undersökta marknaderna. Vi finner det 

därför intressant att studera om kvartalsvisa ombalanseringar skulle prestera bättre, då de 

befinner sig inom momentumspannet och ombalanseringarna baseras på nyare tillgänglig 
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data, jämfört med årliga ombalanseringar. Aktierna får också längre tid på sig att 

konvergera med sitt sanna värde vid kvartalsvisa ombalanseringar, jämfört med 

månadsvisa, vilket möjligen kan resultera i högre avkastning.  

 

Varför Greenblatt (2010) valt årliga ombalanseringar i MF motiveras inte och därför 

kommer ombalanseringsfrekvensen undersökas ytterligare. Graham (2006) har 

konstaterat att marknaden är ineffektiv på kort sikt och detta beroende på att investerare 

inte är fullt rationella och påverkas av psykologiska fällor. Graham (2006) anses av 

många som grundaren till värdeinvesteringsfilosofin och anser att marknaden korrigerar 

de felprissatta aktierna på längre sikt, då de återgår till sitt sanna värde. Marknaden kan 

således anses vara ineffektiv på kort sikt men effektiv på längre sikt (ibid.). Vad längre 

sikt är framgår inte, dock antyder Graham (2006) att aktierna behöver mer än ett år på sig 

att konvergera med sitt sanna värde. Således är det av intresse att studera 

innehavsperioder som överstiger ett år. Fred och Mossenberg (2015) har studerat 

ombalanseringstider på Stockholmsbörsen och fick resultatet att portföljavkastningen 

sjunker i takt med att tiden mellan ombalanseringarna ökar. Deras studie tyder på att MF 

missgynnas av ett längre tidsspann mellan ombalanseringarna, jämfört med det 

ursprungliga ombalanseringsintervallet på ett år. Detta resultat kan tyda på att MF 

påverkas positivt av anomalier som förespråkar en kortare innehavstid.  

 

Förutom momentumeffekten finns Long-term reversal-effekten, vilket är en anomali som 

beror på marknadens överreaktion som istället talar för ett längre intervall mellan 

ombalanseringarna. Då marknaden tenderar att överreagera leder det till över- och 

undervärderade bolag som det sedan tar mellan tre till fem år för marknaden att korrigera 

tillbaka till korrekt prissättning (De Bondt & Thaler 1985). Givet effekten av Long-term 

reversal och att korrigeringen sker under en längre period än ett år, är det även intressant 

att analysera hur MF skulle prestera med en längre ombalanseringstid än den ursprungliga 

årliga ombalanseringen. Den längre innehavstiden skulle kunna gynnas av överreaktionen 

då marknaden på längre sikt korrigerar prissättningen och tidigare förlorare återgår mot 

det fundamentala värdet (ibid.). De tidigare förlorarnas attraktiva värdering, sett till 

marknadsvärde, gör att möjligheten för dem att inkluderas bland de 30 portföljbolagen 

som MF väljer ut ökar. Detta talar för att det skulle kunna föreligga en korrigeringseffekt 
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i den utvalda portföljen som kan gynnas av längre placeringshorisonter, i motsats till 

momentumeffekten. 

 

Det finns motsägelsefulla argument över vilken ombalanseringstid som är optimal, vilket 

gör att forskning på detta område behövs för att belysa denna problematik. Tidigare 

studier som har berört ombalanseringsfrekvensens påverkan på avkastningen har 

fokuserat på antingen kortare eller längre ombalanseringstider och inte testat detta 

simultant på samma urval och tidsperiod. Då det finns tvetydigheter i forskningen på 

området går det inte att dra en slutsats om vilken ombalanseringsfrekvens som är den 

mest fördelaktiga för en investeringsstrategi som MF. Därmed är det intressant att 

undersöka hur frekvensen i ombalanseringarna påverkar investeringsstrategins 

avkastning och om Magic Formula, oavsett ombalanseringsfrekvens, lyckas generera en 

överavkastning på den europeiska aktiemarknaden.  

 

1.3 Syfte 

Studien syfte är att analysera huruvida investeringsstrategin Magic Formula kan generera 

överavkastning jämfört med den globala aktiemarknaden samt om det föreligger några 

prestationsskillnader mellan de olika europeiska aktiemarknaderna. Vidare ämnar studien 

analysera hur ombalanseringsfrekvensen samt val av tidsperiod påverkar Magic Formula-

portföljens avkastning.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

För att besvara syftet kommer denna studie i första hand att undersöka huruvida 

investeringsstrategin Magic Formula kan generera en avkastning som överstiger 

aktiemarknadens, även sett till den riskexponering som Magic Formula-portföljen får. 

Detta blir implicit ett test av marknadseffektiviteten, om Magic Formula slår 

aktiemarknaden över tid ifrågasätts marknadens effektivitet och vid motsatt resultat stärks 

den effektiva marknadshypotesen. 

 

- Hur presterar investeringsstrategin Magic Formula på den analyserade marknaden 

och vilka anledningar går att identifiera som förklarar resultatet? 
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För att kunna bidra ytterligare till den aktuella forskningen rörande investeringsstrategier, 

mer specifikt Magic Formula, är det intressant att analysera huruvida det föreligger några 

geografiska skillnader i Magic Formula-portföljens avkastning. Då olika länder kan testas 

simultant under samma tidsperiod och med samma tillvägagångssätt ger denna studie ett 

unikt kunskapsbidrag som ingen tidigare studie kunnat tillgodose.  

 

- Vilka skillnader, sett till Magic Formula-portföljens avkastning, går att identifiera 

över de olika europeiska marknaderna? 

 

Ett flertal studier har gjorts på investeringsstrategin Magic Formula där även olika 

ombalanseringstider har testats. Dessa har dock skett på olika marknader och tidsperioder 

utan att simultant jämföra både en kortare samt längre ombalanseringstid. 

Delfrågeställningarna blir således avgörande om en alternativ ombalanseringsfrekvens 

kan generera en högre avkastning än marknaden samt den ursprungligt årliga 

ombalanseringsfrekvensen.  

 

- Hur påverkar ombalanseringsfrekvensen Magic Formula-portföljens avkastning? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa studiens urval till den europeiska aktiemarknaden, mer preciserat 

15 mogna europeiska aktiemarknader som alla finns representerade i indexet MSCI 

Europe (MSCI, 2018a). Detta ger oss ett omfattande urval där en analys kan ske på såväl 

aggregerad nivå som på enskilda länder. Ett flertal studier har skett på endast enskilda 

länder men inte på den europeiska aktiemarknaden som helhet. Det har därför inte varit 

möjlig att identifiera samt analysera eventuella skillnader mellan de europeiska länderna 

vid tidigare studier, något som denna studie ämnar analysera. Studien har avgränsats till 

en 11-årsperiod som sträcker sig mellan 2007-04-01 och 2017-04-01. Tidsperioden 

omfattas av hög- och lågkonjunktur samt en världsomfattande finanskris, vilket gör att 

Magic Formula-strategin testas i ett varierande ekonomiskt klimat. Vidare har studien 

avgränsats till bolag med ett marknadsvärde som överstiger 100 miljoner euro då 

datatillgängligheten och handelsvolymen vanligtvis är högre för större bolag. Bolag 

noterade på de större börserna i Europa måste även tillämpa samma redovisningsstandard, 

IFRS (PwC, 2018), vilket gör att en rättvis jämförelse av bolagen går att genomföra.  
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2 Magic Formula och tidigare studier 

2.1 Magic Formula 

Joel Greenblatt introducerade investeringsstrategin Magic Formula i sin bok ”The Little 

Book that Beats the Market” år 2006, och har sedan dess gett ut en uppföljare till boken 

år 2010 med titeln ”The Little Book that Still Beats the Market”. I denna bok har 

Greenblatt (2010) tagit fram en investeringsstrategi som finner bra bolag till ett bra pris. 

Med bra bolag syftar Greenblatt på bolag som har haft en effektiv hantering av det 

sysselsatta kapitalet och med bra pris menas att investerare behöver betala relativt lite för 

dessa bolag. För att hitta dessa bolag använder han sig av två nyckeltal, Return on Capital 

Employed (ROCE) och Earnings Yield (EY) samt rangordnar alla bolag efter dem för att 

konstruera en portfölj. Alla de utvalda aktierna kommer inte att överprestera 

aktiemarknaden, härefter marknaden, ett antal kommer troligtvis gå sämre men i 

genomsnitt ska dessa två nyckeltal finna bolag som kan skapa ett högt aktieägarvärde. 

Investeringsstrategin bygger på filosofin bakom värdeinvesteringar, som tillämpas av 

praktiker som Warren Buffet och Joel Greenblatt med flera. I enlighet med denna filosofi 

sker den optimala investeringen när värde och lönsamhet kombineras. En investerare kan 

således erhålla ett bolag med god avkastning till ett bra pris. Greenblatt baserar endast sin 

ranking på historiska finansiella mått och försöker inte förutspå framtida nivåer av dem. 

Anledningen till detta ligger i svårigheten i att göra trovärdiga estimat över framtida 

händelser och istället menar Greenblatt att tidigare nivå på nyckeltalen fungerar som en 

bra indikator för hur framtiden förväntas bli (ibid.). 

 

Greenblatt (2010) lyfter fram två potentiella riskfaktorer med att följa en 

investeringsstrategi såsom MF. Den första är att investeringsstrategin inte lyckas generera 

en positiv avkastning utan att portföljen istället minskar i värde under innehavsperioden. 

I Greenblatts studie under perioden 1988–2009 genererade MF en negativ avkastning 

under tre år för storbolagsportföljen och under fyra år för portföljen som inkluderade 

mindre bolag. Detta går att jämföra med S&P 500 som hade negativ avkastning totalt fem 

år, under samma jämförelseperiod. Den andra risken är att en alternativ placering hade 

resulterat i en högre avkastning. Här lyfter Greenblatt S&P 500s avkastning som 

jämförelseindex. Historiskt sett har MF-portföljen presterat sämre än marknaden i 

genomsnitt fem av tolv månader och även presterat sämre än marknaden vart fjärde år på 
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årsbasis. Med bakgrund i detta rekommenderar Greenblatt att investeringsstrategin ska 

användas under minst tre till fem år för att tillfredställande resultat ska erhållas. En risk 

är att investerare ger upp och slutar följa strategin om dåliga resultat har erhållits under 

en period. Den största svårigheten i att följa en investeringsstrategi som är enkel i sin 

natur, likt MF, är att lita på tanken bakom och inte tänka kortsiktigt i sämre perioder. 

Historiskt sett är MF lyckosam och en tålmodig investerare kan enligt Greenblatt tjäna 

pengar på att följa MF (ibid.). 

 

2.2 Nyckeltal 

Hur olika finansiella nyckeltal definieras skiljer sig åt beroende på användaren. 

Greenblatt (2010) väljer att basera sina nyckeltal från resultaträkningen på rullande 12 

månader samt balansräkningsmått från den senast tillgängliga rapporten. Det första 

nyckeltalet, Return on Capital Employed (ROCE), eller avkastning på sysselsatt kapital 

på svenska, definieras enligt Greenblatt (2010) som: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑒𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑁𝑒𝑡 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑁𝑒𝑡 𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠)
 

 

Greenblatt (2010) har valt att dividera rörelseresultatet (EBIT) med bolagets sysselsatta 

kapital, istället för de mer traditionella avkastningsmåtten avkastning på totalt kapital 

(ROA) eller avkastning på eget kapital (ROE). Greenblatt anser att hur det sysselsatta 

kapitalet har hanterats är en bättre indikation på framtid avkastning än tidigare nämnda 

nyckeltal. Att Greenblatt väljer sysselsatt kapital beror främst på att det är detta kapital 

bolaget behöver finansiera för att bibehålla den nuvarande verksamheten. Till exempel 

behövs kapital för att finansiera kundfordringar och lager, samt bevara en bas av 

materiella tillgångar för den löpande driften av bolaget. Den viktigaste skillnaden mellan 

nyckeltalet ROCE jämfört med ROA är att immateriella tillgångar, som vanligtvis 

uppkommer i samband med förvärv av andra bolag, exkluderas i ROCE. Det behövs ingen 

löpande finansiering eller underhåll av en immateriell tillgång som Goodwill och därför 

ska denna exkluderas i Greenblatts nyckeltal. Syftet med nyckeltalet ROCE är att jämföra 

rörelseresultatet med kapitalet som behövs för att kunna generera det aktuella resultatet. 

Anledning till att Greenblatt använder sig av EBIT istället för årets resultat beror på att 

rörelseresultatet inte påverkas av bolagets kapitalstruktur eller av att skattesatsen varierar 
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mellan länder. Detta möjliggör en jämförelse av bolagens resultat på operativ nivå, 

oberoende av finansieringsstruktur och skattesats (ibid.).  

 

Det andra nyckeltalet, Earnings Yield (EY) definieras enligt Greenblatt (2010) som: 

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 + 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡)
 

 

Greenblatt (2010) har valt detta nyckeltal framför det mer använda P/E-talet, då det 

primära syftet med EY är att jämföra hur mycket bolaget tjänar i relation till vad 

investerare får betala för bolaget. Rörelseresultatet används enligt föregående 

resonemang under ROCE, där Greenblatt vill jämföra bolagen oberoende av 

kapitalstrukturen och skattesats (ibid.). I P/E-talet används endast priset på det egna 

kapitalet i täljaren men Greenblatt använder istället Enterprise Value. Enterprise Value 

inkluderar både bolagets egna kapital och nettoskuld, vilket syns i täljaren i nyckeltalet 

EY ovan. Då både eget och lånat kapital används i den löpande verksamheten för att 

generera rörelseresultatet blir det konsekvens mellan täljaren och nämnaren i nyckeltalet. 

Detta gör att nyckeltalet är rätt definierat, vilket är av stor vikt enligt Damodaran (2012). 

 

2.3 Portföljsammansättning 

Greenblatts (2010) MF går ut på att, utefter två nyckeltal, investera i 20-30 bolag och 

behålla dem i portföljen under ett år, innan en ny portföljsammansättning sker. Denna 

studie syftar till att replikera Greenblatts ursprungliga tillvägagångssätt, varför 

portföljsammansättningen gås igenom noggrant. För att få fram dessa 20-30 bolag börjar 

Greenblatt med att sammanställa en lista över alla tillgängliga bolag på den amerikanska 

börsen. För att begränsa studien har Greenblatt valt att sätta en nedre storleksgräns 

baserad på börsvärde. Bolag vars börsvärde överstiger gränsen tas med i urvalet och 

resterande faller bort på grund av sin storlek. Av alla bolag som passerat första urvalet 

sammanställs en lista med de 3500 största bolagen som sedan tas vidare i urvalsprocessen. 

Greenblatt konstruerar även ytterligare en lista med de 1000 största bolagen i urvalet. 

Dessa två listor med bolag ska sedan gå igenom fler urvalsprocesser där vissa sektorer 

och bolagstyper exkluderas. De första bolagen som exkluderas är finansiella bolag så som 

banker, investmentbolag och försäkringsbolag. Även fastighetsbolag exkluderas ur 
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studien med anledningen att deras balansräkningar samt skuldsättningsgrad ofta skiljer 

sig från övriga sektorer, vilket försvårar jämförelsen mellan bolagen i studien. Ytterligare 

anledning till dess exkludering är att de omfattas av sektorsspecifika regelverk, vilket 

påverkar de resultatmått som nyckeltalen i MF baseras på. Damodaran (2012) nämner 

specifikt finansiella bolag och fastighetsbolag som mer problematiska för en analytiker 

att värdera på grund av de regleringar bolagen möter samt vissa svårigheter i att definiera 

vad som är skulder respektive återinvesteringar i verksamheten. Vidare exkluderar 

Greenblatt (2010) även bolag verksamma inom branschen utilities, vilket kan översättas 

till bolag inom samhällsservice och omfattar vissa el-, vatten- och oljebolag. Anledningen 

till att de väljs bort ur urvalet beror på att de ofta är verksamma på en marknad som till 

stor del påverkas av statliga regleringar och kan komma att ha verkan på deras lönsamhet. 

Exakt hur kvalificeringen av bolagen som anses vara utilities går till nämns inte i 

Greenblatts bok. Greenblatt använder sig av databasen Compustat vid inhämtande av data 

och trots databasens etablering saknas viss information, vilket gör att de bolag där data 

inte finns tillgängligt för att beräkna nyckeltalen måste exkluderas (ibid.).  

 

Efter urvalskriterierna finns nu två färdiga listor med bolag och nästa steg är att hämta 

ROCE och EY för alla bolag, som sedan ligger till grund för portföljernas 

sammansättning. Alla bolag rankas efter de två nyckeltalen och erhåller en rankingpoäng, 

det bolaget med högst ROCE erhåller en poäng, näst högst två poäng etc. Samma process 

upprepas sedan med EY och slutligen adderas poängen från de två nyckeltalen till en 

totalsumma. Utefter poängsumman från ROCE och EY sammanställs en total rankinglista 

där bolaget med lägst totalpoäng rankas som nummer ett samt de bolaget med högst 

totalpoäng som nummer 3500. De 20–30 bolag med den lägsta totalpoängen kommer att 

utgöra portföljen under det första året. Anledningen till att 20–30 bolag väljs ut är för att 

hålla en viss diversifiering i portföljen då Greenblatt (2010) betonar att strategin fungerar 

i genomsnitt. Alla aktier kommer inte ha en högre avkastning än marknaden men 

sammanlagt kommer en överavkastning erhållas. Efter ett år sker en ombalansering i 

portföljen och rankingen görs om, nu baserad på ny och uppdaterad data. Bolagen som 

efter ett år erhåller rankingposition 1-30 ska nu tas med i portföljen något som eventuellt 

leder till att några bolag säljs, samtidigt som nya köps in i portföljen. Anledningen bakom 

de årliga ombalanseringarna är att det tar tid för aktierna att konvergera med sitt sanna 

värde.  
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Ett alternativ till att köpa alla 20-30 bolag på en gång är att snitta in sig och köpa fem till 

sju aktier per kvartal under det första året. Detta alternativ kan passa en investerare som 

inte vill placera hela sitt sparkapital på en gång, eller inte har tillgång till hela sparkapitalet 

vid den första portföljsammansättningen. Om du köper in alla aktier vid ett tillfälle eller 

om du väljer att sprida ut köpen under året ska inte påverka det slutgiltiga resultatet 

(Greenblatt, 2010). 

 

2.4 Tidigare studier av Magic Formula 

Tabell 1: Tidigare studier av Magic Formula 

 

Det har under de senaste åren genomförts ett stort antal studier av investeringsstrategier 

där Greenblatts (2010) MF är en av de vanligt förekommande strategierna som studerats. 

Ovan i tabell 1 presenteras ett urval av de studier där MF har analyserats och som bedöms 

vara av intresse för denna uppsats. Ursprungsstudien gjordes av Joel Greenblatt 2006 och 

uppdaterades sedan under 2010 som tidigare nämnt. Greenblatt fann att MF genererade 

en signifikant överavkastning på den amerikanska marknaden under tidsperioden 1988-

2009, jämfört med S&P 500. MF har, sett över dessa 22 år, presterat bättre än 

jämförelseindex när det kommer till en årlig genomsnittlig avkastning samt den 

ackumulerade avkastningen. Trots detta resultat är MF inte perfekt, den har haft perioder 

med negativa avkastningar men för den tålmodiga investeraren har det funnits möjlighet 

att tjäna mycket pengar på denna investeringsstrategi (ibid.). 

 

Baserat på Greenblatts (2010) resultat har MF fått stort intresse och investeringsstrategin 

har testats i ett flertal studier sedan Greenblatts första bok släpptes 2006 (Blackburn & 

Cakici, 2017; Fred & Mossenberg, 2015; Gustafsson & Selling, 2014; Håkansson & 

Kvarnmark, 2016; Montier & Lancetti, 2006). Resultaten från dessa studier är av blandad 
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karaktär där vissa har påvisat att MF genererat en signifikant överavkastning jämfört med 

marknaden medan några inte fann signifikans i resultaten. Gustafsson och Selling (2014) 

testade MF på Stockholmsbörsen mellan åren 2005 och 2015 där de även försökte 

vidareutveckla MF med inslag från Piotroskis F_SCORE strategi. Deras studie visade på 

en överavkastning jämfört med ett egenkonstruerat marknadsindex och överavkastningen 

var signifikant på femprocentig nivå. Håkansson och Kvarnmark (2016) studerade MF på 

den nordiska aktiemarknaden mellan åren 2007 och 2016. Resultaten i studien blev att 

MF genererade en överkastning jämfört med OMX Nordic 40 som var signifikant på 

femprocentig nivå. Både Gustafsson och Selling (2014) samt Håkansson och Kvarnmarks 

(2016) studier är kandidatuppsatser vid svenska universitet.  

 

Blackburn och Cakici (2017) genomförde en studie på den nordamerikanska, asiatiska, 

japanska och europeiska marknaden under perioden 1991–2016. Enligt deras studie 

kunde MF inte påvisa signifikant överavkastning på den nordamerikanska, asiatiska eller 

japanska marknaden. Dock genererade MF en överavkastning som var signifikant på 

femprocentig nivå på den europeiska marknaden. Blackburn och Cakici (2017) 

vidareutvecklade MF genom att använda sig av Gross Profit istället för EBIT som täljare 

i nyckeltalen, vilket förbättrade resultaten. Israel inkluderas i det europeiska urvalet 

framför det asiatiska, en avgränsning som skiljer sig från övriga studier av den europeiska 

marknaden. Vid portföljkonstruktionen rankar Blackburn och Cakici (2017) alla bolag 

efter EY och ROCE samt de justerade nyckeltal och delar sedan in alla bolag i percentiler. 

Alla bolag i den 20e percentilen blir MF-portföljen, vilket gör att portföljens storlek blir 

betydligt större jämfört med Greenblatts (2010) 20–30 bolag. Den europeiska portföljen 

består av sammanlagt 693 aktier, vilket gör att diversifieringen i portföljen blir bättre och 

reducerar risken. Denna studie fick inte signifikant överavkastning, något som särskiljer 

denna studie från övriga. En anledning till detta beror troligen på det större antalet bolag 

i portföljen, vilket påverkar avkastningen och risken (Bodie, Kane & Marcus 2014). 

Ytterligare en skillnad i denna studie är att ombalanseringen sker månadsvis istället för 

årligen. Detta motiverar Blackburn och Cakici (2017) med att de vill testa hur 

investeringsstrategin står sig utan att utnyttja momentumeffekten som kan uppkomma när 

ombalanseringarna sker inom intervallet 3–12 månader (Jegadeesh & Titman, 1993). 

Deras studie blir således ett svårare test för MF och då signifikanta resultat inte erhålls på 



15 

 

den nordamerikanska marknaden tyder det på att momentumeffekten har betydelse för 

investeringsstrategins utfall.  

 

Ytterligare en global studie av MF har genomförts av Lancetti och Montier (2006). 

