
LIU-IEI-FIL-A--07/00174--SE

Är svenska aktiepriser trögrörliga?

En studie av tidsförskjutningar i prissättningen av värdepapper i samband
med kvartalsrapportering för Large Cap-bolag på Stockholmsbörsen

Ulf Pettersson & Magnus Zetterlund

Linköping

2007-06-07





Sammanfattning
Bakgrund

Richard J. Rendleman, Charles P. Jones & Henry A. Latané påvisade i en

studie år 1982 med hjälp av en regressionsmodell att tidsförskjutningar i

prissättningen av aktier existerat på den amerikanska marknaden vid kvar-

talsresultat som avvek från en trend. Det inspirerade oss att med samma

metod undersöka om liknande tidsförskjutningar även existerat på den

svenska marknaden.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att empiriskt studera om det existerat tidsför-

skjutna aktieprisjusteringar kvartalsvis, baserade på standardiserade oför-

väntade kvartalsresultat respektive standardiserade oförväntade kassaflöden,

på den svenska aktiemarknaden under åren 2004-2006. Om sådana tidsför-

skjutningar av prisbildning existerat avser vi även att diskutera dem utifrån

teorier om behavioral finance.

Genomförande

Med linjär regression estimeras EPS respektive kassaflöden utifrån historis-

ka data. Estimeringarnas avvikelse från rapporterade data jämförs sedan

med aktiekursutveckling för att se om samband föreligger mellan storleken

på avvikelserna och efterföljande tidsförskjutning.

Resultat

Under tidsperioden 2004-2006 påvisar vi tidsförskjutningar med standardi-

serade oförväntade kvartalsresultat men inte med standardiserade oförvänta-

de kassaflöden.

Nyckelord
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Abstract
Background

Richard J. Rendleman, Charles P. Jones & Henry A. Latané presented a

study in 1982 where they showed anomalies on the American stock ex-

change when using standardized unexpected earnings. Their result inspired

us to do a similar research on the Swedish stock exchange.

Purpose

The purpose of this study is to do an empirical study of the existence of

drifts in stock price adjustments, based on standardized unexpected earn-

ings and standardized unexpected cash-flows on the Swedish stock ex-

change during the years 2004-2006. If anomalies are discovered we intend

to discuss them in terms of behavioral finance.

Implementation

With a linear regression we estimate EPS respective cash-flow from histori-

cal data. The deviations from quarterly reported data are compared with the

development of stock-prices.

Conclusion

During the time period 2004-2006 we show that anomalies have existed

when standardized unexpected earnings are applied and that no anomalies

can be found with standardized unexpected cash-flows.

Keywords

SUE, SUC, tidsförskjutningar, behavioral finance

English title

Do Swedish stock prices drift?

Under title

A study of time shifts in pricing of financial assets when quarterly earnings

are announced at the Swedish stock market.





Förord

"I'd be a bum in the street with a tin cup if the markets were effi-
cient." (Warren Buffet)

Diskussionen kring den effektiva marknaden har pågått i över 30 år. Medan

den akademiska världen diskuterar graden av effektivitet finns det dem som

har försökt att utnyttja ineffektiviteter för att kunna betala av eventuella stu-

dieskulder (vi nämner inga namn). Informationsöverlägsna individer som

vet hur man kan utnyttja marknadsineffektivitet har ett övertag gentemot

andra investerare och kan tjäna pengar på detta (läs Warren) medan dem

som inte klarar av det (läs valfritt namn av författarna) snällt får titta på. Om

vi kan öka på läsarnas spargrisar med denna uppsats låter vi vara osagt, men

vi hoppas på intressant läsning då våra resultat förbryllat oss.

Vi vill tacka våra handledare Göran Hägg och Inger Asp för all vägledning

som betytt väldigt mycket. Ett tack även till våra opponentgrupper som put-

tat oss (stundtals bryskt) i rätt riktning. Vi vill även tacka Warren som med

sina ord har väckt en gnista hopp om att även vi en dag skulle kunna bli

skuldlösa.

Ett stort varmt tack riktas även till Tomas Hallenberg som förenklat vår da-

tabearbetning enormt.

Juni 2007

Magnus & Ulf
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1 Inledning
I följande kapitel beskrivs bakgrunden till valet av ämne och en diskussion

kring den bakomliggande problematiken förs. Sedan följer en presentation

av uppsatsens frågeställningar, syfte samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Lika länge som det har funnits värdepappershandel har det funnits vinnare

och förlorare på aktiemarknaden. En sak har de gemensamt, önskan att max-

imera vinsten av sina investeringar. För att uppfylla målet letar investerare

över- och undervärderade aktier. Felvärderade aktier är en förutsättning för

att placerare ska ha möjlighet att generera övervinster när marknaden juste-

rar felvärderade aktier.1 Aktiemarknaden har alltid varit informationsdriven

och för att tjäna pengar krävs tillgång till information. Då samtliga aktörer

på en utvecklad marknad har tillgång till samma information, borde alla som

agerar rationellt investera och agera på liknande sätt när ny information till-

kännagivs. All känd information är ”inbakad” och avspeglas i aktiepriset.

Detta gör att chansen för överavkastning elimineras redan när information

tillkännagivs.2

Detta tankesätt ligger till grund för den effektiva marknadshypotesen.

En effektiv marknad kan beskrivas som om det uppkommer möjligheter till

överavkastning eller arbitrage kommer marknaden ögonblickligen justera

för det och möjligheterna till övervinster eller arbitrage elimineras direkt3.

Kring denna hypotes har det tvistats åtskilliga gånger, dock gäller inte dis-

kussionen längre huruvida marknaden verkligen är effektiv eller inte utan

mer kring graden av effektivitet på olika marknader.4

Den största anledningen till att diskussionen ändrats är att det på

1980-talet växte fram en ny kunskap på området kallad behavioral finance.5

Flera forskare påvisade genom empirisk forskning att felprissättningar av

1 Claesson. (1987) s. 1
2 Fama. (1970)
3 Arbitrage är riskfri avkastning. Med överavkastning menas riskjusterad avkastning som
överstiger relevant index.
4 Thaler. (1999)
5 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 395
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finansiella tillgångar förekom. Studierna visade på att tidsförskjutningar i

prisbildningen kunde utnyttjas vid investeringar för att uppnå överavkast-

ning. Flera av dessa observationer förklarades av psykologiska faktorer och

antagandet om den rationelle individen ifrågasattes. Genom nya teorier som

tog avstamp i psykologi och beteendevetenskap såg forskarna beteenden hos

människor som påverkade rationaliteten vid investeringar och investerings-

beslut. År 1979 publicerade Kahneman & Tversky en banbrytande artikel på

området behavioral finance där de studerade beslutsfattande under risk.6

Med hjälp av kognitiva psykologiska teorier förklarade de hur en mängd

olika dokumenterade fenomen på aktiemarknaden, som ej borde uppstå vid

rationellt ekonomiskt handlande, faktiskt kunde uppstå. De fann att männi-

skans psyke och känslor hade större inverkan vid investeringar än rationella

beslut baserade på tillgänglig information, vilket stred mot tidigare forsk-

ning.

Richard J. Rendleman, Charles P. Jones & Henry A. Latané7 är några

av dem som undersökt huruvida tidsförskjutningar i prissättningen har exi-

sterat på den amerikanska marknaden. År 1982 presenterades en studie som

påvisade att övervinster genom tidsförskjutningar på oförutsedda kvartalsre-

sultat hade kunnat uppnås i USA under 1970-talet. De visade att aktiepriser

vid publiceringen av kvartalsrapporter inte justerades fullt ut, utan att detta

pågår successivt upp till 90 dagar efter rapporttillfället. Liknande undersök-

ningar har gjorts på området för att studera de tidsförskjutningar som upp-

kommer vid oförväntade kvartalsresultat och flera av dem pekar i samma

riktning.8

Med utgångspunkt i de samband som Rendleman, Jones & Latané

fann, skall vi med denna uppsats studera om motsvarande tidsförskjutningar

i prisjusteringen har existerat på den svenska marknaden under 2000-talet.

6 Kahneman & Tversky. (1979)
7 Rendleman, Jones & Latané (1982)
8 Se avsnitt 2.4 Studier om tidsförskjutningar i priser baserade på oförväntade kvartalsre-
sultat.
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1.2 Problemdiskussion

Tidsförskjutningar i priset bör inte existera om investerare analyserar given

information och agerar rationellt, för så fort förskjutningen blir känd bland

investerarna kommer marknaden agera med följden att förskjutningen rade-

ras ut. Ändå kunde Rendleman, Jones & Latané visa på att sådana tidsför-

skjutningar förekommit på den amerikanska marknaden under 1970-talet.

Aktiviteten på aktiemarknaden såg väldigt annorlunda ut på 1970-talet

mot vad den gör idag. Kurserna rapporterades en gång om dagen och syste-

men som fanns för handel var inte lika utvecklade och avancerade. Sedan

dess har transaktionskostnaderna sjunkit, tradingpositioner blivit kortsiktiga-

re och tekniken för att handla med finansiella instrument har utvecklats. Fler

aktörer har tillkommit och både volymerna i aktiehandeln samt antalet ana-

lytiker har ökat de senaste 30 åren.9 Nya former av institutionella investera-

re har tillkommit och på senare år har hedgefondsdindustrin vuxit explo-

sionsartat. Informationsspridningen har blivit snabbare och mer utbredd med

internets framväxt. Detta ställer större krav bolagen som måste uppfylla

regler om rapportering och genomlysning för att få finnas på marknaderna.

Marknaderna har således onekligen förändrats sedan 1970-talet.

Men hur ser då marknaderna ut idag? Har den ökade genomlysningen,

effektivare handeln och informationsflödet raderat de tidsförskjutningar som

Rendleman, Jones & Latané påvisade, eller har det gått motsatt riktning?

Med kurser som ändras hela tiden, beslut som skall tas på sekunder och ett

översvallande informationsflöde, har då den psykologiska aspekten i inve-

steringsbeslut blivit en allt viktigare faktor som påverkar kursrörelserna?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att empiriskt studera om det existerat tidsför-

skjutna aktieprisjusteringar kvartalsvis, baserade på standardiserade oför-

väntade kvartalsresultat respektive standardiserade oförväntade kassaflöden,

på den svenska aktiemarknaden under åren 2004-2006. Om sådana tidsför-

9 Omsättningen på NYSE har gått från 50 miljoner till 3 miljarder dollar per dag de senaste
30 åren. www.nyse.com
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skjutningar av prisbildning existerat avser vi även att diskutera dem utifrån

teorier om behavioral finance.

1.4 Frågeställning

Utifrån uppsatsens syfte avser vi att fokusera på följande frågor:

 Förekommer det tidsförskjutningar i prisjusteringen på den

svenska aktiemarknaden, baserat på oförutsedda vinster respek-

tive oförutsedda kassaflöden ur kvartalsrapporter?

 Hur skiljer sig eventuella tidsförskjutningar i aktiepriset, baserat

på kvartalsrapporter, mellan rapporterade oförutsedda vinster

gentemot rapporterade oförutsedda kassaflöden?

 Vilka eventuella övervinster skulle man kunna ha gjort baserade

på standardiserade oförväntade kvartalsresultat respektive stan-

dardiserade oförväntade kassaflöden på Stockholmsbörsen under

tidsperioden 2004-2006?

