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1 Inledning
1.1 Bakgrund

“JP Nordiska rekommenderar köp av Hennes & Mauritz i en färsk analys.

Med hänsyn tagen till HM:s lägre expansionstakt, indikerad i rapporten,

så justerar firman ned prognosen på försäljningstillväxten något samtidigt

som bruttomarginalen justeras upp. Efter justeringar sjunker HM:s

kassaflödesmotiverade värde med 3 kronor till 212 kronor per aktie.”
Källa. Nordiska Fondkommissions analysbrev ur Market Update 2002-02-03

Ovanstående rekommendation är ett exempel ur den flora av aktieanalyser

som dagligen produceras av de stora svenska bankerna och

fondkommissionärerna. Den presenterar ett värde som fastställs med stor

säkerhet likt en vedertagen sanning. Dock bör läsaren av analysen ha i

åtanke att det värde som genereras av modellen baseras på

framtidsbedömningar och resultatet påverkas starkt av vilka antaganden

som används i modellen. Hur räknar analytikern med att den långsiktiga

omsättningen utvecklas? Vilka marginaler tros företaget kunna hålla?

Vilka riskjusteringar baseras analysen på? Hur har diskonteringen gjorts?

Dessa frågor gör att den säkerhet som den presenterade kursen 212 kr ger

sken av, kan utgöra en illusion. Beroende på vilka antaganden som görs

varierar resultatet mycket kraftigt, vilket kan åskådliggöras i en

känslighetsanalys1. Det faktum att en värdering är mycket känslig för små

förändringar i antaganden om framtiden har Tuller (1994) uttryckt så här:

”Valuation is not science, it’s an art”

                                                          
1 För ett exempel på känslighetsanalys, se kapitel 5.
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1.2 Varför värdera enskilda aktier?

Med den värderingsproblematik som finns kan man fråga sig om den bästa

placeringsstrategin är att analysera, värdera och placera i enskilda aktier?

Enligt teorierna om effektiva portföljer, CAPM2 och kapitalmarknadslinjen

är så inte fallet. Detta eftersom implikationen av dessa teorier är att en

effektiv avkastning uppnås genom en investering i marknadsportföljen som

kombineras med inlåning eller utlåning. Genom en investering i

marknadsportföljen kan placeraren undvika aktiens unika risk och ett

investeringsbeslut blir därmed endast en fråga om att bestämma risknivå.

(Brealey & Myers, 2000) Dock baseras den moderna portföljteorin på att

marknaden är effektiv och att aktiens pris avspeglar dess sanna värde

(Gray et. al, 1999). Det kan dock ifrågasättas om aktiemarknaden vid alla

tidpunkter är effektiv3. Om marknaden inte är effektiv går det att finna

över- och undervärderade aktier. Genom att värdera och sedan placera i

linje med sin analys, kan då en högre avkastning än marknadsavkastningen

uppnås. Detta konstaterande leder i sin tur till att det blir intressant att titta

på metoder för att analysera och värdera enskilda aktier.

1.3 Historisk aktievärdering

Det finns två huvudlinjer inom området aktievärdering: teknisk- och

fundamental analys. Den tekniska analysen består av studier av aktiens

historiska kursmönster för att förutsäga den framtida aktieutvecklingen.

Denna ansats kommer inte att beröras i denna uppsats, utan här fokuseras

på den fundamentala analysen. Denna har genom historien haft olika

utformning. På 20-talet var det företagens utdelningar som stod i centrum.

                                                          
2 Capital Asset Pricing Model, se avsnitt 4.8.2.
3 Se avsnitt 3.2 för utförlig diskussion.
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Analytikerna prognostiserade de framtida utdelningarna som företagen

förväntades ge och beräknade ett motiverat värde på aktierna. Tron på

evigt växande utdelningar gjorde dock att aktievärderingen drevs upp

alltför högt och detta var en av orsakerna till den stora börskraschen 1929

(Affärsvärldens årsbok, 1998). Som en konsekvens av denna började

extremt konservativa modeller, som helt bortsåg från tillväxt, att användas

vid värderingen. Efter andra världskriget växte dock ekonomierna kraftigt

och modellerna klarade inte av att hantera de snabbväxande företagen.

Detta medförde att de tidigare modellerna kom till heders igen, dock i

omarbetade versioner.

I och med att inflationstakten under 70-talet ökade, blev det populärt att

investera i företag med stora tillgångar såsom skogsbolag och

fastighetsbolag. Detta gjorde att substansvärdering blev en vanlig

värderingsmetod. I denna utgörs ett företags värde av de reala tillgångar,

inklusive orealiserade övervärden, som existerar i bolaget.

Substansvärdering används även idag för att värdera företag inom

investment- och fastighetsbranschen.

Under 80-talet blev P/e-tals-värdering ett populärt sätt att värdera aktier,

vilket även används flitigt idag. Denna metod sätter aktiekursen i relation

till företagets vinst per aktie och denna faktor används sedan för att

bedöma om en aktie är köpvärd eller ej. Fördelen med metoden är dess

enkla konstruktion som endast kräver tillgång till prognostiserad vinst och

börskurs. Problemet med metoden är att fastställa vad som är ett rimligt

P/e-tal. En förändring från 7 till 8 leder exempelvis till en motiverad

kursökning på 14 %.
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Svårigheten med att bestämma det motiverade P/e-talet leder till att

analysen ofta blir relativ. P/e-talet för ett företag i exempelvis

telekombranschen relateras till ett liknande bolag inom samma bransch.

Därefter jämförs företagens P/e-tal varefter företaget med lägre P/e-tal,

starkt förenklat, anses köpvärt. Problemet med detta förfarande är att det

inte finns någon absolut värdegrund för värderingen. Detta blev uppenbart

för ett par år sedan då många internetbolag hade pressats upp till extrema

kurser, ofta med motiveringen att P/e-talet för liknande amerikanska

företag var mycket högre. När sedan marknaden insåg att branschen som

helhet var övervärderad föll samtliga aktier kraftigt.

1.4 Dagens aktievärdering

En värderingsmetod vars användning ökat starkt under 90-talet är

kassaflödesvärdering. Redan för ett par år sedan baserades nästan samtliga

riktkurser som analytikerna räknade fram på kassaflödesmodellen

(Finanstidningen, 1999-03-05). Denna bild bekräftas av den

enkätundersökning som PriceWaterhouseCoopers (PWC) genomfört med

aktörer på den svenska marknaden i december 2001 där samtliga deltagare

använde kassaflödesanalysen vid aktievärdering (PWC, 2001).

Kassaflödesanalysen fick sitt stora genombrott då Copeland et. al 1990

presenterade sin handbok i ämnet kallad Valuation. Kassaflödesmodellens

teoretiska grund är att ett företags värde motsvaras av de framtida

kassaflöden som det genererar, diskonterade till nuvärde. Det faktum att

modellen har sin grund i vedertagen finansiell teori bör vara en av

anledningarna till modellens popularitet. Copeland et. al (2000) har även

empiriskt funnit en stark korrelation mellan ett företags diskonterade

kassaflöde och dess marknadsvärde.
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Genom att basera värderingen på kassaflöde istället för vinst är det även

möjligt att komma runt problemen med att vinsten i ett företag starkt

påverkas av vilka redovisningsmetoder som ett företag använder

(Copeland et. al, 2000). Ett företag kan genom helt lagliga,

redovisningstekniska åtgärder kraftigt justera sitt redovisade resultat

(Gandemo, 1990). Detta medför att resultatet av en analys med

utgångspunkt från redovisad vinst blir osäkert. Benson pekar på att

företagens redovisning efter ”Enron4-affären” ifrågasätts allt mer (Dagens

industri, 2002-02-13). Detta torde leda till att värdering grundad på ett mer

redovisningsoberoende mått som kassaflöde ökar.   

Kassaflödesmodellen har även en stor fördel i att den kan användas för att

värdera förlustbolag och bolag under stark tillväxt. Ett bolag i

uppbyggnadsfasen kan ha ett lågt eget kapital och låg vinst och med mått

som kurs/JEK och P/e-tal se övervärderat ut. Samma företag kan med

kassaflödesmodellen se rimligt värderat ut då denna även hanterar ett

företags långsiktiga tillväxt. Tillväxt kräver kapital varför vinsten i

ursprungsläget är låg men tillväxt i kassaflödet kommer att på sikt bygga

upp det egna kapitalet. Just kassaflödesmodellens överlägsenhet vid

värdering av ännu ej färdigkapitaliserade5 företag är en av anledningarna

till riskkapitalbolagens stora avkastning under det tidiga 90-talet.

(Affärsvärlden, 1996-06-05)

                                                          
4 Stort amerikanskt elhandelsföretag som gick i konkurs efter att dess tvivelaktiga redovisning

uppmärksammats.
5 Termen avser ett företag som kommer att behöva externt kapital för sin fortsatta existens.
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1.5 Problemdiskussion

Kassaflödesanalyserna är mycket långsiktiga då analysarbetet bland annat

innebär att företagets tillväxt i evig tid prognostiseras. Användandet av

modellen kräver även att prognoser om företagets marginalutveckling och

investeringar görs. Samtidigt vittnar många företagsledningar om att

möjligheten att bedöma marknaden har minskat och det är vanligt att de

inte kan ge några prognoser alls för hur företaget kommer att utvecklas.

Svårigheten med att göra framtidsprognoser har även aktualiserats av de

senare årens utveckling på aktiemarknaden, där volatiliteten har ökat

kraftigt. För några år sedan spåddes exempelvis telekommarknaden få en

mycket hög uthållig tillväxt, vilket resulterade i rekordhöga riktkurser.

Nordbanken hade i april 2000 en riktkurs på 250 kr för Ericsson. Denna

analys förutspådde en kraftig tillväxtökning där omsättningen skulle gå

ifrån 290 miljarder år 2000 till 2200 miljarder år 2010, vilket som

jämförelse var högre än 2001-års svenska BNP på 2100 miljarder

(Finanstidningen, 2000-05-17). Resultatet vet vi, år 2001 uteblev tillväxten

i branschen och aktiekurserna rasade. Enligt Kurt Hellström, VD i

Ericsson, drabbades branschen av den värsta nedgången genom tiderna och

denna utveckling var endast några år tidigare helt otänkbar

(Finanstidningen 2002-02-05). Kassaflödesmodellen blir med beaktande

av svårigheten att bedöma marknaden och företagens framtida tillväxt

mycket känslig för de antaganden som görs i modellen. Resultatet av

analysen blir inte bättre än de antaganden som den bygger på. En

analytiker uttryckte det så här:

“Det enda man vet med säkerhet är att de prognoser man gör blir mer

eller mindre fel. De olika aktievärderingsinstrumenten är av olika

betydelse. Det enda egentligen intressanta måttet är en nuvärdesberäkning
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av framtida cash-flow. Denna är dock helt omöjlig att göra då vi lever i en

oförutsägbar värld.”
Källa: Anonym analytiker ur Olbert (1992).

Enligt analytikern i ovanstående citat är förutsägelser om framtiden

omöjliga att göra. Trots detta baseras aktiekurser till mycket stor del på

antaganden om företagens framtida utveckling. En uppfattning om vilka

antaganden som görs och hur dessa hanteras kan fås genom att se på den

praktiska användningen av värderingsmodellerna. Genom den inblick i

marknadens sätt att värdera aktier med hjälp av kassaflödesmodellen som

förmedlas i denna studie, vill vi generera kunskap om bakgrunden till de

priser som dagligen presenteras på aktiemarknaden.

1.6 Problemställningar

Vilka är kassaflödesmodellens osäkerhetsfaktorer?

Hur hanteras osäkerhetsfaktorerna av aktieanalytiker?

1.7 Syfte

Syftet med uppsatsen är att identifiera osäkerhetsfaktorer samt att beskriva

hur dessa hanteras i den praktiska användningen av kassaflödesmodellen.