Undersökningsperioden var 1993-2005 och marknaderna som undersöktes var 

Nordamerika, Europa exklusive Storbritannien, Storbritannien och Japan. Perioden som 

analyserades täcks till stor del av Greenblatts (2010) ursprungliga undersökningsperiod 

1988–2004. Lancetti och Montier (2006) kom fram till slutsatsen att MF inte bara är 

begränsad till att fungera på den nordamerikanska marknaden utan de fann signifikanta 

bevis för att MF genererar en högre avkastning än marknaden på samtliga undersökta 

geografiska områden, dessutom till en lägre risk. Värt att notera är att MF-portföljen 

genererar en lägre avkastning än marknaden vid 45 procent av de undersökta åren på den 

nordamerikanska marknaden, samma siffra är cirka tio procent på den europeiska 

marknaden. Dessa siffror skiljer sig från Greenblatts (2010) resultat där MF-portföljen 

endast presterade sämre än index vart fjärde år. Korrigeringen av vilka bolag som 

inkluderades i urvalet följde Greenblatts metod samt att ombalanseringar sker årsvis. 

Urvalet i Lancetti och Montiers (2006) studie på den amerikanska marknaden har endast 

750 aktier, jämfört med Greenblatts 3500, något som får ses som en faktor som påverkar 

resultatet. Lancetti och Montier (2006) undersöker vidare hur MF-portföljen presterar 

med olika kombinationer av nyckeltal alternativt nyckeltalen var för sig. De fann evidens 

för att EY som ensamt nyckeltal resulterade i den portföljen som genererade högst 

avkastning. 

 

Fred och Mossenberg (2015) har undersökt hur MF presterade på Stockholmsbörsen 

under perioden 2004–2015. De har likt Blackburn och Cakici (2017) samt Lancetti och 

Montier (2006) undersökt olika kombinationer av nyckeltal och hur detta påverkar MF-

portföljens avkastning. Resultatet blev att en portfölj baserad på de ursprungliga 

nyckeltalen EY och ROCE samt en portfölj endast baserad på EY hade en signifikant 

överavkastning jämfört med OMXSPI, Vidare testade Fred och Mossenberg (2015) också 

hur en ombalansering vartannat och vart tredje år påverkade avkastningen och fann att 

resultaten av MF-portföljen försämrades i takt med att tiden mellan ombalanseringarna 

ökade.  
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2.5 Kritik mot Magic Formula 

Det vanligaste motståndet Greenblatts (2010) MF möter är baserat på enkelheten i 

strategin. Kan verkligen en strategi som endast baseras på två nyckeltal skapa en högre 

avkastning än marknaden över en längre tidsperiod? I uppföljaren till Greenblatts första 

bok bemöter han kritiken som riktas mot ett flertal investeringsstrategier. Vanliga 

påståenden som kritiker lyfter är följande: 

 

1. Look-ahead bias, som innebär att studierna grundas på data som inte fanns 

tillgänglig för investerare vid den aktuella tiden för investeringsbeslut. Att 

studierna använder data som blivit tillgänglig vid ett senare tillfälle skulle påverka 

studierna negativt då de inte går att använda i realtid. 

2. Survivorship bias, vilket innebär att datamaterialet har rensats upp vid ett senare 

tillfälle för att korrigera bort bolag som har avnoterats samt gått i konkurs. 

Inkluderas inte dessa bolag i studierna kan det ha en påverkan på resultat och 

studierna blir inte lika trovärdiga.  

3. Att studierna inkluderar bolag som inte omsätts i den utsträckning som behövs för 

att kunna motsvara det investerade beloppet i studien. Dessutom kan inte aktier 

med låg omsättning köpas till det kvoterade priset då en stor order påverkar priset 

i större utsträckning än för ett bolag med högre daglig omsättning av sin aktie. 

4. Studierna resulterade inte i en överavkastning signifikant nog att generera en 

överavkastning när transaktionskostnader inkluderas.  

5. Aktier med betydligt högre risk än marknaden väljs ut i studierna och den högre 

avkastningen är ett resultat av en högre riskexponering än marknaden som helhet.  

6. Data mining, de testade strategierna har valts ut genom tillbakablickande studier 

där flera olika kombinationer och strategier har testats för att erhålla det bästa 

resultatet, vilket inte går att genomföra för investerare vid investeringstillfället.  

7. Strategierna är baserade på andra studier som också har slagit marknaden. 

Kunskapen från dessa studier har inte varit tillgängliga eller kända vid det 

simulerade aktieköpet och skulle således inte kunna användas i samband med 

investeringen i realtid.  
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Greenblatt (2010) påstår att hans studie inte har någon av dessa problem och således ska 

resultatet från MF vara pålitligt och användbart även vid framtida investeringstillfällen. 

Standard & Poors Compustat är den databas som har använts i studien där historiska 

aktielistor finns tillgängliga, vilket tar bort risken för Survivorship bias. Compustat har 

en Point-in-Time-funktion som säkerställer att datamaterialet som finns tillgänglig nu 

också fanns tillgängligt i realtid i den undersökta perioden, vilket besvarar kritiken mot 

Look-ahead bias. Att MF lyckades skapa en överavkastning för både stora som små bolag 

till en lägre risk än marknaden, talar också för att MF inte har någon av ovanstående 

karaktärsdrag. Då MF har lyckats skapa en betydligt högre avkastning än jämförelseindex 

anser Greenblatt att transaktionskostnader inte bör påverka resultatet i större utsträckning. 

Majoriteten av kritikerna lyfter data mining som en trolig anledning till att formeln har 

fungerat bra historiskt. Data mining går ut på att datorer med hjälp av avancerade program 

söker igenom historisk finansiell information och letar efter diverse samband som sedan 

kan konstrueras till en, historiskt sett, effektiv investeringsstrategi (Kovalerchuk & 

Vityaev, 2005). Genom att undersöka ett flertal historiska nyckeltal har data mining 

funnit två nyckeltal som tillsammans fungerat bäst, som Greenblatt (2010) sedan har valt 

att konstruera sin investeringsstrategi efter. Greenblatts svar på kritiken rörande data 

mining är att de två nyckeltalen som används i MF var de två som valdes ut ursprungligen 

då de mäter exakt det han ämnade mäta, bra bolag (ROCE) till ett billigt pris (EY). Därför 

menar han att investeringsstrategin inte har varit ett föremål för data mining i syfte att få 

ut det bästa resultatet av investeringsstrategin (ibid.). 
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3 Referensram 

3.1 Effektiva marknadshypotesen 

Återspeglas all information i det nuvarande aktiepriset eller går det att skapa 

överavkastning genom att välja ut bolag enligt en förbestämd strategi? Vid studier av 

investeringsstrategier genomförs ett implicit test av den effektiva marknadshypotesen, 

varför det är av intresse att se hur definitionen av en effektiv marknad myntas av teoretiker 

inom fältet. Hypotesen om marknadens effektivitet är, som namnet antyder, snarare en 

vedertagen hypotes än en teori. Den baseras ursprungligen på den franska matematikern 

Louis Bacheliers forskning som primärt var inriktad på stokastiska processer under tidigt 

1900-tal (Jovanovic & Le Gall, 2001). Det var inte förrän 1964 som hans forskningsstudie 

översattes till engelska och i takt med att datorerna utvecklades, fick hypotesen om 

marknadens effektivitet mer uppmärksamhet (ibid.). Enligt Fama (1970) innebär en 

effektiv marknad att all tillgänglig information redan speglas i det aktuella aktiepriset och 

att det således inte går att tjäna pengar på ett informationsövertag. Om all information 

finns återspeglad i aktiepriser blir en direkt implikation av detta att det inte är möjligt att 

slå marknaden. Givet en effektiv marknad skulle det inte gå att hitta felprissatta aktier, då 

alla aktier handlas till sitt sanna värde. Detta leder till att användandet av diverse strategier 

såsom stock-picking eller momentumstrategier, med målsättningen att skapa 

överavkastning, är meningslöst. Det enda som påverkar en tillgångs pris är ny 

information, vilket inte går att förutspå (ibid.). 

 

Damodaran (2012) å andra sidan har en i viss mån annorlunda bild av marknadens 

effektivitet och är mer kritisk till att marknaden skulle vara helt effektiv, vilket ger 

företagsvärdering och investeringsstrategier ett syfte. Damodaran (2012) menar att 

marknadspriset inte alltid behöver vara detsamma som det sanna värdet på tillgången, 

men att det över tid kan komma att sammanfalla. Detta perspektiv på marknadens 

effektivitet skiljer sig från Famas (1970) striktare hypotes och är snarare en kritik mot att 

marknaden skulle vara helt effektiv. Värdet på tillgången kommer att fluktuera runt det 

sanna värdet, vilket gör att marknaden periodvis kommer vara effektiv. En effektiv 

marknad uppstår då marknadsvärdet konvergerat med det sanna värdet. Det är också lika 

stor sannolikhet för att en aktie är under- eller övervärderad vid en specifik tidpunkt 

(Damodaran, 2012). Detta kan kopplas an till Random Walk-teorin som säger att framtida 
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kursrörelser sker slumpmässigt och går inte att förutspå (Bodie, Kane & Marcus, 2014). 

Historiska aktieprisrörelser innehåller således inte någon användbar information som en 

investerare kan utnyttja för att konstruera en investeringsstrategi, vilken presterar bättre 

än en Buy-and-Hold strategi. Buy-and-Hold innebär att du köper en eller flera aktier vid 

ett specifikt tillfälle och sedan behåller samma innehav under en längre period. Vissa 

investeringsstrategier lyckas trots det att skapa en god avkastning över tid men statistiskt 

sett kommer även en klassisk Buy-and-Hold strategi skapa en lika hög avkastning, då 

aktiekurserna följer en Random Walk (Malkiel, 1999).  

 

Vidare lägger Damodaran (2012) vikt på hur väl bevakad en tillgång är av institutionella 

investerare. När bevakningen är större blir det allt svårare att finna felvärderade 

tillgångar. Marknaden blir således effektivare på en storbolagslista, jämfört med en 

mindre lista, då bevakningen och analyserna av bolaget sker mer frekvent. I takt med att 

transaktionskostnader stiger, ökar även sannolikheten att hitta en tillgång vars 

marknadsvärde särskiljer sig från det sanna värdet, då handeln i tillgången blir begränsad. 

Med bakgrund i ovanstående resonemang menar Damodaran (2012) således att en 

effektiv marknad innebär att; aktiepriser kan avvika från det sanna värdet; investerare 

kommer kunna slå marknaden och att vissa investeringsstrategier kommer fungera. Då 

deltagandet på de finansiella marknaderna är högt säger sannolikhetsläran att ett antal 

investerare de facto kommer slå marknaden över tid. Om ett stort antal investerare följer 

samma investeringsstrategi och lyckas slå marknaden över tid, är det dock ett avsteg från 

den effektiva marknaden och en kritik mot densamma (ibid.).  

 

För att den effektiva marknadshypotesen (EMH) ska gälla förutsätter det ett antal 

marknadsvillkor. Ett av de mest grundläggande antagande om marknaden är att det inte 

ska finnas några transaktionskostnader i samband med handel av finansiella tillgångar. 

Fama (1970) och Damodaran (2012) menar båda att transaktionskostnader försämrar 

marknadseffektiviteten, trots deras olika perspektiv på marknadens grundläggande 

effektivitet. Ytterligare ett antagande är att all information ska finnas tillgänglig för 

samtliga aktörer på marknaden. Denna information ska även vara kostnadsfri och 

lättåtkomlig. Det sista grundläggande antagandet är att aktörerna i genomsnitt ska ha 

samma uppfattning om hur en viss information påverkar det nuvarande samt framtida 

priset på samtliga finansiella tillgångar (Fama, 1970). Att alla investerare skulle ha exakt 
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samma reaktion till alla händelser vilka påverkar finansiella tillgångar är dock inte en 

nödvändighet. Fama fortsätter resonemanget med att det som är av betydelse är att 

genomsnittsinvesteraren har rationella reaktioner på en viss händelse. Att någon enskild 

individ reagerar annorlunda än konsensus hör till vanligheten (ibid.). Damodaran (2012) 

fyller även i villkoren, där han lägger vikt på att hypotesen förutsätter att det finns en 

fungerande handel i tillgångarna samt att aktörerna på marknaden är rationella och 

vinstmaximerande. Utefter ovan givna förutsättningar har Fama (1970) definierat tre 

former av den effektiva marknaden där den största skillnaden mellan de tre olika nivåerna 

av effektivitet är vilken information som har implementerats i det nuvarande priset på en 

tillgång.  

 

3.2 Kritik mot effektiva marknadshypotesen 

Mycket kritik har riktats mot EMH och grundar sig bland annat i de anomalier som har 

dokumenterats föreligga på marknaden (Shefrin, 2005). Aktiers prisutveckling ska enligt 

EMH följa en så kallad Random Walk och upprepade mönster bör inte förekomma (Fama, 

1970). Både förespråkare för EMH och motståndare är relativt överens om att dessa 

mönster trots allt existerar. Förklaringen till varför de existerar skiljer sig dock åt 

beroende på aktör och synsätt på marknadens effektivitet (Shefrin, 2005). Fama och 

French (1996) argumenterar för att dessa anomalier beror på CAPMs brister i att fånga 

upp riskfaktorer som påverkar tillgångars prissättning. Förespråkare för EMH anser också 

att avvikelser från en effektiv marknad är små, tillfälliga och sällsynta. I kontrast till detta 

anser beteendeekonomer att avvikelser istället är stora och pågår under längre perioder. 

Vidare hävdar dessa att förekomsten av anomalier förklaras av beteenderelaterade 

misstag investerare gör när de tolkar ny information som de senare agerar på. 

Beteenderelaterade misstag drivs ofta av känslor istället för ett rationellt 

vinstmaximerande agerande, vilket EMH förespråkar (Shefrin, 2005). 

 

Haugen och Baker genomförde en studie år 1996 där de kom fram till slutsatsen att det är 

möjligt att generera en högre avkastning än marknaden genom att använda sig av en 

investeringsstrategi som grundas på företagsspecifika nyckeltal (Haugen & Baker, 1996). 

Jensen (1978) noterade något liknande i sin tidigare studie där han kom fram till att det 

går att tillämpa strategier, baserade på tillgänglig information, som presterar bättre än 

slumpmässiga aktieköp. Enligt EMH ska detta inte vara möjligt om investeringsstrategin 
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inte ökar en investerares riskexponering, relativt marknadens risknivå. Det Haugen och 

Baker (1996) kom fram till var dock av motsatt karaktär, deras utfall var att de tillgångar 

med den högsta avkastningen dessutom var mindre riskfyllda än de tillgångarna som 

presterat sämre, sett till avkastningsnivå. Med bakgrund i kritiken som finns mot EMH 

har ett flertal beteenderelaterade anomalier identifierats, vilka bedöms kunna påverka 

MF. 

 

3.2.1 Short-Term Reversal 

Short-term reversal är en effekt som har bevisats äga rum på aktiemarknaden av 

Jegadeesh (1990) och Lehmann (1990). Denna möjliggör att förutspå framtida avkastning 

givet den historiska utvecklingen, vilket går emot EMH. Short-term reversal-strategier 

innebär att tidigare förlorare köps och tidigare vinnare säljs på kort sikt, där 

placeringshorisonten sträcker sig mellan en vecka till en månad. Lehmann (1990) testade 

detta genom att skapa portföljer som köper aktier som haft negativ utveckling föregående 

vecka och blanka de aktier med positiv utveckling. Detta resulterade i positiv avkastning 

under 90 procent av de undersökta veckorna och i samtliga fall där strategin användes 

under en längre period. Lehmann (1990) argumenterar för att en sådan effekt är svår att 

förklara utifrån ett EMH-perspektiv. Detta stödjs av Angelovska (2016) som fann 

indikationer att investerares överreaktion ligger till grund för Short-term reversal-

effekten. Enligt Shefrin (2005) utgörs överreaktionen av den för stora förändring i pris 

härledd av en händelse än vad händelsen ger upphov till och förstärks av investerares 

övertro på sig själva. Jegadeesh och Titman (1993) menar istället att effekten skulle kunna 

förklaras av bristande likviditet på marknaden och kortsiktig prispress. Jegadeesh och 

Titman (1995) studie stödjer Lehmanns (1990) resultat då de fann en korrelation mellan 

Short-term reversal och bid-ask spreads, vilket indikerar brist på likviditet. Dock 

argumenterar Lehmann (1990) att effekten av Short-term reversal kvarstår efter 

korrigering av transaktionskostnader och bid-ask spreads. Vidare hävdar Lehmann 

(1990) att systematiska förändringar av det fundamentala värdet i aktier inte skulle 

förekomma på en effektiv marknad och att Short-term reversal effekten troligtvis beror 

på ineffektivitet kring större prisförändringar.  
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3.2.2 Momentum 

På lite längre sikt, mellan 3–12 månader har Jegadeesh och Titman (1993) bevisat att det 

föreligger momentum på marknaden. I studien testade Jegadeesh och Titman (1993) att 

mellan åren 1965–1989 köpa aktier som presterat bra de senaste sex månaderna och 

blanka de som presterat dåligt under samma period. Denna strategi gav en signifikant 

överavkastning mellan 3–12 månader efter det att aktierna köptes alternativt blankades. 

Efter sex månader genererades i genomsnitt en effektiv överavkastning om 12,01 procent 

per år. 12 månader efter avtog effekten av momentumet och två år efter den initiala 

investeringen hade överavkastningen halverats. Jegadeesh och Titmans (1993) studie 

visade att avkastningen inte kunde förklaras av den systematiska risken eller utav 

bolagsrelaterade faktorer. Fama och Frenchs (1996) trefaktormodell lyckas inte heller 

fånga upp avkastningen relaterad till aktier med en momentumeffekt. En förklaring till 

trefaktorsmodellens tillkortakommande är att fler variabler behövs för att fånga upp 

momentumeffekten. Således skulle en förbättrad modell möjligtvis kunna fånga upp den 

risk som skapar avkastningen i momentumspannet och att det inte beror på att marknaden 

är ineffektiv (Fama & French, 1996). Utifrån Schiereck, De Bondt och Webers (1999) 

forskning tyder på att momentumet förklaras av en överreaktion på marknaden. Vidare 

beskriver De Bondt och Thaler (1985) överreaktion som individers förmåga att lägga för 

stor vikt vid ny information och samtidigt underskatta gammal information.  

 

3.2.3 Long-term reversal 

På lång sikt har De Bondt och Thaler (1985) funnit att portföljer med aktier som har haft 

lägst avkastning under en tidigare femårsperiod överavkastar marknaden med 23 procent 

under de kommande 36 månaderna. Denna effekt gäller även omvänt, där portföljer som 

presterat bäst tidigare har bevistats underavkasta under de kommande 36 månaderna. 

Beteendeekonomer hävdar att förekomsten av denna anomali beror på att investerare 

överreagerar på tidigare information. Överreaktionen gör att investerare anser att aktier 

som har gått dåligt kommer fortsätta gå dåligt och negativ information som ofta finns 

kring dessa bolag övertolkas. Detta leder till att aktiekursen hos aktier som gått dåligt 

faller för mycket och blir undervärderade. På sikt korrigeras prissättningen av dessa aktier 

när bolagen lyckas slå de lågt ställda förväntningarna inför rapporter. På liknande sätt 

tolkar investerare aktier som har utvecklats starkt och tror att dessa kommer fortsätta 

prestera, i kombination med att ny positiv information övertolkas. Förespråkare för EMH 
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stödjer inte denna förklaring utan anser istället att de bolag som har presterat sämre 

historiskt också utgörs av högre risk som förklarar den kommande högre avkastningen 

(Shefrin, 2005). Fama och French stödjer dessa åsikter och trefaktorsmodellen fångar upp 

den av De Bondt och Thalers dokumenterade överavkastning som tidigare förlorare 

erhåller (ibid.). 

 

3.3 Värdeinvesteringar 

Benjamin Graham och David L. Dodd ses som grundarna av värdeinvesteringsskolan där 

Warren Buffet och Joel Greenblatt är några av många nutida tillämpare. 1934 gav Graham 

och Dodd ut boken ”Security Analysis”, vilken kom att bli grunden till och tankarna 

bakom värdeinvesteringar i många år framöver (Greenwald et al., 2001). Vidare myntade 

Graham begreppet ”Mr. Market”, en person som ska representera de marknadskrafter som 

styr prissättningen av tillgångar. Värdeinvesteringar vilar på tre antaganden om 

marknaden. Det första antagandet är att ”Mr. Market” styr all prissättning på marknaden 

och ser till att de handlade tillgångarna har ett pris, till vilket en transaktion kan 

genomföras. Antagande nummer två säger att det är en skillnad mellan det nuvarande 

priset och det underliggande värdet på en tillgång. Priset och värdet kan stämma överens 

men också avvika från varandra. Det tredje antagandet är att en strategi som köper bolag 

vars marknadsvärde understiger dess sanna värde kommer producera en överavkastning 

på lång sikt (ibid.). Denna skillnad mellan pris och underliggande värde benämner 

Graham och Dodd (2009) som en Margin of Safety. De liknar denna process vid att köpa 

en dollar för 50 cent, du som investerare kan alltså köpa tillgångar till ett underpris. Denna 

säkerhetsmarginal ska vara mellan 30-50 procent för att ge rum för eventuella felkällor 

som precisionsfel vid värderingen, otur eller negativa förändringar i det ekonomiska 

klimatet på aktiemarknaden (ibid.).  

 

Givet dessa tre antaganden om marknaden, analyserar en värdeinvesterare tillgångar och 

uppskattar dess sanna värde. Detta jämförs med marknadspriset och om en tillräckligt stor 

säkerhetsmarginal kan erhållas genomförs en investering (Greenwald et al., 2001). För 

att beräkna bolagets värde genomförs en fundamentalanalys där redovisningssiffror från 

bolagens finansiella rapporter används vid diverse beräkningar för att erhålla bolagets 

värde (ibid.). Fundamentalanalys går inte bara ut på att hitta bra bolag, det måste också 

sättas i relation till marknadens pris. För att vara framgångsrik inom fundamentalanalys 
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måste dina estimat av bolagets värde avvika från konsensus uppfattning. Du kan tjäna 

pengar om dina estimat skiljer sig från konsensus och du kan handla i bolaget till ett pris 

som avviker från ditt sanna värde (Bodie, Kane, Marcus, 2014).  