 Spelar riskjustering någon roll för förekomsten av eventuella

tidsförskjutningar?

1.5 Avgränsningar

Vi har begränsat undersökningen till tidsperioden 2004-2006.10 Urvalet av

bolag har inhämtats från Stockholmsbörsens svenska Large Cap-lista. Ingen

hänsyn till skatt- eller transaktionskostnader har tagits när överavkastning

beräknats. Det förutsätts att köp av aktier och blankningar kan genomföras

obehindrat.

1.6 Studiens genomförande

Vi kommer studera hur aktiekurser rör sig efter det att bolag kvartalsvis har

rapporterat vinst per aktie (eng. earnings per share, EPS) respektive kassa-

flöde. Med hjälp av en linjär regression estimeras EPS respektive kassaflö-

den som sedan jämförs med verkligt rapporterat EPS respektive kassaflöde.

Beroende på hur det rapporterade värdet avviker från det prognostiserade
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värdet delas motsvarande värdepapper för det kvartalet in i en av fem olika

kategorier. Ur dessa kategorier kommer ett stickprov utföras som bildar fem

stycken portföljer om tio värdepapper vardera. Portföljernas relativa utveck-

ling följs sedan gentemot index.

10 Se avsnitt 3.5.1 Val av bolag samt tidsperiod.
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2 Referensram
I följande kapitel redogör vi för teorier som förklarar prissättning på till-

gångar. Kapitlet behandlar den grundläggande effektiva marknadshypote-

sen samt teorier inom behavioral finance som ställs emot denna hypotes.

2.1 Den effektiva marknadshypotesen

Vid empiriska undersökningar om avvikelser eller anomalier på aktiemark-

naden ställs dessa ofta mot teorin om den effektiva marknadshypotesen. Te-

orin baseras på Maurice Kendalls upptäckt att aktiepriser inte följer några

givna mönster.11 I en undersökning fann han att aktiepriset är slumpmässigt

och lika gärna kan gå upp ena dagen, som ner nästföljande, oavsett hur tidi-

gare prisrörelser har sett ut. Kendall kallade detta för att aktiepriset följer en

random walk.12 Till en början tolkades detta som att marknaden var irratio-

nell och inte följde några rationella regler, men så småningom som att

marknaden var effektiv.13

Eugene Fama presenterade sin teori om den effektiva marknaden på

1960-talet. Baserat på att aktier rör sig slumpmässigt är framtida aktiepriser

inte förutsägbara. Aktiepriset drivs av nyhetsflöden som i sig är slumpmäs-

siga och således oförutsägbara. Fama menade att den random walk som

Kendall hittade var ett tecken på effektivitet. Historiska händelser och priser

har ingenting med framtida priser att göra. Den information som finns till-

gänglig idag, eller den osäkerhet om framtida information som finns till-

gänglig, speglar priset omedelbart. Då nyheter och priser inte kan förutspås

utan är slumpmässiga kan en investerare inte prestera bättre än någon annan,

vid samma risktagande, över tid.14

“A market in which prices always ”fully reflect” available in-

formation is called “efficient”.”

Fama. (1970) s. 383

11 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 357
12 Brealy, Myers & Allen. (2006) s. 333
13 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 357
14 Fama. (1970)
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Famas definition, att all tillgänglig information speglar priset som därför

förändras vid tillkännagivande av ny information, förutsätter att finans-

marknaden är fullständigt informationssymetrisk.15 De som argumenterar

för effektivitet idag menar dock att sådan informationssymmetri ej före-

kommer. Samtliga priser behöver ej ständigt vara korrekta. Värdet av en

aktie kan till exempel påverkas av en osäker framtid. Dessa avvikelser är

dock slumpmässiga och chansen att aktiens pris går upp är lika stor som att

dess värde går ner. På kort sikt är det därför möjligt att göra övervinster utan

att marknaden för den skull är ineffektiv. Detta går dock inte att tillskriva

investerarens skicklighet utan endast slumpen och är således inte möjligt att

upprätthålla långsiktigt.16

“Efficient market is one where the market price is an unbiased

estimate of the true value of the investment.”

Damodaran. (2002) s. 113

Glen Arnold argumenterar för att eftersom hälften av alla aktier på en effek-

tiv marknad kan förväntas gå bättre än marknadsportföljen, kommer flera

investerare, som inte har en bred och väldiversifierad portfölj (som följer

marknadsportföljen), ha chansen till en avkastning över genomsnittet. Där-

med kan det finnas investeringsstrategier som slår marknadsportföljen.17

2.1.1 Famas tre former av priseffektivitet

Fama definierade tre olika nivåer av effektivitet; svag, halvstark samt stark

form.

Den svaga formen av effektivitet antar att priset på en tillgång redan

speglar all information som kan hämtas från historiska data.18 Trendanalyser

blir meningslösa eftersom historiska aktiedata är tillgängliga för alla inve-

sterare till låga kostnader. Skulle pålitliga signaler kunna förutspå framtida

aktiepriser skulle alla investerare redan ha lärt sig att utnyttja dessa. Signa-

15 Fama. (1970)
16 Damodaran. (2002) s. 113
17 Arnold. (2005) s. 268
18 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 337
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lerna skulle därför innebära omedelbar prisjustering och tillfället att kunna

göra övervinster försvinner ögonblicket det uppstår.19

Den halvstarka formen av effektivitet speglar all tillgänglig offentlig

information och inte bara den historiska.20 Detta innebär information om allt

som rör företagen; från exempelvis fundamentala data, innehavda patent,

information om ledningsgruppen till prognoser och framtida scenarier. Om

all denna information finns tillgänglig på ett överkomligt sätt för allmänhe-

ten speglas detta i priset på tillgången.21 Om marknaden är halvstarkt effek-

tiv kommer priset att justeras ögonblickligen när ny publik information pre-

senteras, såsom kvartalsrapporter, uppköp, fusioner etc.22

Den starka formen av effektivitet innebär att all relevant information

om företaget speglar priset, även så kallad insiderinformation. På en sådan

marknad skulle inga överavkastningar kunna ske över tid.

2.2 Studier och teorier kring marknadseffektivitet

Flera praktiska studier har genomförts på området sedan Fama presenterade

sin teori. En del forskare har funnit bevis på att hypotesen får stöd medan

andra förkastat den. Richard Thaler sammanfattar undersökningarna med att

marknader ofta uppvisar ineffektivitet, men menar att dessa fenomen som

skulle motbevisa den effektiva marknadshypotesen inte är tillräckligt stora

för att flertalet investerare skulle kunna erhålla en högre avkastning än

marknaden i stort.23

Ofta har studier baserade på empiriska undersökningar sin utgångs-

punkt i att försöka påvisa överavkastning med metoder där materialet är

riskjusterat för att hamna på samma risknivå som marknaden. Påvisas över-

avkastning dras slutsatsen att marknaden inte är effektiv. I uppföljande stu-

dier med samma metoder har det dock inte varit ovanligt att resultatet blivit

annorlunda, där ingen överavkastning har kunnat påvisas. Samma slutsatser

som drogs i tidigare studier kan då inte dras. Thaler menar att detta är ett

19 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 361
20 Brealy, Myers & Allen. (2006) s. 337
21 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 361
22 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 337
23 Thaler. (1999)
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bevis för att marknaden är effektiv på lång sikt. Marknaden absorberar kun-

skap vilket gör att kända anomalier bli uddlösa på lång sikt.24 De anomali-

studier som genomfördes på slutet av 1970-talet och på 1980-talet har ifrå-

gasatts huruvida de verkligen var anomalier, eller om de var ett resultat av

data mining, det vill säga att man söker med ljus och ficklampa efter de data

man avser finna.25 Ett exempel var småbolagseffekten26 som upptäcktes i

början av 1980-talet. Sedan den första studien framlades försvann effekten i

senare studier i över ett decennium.27 Införandet av realistiska antaganden,

såsom transaktionskostnader, har fått flera studier som förkastar den effekti-

va marknadshypotesen att prestera sämre vid upprepning, vilket urholkat

deras värde som motbevis till marknadens effektivitet.28

Flera teoretiska resonemang har förts kring existensen om en effektiv

marknad. År 1980 presenterade Grossman & Stiglitz sin paradox som de

kunde visa matematiskt; Människor som anser sig inneha information har

ingen anledning att handla eftersom de antar att informationen redan är in-

bakad i priset. Om de inte handlar med utgångspunkt i denna information

kommer informationen aldrig att inkluderas i priset och marknaden blir inef-

fektiv.29

Liknande är Paulos paradox som antar att flertalet marknadsaktörer

måste tro att teorin om den effektiva marknaden är falsk för att den skall

kunna vara sann. Den som förespråkar den effektiva marknadshypotesen har

ingen anledning att kontinuerligt byta sitt aktieinnehav istället för att passivt

inneha aktier eftersom information antas vara återspeglad i aktiepriset. Om

ingen handlar kommer således aktiepriset inte justeras när ny information

tillhandahålls, vilket innebär att priset inte justeras effektivt. I jämvikt finns

tillräckligt med ineffektivitet för att skapa handel och söka efter ny informa-

tion. Detta ger utrymme för överavkastning.

24 Thaler. (1999)
25 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 381
26 Småbolagseffekten visade att bolag med lägre marknadsvärde hade högre avkastning än
bolag med högre marknadsvärde.
27 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 381
28 Thaler. (1999)
29 Grossman & Stiglitz. (1980)
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2.3 Tidsförskjutning i aktieprissättning

När ny information om en aktie tillkännagivs och skall återspeglas i aktie-

priset så sker det genom marknadsaktörernas agerande. Utbud och efterfrå-

gan matchas till ett jämviktspris på tillgången utefter den nya informationen.

Detta förfarande, som antas ske rationellt enligt den effektiva marknadshy-

potesen, styrs av val från investerarna och leder fram till ett nytt pris. Dessa

val måste ske efter att den nya informationen har processats av investerarna.

Genom att effektivisera processandet skulle man således kunna dra nytta av

aktieprissättningen som ännu inte återspeglar den kända informationen. Ef-

tersom samtliga investerare omöjligen kan processa samma information lika

snabbt finns det en timingeffekt som kan ge de investerare som ”hinner

först” ett försprång.30 Om investerarna reagerar rationellt skall den initiala

reaktionen på tillgångens pris bli till det som informationen teoretiskt impli-

cerar. Det skall således inte behövas någon korrektion i efterhand.31 Sådant

är dock inte alltid fallet i verkligheten, istället uppstår tidsförskjutningar i

prissättningen.

Figur 2.1 nedan visar tre möjliga scenarier för hur priset på en tillgång

justeras vid publiceringen av ny och för aktien positiv information. Den

effektiva marknadsreaktionen är den solida linjen. Här sker reaktionen ome-

delbart på den nya informationen, som tolkas lika av samtliga investerare

samtidigt, varpå priset bestäms direkt och ger en korrekt återspegling av vad

informationen innehöll. Den nedre streckade linjen innebär en fördröjd reak-

tion. Detta är den tid det tar för samtliga investerare att tolka och värdera ny

information. Antag exempelvis att samtliga investerare inte kan tillhanda-

hålla likvida medel tillräckligt snabbt eller att mäklare skall informera sina

kunder som i sin tur skall ta beslut huruvida de skall låta mäklaren köpa

aktien eller inte. Dessa fördröjningar får som följd att prissättningen sker

ineffektivt. Den tredje reaktionen är även den ineffektiv. Den positiva in-

formationen övertolkas och tillgången börjar handlas över det teoretiska

priset vilket förklaras av the bigger fool; så länge någon köper av mig kan

30 Dowe & Korb. (1996)
31 Haugen. (2001) s. 581
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jag också köpa. Till sist spricker bubblan och kursen sjunker till rätt jäm-

viktsläge.32

Figur 2.1 Aktiekursreaktion på ny information på en effektiv och en ineffektiv mark-
nad i mellanstark form
Källa: Haugen. (2001), s. 581, egen bearbetning.