1.8 Avgränsningar

Med osäkerhetsfaktorer avser vi de olika antaganden om framtiden som

måste göras för att fastställa företagets avkastningskrav och för att

prognostisera dess framtida kassaflöden. Detta rör bland annat variabler

såsom beta, riskpremie och tillväxt i residualperioden. För en fullständig

specificering av samtliga osäkerhetsfaktorer, se avsnitt 5.4.
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Med att beskriva avser vi att för läsare med grundläggande kunskap inom

finansieringsteori visa hur osäkerhetsfaktorerna hanteras. Beskrivningen

ges utifrån aktieanalytikers perspektiv.

Med praktisk användning avser vi hur kassaflödesmodellen hanteras av de

analytiker som ingår i undersökningen, se avsnitt 2.7 angående val av

intervjupersoner.

1.9 Disposition

I inledningskapitlet presenterades bakgrund och problematisering kring

vårt uppsatsområde varefter studiens syfte och avgränsningar

presenterades.

I kapitel 2 presenteras vår syn på aktiemarknaden och

kassaflödesmodellen. I kapitlet behandlas även hur empirin har samlats in.

Slutligen tar vi upp eventuella problem som kan ha uppkommit på grund

av det valda tillvägagångssättet.

Kapitel 3 och 4 behandlar den teoretiska grunden till vårt ämnesområde. I

kapitel 3 förs en generell diskussion angående nyttan av

värderingsmodeller.  Kapitel 4 fokuserar på den teoretiska grunden för

kassaflödesmodellen och är även tänkt att demonstrera modellens

uppbyggnad för läsaren.

I kapitel 5 presenteras det test av kassaflödesmodellen som utförts och

resultaten av detta test åskådliggörs i form av ett antal känslighetsanalyser.
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Ur detta test har de osäkerhetsfaktorer härletts vilka utgjort grunden för vår

intervjumall.

I kapitel 6 presenteras en analys av resultaten av intervjuerna. I denna

analys sammankopplas resultaten med våra synpunkter och teorin som

tidigare presenterats.

Avslutningsvis presenteras i kapitel 7 slutsatser samt förslag på fortsatt

forskning inom området.
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2 Tillvägagångssätt

I detta kapitel ges inledningsvis vår syn på aktiemarknaden och

kassaflödesmodellen. Därefter förklaras upplägget av studien och

sambandet mellan dess olika delar. Detta följs av en kort presentation av

det test av modellen som genomförts. Vidare följer en beskrivning av de

intervjuer som genomförts. Kapitlet avslutas med kritik mot

undersökningens utformning.

2.1 Vår syn på aktiemarknaden och kassaflödesmodellen

Vår syn på aktiemarknaden är att den inte alltid kan ses som effektiv6.

Detta gör att det finns anledning till att, genom analys, försöka finna

under- och övervärderade aktier. I och med detta konstaterande blir det

intressant att studera modeller för aktievärdering och deras praktiska

tillämpning.

Enligt vedertagen finansiell teori utgörs en investerings värde av dess

diskonterade framtida kassaflöden. Om investeringens framtida

kassaflöden med säkerhet kan förutsägas7, ger kassaflödesmodellen ett

teoretiskt riktigt värde och därmed har modellen en inre validitet.

Vår syn på kassaflödesmodellen är att det är mycket svårt att med

modellen exakt bestämma ett företags rätta värde. Detta eftersom

osäkerheten är stor vid antaganden om diskonteringsfaktor och storleken

på företagets framtida kassaflöden. Denna osäkerhet är en trolig orsak till

att vi under arbetet med denna uppsats funnit förvånansvärt lite empirisk
                                                          
6 Se avsnitt 3.2 för vidare diskussion.
7 Exempel på en sådan tillgång kan vara en statsobligation. Storleken på obligationens framtida

kassaflöden är förutbestämda samt risken för att de uteblir kan betraktas som noll, eftersom staten i teorin

ej kan gå i konkurs.
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forskning som validerat kassaflödesmodellen vid aktievärdering. Alla

subjektiva antaganden8 kan ifrågasättas och det är därmed mycket svårt att

empiriskt bevisa att modellen ger ett rättvisande värde vid aktievärdering.

Resultatet av det empiriska beviset kommer alltid att vara öppet för

diskussion.

2.2 Val av metod

För att behandla vår problemställning gick vi tillväga på följande sätt: I det

första skedet ville vi undersöka vilka osäkerhetsfaktorer som finns i

modellen. Av denna anledning byggde vi upp en kassaflödesmodell med

hjälp av den referensram som presenteras i kapitel 4. Utifrån denna

simulerade vi vilken inverkan olika variabler har på slutvärdet av

beräkningen med modellen. De variabler som vi fann starkt påverkade

resultatet klassificerades som osäkerhetsfaktorer. Genom ex-post

karaktären9 på vårt test kunde ej variabler som påverkade storleken på

prognosperiodens kassaflöden simuleras. Detta på grund av att historiskt

redovisade kassaflöden användes i testet. Dessa variabler togs istället fram

genom slutledning och klassificerades som osäkerhetsfaktorer. En

fullständig specificering av dessa variabler kan ses i avsnitt 5.4.

I nästa skede var vi intresserade av hur de identifierade

osäkerhetsfaktorerna hanterades av aktieanalytiker i det praktiska arbetet.

Därför valde vi att genomföra en intervjuundersökning med användare10 av

modellen. Med utgångspunkt i de identifierade osäkerhetsfaktorerna och

vår referensram byggde vi upp en intervjumall som fungerade som
                                                          
8 Exempelvis måste lämplig diskonteringsfaktor uppskattas.
9 Se avsnitt 2.3 för en utförligare beskrivning av testet.
10 Se avsnitt 2.7 för val av intervjupersoner.
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underlag vid intervjuerna.

2.3 Framtagandet av osäkerhetsfaktorer

Det test som genomförts är av ex post-karaktär, vilket innebär att historiskt

observerade värden används. I vårt fall har analysen gjorts med

utgångspunkt 1992 och vi använde i testet företagens historiskt redovisade

kassaflöden. För de antaganden om exempelvis evig tillväxttakt och

riskpremie som krävs i modellen, har vi använt grundantaganden som

avspeglar de förhållanden som rådde vid denna tidpunkt. Våra

grundantaganden och företagens redovisade kassaflöden framgår av bilaga

3 och 4 och diskuteras i kapitel 5. Vi använde i testet känslighetsanalyser

för att visa på vilken effekt olika osäkerhetsfaktorer fick på motiverad

kurs. I dessa analyser förändrades en variabel medan resterande variabler

hölls oförändrade.

Vi använde oss av två företag i testet. Hennes & Mauritz (HM) som

representerar tillväxtbolagen samt SKF som en representant för de mogna

bolagen. Dessa företag valdes inte av annan anledning än att vi ville ha

företag som kunde antas ha olika tillväxtförutsättningar efter år 1992.

Det kan anses märkligt att basera ett test av kassaflödesmodellen på i

efterhand observerade kassaflöden, vilka självfallet var okända 1992. Dock

har vi ej avsett att använda testet till att avgöra huruvida de kurser som

noterades på HM och SKF 1992 var korrekta. Testet är endast avsett att

leda fram till de osäkerhetsfaktorer som vi empiriskt vill undersöka.

2.4 Framtagandet av hur osäkerhetsfaktorerna hanteras

För att undersöka hur praktiker gör antaganden om osäkerhetsfaktorerna
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vid användandet av kassaflödesmodellen, valde vi att genomföra

intervjuer.

2.4.1 Intervjuernas utformning

Intervjuer har olika struktureringsgrad. I sin mest extrema form av

strukturering är intervjufrågorna och svarsalternativen formulerade i

förväg och frågorna ställs i förutbestämd ordning vilket är ett typiskt

kännetecken på enkätundersökningar (Ekholm & Fransson, 1994). I

motsats till denna extrema form av strukturering står öppna intervjuer. En

öppen intervju innebär att intervjuaren ställer en bred fråga kring det

ämnesområde som denne är intresserad av och den tillfrågade har sedan

full frihet att formulera sina svar. (Lantz, 1993)

Vi tror att den praktiska hanteringen av kassaflödesmodellens

osäkerhetsfaktorer är differentierad. Av denna anledning valde vi att

använda oss av förhållandevis öppna frågor där en huvudfråga presenterats

med underliggande stödfrågor, men utan fastlagda svarsalternativ11. Syftet

med dessa stödfrågor var ej att styra respondentens svar utan att istället

fungera som diskussionsunderlag. Denna utformning gav oss flera fördelar.

En av dessa var att vi kunde fånga flera möjliga svarsalternativ kopplade

till varje fråga. Till exempel förespråkas det i finansierings- och

värderingslitteratur att den riskfria räntan vanligen bestäms utifrån

avkastningen på tremånaders statskuldväxlar eller 10-åriga

statsobligationer (Damodaran, 2001). Men det finns även andra alternativ

och genom att låta svarsalternativen vara öppna blev det möjligt att fånga

dessa alternativ. På så sätt fick vi en mer nyanserad bild av vilka

                                                          
11 Se bilaga 1 för utseendet på  intervjumallen.
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antaganden som görs.

Öppna intervjuer ger även möjlighet till att ställa följdfrågor. Om någon

respondent exempelvis använder räntan på 5-åriga statsobligationer kan

anledningen till detta utrönas.

2.4.2 Intervjumall

Intervjumallens utformning framgår av bilaga 1. Denna inleds med

generella bakgrundsfrågor kring arbetet med kassaflödesvärdering. Dessa

frågor syftade till att ge en bild av analysarbetet med kassaflödesmodellen.

Därefter följer specifika frågor om modellen som togs fram efter det att vi

identifierat osäkerhetsfaktorerna genom vårt test av modellen.

Efter framtagandet av intervjumallen genomförde vi ett test av denna för

att undersöka ifall viktiga faktorer glömts bort. Detta gjorde vi genom att

låta en person12 som är bekant med kassaflödesmodellen läsa igenom den.

Vi konstaterade vid diskussion med denna person att intervjumallen täckte

området väl.

2.4.3 Val av intervjupersoner

Vårt primära krav på intervjupersonerna var att deras värdering i huvudsak

skulle göras med hjälp av kassaflödesmodellen. Detta grundade sig på att

dessa personer borde ha stor erfarenhet av att hantera modellens

osäkerhetsfaktorer.

Vårt ursprungliga urval bestod av aktieanalytiker från olika

fondkommissionärer, banker och affärstidningar för att få en bred täckning
                                                          
12 Student på I-linjen som skrivit examensarbete inom området kassaflödesvärdering.
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av branschen. Genom att även studera användningen av

kassaflödesmodellen hos de svenska affärstidningarna ville vi undersöka

om dessas användning av modellen skiljer sig från fondkommissionärer

och banker. Detta eftersom de senare har ett primärt kommersiellt intresse

med sina analyser. Dock konstaterades vid intervjuer att, Affärsvärlden

saknade en kassaflödesmodell och att Veckans Affärer endast använde sig

av en förenklad vinstflödesmodell13. Dessa tidningar uppfyllde därmed inte

vårt huvudkriterium. Vi ansåg på grund av detta att det kvarvarande

undersökningsunderlaget för denna del av studien ej var tillräckligt stort,

varför affärstidningsansatsen övergavs.

Vi hade som mål att intervjua personer som var verksamma hos de mest

betydande aktörerna för att vi tror att dessa kan vara normgivande och

därmed vara en bra indikator på branschen som helhet. För att finna

lämpliga aktörer på marknaden använde vi oss av Stockholmsbörsens

medlemsregister daterat 2002-02-18. (www.stockholmsborsen.se) Med

detta som utgångspunkt valde vi företag utifrån vår förkunskap om

branschen, varför exempelvis mindre aktörer med fokus på mäkleri

uteslöts.

En del av de tillfrågade aktörerna som motsvarade våra urvalskriterier

kunde inte erbjuda något intervjutillfälle. Orsakerna till detta var tidsbrist

på grund av underbemanning eller att aktörerna av principskäl inte tog

emot studenter som vill genomföra intervjuer. Av dessa anledningar var vi

tvungna att i vårt urval utesluta troligen intressanta intervjuer med

internationella aktörer som JP Morgan Securities och Lehman Brothers
                                                          
13 Modellen utgick exempelvis ifrån att alla företags vinster diskonterades med samma
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International. Likaså gällde för några svenska fondkommissionärer såsom

Carnegie och Alfred Berg Fondkommission AB.