 

Det finns ett antal studier som har undersökt investeringsstrategier baserade på 

värdeinvesteringar och fått resultat som stödjer investeringsfilosofin bakom 

värdeinvesteringar (Asness, 1997; Fama & French, 1992; Lakonishok, Shleifer & Vishny, 

1994). Fama och Frenchs studie från 1992 har identifierat att värdeaktier historiskt sett 

har presterat bättre än tillväxtaktier. En värdeaktie är enligt Fama och French (1992) en 

aktie med låga P/BV-multiplar, alltså att skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört 

värde är lågt. För en tillväxtaktie gäller motsatt princip, höga P/BV-multiplar och en stor 

skillnad mellan marknadsvärdet och bokfört värde. Lakonishok, Shleifer och Vishny 

(1994) undersökte också värdeaktiers avkastning relativt tillväxtaktier under perioden 

1968-1990 och kom fram till att investeringsstrategier som köper värdeaktier framför 

tillväxtaktier har en högre avkastning. En förklaring de finner till resultatet är att 

tillväxtaktierna som historiskt sett har haft höga implicita tillväxtantaganden, inte levt upp 

till dessa. Lakonishok, Shleifer och Vishnys fann inga bevis på att den högre avkastningen 

beror på en högre riskexponering, jämfört med tillväxtaktierna. De ställer sig sedan 

frågande över hur en investeringsstrategi kan fortsätta att vara lönsam under en sådan lång 

tid. En möjlig förklaring är att de verksamma investerarna under den undersökta perioden 

inte hade kunskap om strategin på grund av bristande resurser, då de inte hade tillgång 

till samma databaser som vid genomförandet av studien. Ytterligare en möjlig förklaring 

är att strategin tagits fram genom data mining (ibid.).  

 

Även Asness (1997) analyserade värdeinvesteringsstrategier och resultaten talade för att 

en strategi baserad på låga P/BV-multiplar var lönsam. Asness anser att anledningen till 

att det finns undervärderade aktier är på grund av investerares överreaktion på ny 

information som ligger till grund för potentiella felprissättningar. När ett bolag publicerar 

negativa nyheter sjunker aktiepriset i större utsträckning än vad det borde, omvänt vid 

positiva nyheter. Asness anser att det kan bero på att investerare inte finner det 

komfortabelt att äga aktier till en låg värdering, då de associerar en låg värdering med ett 

dåligt bolag. Därför väljer många att inte tillämpa strategin, trots sina historiskt lyckade 

resultat (ibid.). MF försöker komma bort ifrån problemet med att investera i dåliga bolag 



26 

 

till ett lågt pris, då även ROCE läggs till i beslutsunderlaget (Greenblatt, 2010). Graham 

(2006) har själv en förklaring till varför investeringsstrategier baserat på 

värdeinvesteringar är lönsamma. Argumentet grundas i att marknaden är ineffektiv på 

kort sikt och att investerare faller för psykologiska fällor som resulterar i felprissatta 

aktier. En värdeinvesterare lyckas identifiera dessa och på lång sikt korrigerar marknaden 

aktierna till sitt sanna värde. I samband med korrigeringen tjänar värdeinvesteraren 

pengar, baserat på säkerhetsmarginalens storlek. Detta kan kopplas an till EMH och 

Grahams (2006) perspektiv är således att marknaden kan vara ineffektiv på kort sikt men 

på längre sikt är marknaden snarare effektiv, då en konvergeringseffekt uppkommer hos 

felprissatta aktier (ibid.).  

 

3.4 Capital Asset Pricing Model  

Capital Asset Pricing Model (CAPM) utvecklades år 1964 av Sharpe samt 

vidareutvecklades av Lintner 1965 och Black 1972. CAPMs syfte är att förklara 

tillgångars priser, baserat på tillgångarnas risk (Fama & French, 1992). CAPM har i 

dagsläget en etablerad roll inom finans och används som standardmodell för att förklara 

förväntad avkastning, givet tillgångars systematiska risk (Damodaran, 2012). Damodaran 

argumenterar för att anledningen till detta ligger i CAPMs intuitiva utformning jämfört 

med sina mer komplexa konkurrenter, samtidigt som andra modeller inte har bevisats vara 

bättre på att estimera framtida avkastning. Damodaran konstaterar således att CAPM 

fortfarande är den mest effektiva modellen för att skatta risken i tillgångar med inom 

finans (ibid.). Således har CAPM valts för att analysera avkastning och risk i MF-

portföljerna i vår studie. 

 

CAPM bygger vidare på Markowitz modell för mean-variance portföljoptimering och 

gör antagandet att alla investerare optimerar sina portföljer efter denna modell. Då alla 

investerare ställs inför samma riskfria ränta och samma tillgångar att investera i, kommer 

alla skapa likadana effektiva portföljer. Om alla dessa portföljer sedan läggs ihop erhålls 

marknadsportföljen, som innehåller alla investerbara tillgångar. Detta innebär att 

investerarnas portföljer består av samma tillgångar, med samma viktning som 

marknadsportföljen (Bodie, Kane & Marcus 2014).  
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Den förväntade avkastningen på enskilda tillgångar beror på tillgångens risk i förhållande 

till marknadsportföljen då CAPM antar att all företagsspecifik risk är möjlig att 

diversifiera bort. Den risk som inte går att exkludera, trots diversifiering, är den 

systematiska risken som är hänförlig marknadens risk (Sharpe, 1964). Därför är det bara 

den systematiska risken som tillgångar utsätts för som är av intresse då den inte går att 

diversifiera bort. För att investerarna sedan ska köpa dessa tillgångar, vill de bli 

kompenserade för hur känsliga tillgångarna är för marknadsrisken och genom detta 

skapar marknaden riskpremier (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Vilken systematisk risk 

en enskild tillgång utsätts för beror på dess kovarians med den totala marknadsportföljen. 

Genom att ställa tillgångens kovarians med marknadsportföljen i relation till 

marknadsportföljens varians, erhålls ett betavärde som förklarar hur tillgången reagerar 

på marknadens svängningar. Beta blir således den variabel i CAPM som bestämmer 

riskpremien investerare kräver för att inkludera en specifik tillgång i portföljen. 

Marknaden korrigerar sedan riskpremierna så att den förväntade avkastningen är 

tillfredställande givet risken i tillgångarna. CAPM antar således att marknaden är effektiv 

och avkastning alltid är en kompromiss mot högre riskexponering (ibid.). 

 

Det finns flera underliggande antaganden i CAPM som är relaterade till investerares 

beteende och marknadens struktur. CAPMs antaganden rörande investerare är att de är 

rationella och använder sig av en mean-variance optimering när de gör sina 

investeringsbeslut. Placeringshorisonterna och förväntningarna ska även vara lika hos alla 

investerare på marknaden. Antaganden gällande marknadens struktur består av att alla 

tillgångar ska vara tillgängliga för publik handel och möjliga att blanka. Vidare ska alla 

investerare kunna låna till den riskfria räntan samtidigt som inga skatter eller 

transaktionskostnader ska föreligga på marknaden (Bodie, Kane & Marcus 2014). Sharpe 

(1964) formulerade sambandet mellan avkastning och risk med att en tillgångs förväntade 

avkastningskrav beror på ett riskfritt placeringsalternativ samt exponeringen mot 

marknadsrisken. Beta talar om hur stor riskexponering tillgången har, där en högre 

exponering resulterar i en högre förväntad avkastning. Den avkastning som inte förklaras 

av en tillgångs beta är den riskjusterade överavkastningen och utgörs av Jensens Alfa i 

modellen, som används i utvärdering av MF-portföljerna (Bodie, Kane & Marcus, 2014).  
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Nedan presenteras Sharpe, Lintner och Blacks Capital Asset Pricing Model. 

 

𝐸(𝑟𝑎) =  𝑟𝑓 + 𝛽𝑎(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

Där: 

𝐸(𝑟𝑎) = Förväntad avkastning för tillgång a 

𝑟𝑓 = Den riskfria räntan 

𝛽𝑎= Beta för tillgång a 

(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) = Marknadens riskpremie 
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4 Metod 

4.1 Undersökningsdesign  

Att en investeringsstrategi såsom Magic Formula kan generera en överavkastning relativt 

marknaden är ett avsteg från EMH, vilket denna studie ämnade analysera. Då studien 

utgick ifrån EMH och utefter den undersökte hur MF fungerade, var en deduktiv ansats 

mest lämplig. Enligt Bryman och Bell (2013) är den deduktiva ansatsen det vanligaste 

perspektivet vid analys av förhållandet mellan teori och praktik. Motsatsen till den 

deduktiva ansatsen är induktiv ansats, där empirin syftar till att generera en teori. Detta 

var inte förenligt med studiens syfte och hade en induktiv ansats valts hade studien fått 

en annorlunda infallsvinkel.  

 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor har data samlats in till de två nyckeltal som 

MF bygger på. Då denna studie grundades på stora mängder data av numerisk karaktär, 

innehade denna studie en kvantitativ forskningsstrategi baserad på sekundärdata. Bryman 

och Bell (2013) nämner att den deduktiva ansatsen passar bra med en kvantitativ 

forskningsstrategi, något som stödjer vårt val av ansats och strategi i denna studie. 

Justesen och Mik-Meyer (2010) förespråkar en kvantitativ strategi tillsammans med en 

deduktiv ansats om studien ämnar ge ett generaliserbart resultat, något som ytterligare 

styrkte vårt val av ansats och strategi. För att underlätta den kommande analysen har 

kvantitativ data valts framför kvalitativ. Hade ett kvalitativt datamaterial används hade 

analysen riktats in på eventuella tankar och åsikter rörande investeringsstrategin, vilket 

inte var studiens syfte. Bryman och Bell (2013) nämner att fördelar med studier baserade 

på kvantitativa data är bland annat att materialet är systematiskt och standardiserat. Det 

finns även en möjlighet att identifiera mindre skillnader mellan de undersökta variablerna 

genom en objektiv mätning, vilket gör en generalisering möjlig. Att kunna generalisera 

studien över hela den europeiska marknaden möjliggör en vidare tillämpning av 

resultaten i studien. Tidigare studier av investeringsstrategin MF har varit av kvantitativ 

karaktär tillsammans med en deduktiv ansats, vilket underlättade jämförelsen av denna 

studies resultat med övriga studier av MF (Fred & Mossenberg, 2015; Greenblatt, 2010; 

Gustafsson & Selling, 2014; Håkansson & Kvarnmark, 2016).  
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4.2 Studiens tillvägagångssätt 

Det finns ett flertal tillvägagångssätt för att testa marknadseffektiviteten och det 

tillvägagångssätt som lämpade sig bäst till den här studien var en tidsserieundersökning 

där portföljer konstruerades och följes under en bestämd tidsram. Portföljerna i studien 

konstruerades med hjälp av nyckeltal och portföljer med särskilda karaktärsdrag sattes 

samman. Dessa portföljer skulle sedan generera en högre avkastning än S&P 500, som vi 

ansåg representera marknadsportföljen på grund av dess omfattning. För att säkerställa 

att en högre avkastning inte endast beror på kortsiktiga tillfälligheter undersöktes 

portföljerna under en längre tidsperiod. Greenblatt (2010) har också tillämpat en 

tidsserieundersökning, vilket ytterligare motiverar vårt val av tillvägagångssätt. Studien 

har valt att replikera Greenblatts (2010) tillvägagångssätt noggrant för att resultatet skulle 

gå att jämföra med den ursprungliga studien men även senare tillämpningar av MF på 

andra marknader. Genom användandet av samma urvalskriterier, beräkningar och 

portföljsammansättning blir studien lättare att replikera.  

 

Det är även viktigt med ett bra jämförelseindex då det säkerställer att investeringsstrategin 

lyckas generera en högre avkastning än marknaden. I goda tider på börsen kan en 

investeringsstrategi fungera bra men samtidigt inte slå marknaden som helhet. Detta 

skulle i sådana fall tyda på att investeringsstrategin inte fungerar då den presterar sämre 

än marknaden under samma period. Damodaran (2012) anser att ett tillvägagångssätt för 

att testa EMH är att undersöka huruvida specifika investeringsstrategier kan generera en 

överavkastning jämfört med ett marknadsindex. Således tillämpades det tillvägagångssätt 

som Damodaran (2012) rekommenderar för att testa marknadens effektivitet. Då MF är 

en investeringsstrategi där portföljer konstrueras med jämna mellanrum blev denna 

undersökningsmetod den lämpligaste att tillämpa. Att en investeringsstrategi likt MF 

skulle generera en högre avkastning än jämförelseindex, över en längre period, är en 

indikation på att marknadseffektivitet inte råder fullt ut (ibid.). 

 

4.3 Datainsamling 

Då denna studie genomförts på 15 marknader över en tioårsperiod har sekundärdata 

använts på grund av praktiska och resursmässiga skäl. Detta har möjliggjort att studien 

kunnat erhålla och behandla stora datamängder relativt enkelt istället för att hämta 

information från respektive bolags finansiella rapporter. Allt datamaterial har samlats in 
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från Thomson Reuters Datastream (Datastream) som vi bedömer vara en globalt erkänd 

källa inom detta område, något som de också lyfter fram på sin hemsida (Thomson 

Reuters, u.å.).  Fördelen med sekundärdata är att den ofta finns lättillgänglig, vilket gör 

att det går åt mindre resurser till datainsamling (Bryman & Bell, 2013). En nackdel är 

dock att data inte är insamlad av oss eller i denna studies syfte, vilket gör att viss kontroll 

över kvaliteten på datamaterialet tappas. Eventuella problem med datamaterialet kan vara 

att Datastream erhållit felaktiga uppgifter från bolagen. Detta kan bero på ren 

felrapportering från bolagen alternativt fel vid inmatning i databasen. Dock bedömde vi 

att fördelarna associerade med en väletablerad databas som Datastream var större än 

nackdelarna och att studiens data var representativ och trovärdig. På grund av den 

omfattande urvalsram studie har analyserat var det inte möjligt att samla in primärdata 

från alla inkluderade bolag. För att försäkra kvaliteten på det insamlade datamaterialet 

har stickprov genomförts. Stickproven har bestått av 30 slumpmässigt utvalda bolag från 

urvalet där data har granskats manuellt gentemot deras årsredovisningar.  Ett sådant 

stickprov kan inte försäkra att allt datamaterial är korrekt men ger goda indikationer på 

kvaliteten. Sammantaget anses fördelarna med sekundärdata väga över nackdelarna och 

har möjliggjort en större och mer omfattande studie. 

 

Bolag vars aktier är noterade på de större europeiska aktiemarknaderna ska tillämpa IFRS 

i redovisningen, vilket ökade jämförbarheten mellan bolagens finansiella data. Vissa 

sektorer som finans- och fastighetsbranschen berörs dock av sektorsspecifika regelverk 

men dessa har exkluderat baserat på Greenblatts (2010) ursprungliga tillvägagångssätt. 

Samtliga nyckeltal har beräknats av oss själva med hjälp av Excel. Den främsta 

anledningen till detta var att Datastreams och Greenblatts (2010) definition av ROCE och 

EY inte var densamma. Då alla bolag i urvalet måste tillämpa IFRS vid sin redovisning 

(PwC, 2017), kunde det säkerställs att alla poster från resultat- och balansräkning var 

konsekvent definierade tvärsigenom urvalet. En konsekvent definiering var enligt oss en 

förutsättning för den kommande analysen och jämförelsen av datamaterialet. Vidare 

erhöll studien en större kontroll över datamaterialet, uträkningarna samt nyckeltalen då 

den inte förlitat sig på färdigkonstruerade nyckeltal. Tillvägagångssättet vid uträkningen 

av nyckeltalen beskrivs vidare under 4.4 Portföljsammansättning. 
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För att korrigera eventuella extremvärden har avkastningen logaritmerats, vilket minskar 

spridningen mellan observationerna. Detta gjorde att extremvärden inte påverkade urvalet 

i samma utsträckning samtidigt som det var av stor vikt att de observerade värdena i 

studien var normalfördelade vid kommande statistiska tester. Få manuella korrigeringar 

har gjorts då ett objektivt perspektiv igenom uppsatsen ville behållas. Skulle korrigeringar 

av datamaterialet baserat subjektiva bedömningar gjorts, skulle studiens validitet och 

replikerbarhet minskat. Det har trots detta identifierats ett antal avvikande värden som 

särskilde sig från övriga aktier i urvalet. För dessa har en extra granskning gjorts av de 

underliggande variablerna som nyckeltalen beräknats på. Kunde inte en tydlig anledning 

bakom ett avvikande värde identifieras, exkluderades bolaget inte. Där felaktigheter i 

datamaterialet kunde identifieras korrigerades det, alternativt att bolaget exkluderades ur 

urvalet. Extra uppmärksamhet har lagts på avvikande bolag som har sin aktie noterad på 

flera börser i olika länder, då kvoteringen av variablerna emellanåt var i en annan valuta 

än övriga på det landets lista. Att manuella exkluderingar av extremvärden inte gjordes 

resulterade i att branscher med mindre fasta tillgångar generellt sett rankades högre sett 

till ROCE. Som en konsekvens av detta har branschtillhörigheten analyserats på samtliga 

inkluderade bolag i portföljerna för att se om en viss sektor tenderar att vara 

överrepresenterad.  

 

Eventuella negativa EBIT-resultat behövde inte korrigeras då de sorterades bort genom 

det rankingsystem MF har. Vid negativa resultat placerades aktien efter alla aktier med 

positiva resultat och erhöll en sämre rankingpoäng. Detta resulterade sedan i att aktien 

hade svårare att komma med i den slutgiltiga portföljen, vilken bestod av de 30 högst 

rankade aktierna. Dessutom ämnade studien undersöka hur MF fungerade på marknaden 

som om studien skedde i realtid, vilket inte skulle möjliggöra några korrigeringar i 

datamaterialet. Greenblatt (2010) bevisade i sin undersökning att MF lyckades generera 

en överavkastning relativt marknaden på lång sikt, oavsett marknadens temporära 

tillstånd. 
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4.3.1 Urval 

Tabell 2: Urvalets storlek 2007-2017 

Urvalets storlek 2007 - 2017 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ursprungligt urval 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 

Urval efter korrigeringar 1739 1610 1643 1693 1651 1660 1697 1695 1744 1779 1774 

Slutgiltigt urval 1063 1024 1067 1082 1116 1150 1181 1210 1304 1396 1396 

 

Ovan i tabell 2 presenteras studiens ursprungliga urval, urvalets storlek efter de 

korrigeringar som har genomförts samt storleken på det slutgiltiga urvalet, efter 

databortfall. Korrigeringar och bortfall diskuteras ingående i efterföljande avsnitt. 15 

bolag från mogna börser i Europa valdes ut, vilka är Belgien, Danmark, Finland, 

Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike, vilka alla finns representerade i MSCI 

Europe index (MSCI, 2018a). De 15 europeiska börser studien analyserar står för 95 

procent av det europeiska börsvärdet och bör således ge en representativ bild av 

marknaden (Desjardins, 2016). Urvalet gjordes mellan 2017-04-01 och tio år tillbaka, 

2007-04-01. Denna urvalsperiod påverkas av den världsomfattande finanskrisen år 2007–

2009, något som kommer analyseras. Det inkluderas både hög- och lågkonjunktur i 

urvalet, vilket gör att MF testas i dåliga respektive bra år på aktiemarknaden. Vi anser att 

ett varierande ekonomiskt klimat under urvalsperioden ger ett mer intressant resultat än 

om urvalsperioden endast hade inkluderat en hög- alternativt lågkonjunktur. Det 

ursprungliga urvalet är baserat på 2017 års börslistor, då inte historiska börslistor fanns 

tillgängliga via Datastream. 

 

Det första steget blev att sammanställa en lista med vilka bolag som fanns noterade på de 

15 utvalda ländernas börslistor. Genom att hämta en Constituents list från Datastream för 

de 15 länderna erhölls de bolag som finns noterade på respektive lands aktiemarknad. 

Dock inkluderas inte bolag som har avnoterats under den undersökta perioden, då denna 

data inte finns tillgänglig i databasen Datastream. Då vårt urval innehåller aktiemarknader 

där euro inte är den tillämpade valutan har alla bolags marknadsvärden och aktiekurser 

omvandlats till euro. Detta gjordes för att studien skulle ha konsekvent specificerad data 

i urvalet, oavsett geografisk marknad. Marknadsvärden och aktiekurser har hämtats med 
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månadsvisa intervaller under urvalsperioden och valutaomvandlingen har skett med 

historiska växelkurser för samma datum.  Valutaomvandlingen har skett på den svenska- 

(SEK), norska- (NOK), danska- (DKK), schweiziska- (CHF) och brittiska- (GBP) 

marknaden, där data var kvoterad i inhemska valutor. Dessa historiska växelkurser mot 

euron har hämtats från Datastream, vilket var samma databas som användes för att erhålla 

övriga variabler.  

 

För att beräkna bolagens börsvärde hämtades deras Enterprise Value och Net Debt från 

Datastream. Börsvärdet beräknades genom att subtrahera Net Debt från Enterprise Value. 

Anledningen till att börsvärdet beräknades via dessa två komponenter istället för att 

använda det färdiga måttet Market Cap från Datastream var att datatillgängligheten hos 

måtten Enterprise Value och Net Debt var högre än för måttet Market Cap. För att 

kontrollera att beräkningen av Enterprise Value stämde jämfördes resultaten med ett antal 

bolags Market Cap från Datastream, i de fall data fanns tillgängligt. Det kunde inte 

identifieras några beräkningsfel efter detta stickprov, varför dessa beräkningar valdes att 

användas.  

 

Anledningen till att urvalet inte skedde i samband med årsskiftet var att de variabler som 

undersökts beräknas på senast tillgängliga företagsrapport. Genom att välja 1 april istället 

för 1 januari baserades variablerna på företagens årsredovisningar, istället för senaste 

kvartalsrapport. Vissa bolag har brutna räkenskapsår och kommer således inte ha 

presenterat sin årsredovisning ännu men de är en minoritet i detta urval och därför ansågs 

april var den mest fördelaktiga månaden att börja urvalsperioden med. Ytterligare en 

anledning till att data samlades in i april och inte januari var för att inte påverkas av 

januarieffekten, vilket är en marknadsanomali som i sig är en kritik mot marknadens 

effektivitet. Januarieffekten har visat att månaden januari har genererat högre avkastning 

än övriga månader, vilket till stor del beror på skattetekniska anledningar (Nofsinger, 

2014). De år då den 1 april inföll på en helgdag eller av annan anledning som resulterade 

i att börsen inte var öppen, gjordes investeringarna vid den första börsdagen efter den 1 

april.  

 

 

 



35 

 

4.3.2 Korrigering av urval 

Tabell 3: Korrigeringar av urval och bortfall 2007-2017 

Korrigeringar av urval och bortfall 2007 - 2017 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ursprungligt urval 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 3072 

Korrigering av urval:                     

Sektor 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 846 

Storlek 448 578 542 486 530 521 483 474 426 386 391 

Övrigt 39 38 41 47 45 45 46 57 56 61 61 

Urval efter korrigeringar: 1739 1610 1643 1693 1651 1660 1697 1695 1744 1779 1774 

Bortfall:                       

Data 676 586 576 611 535 510 516 485 440 383 378 

Slutgiltigt urval 1063 1024 1067 1082 1116 1150 1181 1210 1304 1396 1396 

 

Det ursprungliga urvalet är baserat på 2017 års börslista, vilket resulterade i att det 

ursprungliga urvalet och följaktligen sektorskorrigeringen var densamma för samtliga 

analyserade år. Detta berodde på att databasen Datastream endast hade den nuvarande 

börslistan tillgänglig och resulterade i en Survivorship bias i vår studie, något som 

diskuteras vidare under 4.6.1 Survivorship bias. För att denna studie skulle replikera 

Greenblatts (2010) MF, sett till tillvägagångssätt, var det av stor vikt att samma 

korrigeringar gjordes av urvalet. I likhet med Greenblatt exkluderades finansiella bolag 

och fastighetsbolag från urvalet. Finansiella bolag är i det här fallet banker, 

investmentbolag och försäkringsbolag (Greenblatt, 2010). Bolagsklassificeringen på 

Datastream skiljer sig från Global Industry Classification Standard (GICS) som MSCI 

tillämpar (MSCI, 2018b) och utefter Datastreams egen kategorisering fick bolag inom 

sektorerna Banks, Eq. Investment Inst., Financial Services, Life Insurance, Nonlife 

Insurance, Real Estate Inv & Svs. och REITs uteslutas. Dessa sektorer ansågs bäst 

replikera sektorn 40 Financials, vilket är motsvarande sektor hos GICS för finansiella- 

och fastighetsbolag (MSCI, 2018b). Då inte tillgång till exakt vilka bolag som 

klassificeras som finansiella bolag enligt GICS fanns, gjordes en subjektiv bedömning av 

vilka sektorer i Datastream som ansågs representera en liknande sektorsindelning. 