Sedan 1980-talet har forskning antytt att priser inte endast uteslutande styrs

av information. Detta går emot den effektiva marknadshypotesen och stöds

av undersökningar som visar att aktiekurser rör sig betydligt mer än vad

som är motiverat av informationsflödet.33 År 1980 påvisade French, Gib-

bons & Hess34 en signifikant skillnad mellan hur aktiers utveckling berodde

på vilken veckodag det var. År 1996 visade Haugen & Jorion35 att Januari-

effekten fortfarande fanns, det vill säga att aktier går konstant bättre under

januari än andra månader. År 2003 visade Hirschsleifer & Schumway36 att

dagsavkastningen på olika aktiemarknader korrelerade med vädret. År 2006

visade Yuan, Zheng & Qiaoqiao37 att det fanns korrelation mellan avkast-

ningen för två globala aktieportföljer under fullmåneveckor. De hade legat i

genomsnitt 3-5 % lägre jämfört med utvecklingen under övriga veckor.

Även om kausalitet kan diskuteras i dessa studier så visar ändå studierna på

att marknaden inte alltid styrs uteslutande av rationella förväntningar utan

32 Haugen. (2001) s. 582
33 Thaler. (1999)
34 French, Gibbons & Hess i Haugen. (2001) s. 605
35 Haugen & Jorion i Haugen. (2001) s. 606
36 Hirschsleifer & Schumway (2003)
37 Yuan, Zheng & Qiaoqiao. (2006)
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att det även finns en irrationell komponent som styr prisbildningen på finan-

siella tillgångar.

2.4 Studier om tidsförskjutningar i priser utifrån oför-

väntade kvartalsresultat

Flera studier baserade på amerikanska data har dokumenterat överavkast-

ning relaterat till oförväntade resultat i kvartalsrapporter, så kallad post ear-

nings announcement drift (PEAD). Det innebär tidsförskjutningar i prissätt-

ningen av finansiella tillgångar tiden efter det att kvartalsrapporten har pub-

licerats. De som först gjorde denna upptäckt var Ball & Brown år 1968 som

fann att kumulativ avkastning steg för bolag som överraskade marknaden

positivt efter att kvartalsrapporten hade tillkännagivits och ned för bolag

som överraskade negativt.38 Efter Ball & Browns upptäckt har flera forskare

verifierat att tidsförskjutningar av aktiepris existerat i samband med kvar-

talsrapportering.

Foster, Olsen & Shevlin påvisade år 1984 liknande tidsförskjutningar

upp till 60 handelsdagar efter en kvartalsrapport. De utvärderade en placer-

ingsstrategi med lång position i aktier från den decil med störst oförväntade

resultat, kombinerad med kort position i aktier från den decil med lägst

oförväntade resultat och kunde på så sätt erhålla en årlig överavkastning på

25 % exkluderat transaktionskostnader.39

En liknande studie genomfördes av Bernard & Thomas år 1989. De

fann att en lång position i högsta decilen kombinerad med kort position i

lägsta decilen av oförväntade kvartalsresultat gav en årlig överavkastning på

18% om man konsekvent höll aktierna under de 60 handelsdagar som följde

rapporttillfället.40

Abarbanell & Bernard grupperade år 1992 bolag i fem olika kategorier

baserade på storleken av de avvikelser analytiker hade när rapporterna pub-

licerades. Detta gjordes genom att jämföra aktiekursen på rapportdagen med

aktiekursen tio dagar innan rapporten. Sedan kombinerades en tradingposi-

38 Ball & Brown. (1968)
39 Foster, Olsen & Shevlin. (1984)
40 Bernard & Thomas. (1989)
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tion med att ta en lång position i den högsta kvintilen av oförväntade resultat

och en kort position i den kvintil med lägst oförväntade resultat. Den totala

kumulativa överavkastningen uppgick till cirka 8 %.41

Flera undersökningar har fokuserat på de slutsatser som Bernard &

Thomas fann om att stora delar av den förskjutna prissättningen kan förkla-

ras av investerares oförmåga att förstå nuvarande vinsters implikationer för

framtida vinster. Bartov, Radhakrishnan & Krinsky visade att det blev

mindre förskjutning i priset för de företag som hade en högre proportion av

institutionella investerare.42 Mikhail, Walther & Willis fann att priset i akti-

er efter rapportdatumet försköts mindre i de företag som följdes av erfarna

analytiker. De fann även att erfarna analytiker tenderade i högre grad inkor-

porera överraskningar mer än oerfarna analytiker i sina analyser vilket redu-

cerade underreaktion vid rapportsläpp.43

2.4.1 Rendleman, Jones & Latanés studie

År 1982 presenterade Rendleman, Jones & Latané en undersökning där de

studerade hur oförväntat resultat i kvartalsrapporter kunde användas för att

uppvisa tidsförskjutningar i aktieprissättning vid dagen för kvartalsrapport-

publicering och kringliggande tidsperiod (se figur 2.4.1). Syftet med studien

var att undersöka de slutsatser Reinganum44 dragit år 1981, att ingen över-

avkastning kunde påvisas vid användandet av oförväntade kvartalsresultat

som predikator för att finna tidsförskjutning i prissättningen av aktier. Rend-

leman, Jones & Latané genomförde studien genom att använda sig av stan-

dardiserade oförväntade resultat (eng. standardized unexpected earnings,

SUE).

I modellen användes en linjär regression för att med hjälp av 20 före-

gående kvartalsrapporter skatta nästkommande 21:a EPS. Regressionsmo-

dellen bestod av två trendvariabler, varav den ena kvadrerades för att fånga

upp ickelinjär utveckling av EPS, samt dummyvariabler för att beakta sä-

songsvariationer. Skillnaden mellan det skattade värdet och det rapporterade

41 Abarbanell & Benard. (1992)
42 Bartov, Radhakrishnan & Krinsky. (2000)
43 Mikhail, Walther & Willis. (2001)
44 Reinganum. (1981)
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värdet dividerades med regressionsekvationens standardavvikelse vilket gav

SUE. Således påvisar SUE skillnaden mellan vad bolaget baserat på histo-

riskt data statistiskt borde rapportera, med vad som faktiskt rapporterades.

SUE är enligt Rendleman, Jones & Latané ett mått för att påvisa överras-

kande kvartalsrapporter.

Perioden för undersökningen sträcktes mellan Q3 1971- Q2 1980 där

det minsta antalet observationer för ett kvartal var 618 stycken (Q3 1971)

och flest antal observationer var 1496 stycken (Q1 1980). Totalt antal ob-

servationer var 42554. Samtliga observationer utgjordes av amerikanska

data.

Beroende på SUE delades observationerna (bolagskvartal) in i tio ka-

tegorier från vilka de slumpmässigt plockade 20 bolagskvartal vardera. Det-

ta gjordes för alla 36 kvartal som tidsperioden innefattade, totalt sett 360

kategorier summerat. Varje kategoris kumulativa kursutveckling snittades

över de 36 kvartalen, det vill säga alla 36 stycken kategori 10 adderades och

dividerades med 36 och så vidare för samtliga kategorier. De jämfördes se-

dan mot index och resultaten t-testades för att kunna påvisa statistisk signi-

fikant överavkastning. Rendleman, Jones & Latané studerade en tidsperiod

om 20 dagar innan, till och med 90 dagar efter rapportillfället.

Kategorierna riskjusterades med beta, uträknat från 60 handelsdagars

data innan kvartalsrapportutgivningen, för att titta på hur riskneutraliserade

kategorier skulle utveckla sig i jämförelse med de icke riskneutraliserade

kategorierna. Samtliga kategorier viktades till beta lika med 1. Den kumula-

tiva avkastningen jämfördes sedan gentemot index för att se om någon skill-

nad förelåg mellan de riskneutrala kategorierna gentemot de kategorier som

inte riskneutraliserades.

Med ett större datamaterial och en längre tidsperiod än det Reinganum

använt påvisades statistisk signifikant överavkastning på den amerikanska

marknaden med SUE som metod för att finna de bolagskvartal som gav

upphov till dessa överavkastningar. Rendleman, Jones & Latané påvisade att

den kumulativa kursökningen var ungefär lika stor för de bolag som rappor-

terade positiva överraskningar, som den kumulativa kursminskningen för de

bolag som rapporterade negativa överraskningar. Under tidsperioden kring
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rapportdagen påvisade de att justeringen i aktiepris skedde från 20 dagar

innan, till och med 90 dagar efter rapporttillfället. De påvisade även att risk-

justering inte hade någon inverkan på kategorierna.

Figur 2.2 Genomsnittlig kumulativ avkastning för Rendleman, Jones & Latanés
portföljer
Källa: Rendleman, Jones & Latané. (1982)

2.5 Behavioral finance

Efter att flera studier hade visat att det fanns fenomen som inte kunde för-

klaras med hjälp av den effektiva marknadshypotesen växte ett forsknings-

område fram med ett nytt angreppssätt för hur tillgångar prissätts på mark-

naden. Detta forskningsområde kallas för behavioral finance och grundas på

akademiska finansteorier, psykologi, beteendevetenskap samt omfattande

observationer av irrationella investerare. Behavioral finance teorin argu-

menterar för att även om tillgångar inte alltid är korrekt prissatta och att

priset inte fullständigt speglar all tillgänglig information, är det fortfarande
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svårt att utnyttja dessa felprissättningar.45 När den effektiva marknadshypo-

tesen och andra klassiska ekonomiska teorier antar att individen är rationell,

utgår behavioral finance teorier ifrån att så icke är fallet. De hävdar istället

att dessa konventionella finansiella teorier ignorerar hur verkliga människor

fattar stundtals irrationella beslut som vid handel skapar felprissättningar på

en marknad. Teori på området delar lite grovt upp irrationella beteenden i

två kategorier:

 Människan har begränsad förmåga att kunna bearbeta informa-

tion på ett korrekt sätt och får därför felaktiga föreställningar om

framtiden.

 Givet föreställningar om framtiden gör människan systematiska

suboptimala beslut.46

Enligt Bodie, Kane & Marcus är nästan alla i den akademiska världen över-

ens om att när en tillgång är rätt prissatt finns inga överavkastningsmöjlig-

heter. Om anhängare till behavioral finance har rätt i att det förekommer

begränsade möjligheter till arbitrage,47 skulle uteblivandet av övervinster

inte nödvändigtvis betyda att marknaden är effektiv. Flera studier som testar

den effektiva marknadshypotesen har fokuserat på övervinstmöjligheter. Om

de inte slår ett jämförelseindex antar man att marknaden är effektiv, något

som anhängare till behavioral finance menar på är felaktigt.48

2.5.1 Förklaringar till tidsförskjutningar i prissättning av aktier

Flera av de teorier som tagits fram på området behavioral finance försöker

förklara varför det förekommer tidsförskjutningar i prissättning av finansiel-

la tillgångar efter det att ny information har tillkännagivits. Nedan presente-

ras några av dem.