Samtliga företag i urvalet kontaktades per telefon under vecka åtta till tio

och under dessa samtal fastställdes tid och plats för intervjutillfället för de

som hade möjlighet att delta i studien.

Det slutgiltiga resultatet av urvalet bestod av aktieanalytiker från åtta olika

fondkommissionärer och banker, vilka presenteras i tabell 2-1.

Del av banker Fondkommissionärer

Danske Securities Fischer Partners Fondkommission

Enskilda Securities Hagström & Qviberg Fondkommission

Nordea Bank Sverige E. Öhman J:or Fondkommission

Handelsbanken Securities

Swedbank

Tabell 2-1: Deltagande aktörer i denna studie.

Analytikerna i studien har i genomsnitt fem års erfarenhet14 av arbete med

kassaflödesmodellen. Detta anser vi vara till fördel eftersom modellen

enligt undersökningen varit frekvent använd på marknaden i cirka 5-6 år

och analytikerna har därmed stor erfarenhet av modellen.

Analytikerna i studien arbetar inom olika branscher, se tabell 2-2. Genom

detta har vi fått ett bredare perspektiv på hanteringen av

                                                                                                                                                                         
diskonteringsfaktor.
14 Se kapitel 6.1.
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osäkerhetsfaktorerna än vad som varit fallet om alla analytiker arbetat med

analys inom samma bransch.

Analyserad bransch Analytiker15

Verkstadsindustri A,B och H

Telekomindustri F och G

Bygg- och fastighetsindustri C

Skogsindustri E

Småbolag D

Tabell 2-2: Bransch som analytikerna bevakar

2.4.4 Intervjuernas genomförande

Under vecka 13 skickades intervjumallen per e-post till samtliga

respondenter. Syftet var att intervjupersonerna skulle vara förberedda på de

frågor vi önskade svar på. Detta hade två funktioner, dels att spara tid för

såväl oss som intervjupersonerna dels för att de senare skulle vara

införstådda med syftet med intervjuerna. Genom att i förväg skicka ut

frågeformulär ökar möjligheten för respondenterna att avge genomtänkt

och korrekt information vid intervjutillfället (Ekholm & Fransson, 1994).

Intervjuerna genomfördes i fyra av fallen på intervjupersonernas

arbetsplats och i fyra av fallen via telefon. De som valde telefonintervju

kunde inte avsätta tid till en besöksintervju. Eftersom vi antog att svaren

vid besöksintervjuerna skulle bli mer uttömmande, valde vi att genomföra

dessa innan telefonintervjuerna. Detta visade sig vara ett fördelaktigt

beslut eftersom vi genom besöksintervjuerna fick en bättre bild av vilka

frågor som var viktiga att fokusera på, vilket underlättade
                                                          
15 Analytikerna har anonymiserats, se avsnitt 2.4.6 och fått beteckningen analytiker A-H.
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telefonintervjuerna.

Samtliga intervjuer genomfördes vecka 14 och 15. Intervjutiden var för

besöksintervjuerna en dryg timme medan telefonintervjuerna tog 35-50

minuter att genomföra.

Intervjuerna bandades i sin helhet efter godkännande av respondenterna.

Detta möjliggjorde en större fokusering på de svar som respondenterna gav

och underlättade följdfrågor, eftersom avbrott för anteckningar inte

behövde göras. Att banda intervjuerna hade dessutom fördelen att risken

för att information skulle feltolkas vid analysen reducerades.

2.4.5 Sammanställning och redovisning av intervjuerna

Samtliga intervjuer skrevs ut i sin helhet och så ordagrant som

inspelningen tillät och skickades därefter till respondenterna. Detta gav

dem en möjlighet till att tydliggöra resonemang som tycktes oklara och

klargöra eventuella felaktigheter i svaren, vilket var en möjlighet som

utnyttjats av några analytiker.

Efter att analytikerna godkänt intervjuutskrifterna påbörjades

bearbetningen av intervjuerna. Vi sammanställde alla analytikers svar

uppdelat på respektive osäkerhetsfaktor. I tre fall fann vi att

kompletterande information var nödvändig, varför telefonuppföljningar

genomfördes med dessa analytiker. Vi jämförde den praktiska hanteringen

med den teoretiska bild som presenterades i kapitel 4 för att identifiera

skillnader och likheter mellan tillvägagångssätten. Vi har även gett våra

synpunkter på vad hanteringen kan få för konsekvenser. I analysen av

intervjumaterialet har vi i så stor utsträckning som möjligt utgått ifrån
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uppställningen i kapitel 4.

2.4.6 Anonymisering av intervjupersoner

Ett vanligt förekommande problem vid intervjuer är att svaren vid

intervjutillfället avviker från faktiskt beteende (Ekholm & Fransson,

1994). Detta inträffar på grund av att respondenterna anpassar sig till de

normer som råder inom det kontext personen verkar, vilket i detta fall är

analytikerbranschen. Detta kan ha varit fallet vid våra intervjuer. Dock

erbjöd vi analytikerna anonymitet16, vilket vi anser borde ha eliminerat

problemet med svar som följde branschnormerna. Det kommer därför inte

att framgå vilken bank eller fondkommissionär som tillämpar ett visst

tillvägagångssätt. Då en enskild analytikers åsikt framförs använder vi oss

av en kodning17 som innebär att analytikerna benämns analytiker A till och

med H.

2.5 Metodkritik

Ett problem med öppna diskussionsfrågor är att dessa vanligen inte är

standardiserade eller strukturerade vilket innebär att samtliga respondenter

inte får exakt samma frågor eller att frågorna inte kommer i samma

ordning. Detta betyder att det blir svårare att genomföra analysen av

intervjuerna då jämförbarheten mellan svaren försämras. Genom den

uppföljning som genomförts efter intervjuerna har vi försökt att

kompensera bristen på standardisering av intervjuutförandet.

En mer heltäckande bild av branschens praktiska hantering av modellen

hade vi kunnat få genom att utöka antalet intervjupersoner. Detta hade
                                                          
16 Flera analytiker ansåg att anonymitet var ett krav då det ansågs vara kutym i branschen vid denna typ av

undersökningar.
17 Denna kodning utgår inte ifrån den alfabetiska ordning som används i källförteckningen.
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kunnat ge en mer generaliserbar bild över hur kassaflödesmodellen

hanteras av praktiker. Det har dock av praktiska skäl ej varit möjligt att

utöka antalet intervjuer på grund av att vissa firmor ej kunnat erbjuda

intervjumöjligheter.
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3 Varför används värderingsmodeller?

I detta kapitel vill vi förklara varför värderingsmodeller är användbara.

För att beröra detta ämne diskuterar vi inledande värde- och

prisbegreppen samt kopplingen mellan dessa. Denna del följs av en

diskussion om marknadens effektivitet, det vill säga huruvida de noterade

aktiepriserna reflekterar företagens korrekta värden. Denna diskussion

leder fram till behovet av värderingsmodeller. Diskussionen sammanfattas

i figur 3-1.

Figur 3-1: Sambandet mellan pris och värde på aktiemarknaden.

3.1 Värde- och prisbegreppet

I ekonomiska sammanhang har begreppet värde två huvudsakliga

innebörder, bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärdet behandlar en tillgångs

nytta och denna bedöms på subjektiva grunder. Bytesvärdet avgörs av

tillgångens pris vid en utbytestransaktion och närmar sig den definition

som är utgångspunkten för denna uppsats.

Värde

Pris

1. Om effektiv marknad
Pris = Värde

2. Om EJ effektiv marknad
Pris = Värde

Värderings-
modeller
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Bytesvärdet uttrycker åtråvärdheten i relation till en annan nyttighet och

kommer till uttryck genom marknadspriset. I figuren 3-1 visas detta av

pilen som leder mellan värde och pris. I marknadsekonomier är prisernas

funktion att skapa jämvikt mellan utbud och efterfrågan i avsikt att

ransonera fördelningen och styra produktionen av varor och tjänster

(Nationalencyklopedin, 1996). I det teoretiska idealfallet innehåller

marknadspriset all relevant information om varornas relativa knapphet och

deras användbarhet i produktion och konsumtion.

3.2 Marknadseffektivitet

Marknadspriset på många företag finner investeraren på aktiemarknaden.

Om aktiemarknaden uppfyller kravet på att all relevant information finns i

aktiepriserna anses den vara effektiv (Brealey & Myers, 2000). I figur 3-1

är detta förhållande markerat med siffran 1. Här är marknaden effektiv och

således är marknadspriset lika med företagens korrekta värde och därför

finns ej över- och undervärderade aktier.  Huruvida marknaden är effektiv

råder det dock delade meningar om.

Marknadens effektivitet kan delas in i tre kategorier, svag-18, halvstark-

och stark19 effektivitet (Fama, 1970). Vi kommer här att fokusera på den

mest omdiskuterade halvstarka formen av marknadseffektivitet. Den

halvstarka effektiviteten innebär att all tillgänglig information avspeglas i

aktiekurserna. Denna information består av exempelvis årsredovisningar,

pressmeddelanden och övrig information som företagen och andra

intressenter ger ut.

                                                          
18 Innebär att överavkastning ej kan nås genom studier av historiska kurser, se Fama, 1970.
19 Innebär att även insiderinformation avspeglas i aktiekurserna, se Fama, 1970.
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Marknadseffektiviteten kan undersökas genom att placeringsstrategier

testas med avseende på ifall de genererar systematisk över- eller

underavkastning20. Om en sådan kan uppnås är marknaden ej fullständigt

effektiv. Det finns tester gjorda som har visat att överavkastning har

kunnat erhållas genom att exempelvis investera i aktier med låga P/e-tal

(Öhrn & Nilsson, 1995) eller genom att följa analytikernas justerade

vinstprognoser (Olbert, 1992). I det sistnämnda fallet nåddes

överavkastning genom att placera i de företag där analytikerna gjort stora

uppjusteringar av vinstprognosen. Det finns även andra kända anomalier21

på aktiemarknaden. Exempel på sådana är januarieffekten, vilken innebär

att aktiemarknaden i januari historiskt sett har givit överavkastning och

småbolagseffekten, där bolag med låga börsvärden har visat sig ge

överavkastning. Anomalierna är svårförklarliga vid en tro på en halvstarkt

effektiv marknad.

Vinell och De Ridder (1990) anger tre förutsättningar för den effektiva

marknaden. Att aktörerna är rationella, att antalet köpare är stort och att

alla aktörer har all relevant information. På senare tid har indexfonder

blivit allt populärare vilket blir problematiskt ifall det aktuella indexet inte

inkluderar alla aktier. Orsaken är att ett artificiellt köptryck då uppstår i

vissa aktier, endast på grund av deras indextillhörighet. Detta kan leda till

att aktiekurserna inte sätts till det motiverade värdet. Ett närliggande

exempel var när Icon Medialab och Framtidsfabriken togs in i OMX och

ett flertal fonder köpte dessa aktier endast på grund av att de då ingick i

detta index (Veckans Affärer, 2001-04-17). Hellman (2001) visade, i en
                                                          
20 Innebär att en högre avkastning än den förväntade avkastningen uppnåddes.
21 Med anomali avses här en effekt som strider mot och inte kan förklaras med teorin om effektiva

marknader.
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undersökning av svenska institutioners investeringsbeteende, att det ej är

ovanligt att fondförvaltare köper aktier endast på grund av att de ingår i det

index som fonden jämförs emot. Dessutom framgick att dessa köp ibland

gjordes trots att förvaltaren hade en fundamentalt negativ syn till företaget.

Vi anser att detta beteende inte kan ses som rationellt då den rationelle

investeraren väger avkastning mot risk innan en investering görs. På

många av börsens listor finns även en mängd aktier med väldigt låg

likviditet där en enskild aktör starkt kan påverka kursen. Därmed kan det

ifrågasättas ifall denna är noterad på rätt nivå. Olbert (1992) visade även

på den informationseftersläpning som existerar på aktiemarknaden där

publik information går från de välinformerade till de mindre

välinformerade aktörerna. Denna eftersläpning ledde till att de

välinformerade aktörerna kunde nå en högre avkastning.