Anledningen till exkluderingen av finansiella- och fastighetsbolag var främst att bolag 

inom dessa sektorer regleras av sektorsspecifika regelverk som påverkar deras 

jämförbarhet med övriga bolag i urvalet. Vidare följde dessa exkluderingar Greenblatts 
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(2010) argument som presenterats under 2.2 Portföljsammansättning. Då denna 

exkludering skedde först och det ursprungliga urvalet var konstant oavsett år, 

exkluderades 846 bolag från samtliga analyserade år. 

 

De bolag som är verksamma inom samhällsservicebranschen, vilket omfattar vissa el-, 

vatten- och oljebolag, exkluderades också från studien. Även denna exkludering skedde 

då bolagen agerar på en starkt reglerad marknad, något som kan komma att påverka 

lönsamheten. Då Greenblatt inte tydligt utrycker vilka bolag som omfattas av denna 

exkludering följdes GICSs klassificering av utilities. Mer specifikt uteslöts de bolag som 

finns representerade i MSCI Europe Utilities Index1, som följer GICSs sektorsindelningar 

(MSCI, 2018c). Då alla de 15 länder som inkluderades i studien även fanns representerade 

i detta index resulterade det i att inga subjektiva val behövdes göras av vilka bolag som 

skulle klassificeras som samhällsnyttiga bolag. Detta index bestod av 19 bolag under 

2016 och dessa exkluderades ur samtliga undersökta år. Efter att dessa 19 bolag 

exkluderats hade även alla bolag som Datastream klassificerat som utilities exkluderats 

ur urvalet. Denna data erhölls från 2016 av MSCI men på grund av studiens begränsade 

finansiella resurser kunde inte tillgång fås till vilka bolag som klassificerats som utilities 

under tidigare år. Totalt exkluderades 846 bolag från studien på grund av dess 

sektorstillhörighet, vilket presenteras i tabell 3. 

 

Studien har avgränsats till bolag med ett börsvärde som överstiger 100 miljoner euro. 

Denna avgränsning görs inte exakt enligt Greenblatts (2010) storleksavgränsning då 

Greenblatt har två olika portföljer, en storbolagsportfölj samt en portfölj som inkluderar 

mindre bolag. I vår studie undersöktes tre portföljer med olika ombalanseringstider samt 

15 europeiska portföljer och har därför valt samma storleksavgränsning för att få ett 

jämförbart resultat mellan portföljerna. Ytterligare anledning bakom vår 

storleksavgränsning var att datatillgängligheten var lägre hos de bolag vars börsvärde 

understeg 100 miljoner euro. Samtidigt håller utvärderingsmåtten ROCE och EY en mer 

konstant nivå vid analys av större bolag då tillväxten är lägre jämfört med mindre bolag. 

Den dagliga omsättningen av de större bolagens aktier är vanligtvis högre än hos bolagen 

                                                   
1 The MSCI data contained herein is the property of MSCI Inc. (MSCI). MSCI, its affiliates and its 

information providers make no warranties with respect to any such data. The MSCI data contained herein 

is used under license and may not be further used, distributed or disseminated without the express written 

consent of MSCI. 
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vars aktier är noterade på listor som omfattar mindre bolag. Detta gör att 

genomförbarheten av studien i realtid ökade, då en större order av lågt omsatta aktier 

tenderar att påverka marknadspriset i större utsträckning än hos aktier med högre 

omsättning. Hade ett lägre börsvärde valts skulle bortfallet på grund av dataavsaknad 

blivit större då datatillgängligheten var lägre hos de mindre bolagen på de europeiska 

börserna. Totalt antal exkluderade bolag för respektive år, sett till storlek, presenteras i 

tabell 3. 

 

På de nordiska börserna finns det bolag som har valt att notera både A- och B-aktier. För 

att samma bolag inte skulle räknas med två gånger korrigerades datamaterialet så att 

endast en av aktierna fanns med, varav den med högst omsättning inkluderades i studien. 

Om det är en högre handel i aktien resulterar det i att det är mer realistiskt att studiens 

resultat skulle gå att tillämpa i realtid. Vid för låg omsättning är det inte säkert att det går 

att handla större volymer i aktien utan att påverka priset. A- och B-aktier finns endast på 

de nordiska aktiemarknaderna och denna exkludering behövde inte genomföras på övriga 

elva börser. Vidare korrigerades urvalet genom att exkludera preferensaktier, något som 

förekom på samtliga marknader. Då de vanliga stamaktierna och preferensaktierna tillhör 

samma bolag fick de samma nyckeltal, varför exkludering av preferensaktierna gjordes 

baserat på en lägre daglig handel. Hade både stamaktier och preferensaktier funnits med 

i urvalet hade de hamnat på samma rankingposition, då de baseras på samma 

bakomliggande bolagsdata. Således undveks att ett högt rankat bolags stam- och 

preferensaktie, alternativt A- och B-aktie, inkluderades samtidigt i MF-portföljen. Detta 

skulle påverkat utfallet i större utsträckning då ett bolags prestation hade fått större vikt i 

portföljen.  

 

Ytterligare en korrigering av datamaterialet som gjordes var att exkludera 

sekundärnoteringar på utländska börser, givet att både huvudmarknaden och 

sekundärmarknaden inkluderades i vårt urval. Exempelvis ABB är noterade på SIX Swiss 

Exchange, Nasdaq Stockholm och NYSE. Då både Schweiz och Sverige var med i vårt 

urval, inkluderades endast aktien noterad på SIX Swiss Exchange. Detta baseras även på 

att databortfallet i Datastream var lägre hos aktien på huvudmarknaden, jämfört med 

aktien på sekundärmarknaden. Var en aktie noterad på en börs i vårt urval samt en börs 

utanför urvalet, inkluderades aktien i urvalet oavsett om det var en huvud- eller 
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sekundärnotering på den europeiska börsen. Ett exempel här är Autoliv som har sin 

huvudnotering på NYSE samt en sekundärnotering på Nasdaq Stockholm. Här valde vi 

att inkludera Autoliv i urvalet då den svenska marknaden var med i urvalet men dess 

huvudmarknad, NYSE, inte omfattades av denna studie. Totalt antal exkluderade bolag 

för respektive år hänförligt A- och B-aktier, dubbelnoteringar på flera börser, 

preferensaktier och identifierade fel i datamaterialet presenteras under raden övrigt i 

tabell 3.  

 

4.3.3 Bortfall 

Utöver de exkluderingar som gjorts i urvalsramen har studien haft vissa bortfall. 

Bortfallets storlek respektive år presenteras i tabell 3. Det största bortfallet som erhölls 

berodde på avsaknad av data i Datastream. Bortfallet relaterat till datatillgängligheten 

minskade ju längre fram i urvalsperioden studien kom. Detta beror på att vissa bolag som 

var noterade under 2017 inte var noterade tidigare år. De bolag som noterats senare än 

2007 fick således exkluderas under åren fram till sin notering och bidrog till ett större 

bortfall tidigt i urvalsperioden. Ytterligare bortfall har skett då data inte fanns tillgängligt, 

trots att bolaget var noterat det aktuella året. Anledningen bakom detta har vi ingen bra 

förklaring till, dock har det noterats att bortfallet tycktes sjunka i takt med att storleken 

på bolagen ökade. Stickprov har även genomförts bland bortfallna bolag och ingen 

indikation på att någon enskild bransch var överrepresenterade i bortfallet fanns. Då 

bortfall erhållits i samtliga sektorer och länder har inte heller några systematiska drag hos 

de bortfallna bolagen funnits och bedömningen att bortfallet är slumpmässigt har således 

gjorts.  

 

Bolag som har avnoterats, gått i konkurs, bytt lista eller köpts upp under 

undersökningsperioden har inte inkluderats i urvalet. Anledningen bakom detta var att 

Datastream endast hade den senaste aktielistan tillgänglig, där tidigare nämnda bolag inte 

inkluderas. Detta bortfall ansåg vi var mer problematiskt då det skapar en Survivorship 

bias i vårt urval (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Det blev därav en skillnad i vår studie 

jämfört med om investeringsstrategin hade genomförts i realtid. På grund av studiens 

begränsade resurser och tidsram fanns det inte möjlighet att korrigera datamaterialet 

manuellt för samtliga avnoteringar under de undersökta åren. Som följd var vi därför 

tvungna att exkludera de avnoterade bolagen från studien. Trots de bortfall studien 
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erhållit, bedöms urvalsramen kunna representera marknaden då samtliga länder och 

sektorer fanns representerade. Skulle bortfallet varit systematiskt, sett till bransch eller 

land, kunde urvalsramen ha ifrågasatts. Något systematiskt bortfall har inte observerats, 

vilket möjliggjorde att den kommande analysen av resultatet bör vara generaliserbart på 

den europeiska marknaden, ur denna aspekt. 

 

4.4 Portföljsammansättning 

Givet de exkluderingar som gjordes i urvalsprocessen erhölls en lista med alla tillgängliga 

bolag under respektive år i vår urvalsperiod. Baserat på dessa listor har portföljerna 

konstruerats utifrån MFs två nyckeltal, EY och ROCE. Då valet föll på att hämta 

beståndsdelarna av varje nyckeltal istället för de förspecificerade nyckeltal Datastream 

tillhandahåller, beräknades EY och ROCE för alla inkluderade bolagen. Ytterligare 

anledning till detta var då Datastreams nyckeltalsdefinitioner skiljer sig från Greenblatts 

(2010) definitioner då studien ämnade replikera Greenblatts tillvägagångssätt i största 

möjliga mån.  

 

Vid beräkningen av ROCE erhölls vad Greenblatt (2010) beskriver som Tangible Capital 

Employed genom att hämta Working Capital, Cash och Propert Plant and Equipment från 

Datastream. Dessa komponenter skiljer sig något från de Greenblatt använt vid 

beräkningen av ROCE, där Tangible Capital Employed består av (Net Working Capital – 

Net Fixed Assets), på grund av att dessa inte finns tillgängligt i Datastream. För att få fram 

Net Working Capital har därför Cash subtraherats från Working Capital. Vidare har 

Property Plant & Equipment (PP&E) använts som substitut för Net Fixed Assets i 

beräkningen eftersom även Net Fixed Assets saknas i Datastream. Vi anser dock att detta 

substitut fungerade bra att använda då de exkluderar goodwill likt den ursprungliga 

beräkningen av Tangible Capital Employed. PP & E fångar även upp de komponenter i 

balansräkningen som bidrar med löpande kostnader och som behövs för att bolag ska 

kunna bedriva sin verksamhet, vilket Greenblatt (2010) beskriver som syftet med 

användandet av sysselsatt kapital framför totalt eller eget kapital. 

 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

((𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑠ℎ) + (𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 & 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡))
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Vid beräkningen av EY har EBIT och Enterprise Value hämtats från Datastream och 

beräknat nyckeltalet enligt nedan. Enterprise Value består av företagets eget kapital, i 

form av Market Cap och lånat kapital minus kassan, i form av Net Debt. Definitionen av 

EBIT och Enterprise Value var densamma hos Greenblatt (2010) och Datastream, vilket 

gjorde att inga vidare korrigeringar eller beräkningar behövde göras i studien som ämnar 

replikera Greenblatts ursprungliga tillvägagångssätt.  

 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝 + 𝑁𝑒𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡)
 

 

När alla nyckeltal sedan har beräknats rankades bolagen utifrån dessa. Rankingen har 

skett genom att bolagen har sorterats efter hur höga multiplar de har utifrån båda 

nyckeltalen. Bolagen har sedan erhållit poäng utifrån dess position givet urvalet, där 

bolaget med högst EY fått 1 poäng och näst högst med 2 poäng etc. Samma procedur har 

skett givet bolagens ROCE där bolaget med högst ROCE erhållit 1 poäng, de med näst 

högst 2 poäng etc. När alla bolag sedan blivit tilldelade poäng utifrån dess positioner i 

rankinglistorna, har poängen summerats. Slutligen har alla bolag rangordnat utifrån dess 

sammanlagda poäng och portföljerna baseras på de 30 bolagen med lägst totalpoäng.  

 

4.4.1 Magic Formula-portföljer 

MF-portfölj Årlig: 

Denna portfölj har ombalanserats årligen den 1 april varje år under den studerade perioden 

2007-04-01 till 2017-04-01 med en ursprunglig investering den 1 april 2007. Varje år har 

en ny ranking gjorts baserat på den senaste tillgängliga finansiella rapport från bolag som 

var noterade det aktuella året. De som enligt den nya rankingen är topp 30 valdes ut och 

inkluderades i portföljen. Alla aktier som har inkluderats i denna portfölj har någon gång 

under de tio studerade åren varit en av de 30 bästa aktierna att investera i enligt Greenblatt 

(2010). MF-portfölj Årlig följer Greenblatts (2010) ursprungliga investeringsstrategi fullt 

ut, där samma rankingsystem och ombalanseringsfrekvens använts. Ombalanseringarna 

har gjorts tio gånger under urvalsperioden med den sista ombalanseringen ett år innan 

likvideringen av portföljen. Likvideringen skedde den 1 april 2017.  
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MF-portfölj Kvartal: 

Denna portfölj har till skillnad från MF-portfölj Årlig ombalanserats kvartalsvis istället 

för årligen. Den undersökta perioden är densamma för denna portfölj och var mellan 

2007-04-01 till 2017-04-01. Detta resulterade i fyra ombalanseringar per år och totalt har 

43 ombalanseringar gjorts utöver den initiala investeringen under den studerade perioden. 

Likt de övriga portföljerna har den första investeringen gjorts den 1 april 2007 och 

portföljen likviderades den 1 april 2017.  

 

MF-portfölj Vartannat: 

MF-portfölj Vartannat har ombalanserats vartannat år till skillnad från de årliga 

ombalanseringarna i portfölj MF-portfölj Årlig och kvartalsvisa i MF-portfölj Kvartal. 

Portföljen har likt övriga portföljer studerats under perioden 2007-04-01 till 2017-04-01. 

Detta resulterade i fem ombalanseringar under den studerade perioden utöver den initiala 

investeringen som skett den 1 april 2007. Även denna portfölj kommer likvideras den 1 

april 2017. 

 

4.4.2 Europeiska portföljer 

Utöver de tre portföljer som konstruerats baserade på hela den europeiska marknaden har 

MF-portföljer skapats på samtliga 15 länder som är med i urvalet. Detta gjordes för att 

kunna identifiera eventuella skillnader mellan länderna som de övriga tre portföljerna har 

med i sin urvalsram. Portföljsammansättningen och rakningen av bolagen följde samma 

tillvägagångssätt som de andra tre MF-portföljerna, skillnaden var att urvalsramen endast 

inkluderade aktierna noterade på respektive lands börslista. Dessa 15 europeiska 

portföljer har studerats under perioden 2007-04-01 till 2017-04-01 och ombalanserats 

årligen. Detta resulterade i totalt tio ombalanseringar, bortsett från den initiala 

investeringen, med den sista ombalanseringen ett år innan likvidering av portföljen som 

skedde 1 april 2017. 

 

4.4.3 Jämförelseindex 

Ett jämförelseindex används i syfte att utgöra ett benchmark mot de konstruerade 

portföljerna och i denna studie har det breda aktieindexet S&P 500 valts till detta ändamål. 

Valet föll på S&P 500 då det är ett aktieindex över de största och mest omsatta 

amerikanska aktierna och representerar 80 procent av världens totala börsvärde (S&P 
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Dow Jones Indices, 2018). Vidare är det samma index som Greenblatt (2010) använde i 

sin ursprungliga studie och för att öka jämförbarheten i vår replikerande studie har samma 

index valts. Vi ansåg att en investering i ett stort aktieindex var ett troligt 

investeringsalternativ för en investerare som inte väljer att följa en investeringsstrategi 

likt MF. MF kräver aktiv förvaltning för att fungera då en investerare som tillämpar 

strategin måste genomföra ett antal ombalanseringar. Motsatsen till en aktiv förvaltning 

är en passiv förvaltning, där investeringar i indexfonder är vanliga placeringsalternativ. 

Därför ansågs ett aktieindex fungera väl vid jämförelse av portföljernas avkastningar och 

risk. Jämförelseindexet fungerade i vår studie som en representation av marknaden under 

urvalsperioden och vi bedömer att en rättvis jämförelse mellan MF och marknaden gick 

att genomföra tack vare detta. Anledningen till att ett amerikanskt index användes istället 

för index från enskilda länder alternativt ett europeiskt index var då studien syftade att 

analysera om MF kunde slå marknaden. S&P 500s utveckling ansågs speglade den totala 

marknadens utveckling bättre än ett mindre index och valdes därför som benchmark. S&P 

500 täcker 80 procent av världens totala börsvärde, något som styrkte vårt val av 

jämförelseindex (S&P Dow Jones Indices, 2018). S&P 500s avkastning har mätts under 

samma period som de konstruerade portföljerna och nyckeltalen har beräknats på 

månadsvisa avkastningar. Utdelningar har inte räknats med i jämförelseindexets 

avkastning. Detta hade påverkat jämförbarheten i resultaten och därför har 

avkastningsnivån endast baserats på kursutvecklingen, likt MF-portföljerna. 

 

4.5 Resultatutvärdering 

I denna studie har data samlats in från Datastream för att sedan bearbetas i Microsoft 

Excel, där även alla beräkningar genomförts. För att öka läsarens förståelse av vår studies 

tillvägagångssätt samt resultat förklaras de formler som använts vid beräkning av 

portföljernas prestation. Portföljerna kommer utvärderas baserat på dess avkastning, risk, 

riskjusterade avkastning (i form av Jensens Alfa) samt statistiska test för att säkerställa 

statistisk signifikans i resultaten. Alla beräkningar är baserade på månadsdata under 

urvalsperioden 2007-04-01 till 2017-04-01. Varje portfölj bestod av 30 bolag där ett 

aritmetiskt medelvärde av respektive bolags avkastning har använts för att beräkna 

portföljens totala prestation. Det aritmetiska medelvärdet har beräknats genom 

användandet av formeln ”Average” i Microsoft Excel. Således påverkar varje bolag 

portföljen i samma utsträckning då de är jämt viktade i portföljen. 
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4.5.1 Avkastning 

I denna studie har respektive portföljs avkastning beräknats, då avkastningen är den 

primära anledningen bakom användandet av investeringsstrategier. Eventuella 

utdelningar inkluderades inte i avkastningsnivån, vilken endast baserades på 

aktiekursutvecklingen. Avkastningen beräknades på årsbasis samt kumulativt för att 

kunna göra årsvisa samt totala jämförelser mellan portföljerna och jämförelseindex. Den 

kumulativa avkastningen visar portföljens totala avkastning över hela urvalsperioden, 

vilket visar på portföljernas totala lönsamhet. Genom att beräkna årliga samt kumulativa 

avkastningar gav det en möjlighet att analysera skillnader i portföljernas prestation under 

olika innehavsperioder. Avkastningen har logaritmerats i denna studie för att kunna anta 

att datamaterialet visar på en normalfördelning, någon som är en förutsättning för 

kommande statistiska tester. Vid analys av avkastningar över en längre tidsperiod 

beskriver även Bodie, Kane och Marcus (2014) att en logaritmering av avkastningen 

behöver göras för att kunna anta en normalfördelning. Vid beräkningen av den 

logaritmerade avkastningen har följande formel använts: 

 

𝑟𝑡 = 𝑙𝑛 (
𝑝𝑡

𝑝𝑡−1
) 

Där: 

𝑝𝑡 = Portföljvärde vid tidpunkt t 

𝑝𝑡−1 = Portföljvärde vid t-1 

 

Med hjälp av den logaritmerade avkastningen har en årlig medelavkastning beräknats 

genom en regression i Microsoft Excel. Beräkningen grundades på månadsvisa 

avkastningar för respektive portfölj och multiplicerades med 12 för att få 

medelavkastningen på årsbasis. Den årliga medelavkastningen beräknas enligt följande 

formel: 

 

�̅�𝑝 =  (
∑ (𝑟𝑡)𝑛

𝑡=1

𝑛
) ∗ 12 

Där: 

𝑟𝑡 = Portföljens avkastning vid tidpunkt t 

𝑛 = Antal observationer  
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Även den genomsnittliga årliga tillväxttakten, Compounded Annual Growth Rate 

(CAGR) har beräknats. CAGR beräknar portföljernas genomsnittliga geometriska 

avkastning under den analyserade perioden givet en kontinuerlig avkastning. Detta 

avkastningsmått ger en utjämnad genomsnittlig avkastning, vilket möjliggjorde en 

ytterligare utvärdering av portföljerna. Vid beräkningen av CAGR har följande formel 

använts: 

 

𝐶𝐴𝐺𝑅 =  (
𝑝𝑡

𝑝𝑡=0
)

(
1
𝑁

)

− 1 

Där: 

𝑝𝑡 = aktiekurs vid tidpunkt t 

𝑝𝑡=0 = Initial investering 

𝑁 = Antal år 

 

4.5.2 Risk 

Att endast analysera samt presentera portföljernas avkastning skulle kunna ge en 

missvisande bild av hur MF presterar. Enligt CAPM och EMH är det möjligt att generera 

en högre avkastning vid en större riskexponering (Fama, 1970). För att utvärdera 

portföljernas riskexponering har portföljernas årliga samt genomsnittliga 

standardavvikelse beräknats. Standardavvikelsen beskriver hur mycket observationerna i 

snitt avviker från sitt medelvärde och sigma är den vanligaste beteckningen av måttet. 