Investerare tenderar att reagera långsamt på ny information. Studier

har funnit att människor är konservativa när det gäller att uppdatera sina

estimat när det kommer nya bevis för att andra estimat skall gälla. Detta

45 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 395
46 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 396
47 Mer om detta under avsnitt 2.6 Kritik emot behavioral finance.
48 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 396
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betyder att investerare kan underreagera på ny information så att priset på

tillgången bara delvis speglas av vad informationen egentligen skulle speg-

la.49 Detta kan ge upphov till tidsförskjutningar i prissättningen av finansiel-

la tillgångar.

Studier har även funnit att investerare har begränsad förmåga att kun-

na bearbeta ny information. Människan är inte kapabel att kunna ta in finan-

siell information med alla parametrar som påverkar varandra, samt att för-

söka tolka dessa på ett effektivt sätt. Det har påvisats att samtliga investerare

inte inser vidden av ny prispåverkande information. Låt säga att det har

kommit en positiv nyhet om ett företag. Samtidigt som det finns rationella

investerare som förstår vidden av informationen och köper på den, finns det

investerare som säljer aktien för att realisera vinst innan de förstår informa-

tion innebörd. Säljandet skapar ett tryck nedåt på aktien då de vill avyttra

aktien med vinst. En tidsförskjutning uppstår innan priset hamnar på den

nivån som nyheten implicit skall ge. Motsatsvis agerar investerare även när

en dålig nyhet släpps; investerare håller kvar aktien som sjunker.

Psykologer har även funnit att människan hellre gör irrationella hand-

lingar som genererar belöning än rationella handlingar som genererar för-

lust. Ett exempel är att sälja av aktier som har gått med vinst.50 Investerare

tenderar att sälja dessa för tidigt, trots att det i flera studier har visats att

aktier som går bra tenderar att göra så även i framtiden. Förklaringen är den

belöning det ger att sälja av en aktie med vinst. På samma sätt är det med

aktier som har sjunkit i värde. Investerare tenderar att hålla kvar dessa då de

inte vill realisera en förlust,51 trots att det kan finns klara fördelar skattemäs-

sigt att sälja av förlustaktier52 Även när pengar behövs till något ändamål

har forskare sett att vinnaraktier avyttras i första hand, till och med när

andra aktier skall köpas.53 Detta innebär att det skapas ett säljtryck på aktier

som går upp och köptryck för på aktier som går ner vilket kan medföra tids-

förskjutningar.

49 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 397
50 Nofsinger. (2005) s. 24
51 Nofsinger. (2005) s. 27
52 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 401
53 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 399
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Overconfidence eller överdrivet självförtroende avser hur investerare

har en tendens att överskatta sina egna förmågor och kunskaper. En genom-

snittlig investerare inser inte att den är underinformerad och fattar därmed

felaktiga beslut.54 Investerare tenderar att förstora upp och ta åt sig äran av

investeringar som går bra men skyller sämre investeringar på otur och andra

externa händelser. Oerfarna investerare är dessutom benägna att ha en över-

driven tilltro till sina egna analyser. Investerare med överdrivet självförtro-

ende tenderar att underreagera på information från rationella investerare

vilket skapar förskjutningar i prisbilden. Investeraren tror helt enkelt inte på

informationen som kommer utan anser sig själv ha rätt och att alla andra har

fel.55

Narrow framing innebär att investerare tänker i relativa termer och

försöker göra bedömningar utifrån egna referenspunkter.56 Trots att investe-

rare ställs inför samma problem fattas olika beslut beroende på vilken refe-

renspunkt som används. Detta får inverkan på marknaden där investerare

tenderar att överreagera på utstickande information medan de underreagerar

på relevant sådan.57 Ett exempel är när marknaden reagerar mer på ett ter-

rordåd i London än sviktande konkret BNP-statistik.

Go with the flow eller att göra som massan, avser flockbeteenden

som kommer utav att människan är ett flockdjur. Vi människor är öppna för

rekommendationer, tips och råd från andra människor. Vi tar gärna efter

strategier som vi ser har fungerat för andra, samt tips och råd från personer

vi litar på.58 Att ta rygg på någon och härma en aktiestrategi skapar tidsför-

skjutningar.

Alla felprissättningar har inte sin utgång i psykologi utan kommer

även av obalans mellan utbud och efterfrågan. Ett exempel på detta är ty-

ranny of indexing. Detta fenomen, som inte beror på skiftningar i ett bolags

resultaträkning, uppstår när indexfonder måste skifta om sina portföljer för

att replikera index. När sammansättningen av aktier i ett index förändras

54 Nofsinger. (2005) s. 15
55 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 397
56 Nofsinger. (2005) s. 54
57 Odean. (1998)
58 Nofsinger. (2005) s. 75
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måste samtliga indexfonder göra samma justeringar. Följden blir att utbud

och efterfrågan skiftar och därmed priset på aktien. Många indexfonders

strategier gör att de endast skiftar sitt innehav en gång per månad varpå tid-

förskjutningar kan uppstå tills nytt jämviktspris uppstår. Ett exempel var när

Yahoo introducerades på den amerikanska börsen i december 1999. Vissa

indexfonder blev då tvungna att investera i aktien då den kom att ingå i de-

ras index. Trots att intresset för aktien hos allmänheten var svagt, drev den

extra efterfrågan upp priset över 50 % på en vecka och 100 % på en må-

nad.59

2.5.2 Kritik mot Behavioral finance

Den största kritiken mot behavioral finance har varit att när forskarna väljer

vilket fenomen som skall studeras kan antingen över- eller underreaktioner

påvisas i efterhand. Detta kallas för model dredgning, det vill säga att man i

efterhand finner rimliga förklaringar på uppkomna fenomen som i förväg

inte kan förutspås huruvida de kommer att inträffa eller uppträda.60

Andra kritiker menar att irrationella investerare existerar men att deras

irrationella handlingar sker slumpmässigt. Detta gör att deras handlingar tar

ut varandra och inte påverkar marknaden i stort.61 När dessa irrationella

beteenden förekommer uppstår arbitragemöjligheter. Dagens handelssystem

med kraftfulla datorer har stora möjligheter att upptäcka felprissättningar i

marknaden. Lagen om ett pris62 gör irrationella beteenden kostsamma för de

som genomför dem vilket får irrationella ageranden att automatiskt upphöra.

Idag finns hedgefonder vars strategi är att finna arbitragemöjligheter vilket

enligt kritikerna skall få marknaden att eliminera irrationella beteenden och

felprisättning av tillgångar.63

Anhängare av behavioral finance försvarar sig med att arbitrage inte

är lika utspritt och vanligt förekommande som kritikerna till behavioral fi-

nance gör gällande. Bara en liten grupp av professionella och väldigt specia-

liserade investerare utövar arbitragestrategier. I verkligheten är arbitrage

59 Ritter. (2003)
60 Ritter. (2003)
61 Arnold. (2005) s. 276
62 Priset på ekvivalenta tillgångar är identiska.
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mer komplext och mer riskfyllt än vad som görs gällande i vanligt före-

kommande teorier.64

63 Bodie, Kane & Marcus. (2008) s. 402
64 Schleifer & Vishny. (1997)
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3 Metod
I detta kapitel presenteras metoden för hur vi gått tillväga med studien, vil-

ket data som använts samt studiens validitet och reliabilitet.

3.1 Inledning

Vår undersökning tar avstamp i Rendleman, Jones & Latanés studie. Under-

liggande data har liksom i deras fall varit EPS men utöver detta har vi även

använt oss av kassaflöde för att se om skillnad föreligger mellan dessa måtts

samband med aktieprissättning. Vi använder samma regressionsmodell som

de, men delar in observationerna (bolagskvartal) i fem kategorier om 20 %

vardera av det totala antalet observationer. Då vårt datamaterial är betydligt

mindre än Rendleman, Jones & Latanés ökar vi med detta sätt antalet bo-

lagskvartal i varje kategori, samt att vi undviker subjektiva gränser för kate-

goriseringen vid indelningen. Vi räknar inte ut varje kategori var för sig för

de tolv kvartalen, för att sedan beräkna medelvärdet av dessa såsom Rend-

leman, Jones & Latané gjorde65 utan istället räknar vi ut fem kategorier på

samtliga observationer. Detta beror på att vi totalt har 300-400 observationer

i de båda undersökningarna medan Rendleman, Jones & Latané hade 600-

1500 observationer per kvartal och över 40 000 totalt.

Vi börjar med att redogöra för den regressionsmodell som använts för

skattningar av EPS och kassaflöden. Därefter beskrivs hur standardiserade

oförväntade resultat (eng. standardized unexpected earnings, SUE) och

standardiserade oförväntade kassaflöden (eng. standardized unexpected

cashflow, SUC) beräknas. SUE och SUC används för att kategorisera akti-

erna för att sedan jämföras mot index. Visar resultaten tecken på överav-

kastning används signifikanstest för att säkerställa dessa statistiskt. I så fall

testas även huruvida riskjustering med hjälp av beta har någon inverkan på

våra resultat. Till sist går vi igenom vilka data vi använder, samt reliabilitet

och validitet för studien.

65 Se avsnitt 2.4.1 Rendleman, Jones & Latanés studie.
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3.2 Regressionsmodellen samt beräkning av SUE och

SUC

Med en linjär regression66 estimeras EPS och kassaflöde (Ê) kvartalsvis för

samtliga bolag.67 Regressionen sker utifrån föregående 20 kvartals rapporte-

rade EPS, respektive kassaflöde och skattar det nästföljande 21:a kvartalet

som sedan jämförs med vad företaget rapporterat i motsvarande kvartalsrap-

port. Modellen formuleras som ett polynom där Ê förklaras av såväl linjär

som ickelinjär utveckling samt med säsongsförklarande dummyvariabler:68

Ê= β0 + β1(T) + β2(T2) +β3S1 + β4S2 + β5S3

där

 T motsvarar en tidsperiod. T antar värdet 1 (för den första re-

gressionen) och ökar till och med 20 (för den sista regressionen).

För Ê sätts T till 21 och T2 följaktligen till 441.

 S1 , S2 och S3 representerar dummyvariabler. Dessa är tre till an-

talet då modellen skall fånga säsongssvängningarna i fyra kvar-

tal.69 Denna modell förutsätter att säsongsvariationerna är kon-

stanta.70

Skattningarna används för att beräkna SUE och SUC. SUE är i denna studie

definierat som:

SUE = Rapporterat EPS - Estimerat EPS
SEE

där

 rapporterat EPS är vinst före skatt dividerat med antal aktier.

 estimerat EPS skattats av regressionsekvationen.

 SEE är standardavvikelsen för regressionsekvationen som esti-

merat EPS.