Den i avsnittet förda diskussionen leder fram till att det finns starka

indikationer på att marknaden kan uppvisa ineffektivitet på kort sikt, i

figur 3-1 markerat med siffran 2. Därmed går att finna över- och

undervärderade aktier eftersom marknadspriset ej överensstämmer med det

korrekta värdet.

3.3 Värderingsmodeller

För att finna företagens korrekta värde använder sig analytiker av olika

aktievärderingsmodeller. Det framräknade värdet jämförs sedan med det

noterade aktiepriset och leder fram till ett beslut om att köpa eller blanka22

det analyserade företagets aktie (visas av den återkopplande pilen mellan

värderingsmodellen och priset i figur 3-1). Genom att placera i linje med

                                                          
22 Term som innebär att aktier lånas och säljs i förhoppning om att dessa kan köpas tillbaka till ett lägre

pris och återlämnas.
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den genomförda värderingen kan då en högre avkastning än

marknadsavkastningen nås. Det finns på marknaden en mängd mer eller

mindre komplicerade värderingsmodeller. En av de vanligaste ansatserna

är att se på vinst- och försäljningsmultiplar. Dock kan metoden, enligt

diskussionen i avsnitt 1.3, leda till felaktig prissättning. Därför finns ett

behov av mer sofistikerade värderingsmodeller. För att möta detta behov

har bland annat kassaflödesmodellen utvecklats.
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4 Värdering med kassaflödesmodellen

Inledningsvis ges i detta kapitel en beskrivning av kassaflödesmodellens

uppbyggnad. Därefter presenteras den femstegsprocess som används då

en värdering görs med modellen. Varje processteg kommer ingående att

beskrivas, vilket ger en helhetsbild av allt ifrån förarbetet till slutresultatet

av värderingen.

Utgångspunkten för all form av investering i finansiella tillgångar är att

värdet av en investering idag alltid är lika med det framtida fria kassaflöde

som den genererar, diskonterat med alternativkostnaden för investeringen

(Brealey & Myers, 2000). Detta förhållande beskrivs enligt nedan.

= +
=

n

t t

t
o

r

CFP
1 )1(

 

P0 = Nuvärde av prognosperiodens kassaflöde

n = Prognosperiodens längd i år

CFt = Kassaflöden vid period t

r = Diskonteringsfaktor som reflekterar kassaflödets risknivå

Av formeln ovan framgår att nuvärdet av kassaflödet (P0) är beroende av

värdet på de olika kassaflöden som investeringen genererat vid de olika

tidpunkterna (CFt), prognosperiodens längd i år (n) samt det totala

kapitalets avkastningskrav (r), vilket motsvarar alternativkostnaden. Allt

annat lika ökar nuvärdet (P0) om antingen prognosperiodens kassaflöden

blir högre eller om diskonteringsfaktorn sätts lägre.
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4.1 Tillämpad kassflödesvärdering

I kassaflödesmodellen är företagets värde det aggregerade värdet av

rörelsens delar. Dess marknadsvärde definieras som företagsvärdet minus

det värde som långivare kan ställa anspråk på. Figur 4-1 illustrerar detta

samband.

Nuvärdet av framtida

kassaflöden från:

Figur 4-1: Sambandet mellan företagets delar och dess totala värde.

De kassaflöden som skall prognostiseras i modellen är bruttokassaflödet

med avdrag för framtida investeringar, vilket ger det fria kassaflödet som

även kallas nettokassaflödet (Brealey & Myers, 2000). Anledningen till att

detta kassaflöde används är att det fria kassaflödet kan delas ut eftersom

det inte behövs för att driva verksamheten vidare (investeringarna som

krävs för verksamhetens varaktighet är redan avdragna). Det fria

kassaflödet definieras av Damodaran (2001) som:
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FCF = Fritt kassaflöde = EBIT23 ×  (1-skattesats) – (investeringar i
anläggningstillgångar - avskrivningar) - förändring i rörelsekapital

4.2 Beskrivning av kassaflödesmodellen

Vid en praktisk tillämpning av modellen förespråkar Copeland et. al

(2000), Damodaran (1996) med flera, en tvåstegsmodell. Denna modell har

en period för explicit prognostiserade värden samt en residualperiod för

evighetsdelen. Företagsvärdet blir därmed:

Nuvärdet av fria kassaflöden under explicit prognosperiod +

Nuvärdet av fria kassaflöden efter explicit prognosperiod

(residualperiod).

Som diskonteringsfaktor föreslår de (ibid.) att företagets WACC24

används. Ett exempel på kassaflödesmodellen med 10 explicita prognosår

redovisas nedan:

V = Företagets värde

FCF = Företagets fria kassaflöde

WACC = Företagets vägda kapitalkostnad

                                                          
23 Earning Before Interest and Taxes, vilket med svensk terminologi benämns rörelseresultat.
24 Weighted Average Cost of Capital, vilket med svenska terminologi benämns genomsnittlig vägd

kapitalkostnad.
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g = Den förväntade tillväxten i fritt kassaflöde i residualperioden

Värdet på företaget är därmed dess framtida kassaflöden diskonterade med

finansiärernas alternativkostnad. Den eviga tillväxttakten i kassaflödet

motsvaras i denna modell av (g) och finansiärernas alternativkostnad

motsvaras av företagets kapitalkostnad, WACC.

SFF25 (2000) tar upp en alternativ modell som bygger på tvåstegmodellen

men som de kallar trestegsmodellen. I denna modell görs explicita

prognoser under ett antal år framåt (ofta 10), liksom i tvåstegsmodellen.

Denna period följs dock här inte direkt av residualperioden, utan först av

ännu en period på 10-20 år med explicita prognoser. Här görs dock endast

prognoser över tillväxt och marginalutveckling för företaget och

tillväxttakten anpassas successivt till en långsiktigt hållbar nivå. Efter

denna period följer sedan residualperioden. Denna modell används för att

hantera företag med hög tillväxt som ej antas nå ett moget tillstånd inom

den första explicita 10-års perioden.

Att värdera företag med hjälp av kassaflödesmodellen kan ses som en

process. Denna process innebär en genomgång av olika moment som ska

ingå i analysen och kan delas upp enligt figur 4-2.

Figur 4-2: Kassaflödesmodellens värderingsprocess. Källa: Fredriksen, 2002 (omarbetning av Copeland

et. al, 2000)

                                                          
25 Sveriges Finansanalytikers Förening.
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4.3 Historisk analys

Den historiska analysen är viktig eftersom den hjälper analytikern att finna

företagets värdedrivare: försäljningstillväxt, rörelsemarginal, skattesats,

investeringsbehov i rörelsekapitalet och anläggningstillgångar. I analysen

tas även hänsyn till historisk tillväxt, vilken används som en indikator på

prognosperiodens längd. En grundregel är att hög historisk tillväxt kräver

längre prognosperiod, eftersom det då tar längre tid för företaget att nå

normaltillväxt. Enligt Copeland et. al (2000) bör analysen grunda sig på

minst 10 års historik. Detta eftersom konjunkturcykler, såväl bransch- som

makrospecifika, då kan fångas upp. Dessutom kan företagets resultat under

tidsperioden analyseras i syfte att se om detta går mot en stabil utveckling

eller om resultatet har fluktuerat kraftigt under tidsperioden.

4.4 Uppskatta avkastningskravet

Vid företagsvärdering görs åtskillnad på ägarkapital och lånefinansiering.

Dessa har, på grund av olika risktagande olika alternativkostnader och

därför måste diskonteringsräntan viktas i förhållande till den andel av
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företagets kapital som respektive finansiär bidrar med. Summan av den

vägda diskonteringsräntan blir företagets kapitalkostnad (WACC) som

§beräknas enligt nedan:

WACC r t
D

D E
r

E
D ED E= −

+
+

+
( )

( ) ( )
1

rD(1-t) = Företagets räntekostnad efter skatt

rE = Aktieägarnas avkastningskrav efter skatt i bolaget

D = De räntebärande skuldernas marknadsvärde

E = Det egna kapitalets marknadsvärde

Nedan ges ett exempel på en beräkning av WACC. I detta företag är

långivarnas avkastningskrav 7 % och ägarnas avkastningskrav 15 %.

Aktuell bolagsskatt uppgår här till 28 %. Andelen lån utgör 45 % av totalt

avkastningskrävande kapital. Företagets avkastningskrav blir därmed,

enligt tabell 4-1, 10.5 % efter skatt.

Kapital     Andel av Avkastningskrav     Vägd kapitalkostnad
komponent     totalt kapital

Lån       45 % 7% (1-0.28) = 5 %   0.45*0.05 = 2.25 %
Eget kapital     55 % 15 %               0.55*0.15 = 8.25 %

WACC                10.5 %
Tabell 4-1: Exempel på beräkning av WACC. 

4.4.1 Vikter vid beräkningen av WACC

Den viktning mellan kapitalformerna skulder och eget kapital som används

vid beräkningen av WACC bör enligt SFF (2000) baseras på företagets

nuvarande kapitalstruktur, där börsvärdet används som det egna kapitalets
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marknadsvärde.  Denna rekommendation baseras på att de anser att de

flesta placerare inte har en möjlighet att påverka kapitalstrukturen i det

aktuella företaget och att ett användande av en standardiserad26

kapitalstruktur därmed leder till ett för högt värde på företaget. Kritiker till

användandet av nuvarande struktur anser att ett användande av nuvarande

struktur leder till ett cirkelresonemang. Detta eftersom ingångsvärden till

beräkningen som syftar till att bestämma företagets värde tas ur den

rådande värderingen. Detta problem kan dock, enligt SFF (2000), undvikas

genom att en iterativ beräkning27  används där resultatet av beräkningen

(ett nytt marknadsvärde) används som vikt för det egna kapitalet vid en ny

beräkning av detsamma.  Denna process fortsätter tills en jämvikt uppnåtts,

där resultatet av den nya beräkningen (det nya marknadsvärdet)

överensstämmer med föregående beräknings marknadsvärde.

Rappaport (1998) och Copeland et. al (2000) föreslår dock användandet av

en målstruktur28 på kapitalfördelningen. Detta eftersom att de anser att den

rådande strukturen oftast, på grund av exempelvis nyligen gjorda förvärv,

ger en dålig bild av företagets långsiktiga kapitalstruktur. Denna

målstruktur bör baseras på en kombination av den rådande

kapitalstrukturen, jämförbara företags kapitalstruktur samt den av

ledningen explicit eller indirekt indikerade målstrukturen (Copeland et. al,

2000). Målstruktur bör dock, enligt SFF (2000), endast användas då

analytikern har starka skäl till att tro att företaget kommer att förändra sin

kapitalstruktur till den av analytikern förväntade. Ett sådant skäl kan vara

ifall placeraren i kraft av sitt aktieinnehav har en möjlighet att påverka

                                                          
26 Kan vara baserad på jämförelser inom branschen eller härledd ur önskad optimal struktur.
27 Termen avser en beräkningsprocess som utförs upprepade gånger, se bilaga 7 för utförlig beskrivning.
28 Den engelska termen är ”target capital structure”.
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företagsledningens beslut i finansieringsfrågor.

4.4.2 Avkastningskrav på lånat kapital

Företagets räntekostnad efter skatt ( r tD ( )1− ) bestäms antingen utifrån

företagets räntekostnader på de räntebärande skulderna eller utifrån den

marknadsränta till vilken företaget kan uppbringa nya lån. I båda fallen

måste justering göras om räntan är avdragsgill, det vill säga om företaget är

vinstgivande och därmed föremål för skattelättnader. Hur

avkastningskravet på skulderna skall beräknas råder det i litteraturen

oenighet om, där exempelvis Copeland et. al (2000) och Damodaran,

(2001) förespråkar marknadsvärden medan Reilly & Schweihs, (1999)

förespråkar metoden med bokförda värden. Då bokförda värden används

bestäms långivarnas avkastningskrav genom att de finansiella kostnaderna

divideras med företagets räntebärande skulder. Reilly & Schweihs, (1999)

betonar vid denna beräkning att en kontroll av rimligheten i

avkastningskravet bör göras mot jämförbara företag.