Standardavvikelse används som ett riskmått då det visar hur mycket spridning det är 

mellan de observerade aktiekurserna, alltså hur stora fluktuationer det är i en aktie. Större 

fluktuationer ger en högre standardavvikelse, oavsett om det är positiva eller negativa 

kursrörelser (Bodie, Kane & Marcus, 2014).  Istället för standardavvikelse används 

vanligtvis termen volatilitet inom finans, vilket också använts i denna studie. Vid 

beräkning av volatiliteten har Microsoft Excels funktion ”STDEV.S” använts, då ett 

stickprov undersöks. För att få standardavvikelsen på årsbasis har den multiplicerats med 

roten ur 12. Formeln som används vid beräknandet av volatilitet presenteras nedan: 
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𝜎𝑝 =  √∑ (𝑟𝑡 − �̅�𝑝)
2𝑁

𝑡=1

𝑛 − 1
 

 

Där: 

𝑟𝑡= Portföljens avkastning vid tidpunkt t 

�̅�𝑝= Portföljens genomsnittliga avkastning 

𝑛 = Antal observationer 

 

4.5.3 Riskjusterad överavkastning 

Efter att avkastning och risk har beräknats sattes dem i relation till varandra. Lyckades 

någon av portföljerna generera en signifikant riskjusterad avkastning eller förklaras 

avkastningen av den högre riskexponeringen? För att beräkna den riskjusterade 

avkastningen har vi mätt hur hög avkastning portföljerna genererade om den riskfria 

räntan subtraherades från avkastningen. Den riskfria räntan är hämtad från Kenneth R. 

Frenchs hemsida där han har sammanställt den riskfria räntan för den europeiska 

marknaden vid beräkning av trefaktorsmodellen (French, 2018). För att klassificeras som 

riskfri får räntan inte utsättas för någon default- eller återinvesteringsrisk (Damodaran, 

2012), vilket vi antog att räntan i detta fall inte gjorde. För att beräkna den riskjusterade 

överavkastningen behövdes portföljens riskjusterade avkastning samt en riskjusterad 

marknadsavkastning, vilket erhölls genom att subtrahera den riskfria räntan från 

avkastningen. En regression i Microsoft Excel genomfördes för att erhålla den förväntade 

avkastningen, genom CAPM, och det som inte kunde förklaras av CAPM är Jensens Alfa 

(Bodie, Kane, Marcus, 2014). Denna regression var baserad på historiska kursdata, något 

som Bodie, Kane och Marcus (2014) anser är lämpligt att använda sig av vid regressioner 

av denna art. Regressionen beräknade även ett beta som mäter hur känsliga portföljerna 

är mot marknadens fluktuationer. Denna systematiska risk som MF-portföljerna 

exponeras mot beräknas genom att ställa portföljernas kovarians med jämförelseindexet 

i relation till jämförelseindexets varians. CAPM har även använts i flertalet studier som 

undersökt MF något som ökat jämförbarheten mellan studierna och bidrar till en klarare 

bild av forskningen kring MF, varför CAPM använts som modell för riskkompensation i 

denna studie (Blackburn & Cakici, 2017; Fred & Mossenberg, 2015; Håkansson & 

Kvarnmark, 2016).  
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Genom att ställa marknadens riskjusteradeavkastning i relation till portföljens 

riskjusterade avkastning, kunde ett alfavärde erhållas och analyseras. Mer specifikt har 

Jensens Alfa beräknats, vilket är skillnaden mellan portföljernas förväntande avkastning 

och faktiska avkastning. För att ytterligare fördjupa analysen av den riskjusterade 

överavkastningen har alfavärdet signifikanstestats för att säkerställa statistisk signifikans 

i de resultat som presenteras under senare delar i studien. Formeln som använts vid 

beräkningen av Jensens Alfa består av samma beståndsdelar som CAPM och presenteras 

nedan: 

 

𝛼𝑝 =  �̅�𝑝 −  [𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(�̅�𝑚 − �̅�𝑓)] 

Där: 

�̅�𝑝 = Portföljens genomsnittliga avkastning 

�̅�𝑓 = Genomsnittlig riskfri ränta 

𝛽𝑝 = Portföljens beta 

�̅�𝑚 = Marknadens genomsnittliga avkastning  

( �̅�𝑚 − 𝑟𝑓 ) = Marknadens riskpremie 

 

4.5.4 Signifikanstest 

För att undersöka om det går att statistiskt säkerställa en skillnad i portföljernas 

medelavkastning har ett parat två-sampel t-test genomförts i Microsoft Excel. Ett t-test av 

detta slag är parametriskt och det är därför av stor vikt att observationerna i urvalet är 

normalfördelade. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) kan 

samplingsfördelningen antas vara normalfördelade om stickprovets storlek överstiger 30 

observationer. Detta uppnås då t-testet gjorts på månadsvisa observationer i över tio år, 

vilket innebär att skattningen gjordes på 120 observationer. Vidare har vi sedan tidigare 

logaritmerat avkastningen, något som enligt Bodie, Kane och Marcus (2014) gör att 

normalfördelning kan antas. Tack vare stickprovets storlek samt de logaritmerade 

avkastningarna gjordes antagandet om att samplingsfördelningen är approximativt 

normalfördelad. Anledningen till att ett parat t-test användes istället för ett vanligt t-test 

var då bolagen i vår portfölj inte kunde antas vara oberoende från jämförelseindexets 

beståndsdelar. Trots att S&P 500 består av amerikanska aktier representerar det 80 

procent av världens totala börsvärde (S&P Dow Jones Indices, 2018). Detta gör att både 
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portföljerna samt jämförelseindex påverkades av samma yttre faktorer såsom konjunktur 

och ränteläge. Givet att två populationer påverkas av samma yttre faktorer går det inte att 

anta dess oberoende från varandra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  

 

I ett parvist t-test undersöks huruvida en populations medelvärde påverkas när en 

förändring skett (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). I denna studie jämfördes 

skillnaden mellan en portfölj där ingen investeringsstrategi tillämpats, S&P 500, med en 

portfölj där en förändring skett och en investeringsstrategi istället har tillämpats. Här 

bedömdes ett parat t-test vara lämpligt då vi ville undersöka huruvida det gick att erhålla 

en högre avkastning genom att tillämpa MF, jämfört med marknaden. De olika 

populationerna kan inte antas vara oberoende från varandra och därför undersöks två 

populationer som om det vore en i ett parat t-test. Nollhypotesen som ställdes upp i det 

parade t-testet var att det inte fanns någon observerad skillnad i den årliga 

medelavkastningen. Utefter den nollhypotesen gjordes ett tvåsidigt test, där det krävdes 

att det gick att identifiera en skillnad i medelvärdet, oberoende av vilken riktning 

skillnaden var åt. Vi valde att genomföra det tvåsidiga testet givet en signifikansnivå på 

fem procent, där nollhypotesen förkastades om det observerade t-värdet överstiger det 

kritiska t-värdet. Nollhypotesen förkastas om en skillnad i medelavkastningen är 

signifikant på 95-procentig nivå, vilket innebär att det är mindre än en femprocentig 

sannolikhet att skillnaden i avkastning beror på slumpen (ibid.).  

 

4.6 Potentiella felkällor 

4.6.1 Survivorship bias 

I studien har databasen Datastream använts vid insamlande av data. Ett problem med 

databasen var att den endast innehöll de nuvarande aktielistorna i respektive land och 

inkluderar inte bolag som har avnoterats under åren. Avnoteringarna kan uppkomma av 

varierande orsaker såsom konkurser, byte av aktielista, uppköpsprocesser eller 

sammanslagningar. Detta resulterar i att vår studie drabbas av en Survivorship bias då 

studien inte har samma bolagsuniversum som om studien hade skett i realtid. Survivorship 

bias är ett undersökningsfel där felaktiga slutsatser om ett resultat kan dras på grund av 

att bolag som inte överlevt urvalsperioden exkluderas (Bodie, Kane & Marcus, 2014). 

Bolag som gick i konkurs under den undersökta perioden skulle ha påverkat resultatet 

negativt men då hänsyn till dem inte togs, kunde ett bättre resultat presenteras. Samtidigt 
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kunde avnoteringen berott på att bolaget blivit uppköpt och skulle således gett en positiv 

effekt på avkastningen. Vi är medvetna om detta problem i studien men har av 

resursmässiga skäl inte haft möjlighet att införskaffa licenser hos andra databaser och 

genomförde därför studien, trots en Survivorship bias. 

 

4.6.2 Transaktionskostnader, skatter och utdelningar 

Vi har valt att bortse från transaktionskostnader, skatter och utdelningar vid beräkning av 

portföljernas totala samt årliga avkastning. Hade investeringsstrategin utförts i realtid 

skulle transaktionerna omfattats av diverse kostnader, något som med största sannolikhet 

hade påverkat avkastningsnivån. Anledningen till att transaktionskostnader inte har 

inkluderats i studien är då courtaget du som investerare måste erlägga för att genomföra 

en order varierar mellan de olika aktörerna på marknaden. Vidare beror courtaget på det 

investerade beloppets storlek och investeringsfrekvensen. Vilken skattesats som belastar 

investeringen beror till stor del på vilken kontotyp investeraren valt att tillämpa. Det finns 

exempelvis vanliga värdepappersdepåer, investeringssparkonton (ISK) eller 

kapitalförsäkringar som alla beskattas olika. Ett ISK eller kapitalförsäkring 

schablonbeskattas till skillnad från värdepappersdepån där skattesatsen för 

kapitalinkomster gäller. Det fanns således ingen fast skattesats eller courtagenivå att 

använda och därför bortses kostnader av denna karaktär.  

 

Damodaran (2012) lyfter upp problematiken med transaktionskostnader och hans 

erfarenhet är att flertalet forskare väljer att bortse från transaktionskostnader i sina studier. 

Vidare lyfter Damodaran att detta är problematiskt när investeringsstrategier, som 

omfattar en mer frekvent handel, i normalfallet är dyrare än strategier med en mindre 

frekvent handel. Detta blir problematiskt då en eventuellt positiv avkastning från dessa 

investeringsstrategier kan komma att försvinna om transaktionskostnader läggs till i 

studien. För vår studie påverkade det särskilt vår portfölj med kvartalsvisa 

ombalanseringar, där handelsfrekvensen var hög och skulle inneburit högre 

transaktionskostnader. Då antalet transaktioner var relativt högt i denna portfölj kan 

resultatet komma att minska om hänsyn till transaktionskostnader hade tagits. Vi är 

medvetna om problematiken men väljer trots det att inte inkludera transaktionskostnader 

eller skatter för att minimera risken för subjektiva bedömningar och beräkningsfel.  
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Utdelningar var ytterligare en faktor som inte togs hänsyn till vid beräkningen av 

portföljernas avkastningsnivå. Detta har främst skett av praktiska skäl då utdelningar sker 

under olika tidpunkter på året beroende på bolag. Samtidigt måste hänsyn tas till under 

vilken tidsperiod aktien ägts och datum för när aktien handlas med eller utan utdelning. 

Detta skulle även exponerat studien för potentiella felberäkningar och därför bortser 

denna studie från utdelningarna för att istället fokusera på aktiekursens utveckling som 

det enda avkastningsmåttet. För att exkludera utdelningar helt ur studien har vi även valt 

att använda S&P 500s utveckling, där utdelningar inte har återinvesterats i indexet och 

avkastning endast baseras på kursutvecklingen (S&P Dow Jones Indices, 2018). Hade en 

jämförelse gjorts mot ett index där utdelningar inkluderas och återinvesteras skulle dess 

avkastning inte vara lika jämförbar. Ytterligare en anledning till att samtliga 

transaktionskostnader, skatter och utdelningar har exkluderats var att tidigare studier av 

MF och investeringsstrategier vanligtvis gjort det (Greenblatt, 2006; Gustafsson & 

Selling, 2014; Håkansson & Kvarnmark, 2016). Studien ämnade replikera metodval i 

tidigare studier i så stor utsträckning som möjligt, något som möjliggör och ökar studiens 

generaliserbarhet. 

 

4.7 Studiens trovärdighet 

För att få en studie med hög trovärdighet är det viktigt att behålla ett objektivt och kritiskt 

förhållningssätt igenom hela processen. För att behålla en objektivitet har de situationer 

där subjektiva bedömningar har legat till grund för diverse beslutsantaganden minimerats. 

Ytterligare ansträngningar för att höja objektiviteten har skett genom att presentera teorier 

samt kritik mot dessa. Genom detta presenteras olika perspektiv och inget perspektiv väljs 

som det mest fördelaktiga. Den teori studien baserats på kommer från artiklar och arbeten 

av välrenommerade teoretiker och praktiker inom den finansiella sfären. Dessa verk är 

vanligt citerade i finansiell litteratur samt studier av samma karaktär som vår. I de fall vi 

inte har haft tillgång till den ursprungliga källan har istället rekommenderad kurslitteratur 

vid svenska universitet använts, något som säkerställer att en granskning av litteraturen 

har skett av en kursansvarig. Kandidat- och Magisteruppsatser från svenska universitet 

har även använts i denna studie, främst som exempel på liknande studier och nya 

infallsvinklar. Uppsatserna har genomgått en granskning av opponenter samt handledare 

innan de slutligen publicerats av universitetet, något som anses höja trovärdigheten i 

innehållet. Även internetbaserade källor har använts i de inledande delarna av uppsatsen. 
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Vi har valt att använda information från hemsidor utgivna av väletablerade bolag, 

myndigheter eller organisationer då vi anser att de har ett intresse av att presentera 

sanningsenlig information. Här fanns en risk att informationen var vinklad till utgivarens 

fördel men dessa källor har endast använts till allmän information som inte ansågs kunna 

vinklas i utgivarens favör.  

 

4.7.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie avser bedöma hur tillförlitliga måtten som används är och om 

samma resultat skulle uppnås om studien skulle genomföras igen. Bryman & Bell (2013) 

argumenterar för att reliabiliteten i kvantitativa studier är särskilt viktig då det påverkar 

hur stabilt ett mått eller resultat är. Stabiliteten i en studie avser hur väl mått och resultat 

är konstanta över tid eller om de fluktuerar. I vår studie undersöktes huruvida portföljer 

sammansatta av MF kunde överavkasta marknaden och resultaten beror till stor del på 

vilken tidsperiod som analyserats. Avkastningen från portföljerna var kraftigt beroende 

av hur den underliggande marknaden utvecklade sig under studieperioden, vilken 

troligtvis kommer förändras i andra perioder. Trots att en relativt lång 

undersökningsperiod valdes som både inkluderade låg- och högkonjunkturer, ställer vi 

oss försiktiga till att konkludera att vårt resultat alltid kommer vara gällande för framtida 

MF-portföljer. Vid granskning av tidigare studier av MF ses att olika resultat uppnåtts 

beroende på tidpunkt för studien och beroende på vilka marknader som undersökts. Detta 

syns även i vår studie där portföljutvecklingen kraftigt skiljer sig före och efter 

finanskrisen, mer om detta under resultatdelen i denna uppsats. 

 

Det är dock fullt möjligt att replikera vår studie och erhålla samma resultat givet att 

samma urval och tidsperiod används, då data från denna studie inte förändras och kommer 

fortsatt finnas tillgänglig via Datastream.  Resultatet av vår studie var dock beroende av 

att data från redovisningsrapporter är korrekt och att Datastream i sin tur överfört denna 

felfritt till sin databas. Risken för felinmatningar bedömdes dock som låg, givet 

Datastreams etablerade ställning som databas. Risken för direkta fel i 

redovisningsrapporterna mildrades av att bolag som hade ett börsvärde om minst 100 

MEUR valdes ut. Detta, då det sätts generellt hårdare krav på större bolag och de granskas 

mer frekvent och omfattande, jämfört med mindre bolag. Att samtliga bolag tillämpade 

samma redovisningsstandard minskade risken för att bolag har valts ut på felaktiga 
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grunder. Då både finansiella bolag och fastighetsbolag uteslutits ur studien har de bolag 

som omfattas av sektorsspecifika regelverk tagits bort, vilka kunde komma att påverka 

jämförbarheten.  

 

Vidare har försök gjorts att utesluta subjektiva bedömningar i genomförandet av studien 

för att minska risken för inkonsekvens i databehandlingen. Subjektiva bedömningar har 

dock gjorts vid påträffande av extremvärden i respektive nyckeltal. Bedömningarnas syfte 

har varit att undvika att fel i redovisningssiffror ligger till grund för rankingen av bolagen 

i MF-portföljerna. I de fall en tydlig anledning bakom det avvikande värdet inte kunde 

identifieras, behölls bolaget. Där felaktigheter i datamaterialet kunde identifieras 

korrigerades det, alternativt att bolaget exkluderades ur urvalet. Rimliga förklaringar som 

ansågs kunna förklara höga multiplar och som har behållits, var bolag i sektorer vars 

kapitalstrukturer möjliggör hög avkastning på investerat kapital, så som mjukvarubolag, 

tjänstebolag etc. Här valdes det att inte göra några manuella exkluderingar för att hålla 

reliabiliteten i studien hög. För att ytterligare öka reliabiliteten i studien har alla nyckeltal 

beräknats i Microsoft Excel där inbyggda funktioner använts i största möjliga 

utsträckning för att minska risken för felberäkningar. Vidare har de beräkningar, formler 

och komponenter som beräkningarna är baserade på, tydligt specificerats i studien. Detta 

gör att samma beräkningar kan göras vid ett senare tillfälle och erhålla samma resultat. 

Således anser vi att studien har, även fast det är svårt att erhålla ett resultat som är konstant 

över tid, goda möjligheter att replikeras.  

 

4.7.2 Validitet och generaliserbarhet  

Då syftet med denna studie var att testa MF, har Greenblatts (2010) metodik replikerats. 

För att erhålla en god begreppsvaliditet är det centralt att de mått, i detta fall nyckeltal, 

stämmer väl överens med studiens syfte (Bryman & Bell, 2013). Dock fanns inte den 

definitionen av nyckeltalet ROCE Greenblatt (2010) använt tillgängligt i Datastream. 

Därför har Net Working Capital och PP&E använts som substitut för sysselsatt kapital, 

då de fångar upp samma underliggande komponenter som Greenblatt (2010) ämnade ha 

som bas för nyckeltalet. Således anser vi att detta är ett lämpligt substitut och genom 

användandet av detta kunde liknande beräkningar av ROCE göras som Greenblatt (2010) 

genomförde i sin ursprungliga studie. EBIT fanns tillgängligt i Datastream, med samma 

definition som Greenblatts (2010) och därför kunde EBIT användas som täljare i 
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nyckeltalet. Vi vill även påstå att användningen av Net Working Capital och PP&E som 

substitut för sysselsatt kapital är förankrat i tidigare forskning då det använts i flertalet 

studier (Blackburn & Cakici, 2017; Gustafsson & Selling, 2014), något som höjer 

studiens validitet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Studiens externa validitet beror på hur väl resultaten kan generaliseras på andra 

tidsperioder och med andra urval än det som använts i den specifika studien (Bryman & 

Bell, 2013). För att få en god extern validitet är det därför avgörande att använda sig av 

ett representativt urval och att studien sträcker sig över en längre tidsperiod. 

Investeringsstrategier är kraftigt beroende av vilka marknader och i vilka 

konjunkturcykler dessa befinner sig i. För att hantera detta har en extensiv studie, som 

sträcker sig över 15 marknader och under en period som inkluderar både hög- och 

lågkonjunktur, genomförts. För att ytterligare förbättra vårt urval har hanteringen av 

bolag och beräkningar varit systematisk. Vidare har även stickprov genomförts för att 

säkerställa att data från urvalet är korrekt samt att exkluderingar av bolag gjorts på 

korrekta grunder, vilket kan läsas i kapitlet 4.3 Datainsamling. Studien har också baserats 

på ett urval som vi anser vara representativt för de studerade marknaderna vilket, enligt 

Bryman och Bell (2013), är centralt för en god generaliserbarhet. Studiens 

storleksavgränsning, där bolag med ett marknadsvärde under 100 MEUR exkluderats, bör 

höja representativiteten då mindre bolag, vars aktier som ofta är illikvida, inte påverkar 

undersökningen. Detta bör ge studien en god generaliserbarhet och ge liknande resultat 

vid undersökningar av MF på andra mogna marknader som liknar de som undersökts. 

Dock står våra resultat i kontrast till många av de tidigare studier som har gjorts på 

europeiska marknader, något som pekar på problem kring generaliserbarheten av studier 

på MF. Att majoriteten av våra resultat inte gick att statistiskt säkerställa minskar också 

generaliserbarheten, då slumpen inte går att utesluta i de icke-signifikanta resultaten. 

 

Även om det föreligger problem kring generalisering av resultatet över andra tidsperioder 

och på andra marknader anser vi att mätvaliditeten i studien är god. Mätvaliditeten 

beskriver om studien lyckas mäta det som avses undersökas (Bryman & Bell, 2013), och 

i detta fall om överavkastning kan genereras med en MF-strategi. Vi bedömer att denna 

är god då resultaten jämförts med de breda S&P 500 indexet som innefattar 80 procent 

av världens börsvärden och ger en god återspegling av marknadens prestation (S&P Dow 
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Jones Indices, 2018). Avkastningen som genererats har även kontrollerats att den inte är 

hänförlig högre risk. Detta har gjorts undersökts genom om signifikanta alfavärden 

skapats utöver den risk som betakomponenten i CAPM förklarar. Vidare anser vi att de 

databortfall studien erhållit, härlett av avsaknad data i Datastream, blir relativt 

oproblematiskt givet studiens mätvaliditet. Detta anses då analysen av bortfallet gett goda 

indikationer på att det är slumpmässigt då inga branscher eller länder finns 

överrepresenterade.  
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5 Resultat  

5.1 Sammanfattning av resultat 

Här presenteras en sammanfattning av de tre MF-portföljerna, de 15 europeiska 

portföljerna baserade på MFs rankingsystem samt S&P 500s prestation under perioden 

2007-04-01 till 2017-04-01. En mer ingående presentation av respektive portföljs resultat, 

risk samt beståndsdelar kommer presenteras under kommande underrubriker i denna 

resultatdel. De mått där statistisk signifikans testades var den årliga medelavkastningen 

genom parvisa t-test och portföljernas alfa genom regressioner. De resultat där statistisk 

signifikans har erhållits presenteras med stjärnor beroende på signifikansnivå gentemot 

S&P 500. Fullständiga resultat från t-testen erhålls i bilaga 1 samt resultat från 

regressionerna i bilaga 3. 