66 För information kring statistik och regression hänvisas läsaren till exempelvis Körner &
Wahlgren. (1983), Bowerman & O’Connel. (1993) eller Gujarati. (2003)
67 Regressionen utförs tolv gånger för att estimera Q1 2004 - Q4 2006.
68 Latané & Jones. (1977)
69 Gujarati. (2003) s. 301
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Vi har kompletterat undersökningen med SUC vilket vi definierat som:

SUC = Rapporterad kassaflöde – Estimerat kassaflöde
SEE

där

 kassaflöde är operativt kassaflöde från den löpande verksamhe-

ten.71

 estimerat kassaflöde skattats av regressionsekvationen.

 SEE är standardavvikelsen för regressionsekvationen som esti-

merat kassaflöden.

De bolag som överraskar marknaden positivt får positiva värden på SUE

respektive SUC, de som överraskar med negativa rapporter erhåller negativa

värden.

3.3 Jämförelse av kursutveckling, signifikanstest samt

riskjustering

Från samtliga observationer av SUE respektive SUC har från de fem olika

kategorierna vardera tio stycken observationer slumpmässigt dragits. Dessa

har sedan placerats i exempelportföljer där kategori 1 innehåller observatio-

nerna med lägst SUE respektive SUC och kategori 5 innehåller observatio-

nerna med högst SUE respektive SUC. Exempelportföljerna jämförs relativt

gentemot index för att studera den kumulativa genomsnittliga utvecklingen.

Vi har likt Rendleman, Jones & Latané valt att beräkna kumulativ genom-

snittlig avkastning samt utföra signifikanstest för perioderna:

 20 dagar innan till och med 90 dagar efter rapportpubliceringen.

 Dag 1 till och med dag 90.

 20 dagar innan till och med en dag innan rapportpubliceringen.

 Dag 0 (rapportpublicering).

70 Bowerman & O’Connel. (1993) s. 317
71 Bolagen beräknar operativt kassaflöde själva och rapporterar till Reuters. Generell defini-
tion är EBIT + avskrivningar – skatt.
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Anledningen till att endast följa kurserna till och med 90 dagar efter rapport-

tillfället är för att inte överlappa utgivningen av nästa kvartalsrapport. Att

titta 20 dagar innan rapporttillfället är för att i likhet med Rendleman, Jones

& Latané kunna undersöka eventuella kursrörelser innan rapportpublice-

ringen. Beräkningar har skett enligt nedan.

Den individuella överavkastningen (eng. Excess Return, ER) för varje

värdepapper är beräknad som skillnaden mellan den individuella aktiens

dagliga utveckling och den motsvarande avkastningen på index. Aktien in-

dexeras där index antar värdet 1 och aktien det relativa värdet: 72

där

 Ai är aktiekursen vid intervall i och OMXSPIi är index vid inter-

vall i.

 As är aktiekursen vid startdatumet och OMXSPIs är värdet av

index vid startdatumet.

Därefter beräknas genomsnittlig överavkastning (eng. Average Excess Re-

turn, AER). Överavkastningen för aktie j på dag t där t0 är rapporttillfället

definieras som ERjt. Mq är antalet aktier i en given SUE- respektive SUC-

kategori. Den genomsnittliga överavkastningen för den kategorin dag t är

då:

Vidare beräknas kumulativ genomsnittlig överavkastning (eng. Cumulative

Average Excess Return, CAER) över tid från t1 till t2:

72 Reuters 3000 XTRA, egen bearbetning.
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För att testa om CAER signifikant avviker från index jämförs den kumulati-

va genomsnittliga överavkastningen gentemot indexvärdet 1 i ett t-test. T-

test beräknas enligt:

där

 är medelvärdet av den kumulativa genomsnittliga

överavkastningen i korgen mellan t1 och t2 .

 μär indexvärdet = 1.

 σär standardavvikelsen på den kumulativa genomsnittliga över-

avkastningen.

 n är antal observationer.

För kategorierna testas hypoteserna:

H0:µ = 1

H1:µ < 1

respektive

H0:µ = 1

H1:µ > 1

på 90 %, 95 % respektive 99 % konfidensnivå.73

3.4 Riskjustering

För aktierna i varje kategori räknas beta fram och kategorierna viktas till

beta lika med ett för att se om riskneutraliserade korgar får annorlunda re-

sultat. Beräkningen sker enligt:

73 t-värdet baseras på antal observationer. Dessa skiljer sig åt beroende på vilket tidsperiod
vi tittar på. Observationerna är handelsdagar, där till exempel 90 dagar blir 60 stycken ob-
servationer.
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där

 X1, X2…X10 är vikterna för respektive aktie.

 a,b…j är aktiens beta.

Beta beräknas på dagsdata med 60 observationer innan T0 gentemot OMX-

SPI. Likt Rendleman, Jones & Latané vill vi undersöka vikten av risk och

dess påverkan på resultatet. Beta används som riskmått då en stor del av

undersökningen är att jämföra aktiekursers relativa utveckling gentemot

index.74

3.5 Data

För inhämtning av EPS, aktiekurser samt index har Reuters 3000 Xtra an-

vänts. För att inhämta kassaflöden har vi använt oss av Powerplus Pro som

hämtar data från Reuters databaser. Reuters använder sig av avrundade siff-

ror vilket resulterar i att alla monetära belopp är i miljoner. Det finns en risk

att avrundningar har gett felaktiga värden i våra beräkningar. I denna under-

sökning krävs dock stora avrundningsfel för att ett bolag i slutänden skall

placeras i en annan kategori och då samma metod använts för samtliga ob-

servationer bör detta inte utgöra något problem.

Datum för utgivning av respektive bolags kvartalsrapport har hämtats

från tillhörande bolags hemsida. Samtliga data har sammanställts och hante-

rats i Microsoft Excel. En kontroll av regressionerna har genomförts i SPSS.

3.5.1 Val av bolag samt tidsperiod

Data för studiens utvalda bolag har inhämtats från Stockholmsbörsens Large

Cap-lista.75 Dessa bolag valdes dels då studien utförs på den svenska börsen

men också för att vi ville undersöka bolag där handelsvolymen i underlig-

gande aktie förekommer i stor skala. Vårt antagande är att värdepapper på

74 Rendleman, Latané & Jones (1982)
75 Bolag med ett börsvärde > 1 miljard euro, www.omxgroup.com
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Large Cap handlas mer aktivt än andra och således skapar en mer likvid

marknad.

För beräkning av EPS har bolagens kvartalsresultat inhämtats och där-

efter dividerats med aktuellt utstående aktier för att få över tiden jämförbart

data. Regressionsberäkningarna kräver att bolagen rapporterat sina kvartals-

rapporter sedan 20 kvartal tillbaka i tiden,76 något som under studiens gång

visat sig att Reuters inte levererar för samtliga bolag på Large Cap. Om det-

ta beror på bolagen själva eller Reuters har vi inte funnit som vår sak att

finna svar på, utan problemet adresseras endast. Den knapphändiga rapport-

historiken har fått inverkan på studiens längd samt att en del bolag uteslutits

från studien. EPS har kontrollerats så att datat hängt samman över tiden.

Exempelvis valutabyten i rapporteringen under den studerade tidsperioden

eller alltför bristfälliga data har återigen medfört att en del bolag exkluderats

från undersökningen.

En översikt av datamaterialet har påvisat kvartal som kraftigt avviker

från bolagens tidigare och efterföljande rapporter, så kallade outliers. Dessa

har kontrollerats i bolagens kvartalsrapporter och i de fall de beror på extra-

ordinära poster har dessa justerats77 med hjälp av bolagens redovisade ju-

sterade resultat från tillhörande kvartalsrapport. Aktiemängden har justerats

till den aktiemängd som gällde för bolaget det datum som datamaterialet

inhämtades för att erhålla samstämmigt framräknade EPS.

Kritik mot justeringarna kan riktas eftersom vi på detta sätt ”friserar”

undersökningen, men då datamaterialet är litet riskerar dessa outliers att

medföra märkliga resultat som stör studien. Även tidigare studier av SUE

har justerat för extraordinära händelser. 78 Om antalet observationer ökas i

såväl tid som mängd bolag är en justering mindre nödvändig. Totalt sett har

vårt mål varit att erhålla minst 300 observationer vilket har uppnåtts.

Kassaflödesdata som erhållits genom Powerplus Pro har inte alltid va-

rit sammanhängande utan en del kvartal har saknats. Regressionen har inte

76 20 kvartal innan studiens första mätpunkt. 20 kvartal måste föregå för att regressionen
skall kunna utföras för det 21:a kvartalet
77 Exempelvis sålde Volvo år 1999 sin personvagnsdivision. Årets resultat var cirka 7
gånger större än något annat under studiens tidsperiod.
78 Latané & Jones (1977)
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utförts på samtliga 12 kvartal för varje bolag.79 Istället har ett färre antal

observationer använts då det varit möjligt medan en del bolag exkluderats

helt ur undersökningen. Totalt sett har vårt mål varit att få in minst 300 ob-

servationer vilket har uppnåtts. Då flertalet svenska bolag endast rapporterat

utförligt kvartalsvis sedan Q1 1999 har studien avgränsats till tidsperioden

Q1 2004 till och med Q4 2006 då regressionen kräver 20 föregående kvar-

talsrapporter.

3.6 Studiens validitet och reliabilitet

För att påvisa hur pass relevant data vi har använt oss av och om tillväga-

gångssättet har varit tillförlitligt för vår studie kommer vi här att gå igenom

studiens validitet samt reliabilitet.80

3.6.1 Validitet

Vi avser att mäta om SUE och SUC kan prognostisera tidsförskjutningar i

prissättning av aktier. Vi har använt ett urval av aktier från Stockholmsbör-

sens Large Cap-lista som underlag för undersökningen. Dessa bolag repre-

senterar en stor del av Stockholmsbörsens OMXSPI i såväl handel som vär-

de men innefattar inte medelstora och små bolag varför våra resultat ej bör

generaliseras utanför Large Cap-listan.

Generaliserbarheten inskränks även av de praktiska begränsningar vi

infört i form av slopandet av skatt- och transaktionskostnader samt förut-

sättningen att köp och blankning av aktierna genomförts när vi så velat. Till-

lämpningen av vår studie bör således endast göras på det teoretiska planet.

Genom att utföra stickprover har vi försökt minska risken för att vi

kontaminerat data eller att osystematiska fel uppstått när vi samlat in data.

Det finns även en risk i att de sekundärdata som inhämtats är felaktiga från

grunden. Reuters är i finansbranschen såväl som i andra sammanhang en väl

använd informationskälla. Då en och samma källa använts till samtliga bo-

lag ökar samstämmigheten i rapporterat data.

79 Då 20 kvartal krävs för att estimera det 21 kvartalet i regressionen har vissa bolag endast
fått de sista 8 kvartalen estimerade istället för hela tidsperioden på 12 kvartal då data för
1999 i vissa fall har saknats.
80 Jacobsen. (2002) s. 21
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Då tiden begränsats till 90 dagar efter rapportpubliceringen, skall inget över-

lapp till nästa kvartalsrapports utgivning ske och effekten vi mäter bör såle-

des kunna ringas in.

Vårt krav för studien har varit att erhålla minst 300 observationer i

båda undersökningarna. Minskar antalet observationer är risken stor att va-

liditeten sjunker.

Beta kan räknas fram på olika sätt utifrån olika tidslängder. Genom

vårt tillvägagångssätt har vi precis som Rendleman, Jones & Latané använt

60 dagsobservationer före T0.