Förespråkare för marknadsränta menar att denna ger en mer korrekt

spegling av avkastningskravet. Marknadsräntan styrs av det allmänna

ränteläget och detta måste beaktas vid beräkning av företagets

räntekostnader. Om företaget har gett ut obligationer som handlas på den

öppna marknaden kan marknadsvärdet av skulderna avläsas direkt

(Damodaran, 2001). Ett problem med detta förfarande är att de flesta

företag ej har marknadsnoterade skulder, varför möjligheten att använda

denna metod minskar.  Detta leder till att en uppskattning av

marknadsvärdet på skulderna istället måste göras. Denna görs med

utgångspunkt från företagets nuvarande kreditrating29 och gällande
                                                          
29 Fastställs av kreditinstitut såsom Moodys och Standard and Poors.
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räntenivå på statsskuldväxlar alternativt statsobligationer (Fredriksen,

2002). På denna ränta läggs en räntedifferens (riskpremie) för att

kompensera för den högre risken det innebär för långivarna att låna ut

pengar till företaget istället för att låna ut pengar till staten30.

Om marknadsräntan används måste den effektiva löptiden på lånen

bestämmas. Denna effektiva löptid kallas även duration och bestäms som

nuvärdet på de framtida räntebetalningarna multiplicerat med kvarvarande

löptid. Betalningarna summeras och summan divideras därefter med

obligationens pris. (Hull, 2000)

Trots att marknadsvärden är den teoretiskt mest korrekta metoden har

exempelvis Klasson (2001) visat att den, i det praktiska arbetet, mest

använda metoden baseras på bokförda värden.

4.4.3 Avkastningskrav på eget kapital

Kostnaden för eget kapital är att se som investerarens alternativkostnad,

det vill säga vad han/hon skulle ha fått vid en investering i en annan

tillgång i samma riskklass. Aktieägarnas avkastningskrav bestäms

vanligtvis med hjälp av CAP-modellen31. Denna används för att beräkna

den förväntade avkastningen på en finansiell tillgång exempelvis aktier.

CAPM:

Ri = rf + β(rm-rf)

                                                          
30 Staten kan i princip inte gå i konkurs och förväntas därför alltid fullgöra sina betalningsförpliktelser.
31Capital Asset Pricing Model och för en diskussion om forskning kring CAPM:s validitet, se Olbert

(1992).



Hur hanteras kassaflödesmodellen vid aktievärdering?

35

Ri = Aktiens avkastning

rf = Den riskfria räntan (statsskuldväxlar, statsobligationer)

(rm-rf) = Riskpremien

β = Aktiens betavärde (riskmått)

Aktieägarnas krav bestäms således av den riskfria ränta som investerare

kan erhålla genom att investera i en riskfri tillgång, riskpremien32 samt

investeringens betavärde. Om ett företag har ett betavärde på 1.5,

riskpremien är 7 %, och den riskfria räntan är 4.5 % blir avkastningskravet

på eget kapital, enligt beräkningen nedan 15 %.

Avkastningskravet på eget kapital = 4.5 % + 1.5*7 % = 15 %

Exempel på beräkning av avkastningskravet med hjälp av CAPM.                     

Vi kommer i nästföljande stycken att gå igenom de olika beståndsdelar

som krävs för att göra beräkningen ovan med hjälp av CAPM.

4.4.3.1 Riskfria räntan

Den riskfria räntan skall ej vara korrelerad med avkastning på andra

tillgångar samt vara riskfri33. Detta gör att statsskuldväxlar eller

statsobligationer brukar användas.  Copeland et. al (2000) förespråkar

användning av den 10-åriga obligationsräntan då de anser att denna oftast

matchar durationen på det värderade företagets prognostiserade

kassaflöden. Detta eftersom de, som tidigare påpekats, förespråkar att 10

explicita prognosår används i grundformeln.

                                                          
32 Definieras som skillnaden mellan marknadsavkastningen och den riskfria räntan.
33 Innebär att investeraren med säkerhet kommer att erhålla kassaflöden av förutbestämd storlek.
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Den riskfria räntan bör väljas så att den avspeglar investeraren

placeringshorisont. Detta gör att ett riskkapitalbolag bör välja en obligation

med lång löptid, medan en mer aktiv placerare med kortare

placeringshorisont väljer ett räntepapper med kortare löptid, exempelvis en

3-månaders statsskuldväxel. Ett ytterligare skäl till att använda den senare

är även att den är den mest likvida på marknaden och att den därmed

speglar den likviditetsklass som råder på börsen, där en placering

omedelbart kan likvideras. (Adolphson, 1999)

4.4.3.2 Riskpremie

Riskpremien är den extra avkastning som en investerare kräver för att ta på

sig den risk som det innebär att investera i en riskfylld tillgång. En ofta

använd metod är att härleda den förväntade riskpremien ur den historiska

utvecklingen. Genom att jämföra den historiska utvecklingen av en

investering i säkra värdepapper (statskuldväxlar eller statsobligationer)

med utvecklingen för en investering i riskfyllda tillgångar kan en

uppskattning av den historiska riskpremien göras.

Tidsperiod Aktier / Kort statspapper Aktier / Statsobligationer
 Aritmetisk Geometrisk Aritmetisk Geometrisk
1928-1999 8,7% 7,0% 7,6% 6,1%
1962-1999 7,0% 5,9% 6,1% 5,4%

Tabell 4-2: Historiskt beräknad riskpremie på amerikanska marknaden Källa: Damodaran, 2001, (egen
bearbetning)

Av tabell 4-3 framgår att riskpremien varierar kraftigt beroende på

beräkningsmetod, tidsperiod och jämförelseobjekt. En aritmetisk34

beräkning resulterar i högre historisk avkastning än geometrisk35

                                                          
34 Genomsnittsberäkning.
35 ”Ränta på ränta” metoden.
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beräkning. Teoretisk litteratur förordar ofta den aritmetiska riskpremien

(Fredriksen, 2002). Skälet är att förväntad avkastning antas var oberoende

av historisk avkastning och att fördelningen inte varierar med tiden, vilket

överensstämmer med Random walk-teorierna36 (Brealey & Myers, 2000). I

dessa teorier anses den förväntade avkastningen vara helt slumpmässig och

inte beroende av förra årets avkastning. Detta ger att val av

beräkningsmetod blir en fråga om ifall man anser Random walk-teorierna

vara korrekta.

Copeland et. al (2000) förordar aritmetisk beräkning då CAPM bygger på

förväntad avkastning och därigenom ej bör vara beroende av historien.

Dock justerar dessa författare ner riskpremien 1,5 % på grund av att de

anser att den historiska avkastningssiffran har en ”upward survivorship

bias37”, vilken bör tas med i beräkningen. Efter justeringarna hamnar

riskpremien då på 4.5 % till 5 %. Adolphson (1999) anser att den generella

riskpremien bör vara 6 % och det till denna bör göras ett tillägg för bolag

med dålig likviditet på 2 % och ett småbolagstillägg på 4 %. Ett

småbolagstillägg förespråkas även av SFS (2000) och bör, enligt dem,

uppgå till 3-5 %.  Detta baseras på att stora företag, generellt sett, är mer

diversifierade och därmed mer motståndskraftiga mot

konjunkturnedgångar samt att mindre företag är mer beroende av ett fåtal

personer i ledningen.

                                                          
36 Innebär att avkastningen på marknaden är slumpmässigt fördelad.
37 Detta resonemang stöds även av Brealey & Myers (2000) och innebär att den amerikanska

aktiemarknaden på grund av att den ej har haft krigsuppehåll, till skillnad från Tyskland och Japan, har

givit en historisk överavkastning. Denna kommer troligtvis ej kommer att återupprepas i nästa århundrade,

varför en riskpremie som härletts ur den amerikanska börshistoriken bör justeras ned med storleken på

denna överavkastning.
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Damodaran (2001) förordar vid historisk uppskattning av riskpremien att

den geometriska beräkningen används med ett så långt tidsperspektiv som

möjligt. Detta på grund av att han anser att den aritmetiska metoden

överskattar den historiska storleken på riskpremien. Dessutom anser han

även att den seriella korrelationen38 gör att geometrisk beräkning är bäst

lämpad som skattning av den framtida riskpremien.

Vidare anser Damodaran (2001) att det skett förändringar på marknaden

som gör att antagandet om att dagens investerare kräver samma avkastning

som de historiskt erhållit, kan ifrågasättas. Detta leder in på det andra sättet

att uppskatta riskpremien, vilket är att göra en ex ante-uppskattning med

utgångspunkt i dagens kurser. Detta kräver, enligt Damodaran (2001)

emellertid att marknaden kan anses vara effektiv. Genom att exempelvis

använda Gordons formel med dagens marknadsvärde, direktavkastningen

på marknaden och analytikernas prognoser över utdelningstillväxt kan den

implicita marknadsriskpremien härledas (Copeland et. al, 2000). Denna

metod förespråkas av Rappaport (1998) som anser att riskpremien bör vara

en bedömning av framtida riskpremie snarare än en historiskt härledd

siffra. Dock leder denna metod till ett cirkelresonemang då man ur

gällande kurs skall räkna ut en riskpremie som sedan används för att räkna

ut rimlig kursnivå.

Istället för att härleda dagens riskpremie ur aktiekurserna kan

undersökningar om använd riskpremie användas. Landelius & Treffner

(1998) hänvisar till en undersökning som PriceWaterhouseCoopers

genomför två gånger per år, i vilken 80 aktörer inom finansbranschen

tillfrågas angående val av riskpremie. Denna undersökning ger, enligt
                                                          
38 Goda år följs ofta av mindre goda år och vice versa.
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dessa författare, en korrekt uppskattning av marknadens riskpremie. Denna

undersökning har gjorts sedan slutet på 1997 och under denna period och

fram till december 2001 har den aggregerade riskpremien på den svenska

marknaden varierat mellan 3,97 och 4,47 % (PWC, 2001).  Diagram 4-1

visar en sammanfattning över resultaten i denna undersökning mellan

våren 1998 och december 2001, uppdelade efter yrkeskategorier. Den

grupp som vi undersöker i denna uppsats är analytiker på banker och

fondkommissionärer och det är intressant att notera att denna grupp i

nuläget använder den lägsta riskpremien av de undersökta grupperna. En

tänkbar anledning till detta är att dessa arbetar med noterade företag till

skillnad från riskkapitalister och Corporate Finance39.

Diagram 4-1: Marknadens tillämpade riskpremie           Källa: PWC, 2001

I denna undersökning framkom även att en extra riskpremie används för

små bolag. Denna varierade enligt tabell 4-4.

                                                          
39 På Corporate Finance avdelningarna finns vanligtvis en stor del som arbetar med onoterade företag.
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Marknadsvärde          Extra riskpremietillägg

500-5000 miljoner 0,2 %

100-500 miljoner   1,8 %

0-100 miljoner 2,8 %

Tabell 4-3: Riskpremietillägg för små bolag           Källa: PWC, 2001

Att aktörerna på marknaden använder en lägre riskpremie än vad de

historiska beräkningarna indikerar kan ha flera orsaker enligt

Finanstidningen (1998-01-19). Handelsvolymerna har ökat kraftigt de

senaste decennierna, vilket har minskat likviditetsrisken i det finansiella

systemet. Placeringsalternativen har blivit fler, vilket ökar möjligheten för

placeraren att diversifiera sin portfölj samt att företagen nu är mer

genomlysta än tidigare, vilket gör att placeringen upplevs som säkrare.