 

Tabell 4: Sammanställt resultat 2007-2017 

Sammanställt resultat 2007-2017 

  

MF-

portfölj 

Kvartal 

MF-portfölj 

Årlig 

MF-

portfölj 

Vartannat S&P 500   

CAGR -13,32% -11,54% -1,87% 4,87%   

Årlig medelavkastning -14,29%** -12,27%* -1,89% 4,75%   

Total avkastning -76,05% -70,67% -17,21% 60,84%   

Volatilitet 22,70% 22,26% 21,67% 15,25%   

Alfa -0,0134* -0,0116† -0,0025     

  Belgien Danmark Finland Frankrike Irland 

CAGR 6,37% 7,99% 0,15% -1,30% 8,88% 

Årlig medelavkastning 6,17% 7,68% 0,15% -1,31% 8,50% 

Total avkastning 85,40% 115,63% 1,50% -12,30% 134,07% 

Volatilitet 16,26% 18,27% 19,92% 21,41% 24,92% 

Alfa 0,0046 0,0054 -0,0011 -0,0022 0,0061 

  Italien Nederländerna Norge Portugal Schweiz 

CAGR -0,11% 1,26% 3,32% -2,26% -4,77% 

Årlig medelavkastning -0,11% 1,26% 3,27% -0,99% -4,88% 

Total avkastning -1,05% 13,39% 38,66% -20,46% -39,63% 

Volatilitet 22,60% 20,69% 22,87% 23,40% 20,65% 

Alfa -0,0012 0,0001 0,0015 -0,0032 -0,0055 

  Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 

CAGR -3,19% -15,58% 2,06% -0,10% 14,24% 

Årlig medelavkastning -3,24% -16,93%* 2,03% -0,10% 13,31% 

Total avkastning -27,66% -81,60% 22,56% -1,03% 278,57% 

Volatilitet 17,37% 27,99% 22,34% 24,64% 35,34% 

Alfa -0,0037 -0,0157* 0,0003 -0,0008 0,0111 

 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 
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5.2 Finanskrisens påverkan på resultatet  

Då vårt ursprungliga urval inkluderade finanskrisens värsta år valde vi att testa samtliga 

portföljer över en tidsperiod där finanskrisen inte inkluderades. Åren 2009 till 2017 

bedöms vara generellt sett goda med ett positivt börsklimat. Finanskrisens påverkan på 

det totala resultatet kommer att analyseras med ingående under kommande delar i 

uppsatsen. Nedan presenteras de tre MF-portföljernas, de 15 europeiska portföljerna samt 

S&P 500s resultat under perioden 2009-04-01-2017-04-01. Även här testades statistisk 

signifikans på den årliga medelavkastningen genom parvisa t-test samt portföljernas alfa 

genom regressioner. De resultat där statistisk signifikans har erhållits presenteras med 

stjärnor beroende på signifikansnivå gentemot S&P 500. Fullständiga resultat från t-

testen finns i bilaga 2 och från regressionerna i bilaga 4. 

 

Tabell 5: Sammanställt resultat 2009-2017 

Sammanställt resultat 2009-2017  

  

MF-

portfölj 

Kvartal 

MF-portfölj 

Årlig 

MF-

portfölj 

Vartannat S&P 500   

 

CAGR 0,92% 2,35% 11,74% 13,38%    

Årlig medelavkastning 0,91% 2,32% 11,10% 12,56%    

Total avkastning 7,57% 20,38% 143,04% 173,16%    

Volatilitet 19,22% 19,15% 19,89% 12,71%    

Alfa -0,0002 0,0013 0,0093      

  Belgien Danmark Finland Frankrike Irland 
 

CAGR 17,12% 22,94% 12,66% 12,20% 28,46%  

Årlig medelavkastning 15,80% 20,65% 11,92% 11,51% 25,04%  

Total avkastning 254,03% 421,83% 159,55% 151,12% 641,55%  

Volatilitet 13,26% 14,61% 17,32% 18,19% 20,59%  

Alfa 0,0126*** 0,0171*** 0,0090† 0,0097† 0,0208***  

  Italien Nederländerna Norge Portugal Schweiz 
 

CAGR 28,46% 13,40% 13,45% 5,42% 1,79%  

Årlig medelavkastning 12,57% 12,62% 12,15% 5,28% 1,77%  

Total avkastning 173,39% 174,40% 164,26% 52,54% 15,21%  

Volatilitet 20,88% 17,62% 19,66% 21,90% 19,11%  

Alfa 0,0101 0,0098† 0,0098 0,0021 -0,0012  

  Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike 
 

CAGR 6,57% -1,52% 16,36% -2,12% 21,22%  

Årlig medelavkastning 6,36% -1,53% 15,15% -2,15%  19,24%  

Total avkastning 66,38% -11,50% 235,96% -15,75% 366,11%  

Volatilitet 15,94% 26,32% 19,07% 20,59% 17,75%  

Alfa 0,0044 -0,0017 0,0111† -0,0023 0,0153***  

 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 
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5.3 MF-portfölj Kvartal 

Tabell 6: Resultat MF-portfölj Kvartal 

Resultat MF-portfölj Kvartal 

Period 

Avkastning 

MF 

Volatilitet 

MF 

Avkastning 

S&P 500 

Volatilitet 

S&P 500 

Apr 2007-Apr 2008 -46,22% 20,76% -6,53% 11,92% 

Apr 2008-Apr 2009 -58,59% 37,33% -37,01% 27,92% 

Apr 2009-Apr 2010 68,02% 25,90% 35,96% 11,53% 

Apr 2010-Apr 2011 3,34% 14,86% 14,91% 18,16% 

Apr 2011-Apr 2012 -28,33% 26,58% 2,52% 16,69% 

Apr 2012-Apr 2013 -11,88% 14,61% 14,28% 10,31% 

Apr 2013-Apr 2014 23,26% 10,05% 17,93% 9,96% 

Apr 2014-Apr 2015 -5,19% 14,87% 10,70% 8,91% 

Apr 2015-Apr 2016 -18,72% 17,82% -0,97% 14,66% 

Apr 2016-Apr 2017 3,27% 16,58% 15,44% 6,08% 

Total avkastning -76,05%   60,84%   
 

Sammanställt resultat 2007-2017 

  
MF-portfölj 

Kvartal S&P 500 

CAGR -13,32% 4,87% 

Årlig medelavkastning -14,29%** 4,75% 

Total avkastning -76,05% 60,84% 

Volatilitet 22,70% 15,25% 

Alfa -0,0134*   
 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 

 

Ovan i tabell 6 presenteras MF-portföljen med kvartalsvisa ombalanseringars resultat för 

perioden 2007-04-01 till 2017-04-01 där årliga resultat visas överst samt det totala 

resultatet för portföljen visas underst. Det sammanställda resultatet talar ett tydligt språk, 

MF-portfölj Kvartal presterar markant sämre än S&P 500 under den analyserade 

perioden, sett till CAGR, årlig medelavkastning och total avkastning. Om 

investeringsstrategin MF följs med kvartalsvisa ombalanseringar resulterar det i en total 

avkastning på -76,05 %, jämfört med S&P 500 som genererat en avkastning på 60,84 % 

under samma period. Detta ger en CAGR för MF-portfölj Kvartal om -13,32 % jämfört 

med 4,87 % i CAGR för S&P 500. Det sämre resultatet har dessutom skett till en betydligt 

högre risk, då volatiliteten i MF-portfölj Kvartal är 22,70 %, jämfört med S&P 500 vars 
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volatilitet var 15,25 % under samma period. Det parvisa t-testet där den årliga 

medelavkastningen har jämförts mellan portföljen och index, gav resultatet att de årliga 

medelavkastningarna skiljer sig åt och resultatet stödjs på tvåprocentig signifikansnivå. 

MF-portfölj Kvartal fick ett negativt alfa, vilket kunde fastställas på en femprocentig 

signifikansnivå. Portföljen har således underpresterat marknaden sett till riskjusterad 

avkastning under den analyserade perioden.  

 

Bryts resultatet ner på årsbasis ses att MF-portfölj Kvartal endast presterar bättre än S&P 

500 under två år, april 2009 till april 2010 samt april 2013 till april 2014. Resterande år 

presterar portföljen sämre än index. De två år då portföljen överpresterar S&P 500 sker 

det dock till en högre risk, vilket kan förklara den högre avkastningen. Sett till risk har 

MF-portfölj Kvartal en högre risk i nio av tio år under den analyserade portföljen, men 

har trots den högre riskexponeringen inte lyckats generera en högre avkastning än ett 

mindre riskfyllt index. Nedan i figur 1 ses MF-portfölj Kvartal och S&P 500s 

kursutveckling under den analyserade perioden. MF-portfölj Kvartal har en kumulativ 

avkastning på ca 80 % under finanskrisen, en nedgång som den inte lyckades återhämta 

sig från och den totala avkastningen blir slutligen -76,05 %.  

 

Figur 1: Portföljens avkastning gentemot S&P 500 

 

 

I figur 2 nedan presenteras branschindelningen i MF-portfölj Kvartal. De branscher som 

procentuellt sett representerar den största andelen av portföljen är Support Services, 

Media och Software & Comp. Svs. De tre största branscherna i portföljen är samtidigt de 

tre mest överrepresenterade branscherna, vid en jämförelse av antalet bolag från en 
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specifik sektor i urvalet respektive portföljen. Totalt finns det 33 branscher i urvalet, där 

samtliga branscher förutom Tobacco och Chemicals finns representerade i portföljen. 

Chemicals är tillsammans med Healthcare Equip. Svs. och Pharm. & Biotech de tre mest 

underrepresenterade branscherna i portföljen. 

 

Figur 2: Branschindelning i MF-portfölj Kvartal 

 

 

Den geografiska fördelningen i MF-portfölj Kvartal presenteras i figur 3 nedan. Samtliga 

15 länder finns representerade i portföljen. Frankrike och Storbritannien är tillsammans 

med Tyskland de tre länder med flest bolag i urvalet och har likväl högst representation i 

portföljen. Portugal har minst antal bolag i portföljen (ca 0,4 %) men är samtidigt ett av 

de mindre länderna, sett till antal bolag i urvalet. Genom att jämföra antalet bolag från 

respektive land i urvalet samt den slutgiltiga portföljen kan det noteras att Frankrike, 

Storbritannien och Irland är de tre länder som är överrepresenterade i portföljen. 

Tyskland, Schweiz samt Finland är de tre länder som är underrepresenterade i portföljen 

baserat på antal bolag med i urvalet, jämfört med den slutgiltiga portföljen. 
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Figur 3: Geografisk spridning i MF-portfölj Kvartal 

 

 

5.4 MF-portfölj Årlig 

Tabell 7: Resultat MF-portfölj Årlig 

Resultat MF-portfölj Årlig 

Period 

Avkastning 

MF 

Volatilitet 

MF 

Avkastning 

S&P 500 

Volatilitet 

S&P 500 

Apr 2007-Apr 2008 -41,82% 17,77% -6,53% 11,92% 

Apr 2008-Apr 2009 -58,12% 37,33% -37,01% 27,92% 

Apr 2009-Apr 2010 66,12% 21,96% 35,96% 11,53% 

Apr 2010-Apr 2011 7,61% 14,65% 14,91% 18,16% 

Apr 2011-Apr 2012 -28,25% 27,88% 2,52% 16,69% 

Apr 2012-Apr 2013 -6,43% 17,87% 14,28% 10,31% 

Apr 2013-Apr 2014 26,95% 11,57% 17,93% 9,96% 

Apr 2014-Apr 2015 -6,22% 14,47% 10,70% 8,91% 

Apr 2015-Apr 2016 -17,84% 18,83% -0,97% 14,66% 

Apr 2016-Apr 2017 2,55% 15,12% 15,44% 6,08% 

Total avkastning -70,67%   60,84%   
 

Sammanställt resultat 2007-2017 

  
MF-portfölj 

Årlig S&P 500 

CAGR -11,54% 4,87% 

Årlig medelavkastning -12,27%* 4,75% 

Total avkastning -70,67% 60,84% 

Volatilitet 22,26% 15,25% 

Alfa -0,0116†   
 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 
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Ovan i tabell 7 presenteras MF-portföljen med årliga ombalanseringars resultat för 

perioden 2007-04-01 till 2017-04-01, där årliga resultat visas överst samt det totala 

resultatet för portföljen underst. MF-portföljen med årliga ombalanseringar presterar 

bättre än MF-portföljen med kvartalsvisa ombalanseringar men har trots det en negativ 

total avkastning på -70,67 %. CAGR för MF-portfölj Årlig är -11,54 %, jämfört med 4,87 

% i CAGR för S&P 500. Portföljen presterar sämre än S&P 500 sett till CAGR, årlig 

medelavkastning samt total avkastning under den analyserade perioden 2007-04-01 till 

2017-04-01. Då volatiliteten hos MF-portföljen med årliga ombalanseringar var 22,26 %, 

jämfört med S&P 500s 15,25 % under den analyserade perioden innebär det att MF-

portföljen har presterat sämre till en högre risk. Även här har ett parvist t-test genomförts 

för att jämföra den årliga medelavkastningen mellan MF-portföljen och index. På en 

femprocentig signifikansnivå går det att säga att portföljernas medelavkastning skiljer sig 

åt, och inte beror på slumpen. MF-portfölj Årlig fick ett negativt alfa, vilket kunde 

fastställas på en tioprocentig signifikansnivå och innebär att MF-portföljen har på 

presterat sämre än marknaden sett till en riskjusterad avkastning.  

 

Vid en jämförelse av de årliga resultaten ses att MF-portfölj Årlig presterar bättre än S&P 

500 under två år, april 2009 till april 2010 samt april 2013 till april 2014. Övriga år lyckas 

inte portföljen generera en högre avkastning än jämförelseindex. Detta är samma år som 

MF-portfölj Kvartal presterade bättre än index. Båda åren med högre avkastning kan 

förklaras av en högre riskexponering, då volatiliteten i portföljen är högre än index under 

dessa år. Volatiliteten är högre för MF-portfölj Årlig i nio år av tio, där april 2010 till 

april 2011 är enda året då MF-portföljen har en lägre risk än index. Trots den högre risken 

har MF-portfölj Årlig inte lyckats generera en högre avkastning än index. I figur 4 nedan 

visas MF-portfölj Årlig och S&P 500s kursutveckling under den analyserade perioden. 

Likt MF-portfölj Kvartal har portföljen en stor nedgång i samband med finanskrisen, en 

betydande nedgång under 2011 och lyckas inte återhämta sig efter detta. Detta resulterar 

i en negativ avkastning under perioden 2007-04-01 till 2017-04-01 på -70,67 %.  
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Figur 4: Portföljens avkastning gentemot S&P 500 

 

 

MF-portfölj årliga branschindelning ses i figur 5 nedan. De tre branscher som 

representerar störst andel av portföljen är likt tidigare portfölj Support Services, Media 

och Software & Comp. Svs. Dessa tre branscher är, tillsammans med General Retailers, 

även de mest överrepresenterade branscherna i denna portfölj, vid en jämförelse av antalet 

bolag från en specifik sektor i urvalet respektive portföljen. Av totalt 33 branscher i 

urvalet finns 26 sektorer representerade med mer än en procent. Tobacco, Chemicals och 

Leisure Goods finns inte representerade i denna portfölj. Tobacco och Leisure Goods är 

mindre branscher i det totala urvalet. Chemicals å andra sidan är tillsammans med 

Healthcare Equip. Svs., Pharm. & Biotech och E/tronic & E/cal Equ., de mest 

underrepresenterade branscherna i portföljen. 

 

Figur 5: Branschfördelning i MF-portfölj Årlig 
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MF-portfölj Årligs geografiska fördelning presenteras i figur 6 nedan. Alla 15 länder 

finns representerade varav Frankrike, Storbritannien och Tyskland tillsammans 

representerar över 60 % av portföljens beståndsdelar. Storbritannien är tillsammans med 

Frankrike de mest överrepresenterade länderna, vid en jämförelse av antalet bolag från 

respektive land i urvalet och den slutgiltiga portföljen. De mindre länderna Portugal, 

Österrike och Irland har minst antal bolag representerade i MF-portfölj Årlig. Tyskland 

är trots sina 10 % av portföljen underrepresenterade, där Schweiz och Finland även får 

anses vara underrepresenterade i denna jämförelse av antalet bolag från respektive land i 

urvalet och den slutgiltiga portföljen.  

 

Figur 6: Geografisk spridning i MF-portfölj Årlig 

 

 

5.5 MF-portfölj Vartannat 

Tabell 8: Resultat MF-portfölj Vartannat 

Resultat MF-portfölj Vartannat 

Period 

Avkastning 

MF 

Volatilitet 

MF 

Avkastning 

S&P 500 

Volatilitet 

S&P 500 

Apr 2007-Apr 2008 -37,18% 18,79% -6,53% 11,92% 

Apr 2008-Apr 2009 -45,78% 26,40% -37,01% 27,92% 

Apr 2009-Apr 2010 79,74% 23,98% 35,96% 11,53% 

Apr 2010-Apr 2011 30,46% 22,09% 14,91% 18,16% 

Apr 2011-Apr 2012 -30,96% 28,21% 2,52% 16,69% 

Apr 2012-Apr 2013 1,68% 14,45% 14,28% 10,31% 

Apr 2013-Apr 2014 33,67% 13,13% 17,93% 9,96% 

Apr 2014-Apr 2015 -0,13% 12,50% 10,70% 8,91% 

Apr 2015-Apr 2016 -9,55% 18,80% -0,97% 14,66% 

Apr 2016-Apr 2017 22,27% 12,68% 15,44% 6,08% 

Total avkastning -17,21%   60,84%   
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Sammanställt resultat 2007-2017 

  
MF-portfölj 

Vartannat S&P 500 

CAGR -1,87% 4,87% 

Årlig medelavkastning -1,89% 4,75% 

Total avkastning -17,21% 60,84% 

Volatilitet 21,67% 15,25% 

Alfa -0,0025   
 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 

 

Ovan i tabell 8 presenteras MF-portföljen med ombalanseringar vartannat års resultat för 

perioden 2007-04-01 till 2017-04-01, där årliga resultat visas överst samt det totala 

resultatet för portföljen underst. Av MF-portföljer i studien presterar denna bäst men trots 

det har MF-portfölj Vartannat en negativ total avkastning på -17,21 %. Detta ger en 

CAGR för MF-portfölj Vartannat om -1,87 % jämfört med 4,87 % i CAGR för S&P 500. 

Vid en jämförelse av CAGR, årlig medelavkastning och total avkastning presterar 

portföljen sämre än S&P 500 sett till samtliga utvärderingsmått. Volatiliteten hos MF-

portföljen var 21,67 %, jämfört med S&P 500 vars volatilitet låg på 15,25 %, under den 

analyserade perioden. Portföljens avkastning har således varit lägre samtidigt som 

riskexponeringen varit högre. Det parvisa t-testet gav inte signifikant resultat vid en 

jämförelse av MF-portfölj Vartannat och S&P 500s årliga medelavkastning. Detta 

innebär att det inte går att utesluta slumpen som en förklaring till den lägre årliga 

medelavkastningen. Portföljen fick även ett icke-signifikant alfa när den riskjusterade 

avkastningen jämfördes med S&P 500s riskjusterade avkastning i en regression. Det går 

således inte att utesluta att den lägre riskjusterade avkastningen i portföljen endast beror 

på slumpen, vilket är värt att ha i åtanke i den kommande analysen av resultaten.  

 

Vid en jämförelse av de årliga resultaten ses att MF-portfölj Vartannat presterar bättre än 

S&P 500 under fyra år men underpresterar index de övriga sex åren. Samtliga fyra år där 

portföljen lyckats generera en överavkastning har den haft en högre riskexponering, vilket 

kan vara en förklarande anledning till resultatet. Volatiliteten är högre i portföljen 

samtliga år förutom april 2008 till april 2009, där portföljens kursutveckling var mer 

negativ än jämförelseindexets. Trots att riskexponeringen varit högre i nio år av tio har 

MF-portfölj Vartannat inte lyckats generera en högre avkastning än S&P 500. I figur 7 
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nedan visas MF-portfölj Vartannat och S&P 500s kursutveckling under den analyserade 

perioden. Efter en större nedgång i samband med finanskrisen och en period av uppgång 

som följd, föll portföljens värde under perioden 2011 till 2012 och kunde efter detta inte 

återhämta sig i samma utsträckning som S&P 500. Sammanfattningsvis resulterade detta 

i en negativ avkastning under perioden 2007-04-01 till 2017-04-01 på -17,21 %.  

 

Figur 7: Portföljens avkastning gentemot S&P 500 

 

 

Branschindelningen för MF-portfölj Vartannat presenteras i figur 8 nedan. De tre 

branscher som representerar störts andel av portföljen är desamma som tidigare portföljer, 

Support Services, Media och Software & Comp. Svs. Dessa tre är tillsammans med Tech 

Hware & Equipment de mest överrepresenterade vid en jämförelse av antalet bolag från 

en specifik sektor i urvalet respektive portföljen. I denna portfölj finns 27 branscher 

representerade med mer än en procent. De sektorer som inte finns representerade i denna 

portfölj är Tobacco, Chemicals, Leisure Goods och Beverages. Tobacco, Leisure Goods 

och Beverages är mindre branscher i det totala urvalet men Chemicals å andra sidan, 

tillsammans med Healthcare Equip. Svs., Pharm. & Biotech och Food Producers, är de 

mest underrepresenterade branscherna i portföljen. 
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Figur 8: Branschindelning i Mf-portfölj Vartannat 

 

 

Den geografiska fördelningen i MF-portfölj Vartannat ses i figur 9 nedan. Även i denna 

portfölj finns alla 15 representerade där majoriteten av bolagen återfinns på den franska 

och brittiska marknaden. Tyskland är det tredje största landet i portföljen med sina 11 % 

men är fortfarande underrepresenterad, vid en jämförelse av antalet bolag från respektive 

land i urvalet och den slutgiltiga portföljen. Även Danmark, Finland och Schweiz är 

underrepresenterade samtidigt som Frankrike och Storbritannien är överrepresenterade. 

Portugal har bara ett bolag inkluderat i MF-portfölj Vartannat, vilket gör dem till det minst 

representerade landet i portföljen. De är dock ett av de mindre länderna i urvalet, sett till 

inkluderade bolag i urvalet, vilket är en förklaring bakom resultatet.  

 

Figur 9: Geografisk spridning i MF-portfölj Vartannat 
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5.6 Europeiska portföljer  

Tabell 9: Resultat europeiska portföljer 

Sammanställt resultat 2007-2017 
 Belgien Danmark Finland Frankrike Irland S&P 500 

CAGR 6,37% 7,99% 0,15% -1,30% 8,88% 4,87% 

Årlig medelavkastning 6,17% 7,68% 0,15% -1,31% 8,50% 4,75% 

Total avkastning 85,40% 115,63% 1,50% -12,30% 134,07% 60,84% 

Volatilitet 16,26% 18,27% 19,92% 21,41% 24,92% 12,71% 

Alfa 0,0046 0,0054 -0,0011 -0,0022 0,0061   

  Italien Nederländerna Norge Portugal Schweiz   

CAGR -0,11% 1,26% 3,32% -2,26% -4,77%   

Årlig medelavkastning -0,11% 1,26% 3,27% -0,99% -4,88%   

Total avkastning -1,05% 13,39% 38,66% -20,46% -38,63%   

Volatilitet 22,60% 20,69% 22,87% 23,40% 20,65%   

Alfa -0,0012 0,0001 0,0015 -0,0032 -0,0055   

  Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Österrike   

CAGR -3,19% -15,58% 2,06% -0,10% 14,24%   

Årlig medelavkastning -3,24% -16,93%* 2,03% -0,10% 13,31%   

Total avkastning -27,66% -81,60% 22,56% -1,03% 278,57%   

Volatilitet 17,37% 27,99% 22,34% 24,64% 35,34%   

Alfa -0,0037 -0,0157* 0,0003 -0,0008 0,0111   

 

Signifikansnivå 

*** = 1 %, ** = 2 %, * = 5 %, † = 10 % 

 

Efter att ha presenterat resultat för MF-portföljerna på de europeiska marknaderna på 

aggregerad nivå, var det av intresse att undersöka hur respektive land i urvalet hade 

presterat. Ovan i tabell 9 presenteras resultatet för de konstruerade MF-portföljerna i 

respektive europeiskt land samt S&P 500 som fungerar som jämförelseindex. 