3.6.2 Reliabilitet

Tillvägagångssättet vi har valt i undersökningen har utförligt gåtts igenom

steg för steg i metodkapitlet. De källor inom området som legat till grund

för hur vi utfört vår studie har redovisats. Vår studie bör således vara repli-

kerbar. Vi har valt att inte redovisa det totala dataunderlaget utan tillhanda-

håller våra datafiler till den som önskar studera dem.

Under tidsperioden för det data som ingår i regressionen, Q1 1999 till

dess att vår undersökning avslutas, Q4 2006, har Stockholmsbörsen svängt

kraftigt vilket stärker vår studie då vi inte mätt under enbart exempelvis en

bull-marknad81. Tidsperioden vi studerat har möjliggjort mätning av flera

bolag under flertalet rapportpubliceringar.

Bearbetningen av data har i möjligaste mån automatiserats i Excel vil-

ket minskat risken för att vi förvrängt och stört de beräkningar och slumpur-

val som gjorts. Ett antal stickprov har visat att SPSS beräknar likvärdiga

SUE och SUC.

81 Stigande marknad, jämför bear-marknad som sjunker.
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4 Empiriska resultat
I detta kapitel redogörs resultaten av beräkningarna för SUE respektive

SUC i samband med aktieprisjustering. Läsaren skall vara medveten om att

detta föregås av ett stort datamaterial vilket ej redovisas.

4.1 SUE

Nedan redovisas resultaten för SUE. I tabell 4.1. sammanställs CAER, t-test

samt betavärden för de fem olika kategorierna under de olika tidsperioderna.

Kategoriernas kumulativa utveckling illustreras även med en graf (se figur

4.1). Resultaten visar på att de två kategorierna med högst SUE (kategori 4

och 5) erhåller en signifikant överavkastning under de 90 följande dagarna

efter rapportpubliceringen. På motsvarande sätt sker utvecklingen för de två

kategorierna med lägst SUE (kategori 1). Kategori 2 visar en tidsförskjut-

ning nedåt, men dock ej signifikant. Kategori 3 visar en svag ökning, dock

ej signifikant.

SUE Kategoriernas utveckling
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Figur 4.1 SUE kategoriernas utveckling.
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SUE kategori
1 2 3 4 5

CAER
-20 till 90 -10,32% -6,73% 2,44% 9,56% 13,88%

1 till 90 -6,12% -7,41% 0,67% 4,63% 7,10%
-20 till -1 -1,76% 0,29% -0,25% 3,06% 2,31%

Dag 0 -2,43% 1,02% 1,22% 1,14% 3,30%

t-värden
-20 till 90 -1,747** -0,592 0,643 1,906** 1,712**

1 till 90 -2,319*** -0,665 0,729 2,186*** 2,454***
-20 till -1 -0,066 0,006 0,051 0,146 0,121

Dag 0 -0,029 0,016 0,014 0,056 0,022

Beta
Max 1,54 1,43 1,62 1,48 1,22
Min 0,47 -0,60 -0,06 0,32 0,58

Medel 1,24 0,98 0,77 0,80 0,79
Tabell 4.1 Data över SUE kategorier.
* signifikans på 0,1 nivå, ** signifikans på 0,05 nivå, *** signifikans på 0,01 nivå

4.2 SUE riskjusterat

Nedan redovisas SUE kategorierna viktade till beta lika med 1. I tabell 4.2.

sammanställs CAER, t-test samt betavärden för de fem olika kategorierna

under de olika tidsperioderna. Kategoriernas kumulativa utveckling illustre-

ras även med en graf (se figur 4.2). I de riskjusterade kategorierna visar re-

sultaten att de två kategorierna med högst SUE (kategori 4 och 5) erhåller en

signifikant överavkastning under de 90 följande dagarna efter rapportpubli-

ceringen. Dock är signifikansnivån lägre (undantag för kategori 5, 1 till 90

dagar samt kategori 4, -20 till 90 dagar) som uppvisar samma signifikansni-

vå) än de icke riskjusterade kategorierna. Kategori 1 uppvisar en signifikant

negativ överavkastning. I likhet med ojusterade data visar varken kategori 2

eller 3 signifikans.
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SUE Kategoriernas utveckling (riskjusterade)
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Figur 4.2 SUE kategoriernas utveckling, riskjusterade.

SUE kategori (riskjusterade)
1 2 3 4 5

CAER
-20 till 90 -10,31% -11,39% 1,98% 8,37% 16,85%

1 till 90 -5,90% -9,31% 0,68% 3,06% 7,27%
-20 till -1 -1,98% -2,13% 0,16% 3,88% 2,31%

Dag 0 -2,39% 0,55% -0,54% 0,73% 5,38%

t-värden
-20 till 90 -1,753** -0,735 0,256 1,675** 1,497*

1 till 90 -2,344*** -0,722 0,240 1,833** 2,082***
-20 till -1 -0,070 -0,149 0,092 0,196 0,134

Dag 0 -0,030 -0,022 -0,008 0,134 0,018

Beta
Max 1,54 1,43 1,62 1,48 1,22
Min 0,47 -0,60 -0,06 0,32 0,58

Medel 1 1 1 1 1
Tabell 4.2 Data över SUE kategorier riskjusterade.
* signifikans på 0,1 nivå, ** signifikans på 0,05 nivå, *** signifikans på 0,01 nivå

4.3 SUC
Nedan redovisas resultaten för SUC. I tabell 4.3. sammanställs CAER, t-test

samt betavärden för de fem olika kategorierna under de olika tidsperioderna.

Kategoriernas kumulativa utveckling illustreras även med en graf (se figur

4.3). Kategorierna uppvisar ingen koppling mellan värdet på SUC och efter-

följande kumulativ utveckling i priset. Någon signifikans mellan kategorier-

na och utvecklingen finns ej.
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SUC Kategor iernas utveckling
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Figur 4.3 SUC kategoriernas utveckling.

SUC kategori
1 2 3 4 5

CAER
-20 till 90 2,64% 4,49% 10,72% -0,80% 0,44%

1 till 90 0,97% 2,88% 9,69% -0,16% -1,77%
-20 till -1 1,26% 2,02% -0,56% -0,94% 2,05%

Dag 0 1,87% -0,23% 2,16% 0,33% 0,50%

t-värden
-20 till 90 0,467 0,751 0,501 0,008 -0,010

1 till 90 0,530 0,774 0,621 0,018 -0,047
-20 till -1 0,057 0,106 -0,129 -0,019 0,083

Dag 0 0,025 0,025 0,009 -0,027 0,093

Beta
Max 1,24 1,39 1,28 1,38 1,83
Min 0,26 -0,01 0,48 -0,43 0,32

Medel 0,79 0,82 0,89 0,71 0,79
Tabell 4.3 Data över SUC kategorier.
* signifikans på 0,1 nivå, ** signifikans på 0,05 nivå, *** signifikans på 0,01 nivå

4.4 SUC riskjusterat

Nedan visas resultaten för SUC kategorierna viktade till beta lika med 1. I

tabell 4.4 sammanställs CAER, t-test samt betavärden för de fem olika risk-

justerade kategorierna. Detta illustreras även med en graf (se figur 4.4). Ing-

et samband påvisas mellan storleken på SUC och den kumulativa utveck-

lingen. Någon signifikans mellan kategorierna och utvecklingen finns ej.
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SUC Kategor iernas utveckling (riskjusterade)
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Figur 4.4 SUC kategoriernas utveckling, riskjusterade.

SUC kategori (riskjusterade)
1 2 3 4 5

CAER
-20 till 90 -2,44% 6,24% 7,76% 0,01% 0,36%

1 till 90 -3,72% 4,94% 6,01% 0,23% -3,61%
-20 till -1 1,88% 3,08% -0,39% -1,30% 4,29%

Dag 0 1,96% -1,11% 2,04% 0,38% 0,40%

t-värden
-20 till 90 -0,090 0,927 0,439 0,204 0,042

1 till 90 -0,125 0,980 0,556 0,275 0,011
-20 till -1 0,042 0,131 -0,039 -0,076 0,067

Dag 0 0,031 0,016 0,008 -0,040 0,086

Beta
Max 1,24 1,39 1,28 1,38 1,83
Min 0,26 -0,01 0,48 -0,43 0,32

Medel 1 1 1 1 1
Tabell 4.4 Data över SUC kategorier riskjusterade.
* signifikans på 0,1 nivå, ** signifikans på 0,05 nivå, *** signifikans på 0,01 nivå
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5 Analys och diskussion
I detta avsnitt analyseras resultaten vi fått fram utifrån de teorier som ställts

upp i referensramen samt att vi för en bredare diskussion kring resultatens

uppkomst.

Likt Rendleman, Jones & Latané har vi påvisat tidsförskjutningar med hjälp

av standardiserade oförväntade kvartalsresultat (SUE) som predikator, även

med riskjusterade portföljer. Dock fann vi inga tidsförskjutningar med stan-

dardiserat oförväntade kassaflöden (SUC) som predikator. Med dessa resul-

tat kan graden av effektivitet diskuteras för den svenska marknaden. Trots

att aktiemarknaderna utvecklats sedan 1970-talet med bland annat en explo-

sionsartad framväxt av hedgefonder går det att påvisa tidsförskjutningar för

EPS, något som tyder på att institutioner inte påverkar aktiemarknaden till-

räckligt för att den ska vara fullt effektiv. Det tyder på att den psykologiska

aspekten väger in och stärker teorierna kring behavioral finance applicer-

barhet på våra resultat. Nedan avser vi att analysera och diskutera kring vad

resultaten för SUE samt SUC kan tänkas bero på och skillnaderna dem

emellan.

Trots att vår datamängd har varit begränsad och mycket mindre jäm-

fört med Rendleman, Jones & Latanés, finner vi liknande resultat. Våra re-

sultat för SUE skiljer sig från Rendleman, Jones & Latanés när det kommer

till t-testen. Rendleman, Jones & Latané fick så när som på tre värden signi-

fikans i samtliga av de tio kategorierna under samtliga tidsperioder förutom

tidperioden -20 till 90 dagar för de positiva kategorierna. Deras extremkate-

gorier (kategori 10 och 1) vandrade 4,3 % respektive -4,0 % under de 90

nästföljande dagarna efter rapporttillfället vilket kan jämföras med vår kate-

gori 2 som vandrade -7,41 %. Trots en kraftigare vandring så uppvisar kate-

gorin inte signifikans. Detta tror vi till stor del beror på standaravvikelsen i

våra korgar. Då Rendleman, Jones & Latané använde sig av 20 bolagskvar-

tal i varje kategori samt snittade dessa över 36 kvartal82, sänktes standard-

avvikelsen i kategorierna. Vi använder endast 10 bolagskvartal i varje kate-

82 Se avsnitt 2.1.4 Rendleman, Jones & Latanés studie samt avsnitt 3.1 Inledning.
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gori varpå diversifieringseffekten kan diskuteras med så få papper. Detta får

till följd att vi förmodligen har en högre standardavvikelse än Rendleman,

Jones & Latané hade i sina kategorier vilket kan ha påverkat t-värdena att

uppvisa sämre signifikans. Tittar man närmare på graferna över SUE (se

figur 4.1, 4.2) och jämför dem med Rendleman, Jones & Latanés graf (se

figur 2.2) ser man skillnaden i volatilitet vilket kan styrka ovanstående reso-

nemang.