4.4.3.3 Beta

En akties betavärde visar korrelationen mellan aktien och marknaden som

helhet, det vill säga aktiens marknadsrisk. Ett betavärde på 1 innebär

följaktligen att aktien samvarierar med marknaden och är att beteckna som

en aktie med medelrisk. Beta mäter den extra risk aktien tillför en

diversifierad portfölj och beräknas, för noterade bolag, ur historisk

kursstatistik. Det vanligaste sättet att ta fram beta är regressionsanalys, där

beta definieras som lutningen på den linje som härleds ur historiska

avkastningssiffror för aktien och det index mätningen görs emot. (Brealey

& Myers, 2000)

Beta mäter kursrisken medan företagets resterande risker, såsom affärsrisk

och finansiell risk, i teorin mäts indirekt genom att dessa risker avspeglas
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genom förändringar i aktiekursen. Även aktiens likviditetsrisk40 skall

teoretiskt avspeglas genom att en sämre likviditet leder till större

kursvariationer. Dock har olika aktörer olika krav på likviditet, vilket gör

att aktiens riskprofil blir beroende på storleken på aktören. (Adolphson,

1999)

Beta påverkas av vilken period det mäts över samt vilket index det mäts

emot.  Damodaran (2001) visade i en analys av Cisco på denna effekt. Som

framgår av tabellen nedan kan betavärdet variera från 1,45 till 2,7

beroende på val av mätdag och mätperiod, vilket givetvis får stor påverkan

på det beräknade värdet på företagets aktie.

 Daglig Veckovis Månatlig Kvartalsvis
2 år 1,72 1,74 1,82 2,7
5 år 1,63 1,7 1,45 1,78

Tabell 4-4: Betavärden för Cisco. Källa: Damodaran, 2001

I den aktuella analysen av Cisco gav även en ändring av jämförelseindex

från S&P 500 till Dow Jones effekten att beta värdet sjönk från 1,1 till 1,0.

Detta gör att även val av index noga måste övervägas inför analysen

(Damodaran, 2001). För svenska förhållanden presenterar Veckans Affärer

ett betavärde beräknat på 48 månaders basis med Veckans Affärers

totalindex som bas.

En nackdel med att använda en lång period för sina betaberäkningar är att

det tar lång tid för en förändring i företagets riskstruktur att slå igenom.

Om exempelvis ett riskfyllt förvärv görs som höjer risknivån i bolaget

kommer det att ta lång tid innan denna förändring avspeglas i företagets
                                                          
40 Risken för att placeraren kraftigt påverkar priset då placeringen skall likvideras.
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beta. Dessa förändringar får ej genomslag vid analysen om ett historiskt

framtaget beta används, vilket leder till en felaktig riskjustering (Landelius

& Treffner, 1998).

Ett alternativt sätt till att basera betavärdet på historiska data i är en metod

som benämns ”bottom-up”. I denna analys tas hänsyn till företagets

verksamhetstyp, affärsrisk och finansiella risk. Dock kräver denna analys

mycket arbete och får ett stort inslag av subjektiva bedömningar. Fördelen

med metoden är att den ger en bättre bild av hur företagets aktuella risk ser

ut. (Damodaran, 2001)

4.5 Beräkna prognosvärde

Det tredje steget i processen är att beräkna prognosvärden för företagets

kassaflöden. Här gäller det för analytikern att försöka förutspå företagets

framtida utveckling. Det vanligaste sättet att prognostisera är att utgå ifrån

en efterfrågedriven prognos. Att utgå ifrån försäljningen är ett naturligt

arbetssätt, eftersom flera av prognosvariablerna (kostnader,

rörelsekapitalbindning med mera) är kopplade till denna. (Fredriksen,

2002) För att hantera osäkerheten i framtidsprognoserna föreslår Copeland

et. al, (2000) att ett antal olika scenarier prognostiseras för att belysa

effekten av olika tillväxt- och marginalprognoser.
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4.5.1 Prognostisera tillväxt

Det finns, enligt Damodaran (2001) tre tillvägagångssätt för att bedöma

den framtida tillväxten - historisk analys, analytikers uppskattning av

tillväxt samt fundamentalanalys. Den historiska analysen grundar sig på

hur företaget har utvecklats fram till värderingstillfället. Damodaran

(2001) hävdar dock att denna inte alltid är en bra indikator på framtida

tillväxt. Små bolag har exempelvis större tillväxtpotential än större bolag,

varför det är rimligt att anta att en historiskt hög tillväxt kommer att

minska allteftersom företaget växer. Prognostisering med hjälp av

analytikers bedömningar är inte alltid fullt användbara eftersom dessa

vanligen arbetar i egenintresse. Detta eftersom de flesta analyser

produceras i syfte att generera affärer varför de tenderar att bli överdrivet

positiva41.

Den mest användbara analysen vid tillväxtprognostisering är, enligt

Damodaran (2001), fundamentalanalys. Fördelen med denna analys är att

den till skillnad från de två övriga tillvägagångssätten utgår ifrån att

hänsyn tas till hur mycket företaget investerar för framtida tillväxt och

kvaliteten på dessa investeringar. Damodaran (2001) förespråkar två

tillvägagångssätt för att uppskatta tillväxt med hjälp av fundamentalanalys.

De olika tillvägagångssätten används beroende av hur företagets

avkastningsstruktur ser ut och han skiljer mellan dels stabil och dels

positiv men föränderlig avkastning på kapital. Gemensamt för de två

tillvägagångssätten är att utgångspunkten tas i investeringsgrad och

avkastning på investerat kapital. Vid stabil avkastning och konstant

återinvesteringsgrad blir tillväxten en funktion av de båda. Detta illustreras

                                                          
41 För vidare diskussion se Damodaran, 2001.
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enligt nedanstående modell.

Förväntad tillväxtEBIT = (1-x)* ROIC42

x = Utdelningsandel

(1-x) = Investering i AT - avskrivningar + förändring i RÖK

ROIC = EBIT (1-skattesats)/ investerat kapital

Återinvesteringsgraden (1-x) bestäms lämpligast genom att använda sig av

ett genomsnitt av återinvesteringsgraden under tidigare år. I takt med att ett

företag uppnår en ökad grad av mognad minskar investeringsbehovet.

Därför är det för ett företag som börjar närma sig mognadsfasen, bättre att

se till ett branschsnitt över återinvesteringsgraden.

Avkastningen på sysselsatt kapital (ROIC) grundar sig ofta på företagets

avkastning på befintliga investeringar, där bokföringsvärdet på kapitalet

kan antas ge ett värde på investerat kapital. Damodaran (2001) påpekar att

den historiska avkastningen inte alltid speglar den framtida

marginalavkastningen. Därför föreslår han att analysen inte enbart skall

grundas på nuvarande kapitalavkastning, utan även på trender och

genomsnittlig branschavkastning. Om gällande avkastning är mycket högre

än branschgenomsnittet, skall den prognostiserade avkastningen sättas

lägre än den faktiska. Detta på grund av att denna kommer att sjunka,

eftersom nya konkurrenter kommer in på marknaden.

För företag som har en positiv eller föränderlig kapitalavkastning krävs

ytterligare en komponent som tar hänsyn till förändringstakten. Detta ger
                                                          
42 Rate of Return On Invested Capital, vilket med svensk terminologi benämns avkastning på sysselsatt

kapital.
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nedanstående formel.

Förväntad tillväxttakt = ROIC t * Återinvesteringsgrad + (ROIC t - ROIC t -
1) / ROIC t -1

ROIC t = Avkastning på investerat kapital innevarande år

ROIC t-1 = Avkastning på investerat kapital föregående år

Denna modell är lämplig för företag som har låg avkastning på investerat

kapital och som förbättrar sin rörelseeffektivitet och sina marginaler och

följaktligen avkastning på eget kapital. En annan kategori av företag där

modellen kan tillämpas är företag där avkastningen på investerat kapital

kommer att avta till följd av att konkurrenter etablerar sig på marknaden.

4.5.1.1 Kvalitativa variabler vid tillväxtanalys

Damodaran (2001) pekar vid prognostisering av tillväxt även på att

kvalitativa variabler måste tas i beaktande. I denna analys måste kvaliteten

på ledningen bedömas. En ledning som har kunnat uppvisa ett historiskt

positivt ”track record”, kan antas ha bättre förutsättningar för att skapa

tillväxt. Likaså är företagets ställning på marknaden, val av

marknadsstrategi, varumärke och distributionskedja viktigt att titta på.

Detta eftersom rörelsemarginaler och omsättningshastighet på kapital

speglar dessa variabler. Eftersom tillväxt kan genereras på olika sätt

(genom förvärv eller organisk tillväxt) är det viktigt att även se till

företagets tillväxtstrategi. Damodaran (2001) påpekar dock att om de

kvalitativa variablerna inte kan kvantifieras i tillväxten, bör dessa inte tas

med i värderingen.



Kapitel 4 – Värdering med kassaflödesmodellen

46

4.5.2 Prognostisera nettoinvesteringar

Prognostisering av nettoinvesteringar, vilka fås fram genom skillnaden

mellan investeringar och avskrivning, bör enligt Damodaran (2001) grunda

sig på historiska data från årsredovisningar och branschdata från det

analyserade bolaget. Han tar upp ett antal aspekter som är viktiga att

beakta vid denna analys.

Företag har sällan eller aldrig jämna investeringsströmmar mellan åren och

därför bör investeringarna normaliseras genom att ta ett genomsnitt av

samtliga investeringar över det antal år som analyserats eller försöka

använda ett branschgenomsnitt. Vid bedömning av investeringsnivå ska

skillnad inte göras mellan interna och externa investeringar. Detta innebär

att såväl investeringar i anläggningstillgångar som förvärv av andra bolag

ska tas med i analysen samt att investeringen ska beaktas vare sig den är

förvärvad med pengar eller aktier.

4.5.3 Prognostisera rörelsekapital

Prognostisering av rörelsekapital sker, enligt Damodaran (2001), genom en

historisk tillbakablick på det värderade företagets finansiella rapporter eller

genom att se till ett branschsnitt för rörelsekapitalbindningen.

Rörelsekapitalets förändringar är vanligtvis ojämna mellan åren, vilket

analytikern måste ta hänsyn till när dessa prognostiseras. Copeland et. al

(2000) påpekar att hänsyn måste tas till hur företagets tillväxtstrategi

påverkar behovet av rörelsekapital. För att undvika att ett felaktigt

normalår används är det därför viktigt att knyta förändringen av

rörelsekapital till företagets omsättning eller kostnad för sålda varor.
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4.6 Beräkna residualvärdet

Utgångspunkten vid beräkning av residualvärdet är fortlevnadsprincipen43,

då en uppskattning av företagets prestationer i evig tid görs. Detta

residualvärde står vid en kassaflödesberäkning ofta för en stor del av ett

företags värde. Copeland et. al (2000) har i en undersökning visat att

residualvärdet står för mellan 50 och 12544 procent av ett företags värde

vid en värdering med hjälp av kassaflödesmodellen. Det fanns i

undersökningen tydliga branschskillnader. Högteknologiska bolag med

hög tillväxt hade högst andel residualvärde och mogna företag såsom

företag inom tobaksindustrin hade den lägsta andelen. Att residualvärdet

ofta blir mycket högt innebär att det är först i denna period som de

investeringar som görs under den explicita perioden börjar generera

kassaflöden.

Innan beräkningen kan utföras måste ett normalår för företaget bestämmas,

ur vilket ingångsvärden till residualberäkningen fås. Normalårsantagandet

baseras på att företaget når en mognadsfas45 i vilken de prognostiserade

parametrarna, exempelvis kassaflödet, växer i konstant takt (Copeland et.

al, 2000). För att säkerhetsställa att de prognoser som gjorts ej innehåller

                                                          
43 Även kallat ”going concern” och innebär att företaget skall fortsätta sin verksamhet i all framtid.
44 Ett värde över hundra procent innebär att företaget på grund av att dess kassaflöden i prognosperioden

är negativa skulle ha ett negativt värde ifall man bortsåg ifrån residualperioden.
45 Den engelska termen är ”steady state” .
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antaganden som gör att parametrarna ej växer i konstant takt, kan ett

system av differensekvationer användas. Dessa ekvationer kan härledas ur

de prognostiserade balans- och resultaträkningarna och leder fram till ett

antal villkor som måste uppfyllas för att normalårsantagandet ska kunna

styrkas. (Olsson & Levin, 2000)

Då det fria kassaflödet i residualperioden skall uppskattas används ofta det

sista prognosårets kassaflöde som fritt kassaflöde i residualperioden. Detta

är, enligt Copeland et. al, (2000), ett felaktigt förfarande om tillväxten i

residualperioden prognostiseras på en lägre nivå än i slutet av

prognosperioden. Denna lägre tillväxttakt leder till att det kapital som

binds upp i rörelsen kommer att vara lägre och följaktligen bör det fria

kassaflödet bli högre i residualperioden.