Volatiliteten i de europeiska portföljerna var högre än S&P 500 för samtliga länder i 

urvalet. Detta innebär att MF tenderar att välja ut de aktier som är mer riskfyllda, något 

som vidare analyseras senare i uppsatsen. Sett till total avkastning och den årliga 

medelavkastningen var det endast Belgien, Danmark, Irland och Österrike som lyckades 

generera en överavkastning, jämfört med S&P 500. Övriga länder presterade sämre än 

index, där MF-portföljen i Storbritannien sticker ut då den hade en total avkastning på -

81,60 %. Dessutom fick den brittiska MF-portföljen en årlig medelavkastning på -16,93 

% samt ett alfa på -0,0157. Båda dessa mått var signifkanta på femprocentig nivå. Övriga 

resultat på resterande marknader var inte signifikanta, något som är värt att notera inför 
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den kommande analysen. Fördjupade resultat från de statistiska tester som genomfördes 

går att se i bilaga 1 till 4. 

 

När resultaten på de europeiska marknaderna bryts ner på årsbasis presterar portföljerna 

bättre än index vid 51 tillfällen samt sämre vid 99 tillfällen. Majoriteten av länderna 

presterar alltså sämre än S&P 500, sett över den analyserade perioden. Dessa 

observationer är baserade på att det finns 15 länder och tio undersökta perioder, 

sammanlagt 150 observationer mellan april 2007 och april 2017. Alla årliga resultat 

återfinns i bilaga 5. De länder som lyckades generera en överavkastning flest antal gånger 

var Österrike (8), Belgien (6), Irland (5) och Danmark (5). Dessa fyra länder var de enda 

som totalt sett lyckades generera en högre avkastning än S&P 500, sett till total avkastning 

under de 10 år som analyserats. Det var endast Österrike och Belgien som presterade 

bättre än jämförelseindex majoriteten av de undersökta åren. Dessutom var det även tre 

länder, där förutom Irland och Danmark, även Nederländerna presterade bättre än index 

vid fem år och sämre vid fem år. Resterande tio europeiska länder presterade sämre än 

S&P 500 under majoriteten av de undersökta åren. Bland de länder som presterade sämst 

under den analyserade perioden, sett till år med högre avkastning än index, var 

Storbritannien (1), Sverige (1), Schweiz (1) och Tyskland (2). Vid en jämförelse av den 

totala avkastningen under den analyserade perioden presterade 11 länder sämre än S&P 

500 och lyckades således inte slå jämförelseindex.  

 

De 15 europeiska portföljerna hade en högre volatilitet än S&P 500 vid 129 tillfällen och 

lägre vid 21 tillfällen av 150 observationer. När volatiliteten granskas på årsbasis ses att 

Portugal, Storbritannien och Österrike har en högre volatilitet totalt sett men även under 

samtliga observerade år i den analyserade perioden. Det minst volatila landet i vårt urval 

var Belgien med en total volatilitet på 16,26 %. Den belgiska portföljen hade även lägre 

volatilitet än S&P 500 under fyra år. Den högre volatiliteten för samtliga portföljer visar 

sig tydligast i perioder med extremare börsklimat. Under de två år som omfattar 

finanskrisen i vårt urval, april 2007 till april 2009, presterar 12 av 15 portföljer sämre än 

index båda åren, trots att index också hade negativ avkastning. Efterföljande år april 2009 

till april 2010 presterar 12 av 15 portföljer bättre än index, där även den högsta årliga 

avkastningen observerades på den svenska marknaden. Sammanfattningsvis har MF-

porföljerna en högre avkastning de år då de presterar bra men detta kompenseras med en 
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betydligt sämre avkastning under de år då portföljerna har negativ avkastning. Detta 

ligger till grund för att majoriteten av portföljerna presterat sämre än S&P 500 under den 

analyserade perioden.  

 

Figur 10: Genomsnittlig branschindelning i europeiska portföljer 

 

 

Ovan i figur 10 ses den genomsnittliga branschindelningen i samtliga europeiska 

portföljer. Genomsnittet har beräknats genom att samtliga bolag som funnits 

representerade i en av de 15 europeiska portföljerna, under minst en period, adderas ihop 

samt delas på det totala antalet bolag som funnits representerade i portföljerna. Då erhålls 

de procentsatser som syns i figur 10. Skillnaden mellan branschindelningen i denna figur, 

jämfört med MF-portföljerna, är att det inte tas hänsyn till landets totala storlek i urvalet, 

utan lika vikt ges till alla länder. Ind. Engineering, Support Services och Construct. & 

Material är de tre största branscherna hos de 15 europieska länder som inkluderas i 

urvalet. Totalt finns det 30 branscher representerade i någon av portföljerna under den 

analyserade perioden, där de tre största branscherna står för 26 % av portföljerna. Vid en 

jämförelse av antalet bolag som finns representerade i en av portföljerna respektive i det 

totala urvalet ses att Ind. Engineering och Construct. Material är de två branscher som är 

överrepresenterade i portföljerna. Bland de mest underrepresenterade branscherna finns 

Travel & Leisure, Mining och Hhold Gds & Home Con. 
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Storbritannien och Frankrike är som tidigare nämnt de två länder som tillsammans 

representerar störst del av innehaven i MF-portfölj Kvartal, Årlig och Vartannat. I 

Storbritannien finns ett stort antal bolag inom Support Services, Media och General 

Retailers. I Frankrike finns även en hög andel av bolagen inom Support Services och 

Media men störst procent av bolagen återfinns inom Software & Comp. Svs. Dessa 

branscher är också de branscher som har störst vikt i MF-portföljerna Kvartal, Årlig och 

Vartannat. Storbritannien och Frankrike har presterat sämre under den analyserade 

perioden. Dessa sektorer finns även bland de mest representerade i övriga länder där den 

totala avkastningen också varit negativ. I länder där en högre positiv total avkastning 

erhållits dominerar istället andra sektorer. I Danmark återfinns ett stort antal bolag inom 

sektorerna Pharm. & Biotech samt Healthcare Equip.Svs. I Österrike samt Irland står 

sektorerna Construct. & Material och Ind. Engineering för störst procent hos de bolag 

som inkluderats i portföljerna. Det finns således skillnader i vilka sektorer som står för 

störst andel av de inkluderade bolagen i portföljerna vid en jämförelse mellan de olika 

europeiska länderna. Huruvida MF-portföljerna tenderar att välja ut en viss typ av bransch 

eller om ett land har en överrepresentation i portföljerna kommer analyseras vidare.  
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6 Analys 

Baserat på de resultat som erhållits ställer vi oss frågande till varför investeringsstrategin 

Magic Formula inte lyckats generera en högre avkastning än S&P 500 på majoriteten av 

de undersökta marknaderna. Av de totalt 18 undersökta portföljerna lyckades endast fyra 

skapa överavkastning, varav ingen signifikant. Tre av de 18 portföljerna hade en 

signifikant lägre avkastning än jämförelseindex. Detta innebär att majoriteten av de 

resultat som analyserad som inte gick att säkerställa med statistisk grund, vilket bör tas i 

beaktning i denna analys. Huvudfokus i analysen kommer ligga på tidsperioden april 

2007 till april 2017 men det kommer även analyseras hur en exkludering av finanskrisen 

påverkat resultatet. Resultaten ger tydliga svar på studiens forskningsfrågor men behöver 

analyseras vidare för en djupare förklaring i enlighet med studiens syfte. 

 

6.1 Hur presterar Joel Greenblatts Magic Formula? 

Åsikterna om det är möjligt att tjäna pengar utöver marknadens avkastning genom att 

följa investeringsstrategier går isär. De som anser att detta inte är möjligt tillhör skolan 

om en effektiv marknad som bygger på den effektiva marknadshypotesen. Enligt Fama 

(1970) grundas EMH på flertalet underliggande antaganden, där det centrala är att alla 

tillgångar är korrekt prissatta. Således är det inte möjligt att skapa något värde genom att 

analysera aktier och köpa dessa då det endast medför ökade transaktionskostnader. I 

motsatts till EMH finns det ett flertal praktiker och forskare som funnit bevis på att det är 

möjligt att skapa överavkastning genom att följa olika strategier. Damodarans (2012) 

tolkning av en effektiv marknad ger utrymme för detta då han anser att marknaden endast 

tidvis är effektiv och däremellan avviker från det sanna värdet.   

 

Några av de mest tillämpade strategierna kretsar kring värdeinvestering där man utgår 

ifrån att det finns ett underliggande värde i aktierna, som tidvis avviker från 

marknadsvärdet. På så sätt går det att köpa undervärderade bolag och åtnjuta den av 

Graham myntade termen, säkerhetsmarginal i sina investeringar. Värdeinvestering går att 

bedriva på flertalet sätt där bolagsvärden kan skattas genom beräkning av framtida 

förväntade fria kassaflöden alternativt ställa bolag i relation till varandra och på så sätt 

finna undervärderade bolag. Till det senare hör Greenblatts (2010) MF, som bygger på en 

relativt simpel procedur för att finna dessa bolag. Resultaten från MF, både enligt 
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Greenblatt (2010) och i tidigare studier, har varit överväldigande positiva och pekar på 

att det är möjligt att skapa överavkastning (Fred & Mossenberg, 2015; Gustafsson & 

Selling, 2014; Håkansson & Kvarnmark, 2016; Montier & Lancetti, 2006). Haugen och 

Bakers (1996) forskning är i linje med detta då han bevisat att det är möjligt att erhålla 

överavkastning genom att välja ut bolag utifrån företagsspecifika nyckeltal. Resultatet i 

denna studie tyder dock på motsatsen då 14 av de 18 portföljerna har resulterat i sämre 

avkastning än vad som skulle erhållas i en placering i det breda S&P 500 indexet.  

 

Det är tydligt vid analys av resultaten att finanskrisen har en stor påverkan på 

portföljutvecklingen och att portföljerna från de låga nivåerna i finanskrisen, inte 

återhämtar sig. Detta ses på den totala avkastningen som blir betydligt bättre när åren 

2007 till 2009 exkluderas från urvalsperioden. Genom att endast exkludera dessa två år 

erhålls 8 positiva och signifikanta alfavärden, vilket kan jämföras med den ursprungliga 

urvalsperioden där inga positiva alfavärden erhölls. Resultaten visar även att MF är starkt 

beroende av tidsperiod och att den inte är lämplig att använda i lågkonjunkturer. Detta 

strider mot Greenblatts (2010) egna undersökning där han konstaterar att MF fungerar 

bättre vid kriser än vad en indexplacering gör. Dock testar inte Greenblatt MF under 

finanskrisen 2007–2009. Det strider även mot Fred och Mossenbergs (2015) studie som 

fann att MF presterade bättre under finanskrisen. Den svaga prestationen under 

finanskrisen bedöms beror på flertalet anledningar, vilka analyseras närmare i följande 

delar av analysen. En av de mest framstående av dessa är dock att MF tenderar att välja 

ut bolag ur enskilda branscher, vilket skapar högre risk i portföljerna. Därför indikerar 

Greenblatts (2010) motstridiga fynd gällande finanskriser snarare att dessa kan te sig 

olika, då vissa branscher kan prestera sämre i vissa finanskriser och klara sig bättre i 

andra.  

 

Bortsett från den svaga prestationen i MF-portföljerna under finanskrisen, presterar MF 

betydligt bättre de efterföljande åren. Denna utveckling är dock naturlig då i princip hela 

marknaden upplever en fas av återhämtning efter tider av kraftigt pressade aktiekurser. 

Trots detta fortsätter MF-portföljerna underprestera gentemot S&P 500, vilket ifrågasätter 

hur magisk MF faktiskt är. Med bakgrund av våra resultat går det att argumentera i likhet 

med den kritik Greenblatt själv väljer att lyfta, om att MF är ett resultat av data mining. 

Om så skulle vara fallet har Greenblatt testat olika kombinationer av nyckeltal bakåt i 
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tiden och valt ut dem som ger den högsta avkastningen. En sådan metodik säger dock 

inget om hur MF skulle prestera framgent, utan beror enbart på att dessa nyckeltal har 

lyckats välja ut vinnare historiskt. Med tanke på våra resultat är det fullt möjligt att MF 

skulle vara ett resultat av data mining. Väger man in andra studier som påvisat 

överavkastning i perioder efter Greenblatts undersökning, mildras dock den risken 

(Blackburn & Cakici, 2017; Fred & Mossenberg, 2015; Gustafsson & Selling, 2014; 

Håkansson & Kvarnmark, 2016; Montier & Lancetti, 2006). Det kan istället vara så att 

MF fungerar sämre idag när formeln är allmänt känd då det är tänkbart att ett större antal 

investerar följer denna strategi. Detta innebär att efterfrågan på aktier som är attraktiva 

enligt MF har ökat och prissätts således högre, vilket sänker den förväntade avkastningen.  

Fred och Mossenbergs (2015) studie stödjer detta resonemang då de fann att MF 

tenderade att prestera sämre med tiden. 

 

Vidare var en del av studien att analysera eventuella skillnader i MFs prestation på de 15 

inkluderade europeiska marknaderna. Trots MF-portföljernas sämre prestation på den 

totala europeiska marknaden lyckas MF generera en hög avkastning på vissa individuella 

marknader. Länder där MF presterat väl är Belgien, Danmark, Irland och Österrike. 

Anledningen till att dessa länder presterar bättre analyseras vidare under 6.1.2 Geografisk 

analys. Storbritannien är det land där MF presterat sämst, vilket även kan ses i bilaga 1, 

där dess årliga medelavkastning är signifikant sämre än majoriteten av de övriga länderna 

samt S&P 500. I perioden efter finanskrisen är det istället Tyskland som presterar sämre 

än majoriteten av de undersökta länderna. Huruvida respektive lands årliga 

medelavkastning är signifikant särskild från övriga länders, ses i bilaga 1 för 

urvalsperiden med finanskrisen och bilaga 2 för perioden där finanskrisen exkluderats. 

Trots att den årliga medelavkastningen bland de länder där MF presterat bäst inte går att 

statistiskt säkerställa i relation till samtliga övriga länder, går det ändock att påstå att MF 

i Belgien, Danmark, Irland och Österrike har genererat en hög avkastning. Tillsammans 

med Storbritannien har även Portugal, Spanien och Schweiz underpresterat, sett till både 

årlig medelavkastning och total avkastning. På dessa marknader tycks 

investeringsstrategin MF misslyckas och underprestera samt vara ett dåligt alternativ för 

investerarna. För övriga länder har MF presterat sämre än S&P 500 men inte i lika stor 

utsträckning som hos de länder där MF kraftigt underpresterat index.  
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Utifrån de resultat som erhållits är det svårt att dra slutsatser om marknadens effektivitet 

och om portföljernas svaga prestation beror på felprissättningar på marknaden, alternativt 

om avkastningen går att förklara utifrån ett EMH-perspektiv. Det finns flera troliga 

anledningar till varför 14 av de 18 MF-portföljerna underpresterar jämfört med S&P 500. 

Några av dessa anledningar är relaterade till den effektiva marknadshypotesen och 

indikerar att resultaten ligger i linje med att marknaden skulle vara effektiv. Andra troliga 

anledningar till portföljernas utveckling är istället kopplade till beteendeekonomi och ger 

indikationer om att anomalier på marknaden spelar in i MFs avkastning. Hur MF-

portföljen förhåller sig till EMH och anomalier analyseras vidare under 6.2 Magic 

Formula och den effektiva marknadshypotesen. Detta blir tydligt i testen av olika 

ombalanseringsperioder då risken i bolagen som MF väljer ut inte bör skilja sig nämnvärt 

beroende på hur ofta ombalanseringar görs. 

 

6.1.1 Branschanalys 

Greenblatts (2010) MF baseras på de två nyckeltalen EY och ROCE som tillsammans ska 

finna bra bolag till ett bra pris. Vid granskning av branschindelningen i portföljerna kan 

det identifieras att MF tenderar att favorisera särskilda branscher och till följd även länder. 

Branscherna påverkas i olika utsträckning av nyckeltalen i MF, vilket också påverkar dess 

över- samt underrepresentation i portföljerna. Att rankingsystemet i MF tenderar att ge 

en skev branschfördelning är i sig en kritik mot investeringsstrategin. Nedan kommer de 

över- samt underrepresenterade branscherna att analyseras och kopplas till det nyckeltal 

i MF som ger branschen en fördelaktig position i rankingsystemet. 

  

Vid en analys av bolagssammansättningen i portföljerna tenderar MF att favorisera bolag 

ur enskilda branscher. I samtliga av de tre MF-portföljer som baserats på den totala 

europeiska marknaden, är branscherna Media, Support Services och Software & Comp. 

Svs. överrepresenterade. Detta beror till stor del på att kapitalstrukturen hos bolagen i 

dessa branscher består av en låg andel fasta tillgångar. Den låga andelen fasta tillgångar 

i dessa bolag möjliggör en hög avkastning i förhållande till bolagens värdeskapande 

tillgångar och erhåller således en attraktiv rankingposition enligt MFs nyckeltal ROCE. 

Tillsammans utgör bolag ur dessa tre branscher cirka 37 procent av portföljernas totala 

värde och leder till att den osystematiska risken ökar, då aktier i samma branscher tenderar 

att korrelera med varandra (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Detta kan ses på den låga 
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korrelationen mellan portföljernas utveckling och jämförelseindex, vilket bedöms vara 

hänförligt branschöverrepresentationen. Vidare tros överrepresentationen av bolag inom 

Media och Support services, som till stor del består av konsultbolag, delvis förklarar 

varför MF underpresterar i finanskrisen. I tider av lågkonjunktur är det osäkrare för 

konsultbaserade företag då företagen som anlitat konsulterna lättare kan avsluta den 

konsultbaserade anställningen, jämfört med de ordinarie anställda. Detta gör att 

konsultbolag blir extra konjunkturkänsliga och då de är beroende av immateriella 

tillgångar i form av varumärken och personal, gör att de blir attraktiva ur ett perspektiv 

som fokuserar på sysselsatt kapital.  

  

Vi har även noterat att MF tenderar att välja bort vissa branscher, vilket syns i dess 

underrepresentation i MF-portföljerna, jämfört med i det totala urvalet. Detta visualiseras 

då bolag inom sektorerna Ind. Engineering, Food Producers, Pharm. & Biotech och 

Healthcare Equip. Svs, är underrepresenterade. Ind. Engineering och Food Producers är 

två branscher som, till skillnad från de överrepresenterade branscherna, karaktäriseras av 

en hög andel fasta tillgångar. Deras kapitalstruktur gör således att de missgynnas då de 

inte kan generera samma ROCE som bolag med betydligt mindre sysselsatt kapital. 

Diverse leasinglösningar har blivit mer förekommande och påverkar dessa branscher då 

de har möjlighet att leasa tillgångar istället för att anskaffa dem på traditionellt vis. En 

leasad tillgång är möjlig att utelämna ur balansräkningens tillgångssida men det utgås 

ifrån att de fasta tillgångarna tas upp i bolagets redovisning och påverkar således det 

sysselsatta kapitalet. Resultatet blir att bolag inom dessa branscher rankas långt ner i MFs 

rankingsystem och får således svårare att bli representerade i den slutgiltiga portföljen. 

Branscherna Pharm. & Biotech, Healthcare Equip. Svs. missgynnas snarare av EY än 

ROCE i samband med rankingen. Dessa två branscher består till största del av 

läkemedelsbolag som kännetecknas av en hög potentiell tillväxt. Hos bolag med en 

potentiellt hög tillväxt finns en implicit tillväxtförväntning prissatt i det nuvarande 

aktiepriset. Ett högre pris per aktie leder till ett högre EV, vilket gör att bolag ur denna 

bransch får en sämre rankingposition när bolagets EBIT sätts i relation till EV.  
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6.1.2 Geografisk analys 

Baserat på analysen av branschfördelningen inom MF-portföljerna finner vi det av vidare 

intresse att analysera den geografiska diversifieringen i portföljerna. Här analyseras de 

tre portföljer baserade på den totala europeiska marknaden, då de inkluderar 15 

europeiska länder. På grund av att MF tenderar att välja ut bolag inom branscherna Media, 

Support Services och Software & Comp. Svs, blir även länder med relativt många bolag 

ur dessa branscher överrepresenterade. Två länder där dessa tre sektorer är de 

dominerande är Storbritannien och Frankrike, vilket resulterade i att de även är de två 

mest överrepresenterade länderna i MF-portföljerna, i förhållande till hur många bolag 

länderna har representerade i det totala urvalet. Storbritannien har mest bolag inom 

branschen Support Services och i Frankrike dominerar istället Software & Comp. Svs. 

Media är en stor bransch inom båda länderna. Bland de mest underrepresenterade 

länderna finns Tyskland, Schweiz och Finland. Bland dessa tre länder är branschen Ind. 

Engineering den största, vilken även är den mest underrepresenterade sektorn. Övriga 

större sektorer i dessa länder är Food Producers och Construct. & Material, vilka också 

är verksamhetsområden som använder en högre andel fasta tillgångar jämfört med till 

exempel Media och Support Services. Att vissa länder blivit över- eller 

underrepresenterade i MF-portföljerna på den europeiska marknaden på aggregerad nivå 

är hänförlig att MF tenderar att favorisera vissa sektorer framför andra.  

 

Trots att de tre MF-portföljerna på den totala europeiska marknaden inte lyckats generera 

en överavkastning gentemot S&P 500 har MF varit gynnsam i specifika länder. De länder 

där MF lyckats generera en överavkastning är Belgien, Danmark, Irland och Österrike. 

Här dominerar andra branscher jämfört med de länder där MF inte presterat och 

branscherna Ind. Engineering och Food Producers är vanligt förekommande i samtliga 

fyra länder. Danmark särskiljer sig lite från övriga länder i urvalet då det förekommer ett 

flertal bolag inom läkemedelssektorn i landet. I Danmark är branscherna Pharm. & 

Biotech samt Healthcare Equip. Svs, de största. Då samma rankingsystem tillämpats på 

samtliga europeiska marknaden blir det tydligt att MF presterat bättre i de länder som har 

de mest underrepresenterade branscherna som dominerande branscher i sitt lands urval. 

Då de sektorer som MF tenderar att favorisera även presterat sämre under till exempel 

finanskrisen, bidrar och förklarar i stor utsträckning varför MF-portföljerna presterat 

sämre än S&P 500 under den analyserade perioden. Att de fyra länder som haft en hög 
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avkastning under den analyserade perioden domineras av branscher som MF tenderar att 

välja bort, till fördel för andra branscher, gör att deras representation i MF-portföljerna 

över hela den europeiska marknaden blir låg. Vidare är dessa länder små relativt 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland, vilket är en naturlig förklaring till att de utgör en 

minoritet i den slutgiltiga portföljen. 