Likt Rendleman, Jones & Latané visade även våra resultat på att risk-

justeringen inte spelade någon roll för hur resultatet utföll. Detta kan ses

som att de tidsförskjutningar vi har påvisat inte är mer eller mindre utbrett i

högriskbolag utan förekommer i samtliga bolag oavsett risk på Stockholms-

börsen.

Tidsförskjutningarna som har påvisats med hjälp av SUE kan bero på

flera saker. Det modellen mäter är trendbrott från föregående vinstutveck-

ling. Trendbrottet som modellen fångar drivs av och uppkommer genom ny

information från kvartalsrapporter. Trendbrott fungerar som signaleffekter

för investerare om att något har hänt i bolaget. Även om modellen i sig inte

explicit används av marknadsaktörerna är det sannolikt att teknisk analys

utförs av institutionella placerare. Det kan då tyckas märkligt att tidsför-

skjutningar då uppkommit utifrån trendbrott.

Att signaleffekter ger upphov till tidsförskjutningar för SUE har vi

valt att förklara utifrån teorier inom behavioral finance som idag är ett eta-

blerat forskningsområde. Människan har svårt att tolka ny information samt

gör systematiska suboptimala beslut som ger upphov till att det tar tid för

samtliga investerare att värdera trendbrottet och underliggande information.

Underreaktioner kan vara en förklaring till att tidsförskjutningar uppstår, så

kallad konservatism. Flera andra teorier såsom overconfidence och narrow

framing kan också vara tänkbara förklaringar till de tidsförskjutningar vi

påvisat. Investerare har en förmåga att tro på sig själva och anser sig själva

veta bäst vid beslutsfattande, vilket kan leda till en övertro av deras egen

förmåga. Narrow framing innebär att det trendbrott som modellen påvisar

sätts i perspektiv till tidigare referenser av investerare. Dessa referenser an-

vänder investerare sig av till att omtolka den nya informationen varpå
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många investerare inte inser relevansen av den nya informationen direkt.

Detta kan få investeraren att antingen överreagera eller underreagera varpå

aktien kan vandra tiden efter det att den nya informationen har släppts. Detta

skulle även kunna förstärkas av teorier kring go with the flow där gruppbe-

teenden påverkar aktien så att tidsförskjutningar uppkommer. Investerare tar

råd och tips från bekanta och kollegor för att sedan agera på liknande sätt.

Andra tänkbara teorier är hur människan utnyttjar sig av belöningar och

bestraffningar när handel med aktier genomförs. Att inneha aktier i bolag

som kommer med ny information vilket får aktien att gå upp skapar ett sälj-

tryck från de investerare som vill realisera sina vinster. Tvärtom håller inve-

sterare kvar aktier som sjunker i hopp om att de ska stiga och för att inte

realisera förluster. Tyrrany of indexing är ännu en förklaring till tidsför-

skjutningar i aktier. Huruvida detta fenomen har påverkat vår studie är svårt

att visa på och är heller inte något vi gjort, men de bolag som ingår i studien

ligger på Large Cap-listan och flera av dem ingår sannolikt i indexfonder då

de är de största på Stockholmsbörsen.

SUC visar inte alls på de resultat som SUE gör. Modellen mäter även

här trendbrott men de har inget samband med efterföljande aktiekurser. An-

ledningen till att SUC inte fungerar som predikator för tidsförskjutningar är

svår att förklara men vi kan tänka oss flera orsaker. Det kan bero på att gra-

den av institutionella investerare är relativt högre i bolag där operativa kas-

saflöden används som analysvariabel. Detta kan innebära att marknaden

reagerar effektivare när trendbrott uppstår i operativa kassaflöden då institu-

tionella placerare klarar av att tolka vad storleken på kassaflöden innebär för

aktiepriset. På så sätt justeras aktiepriset direkt och tidsförskjutningar upp-

kommer ej. Det kan även vara så att kassaflöden används av institutionella

placerare och erfarna investerare som ett komplement till sin analys av före-

tag för att väga in fler faktorer och parametrar. Att besitta kunskap om kas-

saflöden innebär att man har uppnått en viss nivå kunskapsmässigt som gör

att man har större kännedom om flera alternativa metoder och nyckeltal för

att tolka ett företags utveckling. Genomlysningen ökar således och anomali-

er elimineras i den stund de uppkommer.
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Frågan infinner sig varför vi erhållit de resultat som framkommit och

skillnaden dem emellan diskuteras därför nedan.

Om de professionella investerarna är effektiva och raderar tidsförskjutningar

vid trendbrott i kassaflödet kan det tyckas märkligt att tidsförskjutningar

uppkommit med EPS. Operativa kassaflöden kan ge för lite information så

de inte går att använda för att sättas i samband med aktieprissättning, en

kassaflödesanalys kan göras mycket utförligare. Pengarna som företaget

levererar längst ner på resultaträkningen innehåller information om resulta-

tet ett företag levererat, inte utförligen hur de genererat detta belopp. En tes

vi vill driva är att det finns olika typer av investerare som använder sig av

olika information när investeringar ska genomföras. Det finns professionella

såväl som ickeprofessionella investerare, varav de senare förmodligen är

informationsunderlägsna och adderar ett kursdrivande moment.

För somliga blir EPS kanske det enda måttet att titta på när en rapport

har släppts på grund av bristande förståelse om ekonomiska termer. Ickepro-

fessionella investerare har måttliga, om några, kunskaper inom redovisning

och besitter ej kunskapen att EPS är ett mått som beror på redovisningsför-

farandet. De har inte kännedom om kassaflöden i samma utsträckning som

institutionella investerare varpå de inte kan tolka huruvida kassaflödesin-

formation slår igenom på aktiepriset. EPS kan vara lättare att relatera till och

förstå, varför ickeprofessionella investerare använder det som informations-

underlag. EPS ingår även i exempelvis P/E-talet som ofta redovisas i fi-

nanspress och media. När finanspress och media informerar om att resultatet

för ett bolag kraftigt ökat är budskapet enkelt att förstå och den initiala reak-

tionen kan bli ”det går bra för företaget” med följden ”det kommer att gå

bra” vilket leder till kursdrivande investeringar. Motsatsvis fungerar det när

dålig information publiceras. Om ickeprofessionella investerare använder

EPS som referensmått stör de den mer effektiva marknaden som verkar in-

finna sig för operativa kassaflöden.

Då ickeprofessionella investerare i större utsträckning agerar irratio-

nellt speglas detta i prissättningen av aktier. En ickeprofessionell investerare

väntar i större utsträckning med att placera till dess att rapporten kommer ut

i finanspress och media. Ickeprofessionella investerare reagerar långsamma-
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re och kan inte selektera sina nyhetskanaler på samma rationella sätt som

institutionella placerare. Sannolikt tar det tid innan en privat investerare

hinner vikta om sin portfölj jämfört med institutionella institutioner. Detta

bidrar till en timingeffekt, vilket kan återkopplas till vårt resonemang om att

EPS används mer än operativt kassaflöde av privata investerare. Det skulle

förklara till viss del varför tidsförskjutningar uppkommer med trendbrottet

som visas av SUE.

När ickeprofessionella investerare väl investerar köper de gärna aktier

som går bra (alternativt blankar, om detta förfarande är utbrett vet vi ej).

Aktier som har uppvisat bra EPS väljs framför de som inte gått så bra, trots

att aktiepriser beror på så mycket mer. Informationskanalerna för en icke-

professionell investerare kan ofta utgöras av andra ickeprofessionella män-

niskor såsom vänner, kollegor et cetera. Denna information är gammal när

den levereras vilket får som följd att investeringar sker på föråldrad infor-

mation som kan generera tidsförskjutningar. Referenspunkten för en icke-

professionell investerare skulle mycket väl kunna utgöras av tidigare EPS

(förändring från föregående rapport) utan att ta in ytterligare information

under tidsperioden däremellan.

En ytterligare förklaring kan vara att oerfarna investerare investerar på

trendbrott och go with the flow. De investerar hellre i kända aktier som om-

nämns i finanspress, än i okända aktier som inte nämns. En aktie som uppvi-

sar ett trendbrott i resultat kan få mycket uppmärksamhet. Detta medför en

förskjutning, från det då rapporten släppts, till dess att de oerfarna investe-

rarna agerar då det tar tid för finanspress och därmed information att nå dem

som inte följer börsen minutiöst.

Skillnaden mellan SUE och SUC kan bero på att olika investerare an-

vänder sig av olika mått när de letar köpvärda aktier. Frågan blir då hur stor

inverkan dessa ickeprofessionella investerare har på priset speciellt då vi

studerat bolag som ligger på Large Cap-listan, vilket är de största bolagen

på Stockholmsbörsen. Även om dessa investerare använder sig av EPS i

större utsträckning får deras irrationella beteenden verkligen en konsekvens

för priset eller är de för få i antalet för att påverka, kan det då finnas en an-

nan förklaring?
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De som dominerar marknaden och därmed ger upphov till kursföränd-

ringar använder och förlitar sig till stor del av kassaflödesanalys och model-

ler när de försöker värdera ett bolag, framför allt på stora stabila företag.83

Ur det perspektivet reagerar därför priserna effektivt, men tittar man ur

EPS-perspektivet framstår det som om aktiepriserna reagerar ineffektivt

eftersom tidsförskjutningar uppstår. Våra resultat tillsammans med andra

tyder på att om man vill hitta förskjutningar så är det bättre att leta informa-

tion som inte är direkt genomlyst vilket EPS, men inte kassaflöden, i vårt

fall verkar vara. Detta implicerar att EPS är en variabel som inte används av

de stora institutionella investerarna när de bestämmer sig för att köpa eller

sälja en aktie varför våra resultat uppstår. Det finns för mycket information

för investerare och behavioral finance teorier kan appliceras även på de in-

stitutionella investerarna som inte kan hantera denna mängd information och

gör suboptimala beslut. Ett alternativ, som kan låta märkligt, är att de kan-

ske väljer bort att titta på ett mått som EPS. Det går helt enkelt inte att ta

hänsyn till alla variabler, eller så anser de att måttet är för enkelt eller intet-

sägande för hur bolaget egentligen går. Anledningen till skillnaden mellan

SUE och SUC kanske även till viss del kan tillskrivas att vi tittade på de

största bolagen på Stockholmsbörsen där graden av institutionella placerare

är högre än i mindre bolag. Om ovanstående resonemang stämmer så kanske

denna skillnad inte finns på mindre bolag, där istället aktien reagerar mer

effektivt med avseende på EPS eftersom graden av institutionella investera-

re är lägre, samt att investerare som använder sig måttet EPS blir relativt fler.

Resultaten förvånar författarna; att skillnaden var så stor mellan kassa-

flöden och EPS som predikatorer för tidförskjutningar. Att tidsförskjutning-

ar existerar är ingen nyhet med tanke på resultaten som många studier upp-

visat på området. Att kassaflöden inte uppvisar samma mönster som EPS är

svårförklarat. Om det betyder att marknaden reagerar mer effektivt eller att

modellen inte är applicerbar på kassaflöden måste studeras närmare för att

kunna säkerställas. Vi har avgränsat oss från att ta med transaktionskostna-

der och skatteeffekters påverkan på resultaten. Skulle de tas med kan resul-

83 Damodaran. (2002) s. 247
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taten förändras, men vi tror ändå att den överavkastning vi teoretiskt uppnått

överstiger dessa kostnader. Det finns gränser för hur långt vi kan spekulera

kring våra resultat. Vi har genom denna analys och bredare diskussion för-

sökt finna svar till tidsförskjutningarna utifrån behavioral finance. Ytterliga-

re forskning bör ske för att klargöra våra påvisade samband. En sak är säker,

diskussionen kring graden av effektivitet på aktiemarknaderna lär fortsätta

då även denna studie ger tvetydiga svar.