Det finns flera olika formler för att räkna ut residualvärdet. Formel (1)

nedan är den mest etablerade i finansiell litteratur (Copeland et. al, 2000).

Denna ansats förespråkas av Damodaran (2001).

n

n
N gWACC

FCFFP
−

= +1 (1)

Här är FCFF (Free Cash Flow to Firm) den normaliserade46 nivån på

kassaflödet i första året efter den explicita perioden. I denna formel är (g)

den förväntade tillväxten i kassaflödet i residualperioden och bör enligt

Black et. al (2001) företrädesvis länkas till förväntad BNP-utveckling

och/eller inflationsförväntningar. Formel (1) kan skrivas om till

                                                          
46 En långsiktigt hållbar nivå.
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nedanstående formel47:

n

n
N gWACC

ROICgNOPLATP
−
−

= + )/1(1 (2)

ROIC i denna formel är avkastningen på investerat kapital och (g) är

tillväxttakten i NOPLAT48 och inte i kassaflödet.
 
Formel (2) förespråkas

av Copeland et. al (2000) vilka kallar den för värdedrivareformeln för

residualperioden. De anser att den på ett bättre sätt klargör hur tillväxten i

kassaflödet hänger samman med storleken på investeringarna och den

avkastning som dessa genererar.

Inom nationalekonomisk litteratur är ett vanligt antagande att ett företag på

lång sikt inte kan ha en avkastning på nyinvesteringar som överskrider

kapitalkostnaden, eftersom konkurrenter kommer att lockas in i branschen.

Detta antagande leder i detta fall till att ROIC sätts lika med WACC.

Genom en omskrivning av formel (2)49 fås:

WACC
NOPLAT

P n
N

1+= (3)

Att tillväxttermen (g) har försvunnit ur ekvationen innebär inte att

företaget inte har någon tillväxt i exempelvis omsättningen, utan endast att

denna på grund av att ROIC=WACC inte leder till ett ökat kassaflöde.

Denna formel förordas av Rappaport (1998) för branscher där
                                                          
47 Se bilaga 2 för härledning av denna formel.
48 Net Operating Profits Less Adjusted Taxes, vilket med svensk terminologi benämns rörelseresultat

minus skatt.
49 Se bilaga 2 för härledning av denna formel.
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konkurrensen är hård och där det råder låga inträdesbarriärer. Copeland et.

al (2000) och Damodaran (1996) anser dock att denna formel är överdrivet

försiktig och underskattar därmed företagens potential. Black et. al (2001)

anser att denna formel kan vara lämplig eftersom den inte kräver en

uppskattning av evig tillväxtfaktor. Därmed är den mindre känslig för de

antaganden som används i analysen.

4.7 Beräkna aktievärdet

Det avslutande steget i processen är att beräkna aktievärdet. Detta görs

genom att nuvärdet av företagets kassaflöden i den explicita perioden

adderas till residualvärdet. Sedan adderas, i förekommande fall, nuvärdet

av värdepappersinnehav och övriga rörelsefrämmande investeringar.

Slutligen subtraheras marknadsvärdet av företagets räntebärande skulder

med hänsyn tagen till eventuella konvertibellån50. Det återstående värdet

benämns företagets marknadsvärde. I fråga om börsnoterade företag tas

motiverad kurs (riktkurs) fram genom att marknadsvärdet divideras med

antalet aktier med hänsyn tagen till utspädningseffekter51. Processen

demonstreras i figur 4-3.

                                                          
50 Grundregel: om konverteringskursen>dagskurs, räknas konvertibeln som ett lån annars ökas antalet

aktier.
51 Avser eventuella utställda teckningsoptioner.
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Figur 4-3: Beräkning av aktievärdet med kassaflödesmodellen.
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5 Test av kassaflödesmodellen

I detta kapitel kommer vi att presentera det ex post-test av

kassaflödesmodellen som utförts. Inledningsvis kommenteras de allmänna

förutsättningarna för testet och den modell som använts. Därefter

specificeras de grundantaganden som testet bygger på. Kapitlet avslutas

med att resultaten av testet kommenteras och denna diskussion utmynnar i

en sammanställning av osäkerhetsfaktorerna.

5.1 Allmänt om testet av kassaflödesmodellen

Syftet med testet som genomförts är att ta fram vilka osäkerhetsfaktorer

som finns i kassaflödesmodellen. Testet är av ex post-karaktär och

analysens utgångspunkt är år 1992. Vi använde därmed de faktiska

kassaflöden som företagen SKF och HM presterade under åren 1992-2001.

De uppgifter som krävdes för att beräkna företagens fria kassaflöden

hämtades ur respektive företags årsredovisningar för åren 1992-2001. Ur

dessa har även information om antalet aktier och värdepappersinnehav

hämtats.

För att uppskatta diskonteringsfaktorn (WACC) och företagets

residualvärde använde vi antaganden om dess ingående komponenter som

vi anser avspegla situationen 1992. Dessa grundantaganden är i detta

kapitel och i bilagorna 3-6 markerade med grått.

Det är inte vår ambition med testet att värdera företagen för att verifiera de

noterade kurserna för HM och SKF som rådde 1992. Testet är endast avsett

att visa hur förändringar av våra grundantaganden påverkar resultatet av
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beräkningen. Med utgångspunkt från dessa grundantaganden genomförde

vi 16 stycken känslighetsanalyser, åtta för varje företag. I dessa analyser

förändrades en variabel samtidigt som övriga hölls oförändrade. Resultaten

av känslighetsanalyserna presenteras i sin helhet i bilaga 5 och 6.

5.1.1 Tillämpad kassaflödesmodell

Vid beräkningen av företagens kassaflöden har nedanstående modell med

10 explicita prognosår använts:

V = Företagets värde

FCF = Företagets fria kassaflöde

WACC = Företagets vägda kapitalkostnad

g = Den förväntade tillväxten i fritt kassaflöde i residualperioden

För att beräkna företagens fria kassaflöden använde vi Damodarans (2001)

definition enligt nedan:

FCF = Fritt kassaflöde = EBIT ×  (1-skattesats) – (investeringar i

anläggningstillgångar - avskrivningar) - förändring i rörelsekapital

5.2 Specifika grundantaganden

Modellen och våra grundantaganden presenteras i bilaga 3 och 4. Vi

kommer i nästföljande avsnitt att gå igenom hur vi resonerat angående de
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komponenter som ingår då WACC och residualvärdet tas fram.

5.2.1 WACC

Vi har valt att som grundantagande ha en riskpremie på 5,5 %. Detta

eftersom denna nivå dels framhålls som rimlig i värderingslitteratur52 och

vi tror att denna speglar den riskpremie som marknaden använde 1992. I

dagsläget är marknadens riskpremie cirka 4 %53. För att anpassa oss till

den högre räntenivån som rådde 1992, har vi dock valt att använda oss av

en högre riskpremie än 4 %.

Valet av en lång ränta som riskfri ränta grundar sig på att denna, i linje

med vad Copeland et. al (2000) förespråkar, bör ha en löptid som matchar

durationen på företagens kassaflöden. Vi har även tagit hänsyn till att den

korta räntemarknaden i början av år 1992 var mycket volatil54, varför det är

rimligt att anta att längre löptider användes på marknaden vid

värderingsarbetet. Som riskfri ränta har vi valt avkastningen på den

nioåriga statsobligationen55.

Företagens skuldränta har vi valt att sätta till riskfri ränta plus 0,7

procentenheter. Detta grundas på att bankernas utlåningsmarginaler vid

utlåning till stora svenska börsföretag, vid denna tidpunkt var 0,2-1,0

procentenheter (Ljunggren & Wiklund, 1999). Räntenoteringarna har tagits

ur Affärsvärlden nummer 51/52, 1991. Betavärden för företagen har

hämtats ur Veckans Affärer nummer 51, 1991.
                                                          
52 Exempelvis Damodaran (2001), Copeland et. al (2000).
53 Se avsnitt 4.4.2.3.
54 3 månaders statsskuldväxel rörde sig exempelvis mellan den 18/12-91 till den 28/2-92 2,9 % -enheter.
55 I affärstidningarna från denna tid presenterades enbart den 9-åriga obligationsräntan och skillnaden

mellan denna och den 10-åriga obligationsräntan kan antas vara liten.
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5.2.2 Residualvärdet

För residualperioden valde vi en tillväxttakt för HM på 5 % och för SKF

2,5 %. Detta gjordes för att avspegla de olika tillväxtförutsättningar som

företagen hade efter år 1992 då SKF nått mognadsfasen56, medan HM hade

en kraftig tillväxt57. Då framförallt HM:s tillväxttakt vid periodens slut

skilde sig från vad som kan betraktas som en långsiktigt hållbar nivå

uppstod ett tillväxthopp i ingången till residualperioden. Sådana hopp kan,

enligt Copeland et. al (2000), ställa till värderingsproblem och bör

undvikas. En justering för att undvika detta problem skulle kunna vara att

använda en trestegsmodell, där vi genom prognostisering fasade ner

tillväxttakten successivt i mellanperioden. Då hade vi emellertid varit

tvungna att prognostisera framtida kassaflöden, vilket strider mot ex post-

karaktären av testet. Som fritt kassaflöde i residualperioden har vi valt att

använda oss av ett rimligt värde med avseende på de sista åren i

prognosperioden.

5.3 Resultat av känslighetsanalyser

Resultatet av dessa känslighetsanalyser presenteras i sin helhet i bilaga 5

och 6 där våra grundantaganden är markerade med grått. Gemensamt för

alla testade variabler: beta, riskpremie, riskfri ränta, WACC, tillväxt i

residualperioden och normalårets kassaflöde, var att de kraftigt påverkade

resultatet av kassaflödesvärderingen. Detta även vid förhållandevis små

förändringar i den testade variabelns storlek. Vi kommer i följande avsnitt

att lyfta fram några speciellt intressanta resultat.

                                                          
56 Under åren 1992-2001 var SKF:s tillväxttakt i omsättningen 4,9 %, räknat som geometriskt genomsnitt.
57 Under åren 1992-2001 var HM:s tillväxttakt i omsättningen 14,6 %, räknat som geometriskt genomsnitt.
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5.3.1 Riskfri ränta

Nedanstående känslighetsanalys visar den inverkan som den riskfria räntan

har på den riktkurs som modellen genererar. Som framgår av tabell 5-1 är

modellen mycket känslig för ränteföreändringar. Analysen visar att den

stora räntenedgång som har skett under 90-talet, förmodligen kan motivera

stora delar av den kursuppgång som inträffat under denna period. Den

långa statsobligationsräntan har exempelvis mellan 1992 och 2002 minskat

med drygt 4 % vilket, allt annat lika, skulle berättiga en uppgång med 202

% respektive 104 % för de analyserade företagen. Känslighetsanalysen

visar även vikten av det val av riskfri ränta som görs vid användandet av

modellen. 1992 var skillnaden mellan 3-månadersväxeln och den 10-åriga

statsobligationen drygt 3 %. Ett byte från obligationsräntan till

statsskuldväxeln skulle i vårt exempel leda till en motiverad

kursminskning58 på 72 % respektive 33 %. Värt att notera är att SKF i vårt

test är en mer räntekänslig aktie än HM, på grund av att SKF har en högre

belåningsgrad än HM, som i stort sätt var skuldfritt 1992.