 

Att vissa länder blivit över- eller underrepresenterade i MF-portföljerna på den 

europeiska marknaden på aggregerad nivå, anses främst bero på att MF tenderar att 

favorisera vissa sektorer framför andra. Det blir således branscherna som är styrande men 

detta påverkar även den geografiska fördelningen i portföljen. Att Storbritannien och 

Frankrike tillsammans utgjorde mer än 50 procent av det totala portföljvärdet i MF-

portföljerna resulterar i att politiska risker får en betydande påverkan på portföljernas 

utveckling. Den politiska risken visualiseras tydligt vid Storbritanniens utträde ur EU, 

som medförde stor osäkerhet på den finansiella marknaden och inte minst för bolag i 

Storbritannien. Osäkerheter kring framtida handelsavtal för brittiska bolag samt det 

politiska styret i Storbritannien har även medfört en kraftigt deprecierad EURO/GBP-

kurs. Från början av undersökningsperioden den första april 2007 har Pundet sjunkit med 

25 procent gentemot Euron fram till portföljavvecklingen. Då runt 28 procent av 

portföljerna varit placerade i tillgångar prissatta i det brittiska pundet har portföljerna 

upplevt relativt stora valutaeffekter. Detta har skett i samband med omräkningen av alla 

aktiekurser, för att erhålla ett resultat i en och samma valuta (Euro). 

 

6.1.3 Avkastning och risk i Magic Formula 

Trots att samtliga länder hade en högre risk i sin MF-portfölj, jämfört med S&P 500, har 

ett antal länder ett positivt alfa. Detta innebär enligt CAPM att portföljerna trots den högre 

risken, har lyckats generera en riskjusterad överavkastning. Vi ställer oss dock kritiska 

till detta då det genomgående varit låg förklaringsgrad i regressionerna som medför 

eventuellt missvisande alfavärden. Då ett flertal alfavärden är signifikanta anses det ändå 

finnas ett värde av att analysera detta, men gör det med beaktning till ovanstående 

resonemang. Om finanskrisen tas med i urvalet har sju av 15 länder ett positivt alfa, dock 

är inget signifikant och går således inte att statistiskt fastställa. Bland de åtta negativa 

alfavärdena går det att statistiskt fastställa att tre portföljer presterar sämre än S&P 500, 

sett till riskjusterade avkastning. Bland de tre signifikanta negativa alfavärdena återfinns 
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MF-portfölj Kvartal och MF-portfölj Årlig, vilket är ytterligare ett bevis på dess 

underprestation och att MF inte fungerar på den totala europeiska marknaden. Hur de bra 

samt dåliga länderna har presterat analyserades ovan under 6.1.2 Geografisk analys. 

 

När finanskrisen istället exkluderas ur urvalsperioden och perioden april 2009 till april 

2017 analyseras har 12 av 15 länder ett positivt alfavärde, varav åtta av dessa alfavärden 

är signifikanta. Två av de tre MF-portföljer som analyserat över den aggregerade 

europeiska marknaden hade ett positivt alfavärde när finanskrisen exkluderades ur 

urvalet, dock icke-signifikanta. Av de åtta länder vars alfavärde var positivt under 

perioden april 2007 till april 2017 är samtliga alfavärden positiva när finanskrisen 

exkluderas. Ytterligare fyra länder får positiva alfavärden, vilka var negativa när 

finanskrisen inkluderades i urvalsperioden. Genom att endast exkludera två år från 

urvalsperioden får samtliga tre MF-portföljer på den totala europeiska marknaden ett 

positivt alfavärde. Dessa tre portföljer hade samtliga negativa alfavärden när finanskrisen 

inkluderades och detta är ytterligare ett tecken på att MF är en investeringsstrategi som 

inte lyckas prestera i tider av finansiell oro. Då portföljerna kännetecknas av en högre risk 

än jämförelseindex, vilket kan kopplas an med att volatiliteten i samtliga portföljer är 

högre under den analyserade perioden samt under 129 av de 150 analyserade åren. Den 

högre volatiliteten innebär att aktiekursen kommer svänga mer än index, vilket är en 

förklaring till de stora nedgångarna som inträffade i samband med finanskrisen. Den 

högre volatiliteten gör således att portföljerna går ner mer än S&P 500, som också hade 

negativ avkastning under finanskrisen. Att volatiliteten är högre i portföljerna baseras på 

en sämre bransch- samt geografisk diversifiering än jämförelseindex.  

 

6.2 Magic Formula och den effektiva marknadshypotesen 

Baserat på analysen av branschfördelningen och den geografiska fördelningen i MF-

portföljerna leds analysen vidare mot den riskexponering portföljerna får, baserat på dess 

diversifiering. Då det är främst tre sektorer som dominerar i MF-portföljerna leder det till 

en sämre diversifiering samt till en högre osystematisk risk. Aktier i samma bransch 

tenderar att korrelera med varandra, något som gör att portföljen blir mer exponerad mot 

branschspecifika risker (Bodie, Kane & Marcus, 2014). Enligt Sharpe (1964) är all 

osystematisk risk möjlig att diversifiera bort, vilket inte bedömdes ske i MF-portföljerna 

på grund av överrepresentationen av vissa branscher. Den höga risken i portföljerna blir 
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tydlig i finanskrisen, då alla portföljer presterar betydligt sämre än jämförelseindex och 

har sedan svårt att återhämta sig. Utifrån den effektiva marknadshypotesen ska tillgångar 

med hög risk kompenseras med en motsvarande hög riskpremie, för att investerare ska 

vara villiga att bära dessa. Riskpremien som marknaden skapar sätts dock utifrån hur en 

enskild tillgång påverkar risken i den totala marknadsportföljen (ibid.). Då det finns en 

branschöverrepresentation i portföljerna bidrar därför aktier i dessa branscher med mera 

risk, på grund av korrelation, än vad marknaden kompenserar för. Detta leder till att 

riskpremierna i många fall varit för små i förhållande till tillgångarnas påverkan på risken 

i MF-portföljerna. Då MF inte tar någon hänsyn till korrelation vid 

bolagssammansättningen utgörs därför portföljerna av hög osystematisk risk, som inte 

kompenseras för. På grund av detta skulle en större diversifiering varit önskvärt och skulle 

kunna leda till både högre avkastning och lägre risk.  

 

Även fast majoriteten av portföljerna har underpresterat har fortfarande resultaten varit 

av blandad karaktär, där vissa presterat bättre än S&P 500 och vissa sämre. Detta, i 

kombination med att ingen av portföljerna kunnat påvisa signifikant överavkastning tyder 

det på att avkastningen har följt en Random Walk. Resultaten stödjer även Famas (1970) 

strikta definition av EMH att det inte är möjligt att skapa överavkastning genom att göra 

analyser då all information redan är inkorporerat i aktiepriset. I det här fallet innebär det 

således att det inte är möjligt att utifrån MFs två nyckeltal kunna finna avvikelser från 

den de underliggande värdet då marknaden redan har korrigerat för detta. Att fyra av de 

18 portföljerna har lyckats prestera bättre än S&P 500 bör inte ses som något avsteg från 

Random Walk då vissa portföljer statiskt sätt kommer att överprestera marknaden 

(Malkiel, 1999). Enligt Damodaran (2012) skulle portföljutveckling, som följer en 

Random Walk, kunna bero på den storleksavgränsningen som gjorts inom ramen för 

denna studie. Det har endast inkluderats bolag med ett marknadsvärde om minst 100 

miljoner euro och dessa bolag har betydligt fler institutionella investerare och analytiker 

som övervakar dem, jämfört med vad mindre bolag tenderar att ha. Damodaran (2012) 

argumenterar för att ju fler analyser som görs av professionella aktörer, ju närmre det 

sanna värdet kommer aktierna att handlas till något som gör att storbolagslistor generellt 

sätt är mer effektiva än småbolagslistor.  
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Greenblatt (2010) konstaterade att MF inte alltid slår marknaden under enskilda år men 

att den över en viss tidsperiod kommer att göra det. Till skillnad från Greenblatt erhåller 

denna studie det motsatta, där MF underpresterar under en majoritet av åren och lyckas 

endast prestera bättre under ett fåtal. Om marknaden är effektiv som Fama (1970) 

argumenterade för, hade man tjänat på en Buy-and-Hold-strategi då det inte är möjligt att 

hitta undervärderade företag. Den främsta anledningen till detta resonemang är att en 

högre omsättning av aktier endast medför transaktionskostnader som sänker den totala 

avkastningen. Enligt resultaten i denna studie hade det varit klart fördelaktigt att använda 

en Buy-and-Hold- strategi istället för att implementera en MF-strategi. Detta trots att inga 

transaktionskostnader har tagits i beaktning i samband ombalanseringarna. Hade detta 

gjorts skulle resultaten försämrats ytterligare, om än marginellt. Detta står i kontrast till 

bland annat Grahams (2006) värdeinvesteringsstrategi som bygger på möjligheten att 

finna undervärderade bolag, och på så sätt skapa en säkerhetsmarginal i investeringarna. 

Då det endast testats en värdeinvesteringsstrategi inom ramen för denna studie, är det 

svårt att dra slutsatser om en Buy-and-Hold-strategi verkligen hade varit mest fördelaktig 

att tillämpa. Med värdeinvesteringsförespråkare som Buffet och Graham med flera som 

under långa perioder lyckats överavkasta marknaden, indikerar detta snarare brister hos 

MF som strategi än värdeinvesteringsstrategier överlag. 

 

6.2.1 Anomalier som förklaring till resultatet 

I kontrast till förklaringar i linje med EMH gällande MF-portföljernas utveckling, är det 

inte otänkbart att de svaga prestationerna istället är härledda av anomalier på marknaden. 

Då investerare inte alltid är rationella som EMH förutsätter, skapas återkommande 

mönster på aktiemarknaden, vilket skulle kunna ha gett en negativ påverkan på 

avkastningen i MF-portföljerna (Graham, 2006; Shefrin, 2005). Vid test av att skapa 

portföljer som köper aktier som presterat starkt under de senaste sex månaderna och 

blanka de som presterat svagt under samma period, fann Jegadeesh och Titman (1993) 

momentumeffekten. Momentumeffekten innebär att aktier tenderar att fortsätta sin 

utveckling upp till ett år, i samma riktning som dem utvecklats under de initiala sex 

månaderna. En effekt som enligt Schiereck, De Bondt och Weber (1999) beror på en 

överreaktion. Shefrin (2005) beskriver överreaktion som ett resultat av investerares 

övertro på sig själva och utgörs av den för stora procentuella kursreaktion härlett av 

investerarnas övertro. Givet MFs konstruktion som ämnar hitta bra bolag till bra pris, är 
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det rimligt att bolag vars aktier presterat svagt blir attraktiva i MF-rankingen. Dessa aktier 

skulle då kunna befinna sig i en fas av negativt momentum och fortsätter därför att gå ner 

efter det att dem inkluderats i MF-portföljerna.  

 

På sikt leder det negativa momentumet till att bolagen blir undervärderade och marknaden 

påbörjar sin korrigering av prissättningen, känt som Long-term reversal-effekten (De 

Bondt & Thaler, 1985). Detta sker då negativ information kring bolagen övertolkas och 

leder till för lågt ställda förväntningar inför rapporter, som sedan överträffas av bolagen. 

Denna process tar dock tid och kräver långa innehavsperioder för att nyttjas. MF som 

bygger på att hålla aktier under endast ett år skulle därför gå miste om denna effekt och 

skulle därför endast erhålla den negativa utvecklingen i nedgångsfasen. Skulle 

portföljerna utgöras av bolag som befinner sig i negativt momentum innebär det att MF 

inte lyckas plocka upp dem när de är som lägst värderade. Med tanke på storleken på 

urvalet borde det finnas andra aktier som redan passerat fasen av negativt momentum och 

därför vara mer undervärderade. Orsaken till detta kan vara att MF inte enbart ämnar finna 

bolag som är billiga, utan som även är bra i den bemärkelsen att intjäningsförmågan ska 

vara god (ROCE). Bra bolag enligt MF skulle därför kunna vara bolag som haft en god 

avkastning på investerat kapital under föregående år, men som utgörs av prognoser om 

sänkt lönsamhet framgent. På grund av detta justerar marknaden ner priserna på dessa 

bolag och föregående års ROCE får inte någon större påverkan på aktieutvecklingen. Vid 

denna tidpunkt anser MF att bolagen är attraktiva då dem är billiga i förhållande till 

föregående års intjäningsförmåga. Dessa aktier har då påbörjat sin resa neråt när de 

plockas upp i MF-portföljerna för tidigt och fortsätter således underprestera. Denna 

problematik uppstår då MF endast använder sig av tillbakablickande nyckeltal, som inte 

nödvändigtvis är optimalt för att skatta framtida utveckling. 

  

Detta indikerar att det kanske hade varit bättre att lägga större vikt vid det värderande 

nyckeltalet, EY, än det som mäter bolagens avkastning på investerat kapital ROCE. 

Denna tolkning ligger även i linje med Fred och Mossenbergs (2015) forskning som visat 

att portföljer sammansatta utifrån endast EY genererar högre avkastning än de som satts 

samman utifrån ROCE. Problematiken med branschöverrepresentationen hade också 

mildrats av detta då det är ROCE som favoriserar vissa typer av branscher baserat på dess 

kapitalstruktur. 



82 

 

6.3 Vilken ombalanseringsfrekvens är den optimala? 

Enligt teorin bakom värdeinvesteringar tar det tid för en felvärderad aktie att konvergera 

med sitt sanna värde. Det är dock inte definierat hur lång denna period är, något som 

öppnar upp för att undersöka olika ombalanseringstider och dess effekt på MFs prestation. 

Greenblatt (2010) har ursprungligen valt att sätta ombalanseringstiden till ett år utan att 

argumentera för anledningen till detta. Graham (2006) ses av många som grundaren till 

värdeinvesteringar och argumenterar istället för att korrigeringen av aktiernas prissättning 

sker på lång sikt, vilket öppnar upp för en längre tid mellan ombalanseringarna. Enligt 

EMH bör valet av ombalanseringstid inte påverka den slutgiltiga avkastningen, då 

marknaden är effektiv och prissätter sina tillgångar därefter. Dock finns det identifierade 

anomalier som kan ses som en kritik mot EMH. Graham (2006) och De Bondt och Thalers 

(1985) Long-term reversal talar för att det vore fördelaktigt för aktierna i MF-portföljerna 

att få längre tid på sig att konvergera med sitt sanna värde. Momentumeffekten och Short-

term reversal å andra sidan talar för en mer frekvent ombalansering för att fånga upp 

kortsiktiga aktiekursrörelser i portföljerna. Därför var det av intresse att studera hur 

eventuella anomalier kan komma att påverka vad som är en optimal 

ombalanseringsfrekvens för MF.  

  

Ingen av de tre MF-portföljerna på den totala europeiska marknaden presterade bättre än 

jämförelseindex, sett till årlig medelavkastning eller total avkastning. Därför kommer 

skillnaden sinsemellan portföljerna att analyseras, oberoende av jämförelseindex 

prestation, när den mest fördelaktiga ombalanseringstiden ska tas fram. Det går att 

identifiera skillnader mellan de tre olika portföljernas prestation, där portföljen med 

ombalanseringar vartannat år har presterat signifikant bättre än övriga portföljer, sett till 

den årliga medelavkastningen, vilket kan ses i bilaga 1 och bilaga 2. Prestationen är 

signifikant bättre oavsett om finanskrisen inkluderas eller exkluderas ur den analyserade 

perioden. Detta går i linje med Grahams (2006) idé om att korrigeringen sker på längre 

sikt än ett år, vilket har varit fördelaktigt för MF-portföljen. Den anomali som enligt våra 

resultat bör vara den mest inflytelserika i MF-portföljens prestation är Long-term 

reversal. Då MF lyckas fånga upp bra bolag vars aktie presterat sämre under den tidigare 

perioden, korrigeras prissättningen av denna aktie under innehavsperioden, något som 

leder till en högre avkastning. Både De Bondt och Thaler (1985) och Graham (2006) 

argumenterar för en längre tid mellan ombalanseringarna då det tar längre tid för aktierna 
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i portföljen att konvergera med sitt sanna värde. Effekten av Long-term reversal öppnar 

även upp för ännu längre intervall mellan ombalanseringarna, något som denna studie 

inte har analyserat.  

 

MF-portfölj Kvartal har presterat sämre än de övriga portföljerna, något som inte 

förutspåddes på förhand. Resultatet i vår studie står i kontrast med tidigare studier (Fred 

& Mossenberg, 2015) som istället fann att vikten av aktuell information var större. Deras 

studie tyder på att MF ska vara momentumstyrd där även vikten av aktuell information 

överväger en längre innehavsperiod. Varför resultaten i studierna skiljer sig åt är 

svåranalyserat och en enskild förklaring till detta har inte identifierats. Att helt utesluta 

momentumeffektens påverkan på MF-portföljen endast vore en inte helt korrekt, dock 

pekar studiens resultat snarare på att de aktier som MF väljer ut befinner sig i ett negativt 

momentum. Då den kvartalsvisa portföljen väljer ut liknande bolag sett till MF-ranking, 

storlek och då den baserats på samma urval, bör ingen större skillnad i risknivå finnas 

mellan MF-portfölj Kvartal och de andra portföljerna. Den kvartalsvisa portföljen består 

även av samma bolag som MF-portfölj Årlig och MF-portfölj Vartannat under vissa 

perioder. Volatiliteten i MF-portfölj Kvartal är högre, även om skillnaden som föreligger 

är mindre. Då risknivån i portföljerna inte är av betydande skillnad blir det problematiskt 

att förklara underprestationen utifrån ett EMH-perspektiv. Om marknaden var effektiv 

och följde en Random Walk, där avkastning endast härleds av risk, borde resultaten inte 

skilja sig åt nämnvärt. Dock bör det framhävas att underprestationen i den kvartalsvisa 

portföljen kan vara ett resultat av slumpen då våra fynd strider mot tidigare forskning 

(Fred & Mossenberg, 2015), även om det föreligger signifikanta skillnader mellan 

portföljerna. Vidare bör inte investerares beteende vara särskilt föränderligt, därav bör 

anomalier vara relativt konstanta och även liknande på olika geografiska marknader som 

Schiereck, De Bondt och Webers (1999) studie indikerade.  

 

Eftersom det tar, baserat på resultaten i denna studie, längre tid för marknaden att 

korrigera prissättningen på bra bolag anses det att Greenblatts (2010) 

ombalanseringsperiod går att ifrågasätta. Resultatet ligger istället i linje med Grahams 

(2006) resonemang om att det tar längre tid än ett år för aktier att nå sitt sanna värde. 

Även De Bondt och Thalers (1985) Long-term reversal är en anomali som talar för en 

längre ombalanseringstid och påverkar således MF-portföljerna mer än övriga anomalier 
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som analyserat. Det bör framhävas att våra resultat endast ger en generell indikation på 

hur lång tid det tar för aktier att nå sitt sanna värde då det vore naivt att påstå att det skulle 

finnas en exakt tidsperiod. Vårt resonemang blir därför endast applicerbart i 

portföljsammanhang, då resultatet tyder på att marknaden, i snitt, behöver mer än ett år 

på sig att värdera de bolag som MFs rankingsystem väljer ut. Den optimala tidsperioden 

mellan ombalanseringarna påverkas troligtvis av, likt MFs prestation, valet av tidsperiod 

och studerad marknad.  
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7 Slutsats 

Studiens syfte var att analysera investeringsstrategin Magic Formula på den europeiska 

aktiemarknaden under perioden 2007-04-01 till 2017-04-01. Vid en tillämpning av Magic 

Formula på de 15 europeiska marknader som studerats genererade en portfölj baserat på 

investeringsstrategin en lägre avkastning i 11 av 15 länder, dock var endast en marknad 

signifikant lägre än jämförelseindex. Samtliga portföljer där investeringsstrategin 

tillämpades över den europeiska marknaden på aggregerad nivå erhölls en lägre total 

avkastning jämfört med index. Dessutom var två av tre portföljers avkastning signifikant 

lägre än jämförelseindex. Finanskrisen hade stor påverkan på resultaten och när denna 

tidsperiod exkluderades ur urvalet genererade endast 8 av 15 europeiska portföljer en 

lägre avkastning än marknaden, dock utan signifikans i resultaten. Detta resulterar i en 

slutsats om att MF inte presterar väl i tider av finansiell oro. 

 

Trots att MF underpresterat på majoriteten av marknaderna gick det att identifiera ett antal 

länder där investeringsstrategin var lyckosam, vilka var Belgien, Danmark, Irland och 

Österrike. Resultaten i studien tyder på att det inte går att generera en överavkastning vid 

en tillämpning av den studerade strategin på den europeiska marknaden på aggregerad 

nivå, något som styrker den effektiva marknadshypotesen. 

 

De tre portföljerna som testades på den europeiska marknaden på aggregerad nivå 

analyserades vilken ombalanseringsfrekvens som var optimal vid en tillämpning av 

Magic Formula. Resultatet tyder på att en mindre frekvent ombalansering av portföljen 

tenderar att generera en högre avkastning, jämfört med en portfölj där ombalanseringarna 

sker mer frekvent. Våra resultat antyder att en ombalansering vartannat år är att föredra, 

framför den ursprungliga årliga ombalanseringen. 
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7.1 Förslag på vidare studier  

Med bakgrund i vår studie och dess resultat finner vi det av intresse att studera MF under 

en längre tidsperiod, där olika ekonomiska klimat kan undersökas. Då studiens resultat 

visade att finanskrisen år 2007 till 2008 hade stor påverkan på MFs resultat vore det 

intressant att undersöka om ett liknande resultat erhålls vid en analys av kraschen i 

samband med It-bubblan eller den finansiella krisen 1992. En längre studie kan även 

undersöka perioder som kännetecknas av ett gott ekonomiskt klimat med längre 

högkonjunkturer. Genom en längre studie går det förhoppningsvis att få ytterligare bevis 

på hur MF presterar i olika ekonomiska klimat, då vår studie inte fann några signifikanta 

resultat som stöder detta.  

 

Baserat på resultatet i denna studie vore det intressant att analysera MF med än längre 

ombalanseringstider, då MF kan utnyttja Long term reversal-effekten ytterligare. För att 

genomföra en studie med större intervall mellan ombalanseringarna krävs en längre 

tidsperiod, då det ökar antalet ombalanseringar i den analyserade perioden. Detta kan 

klargöra om en ännu längre period mellan ombalanseringarna är att föredra framför den 

ombalanseringtid denna studie funnit optimal.  

 

I vår studie tenderar MF att välja ut vissa sektorer framför andra, något som också går att 

analysera vidare. Det vore därför intressant att fördjupa analysen rörande varför vissa 

branscher favoriseras av MF och den bakomliggande anledningen till detta. Det vore även 

intressant att analysera huruvida dessa branscher favoriseras på andra geografiska 

marknader och denna studie kan således tillämpas på andra marknader utanför den 

europeiska. 
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