42

6 Slutsats
I detta avsnitt presenterar vi våra slutsatser genom att besvara vårt syfte
samt frågeställningar.

Syftet med denna uppsats har varit att empiriskt studera om det existerat

tidsförskjutna aktieprisjusteringar kvartalsvis, baserade på standardiserade

oförväntade kvartalsresultat (SUE) respektive standardiserade oförväntade

kassaflöden (SUC), på den svenska aktiemarknaden under åren 2004-2006.

Resultaten från studien visar på att signifikanta tidsförskjutningar har

förekommit i upp till 90 dagar efter rapporttillfället med standardiserade

oförväntade kvartalsresultat. Även om marknaderna utvecklats kraftigt se-

dan Rendleman, Jones & Latanés studie kan tidsförskjutningar uppkomma

på den svenska marknaden nära 30 år senare. Studien visade ingen signifi-

kans eller tecken på att det existerar tidsförskjutningar baserat på standardi-

serade oförväntade kassaflöden. Skillnaden dessa resultat emellan är tydlig.

Hade en investerare under tidsperioden 2004-2006 köpt aktier i den

kvintil med högst standardiserade oförväntade kvartalsresultat dag 1 och

hållit dessa till dag 90 hade en överavkastning på 7,10 % kunnat genereras.

Hade samma investerare dessutom blankat den kvintil med lägst standardi-

serade oförväntade kvartalsresultat hade en sammanlagd överavkastning på

13,22 % kunnat genereras bortsett från skatt och transaktionskostnader.

Hade en liknande strategi baserat på standardiserade oförväntade kassaflö-

den använts hade ingen överavkastning erhållits.

Studien pekar även på att riskjustering inte förändrar resultaten i nå-

gon större bemärkelse (signifikansen sjunker något). Tidsförskjutningarna

som påvisades i studien baserade på standardiserade oförväntade kvartalsre-

sultat kan påvisas även med riskneutraliserade kategorier. Resultaten i stu-

dien baserat på standardiserade oförväntade kassaflöden förändras inte när

riskneutralisering genomförs, det vill säga några tidsförskjutningar upp-

kommer inte.

Vi har utifrån behavioral finance försökt begripliggöra våra resultat. Då

det är ett brett och omfattande forskningsområde kan det sammantaget ge en

förklaring till våra påvisade tidsförskjutningar men vi tycker oss inte kunna
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lyfta fram en enskild teori som ensamt ger en fullgod förklaring. Vår diskus-

sion har förts kring hur professionella och ickeprofessionella investerare har

olika handlingsmönster och ser till olika variabler vid investeringsbeslut

som möjlig förklaring till de skillnaderna mellan SUE och SUC som påvisa-

des. Vi finner dock inget entydigt svar till de påvisade tidsförskjutningarna,

men området behavioral finance ger möjliga förklaringar till varför tidsför-

skjutningar uppstår. De psykologiska aspekternas inverkan på aktiemarkna-

den verkar vara en viktig faktor på aktiekursers utveckling.

Slutligen anser vi att vidare forskning måste göras på området för att

mer säkert kunna dra slutsatser varför dessa skillnader med SUE och SUC

uppstår, men även mer detaljerat varför tidsförskjutningar existerar på den

svenska aktiemarknaden.
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Appendix

SUE
RIC Kvartal Rapportdatum SUE Beta

Kategori 5
ASSAb.ST Q1 2004 2004-04-27 5.365 0.89
GETIb.ST Q4 2004 2005-01-25 4.153 0.98
STEr.ST Q1 2004 2004-04-28 3.724 0.83
SHBa.ST Q1 2006 2006-04-24 3.559 0.98
SWEDa.ST Q3 2005 2005-10-27 3.414 0.96
VOLVb.ST Q1 2004 2004-04-23 2.695 1.22
ATCOb.ST Q1 2004 2004-04-27 2.380 0.83
TEL2b.ST Q3 2006 2006-11-01 2.243 0.71
SKFb.ST Q4 2004 2005-01-27 2.242 0.96
HMb.ST Q4 2004 2005-01-28 2.003 0.58

Kategori 4
BOL.ST Q3 2006 2006-10-31 1.269 1.48
EKTAb.ST Q4 2005 2005-06-15 1.207 1.04
AXFO.ST Q3 2005 2005-10-21 0.991 0.32
SWMA.ST Q1 2006 2006-04-28 0.970 0.52
SCAb.ST Q1 2006 2006-04-27 0.870 0.48
HEXAb.ST Q1 2006 2006-05-04 0.855 0.91
HMb.ST Q3 2006 2006-09-27 0.751 0.77
SEBa.ST Q1 2006 2006-04-28 0.713 0.95
JM.ST Q4 2005 2006-02-22 0.511 0.93
OMX.ST Q2 2005 2005-07-20 0.395 1.02

Kategori 3
SCVb.ST Q4 2004 2005-02-04 0.288 0.93
HMb.ST Q2 2006 2006-06-21 0.257 0.77
MTGb.ST Q4 2005 2006-02-16 0.163 0.88
TLSN.ST Q2 2004 2004-07-28 0.153 0.88
AXFO.ST Q3 2004 2004-10-20 0.108 -0.06
ATCOb.ST Q2 2006 2006-07-17 0.032 1.62
SAND.ST Q1 2005 2005-05-03 -0.065 1.04
ALIVsdb.ST Q4 2004 2005-01-27 -0.188 0.54
FABG.ST Q3 2005 2005-11-03 -0.191 0.82
GETIb.ST Q3 2006 2006-10-18 -0.242 0.85

Kategori 2
BOL.ST Q2 2004 2004-08-05 -0.357 1.43
OMX.ST Q4 2006 2006-04-26 -0.362 1.38
AZN.ST Q3 2006 2005-04-28 -0.402 0.52
TLSN.ST Q1 2005 2005-04-25 -0.497 0.79
SECUb.ST Q1 2006 2006-06-09 -0.578 0.89
SCAb.ST Q1 2005 2005-04-25 -0.705 0.49
SCVb.ST Q2 2005 2005-07-27 -0.761 1.36
AXFO.ST Q1 2006 2005-04-21 -0.868 -0.60
SWEDa.ST Q3 2006 2006-10-26 -1.009 0.83
ALIVsdb.ST Q2 2004 2004-07-22 -1.043 1.09



Kategori 1
ERICb.ST Q3 2005 2005-10-21 -1.423 1.54
SAND.ST Q3 2006 2006-10-27 -1.620 1.32
ALIVsdb.ST Q2 2005 2005-07-21 -1.746 0.80
GETIb.ST Q3 2004 2004-10-18 -2.047 0.47
ERICb.ST Q1 2006 2006-04-21 -2.455 1.40
FABG.ST Q1 2006 2006-05-04 -3.695 1.02
GETIb.ST Q2 2005 2005-07-15 -4.866 0.92
SSABb.ST Q3 2005 2005-10-27 -4.866 1.34
NOBE.ST Q3 2005 2005-10-21 -5.368 0.55
SHBa.ST Q3 2006 2006-10-24 -5.696 0.84

SUC
RIC Kvartal Rapportdatum SUC Beta

Kategori 5
BOL.ST Q1 2006 2006-05-04 2.959 1.83
NOBE.ST Q2 2006 2006-08-10 2.845 0.32
SCAb.ST Q3 2005 2005-10-26 2.406 0.64
VOLVb.ST Q2 2004 2004-07-21 2.110 0.98
INDUc.ST Q2 2006 2006-08-03 1.889 1.02
FABG.ST Q2 2006 2006-08-15 1.876 1.12
SCVb.ST Q2 2005 2005-07-27 1.667 0.98
SECOb.ST Q2 2005 2005-08-04 1.637 -0.56
HMb.ST Q2 2006 2006-06-21 1.634 0.77
MTGb.ST Q4 2006 2006-02-16 1.406 0.81

Kategori 4
MICsdb.ST Q1 2006 2006-04-26 1.327 0.19
HMb.ST Q3 2006 2006-09-27 1.257 0.99
AZN.ST Q2 2006 2006-07-27 1.168 0.70
SWEDa.ST Q1 2006 2006-04-28 0.942 0.70
TRELb.ST Q2 2006 2006-07-19 0.865 1.08
RATOb.ST Q3 2005 2005-11-11 0.823 0.54
VOLVb.ST Q3 2005 2005-10-25 0.716 1.38
ASSAb.ST Q2 2006 2006-08-09 0.545 -0.43
NOKI.sdb Q4 2005 2006-01-26 0.510 0.92
FABG.ST Q1 2005 2005-05-09 0.489 1.07

Kategori 3
SKFb.ST Q2 2004 2004-07-13 0.229 1.19
LUNDb.ST Q2 2005 2005-08-30 0.220 0.53
LUNDb.ST Q2 2006 2006-08-29 0.146 0.68
CAST.ST Q2 2006 2006-07-18 0.108 0.90
OMX.ST Q3 2005 2005-10-20 0.030 0.66
ERICb.ST Q3 2006 2006-10-19 -0.001 1.28
CAST.ST Q3 2005 2005-10-20 -0.018 0.48
ASSAb.ST Q1 2005 2005-04-27 -0.076 1.13
BOL.ST Q3 2005 2005-10-24 -0.171 1.26
SCVb.ST Q1 2006 2006-04-26 -0.173 0.82



Kategori 2
JM.ST Q2 2006 2006-08-23 -0.270 1.39
STEr.ST Q4 2005 2006-02-02 -0.296 0.53
TRELb.ST Q1 2005 2005-04-26 -0.339 1.26
MTGb.ST Q4 2005 2005-02-16 -0.514 -0.01
SKFb.ST Q3 2004 2004-10-19 -0.574 1.32
CAST.ST Q1 2005 2005-04-20 -0.634 0.24
NDA.ST Q2 2006 2006-07-19 -0.751 1.06
ELUXb.ST Q1 2006 2006-04-24 -0.766 0.93
SWMA.ST Q3 2004 2004-10-26 -0.787 0.45
FABG.ST Q4 2005 2006-02-03 -0.933 1.00

Kategori 1
CAST.ST Q3 2006 2006-10-18 -1.374 0.64
TRELb.ST Q1 2004 2004-04-22 -1.542 1.24
SAND.ST Q1 2004 2004-05-06 -1.781 0.77
MTGb.ST Q3 2006 2006-10-25 -1.801 1.08
NOBE.ST Q1 2006 2006-05-03 -2.055 0.28
SWMA.ST Q4 2005 2006-02-15 -2.514 0.38
VOLVb.ST Q3 2004 2004-10-22 -2.900 1.10
HEXAb.ST Q1 2006 2006-05-04 -3.028 1.02
ELUXb.ST Q3 2006 2006-10-25 -3.235 1.10
SWMA.ST Q4 2004 2005-02-11 -5.547 0.26