SKF HM

Riskfri ränta Kurs Riskfri ränta Kurs
4% 245 kr 4% 1 434 kr
5% 185 kr 5% 916 kr
6% 142 kr 6% 674 kr
7% 109 kr 7% 534 kr
8% 84 kr 8% 443 kr
9% 64 kr 9% 379 kr
10% 47 kr 10% 331 kr
11% 34 kr 11% 294 kr
12% 22 kr 12% 265 kr
13% 13 kr 13% 241 kr
14% 4 kr 14% 222 kr

Tabell 5-1: Den riskfria räntans inverkan på motiverad kurs

                                                          
58 Detta på grund av att avkastningskurvan i början på 1992 hade negativ lutning.
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5.3.2 WACC och residualtillväxt

Känslighetsanalysen i tabell 5-2 visar hur olika antaganden om framtida

tillväxt påverkar motiverad kurs då olika nivåer på WACC används. Som

synes ger tillväxtantagandet en större påverkan vid en låg WACC. En

intressant iakttagelse är att företagens WACC idag, med dagens

ränteklimat, är mycket lägre än den var 1992. Detta innebär att modellen i

dagsläget är mycket känsligare för förändringar angående antaganden om

företagens tillväxt i residualperioden.               

SKF

Tillväxt
5,0% 1 227 kr 550 kr 325 kr 213 kr 147 kr
4,0% 610 kr 362 kr 240 kr 167 kr 119 kr
3,0% 404 kr 269 kr 188 kr 136 kr 98 kr
2,5% 345 kr 237 kr 170 kr 124 kr 90 kr
1,0% 239 kr 174 kr 130 kr 97 kr 71 kr
0,0% 198 kr 148 kr 112 kr 84 kr 62 kr

WACC 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

5,0% 103 kr 75 kr 49 kr 31 kr
4,0% 84 kr 62 kr 40 kr 25 kr
3,0% 71 kr 52 kr 33 kr 19 kr
2,5% 65 kr 47 kr 30 kr 17 kr
1,0% 51 kr 37 kr 22 kr 11 kr
0,0% 44 kr 31 kr 18 kr 8 kr

11,0% 11,9% 13,0% 14,0%

HM
Tillväxt

6,0% 2 268 kr 1 145 kr 770 kr 582 kr
5,0% 1 246 kr 835 kr 629 kr 505 kr
4,0% 906 kr 673 kr 544 kr 453 kr
3,0% 736 kr 586 kr 487 kr 416 kr
2,0% 633 kr 524 kr 447 kr 389 kr
1,0% 565 kr 480 kr 417 kr 367 kr
0,0% 517 kr 447 kr 393 kr 350 kr

WACC 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%
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6,0% 470 kr 394 kr 355 kr 300 kr
5,0% 422 kr 363 kr 331 kr 285 kr
4,0% 389 kr 340 kr 313 kr 273 kr
3,0% 363 kr 322 kr 299 kr 263 kr
2,0% 344 kr 308 kr 287 kr 255 kr
1,0% 328 kr 396 kr 277 kr 248 kr
0,0% 315 kr 286 kr 269 kr 242 kr

11,0% 12,0% 12,7% 14,0%

 Tabell 5-2: Tillväxtens påverkan på värdet givet olika WACC.

Aktiekursen för HM och SKF var vid bokslutstidpunkten 1992, 130 kronor

respektive 94 kronor. Kassaflödesmodellen resulterade i grundutförandet i

en motiverad kurs för HM och SKF på 293 kronor respektive 47 kronor,

vilket skulle indikera att HM var undervärderat och SKF övervärderat.

Intressant att notera är att HM respektive SKF under de senaste 10 åren har

gått upp 3573 % (43 % årlig uppgång59) respektive 50 % (4 % årlig

uppgång60) (Veckans Affärer nr 51, 1991 samt nr 1 2002).

5.4 Kassaflödesmodellens osäkerhetsfaktorer

Som framgår av bilaga 5 och 6 påverkade de testade variablerna: beta,

riskpremie, riskfri ränta, WACC, tillväxt i residualperioden och

normalårets kassaflöde, resultatet av kassaflödesvärderingen kraftigt. Detta

gör att det blir intressant att se hur dessa variabler hanteras av

aktieanalytiker i deras praktiska tillämpning av modellen. Självfallet är det

så att förutom de testade variablerna, har även företagens prognostiserade

kassaflöden stor betydelse för resultatet av värderingen. För att kunna göra

prognoser över dessa krävs prognoser över företagens omsättning,

marginaler, förändring i anläggningstillgångar och förändring i

rörelsekapital.

                                                          
59 Geometriskt genomsnitt.
60 Geometriskt genomsnitt.
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Detta ger följande identifierade osäkerhetsfaktorer att följa upp den

praktiska hanteringen av:

��

��

�Omsättningsprognos

��Marginalprognos�

��Prognos över RÖK-utveckling

��Prognos över AT-utveckling�

��Normalårets kassaflöde

��Tillväxt i residualperioden�

��WACC

��Riskfri ränta�

��Riskpremie

��Betavärde

För värderingen spelar samtliga variabler stor roll. Hur stor påverkan de

har är dock beroende på vilket företag som värderas. Exempelvis blir ett

företag med låg skuldsättningsgrad som HM mer beroende av

avkastningskravet på eget kapital än ett företag med högre

skuldsättningsgrad som SKF. Beroende på företagens olika förutsättningar

slår variablerna därmed olika mycket på företagens värde. Detta gör att vi

inte kommer att rangordna variablerna utan dessa kommer att undersökas

utan förutfattade åsikter om deras relativa betydelse.
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6 Analys av intervjuer

I detta kapitel kommer vi att behandla det material som inhämtats vid våra

intervjuer. Analysen består av en diskussion kring intervjumaterialet

utifrån våra synpunkter och den teori som presenterats i kapitel 4. Kapitlet

är indelat i en del där våra bakgrundsfrågor presenteras, följt av en del

som fokuserar på de osäkerhetsfaktorer som identifierades i kapitel 5.

6.1 Bakgrundsfrågor

I genomsnitt skriver analytikerna i studien aktivt om fem företag och följer

ytterligare sex stycken, vilka används som jämförelseobjekt till de aktivt

bevakade företagen. Bilden av kassaflödesmodellens utbredning på den

svenska marknaden som förmedlades var relativt samstämmig. Modellen

började användas 1990 och blev relativt vanlig kring 1995. Enligt några

analytiker minskade den sedan i användning under IT-haussen61 men har

därefter fått ett kraftigt uppsving. Sju av åtta62 analytiker ansåg att

modellen är mycket använd i branschen i dagsläget. Detta resultat ligger i

linje med PWC:s (2001) undersökning, där samtliga deltagande aktörer

använde kassaflödesmodellen vid värderingsarbetet.

Samtliga analytiker betonade erfarenhetens betydelse vid användning av

modellen. Erfarenheten ansågs betydelsefull då det är mycket viktigt att
                                                          
61 Under denna tid var det omöjligt att motivera kurserna på många internetbolag med modellen och

normala antaganden om tillväxt och marginaler. Enligt Fredriksen (2002), dömde till och med Copeland

ut modellen som verktyg för att värdera dessa bolag, då han antog att marknaden hade rätt och föreslog

istället att dessa skulle värderas med realoptioner. Analytiker E påpekade även ett skräckexempel från

denna tid hos en tidigare arbetsgivare där en analytiker i en analys använde 15 % i evig tillväxt. Detta

extrema antagande krävdes för att kunna motivera en köprekommendation men innebär att företaget snart

skulle bli större än hela ekonomin.
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användaren kan bedöma rimligheten i de antaganden som används som

input i modellen och även i de resultat som modellen genererar. En

analytiker uttryckte sig enligt följande om modellens känslighet för de

antaganden som görs:

”Skit in i modellen ger skit ut ifrån modellen”

Denna känslighet har även vi visat på vilket framgår av bilaga 5 och 6.

Resultaten av beräkningar med modellen varierar kraftigt även vid relativt

små förändringar i de ingående variablerna.

Analytikerna ansåg generellt sett att marknaden är mycket effektiv på lång

sikt men att det på kort sikt finns imperfektioner. Som exempel på

upplevda imperfektioner nämndes IT-bubblan, överreaktioner på

publicerade nyheter och den dåliga likviditeten som präglar många aktier.

Dessa åsikter överensstämmer med den bild som presenterades i avsnitt 3.2

där det irrationella köpbeteendet under IT-uppgången och den dåliga

likviditeten togs upp som exempel på bristande marknadseffektivitet.

Denna syn på marknadens effektivitet stärker även vår åsikt om att det går

att finna över- och undervärderade aktier, vilket ger en möjlighet till att nå

en bättre avkastning än vad en placering i marknadsportföljen ger.

Ifråga om standardiseringen av kassaflödesmodellen på de olika företagen

talade flera analytiker om en uppdelning i prognos63- och

                                                                                                                                                                         
62 Analytikern D baserade sin tro angående modellens mer begränsade utbredning på att modellen ej var

frekvent använd på dennes arbetsplats. Dock använde han själv denna i det dagliga värderingsarbetet.
63 Avser det arbetssätt med vilket prognoser över omsättning, marginaler, RÖK och AT, normalår och

tillväxt i residualperioden bestämdes.
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värderingsverktyg64. Den enskilde analytikern har stor frihet att själv

bestämma tillvägagångssätt vid fastställande av de prognoser om företagets

utveckling som används vid värderingen. Då själva värderingen sedan

genomförs med hjälp av kassaflödesmodellen är arbetet däremot oftare mer

standardiserat. I extremfallet är modellen en ”svart låda” där analytikern

matar in sina prognoser och erhåller ett värde på företaget. Den höga

graden av standardisering på vissa firmor motiverades med att kunderna

skulle veta att alla analyser baseras på samma modellplattform. De

analytiker som angav att modellen är mindre standardiserad ansåg att det

främsta skälet till detta är att olika branscher kräver olika anpassningar av

modellen. Exempelvis kan vissa branschers höga tillväxt göra att en

trestegsmodell krävs, likt den som diskuterades i avsnitt 4.2.

6.2 Historisk analys

Copeland et. al, (2000) betonar vikten av den historiska analysen för att

förstå det analyserade företaget när prognoser görs över den framtida

utvecklingen. Gemensamt för analytikerna i vår undersökning är att även

dessa tar utgångspunkt i företagets historiska utveckling då prognoser över

omsättning, marginaler samt investeringar i anläggningstillgångar och

rörelsekapital görs.

6.3 Uppskattning av avkastningskravet

Sju av åtta65 analytiker använder WACC som diskonteringsfaktor vid

värderingen. Som vi visade i kapitel 5 varierar resultatet av värderingen
                                                          
64 Avser det arbetssätt som används för att bestämma ett värde på de prognoser som tas fram. I denna

studie blir detta en fråga om variabler som ingår i beräkningen av diskonteringsfaktorn (WACC).
65 Analytiker G använder en modell som avser att räkna ut ett så kallat ”intrinsic” värde som endast

baseras på det egna kapitalet. Därför behöver ej WACC beräknas. Dock krävs fortfarande en beräkning av

avkastningskravet på det egna kapitalet, i vilken CAPM används.
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kraftigt redan vid små förändringar i de enskilda variablerna. Vi kommer

därför att gå igenom hur de ingående variablerna i beräkningen av WACC

behandlas.

6.3.1 Vikter vid beräkningen av WACC

Vikterna till beräkningen av WACC är en fråga som är lika omdiskuterad i

praktiken som i teorin. Analytiker D och E använder sig generellt av

målstruktur för kapitalstrukturen. Deras argument för detta är mycket lika

de som Rappaport (1998) och Copeland et. al (2000) anför, nämligen att

den nuvarande strukturen på grund av företagsförvärv kan ha medfört en

för hög skuldsättningsgrad. Tanken bakom målstrukturen är då att försöka

normalisera kapitalstrukturen till en långsiktigt hållbar nivå. Även några av

de andra analytikerna använder målstruktur om företaget som analyserades

har en tydlig strategi att förändra strukturen exempelvis genom

återköpsprogram av företagets aktier. Analytiker F använder ej målstruktur

då han ansåg att han lika lite som ledningen vet hur målstrukturen ska se

ut. Analytiker H angav, likt SFF:s teoretiska argumentation, att det är den

begränsade möjligheten66 till att påverka strukturen som är skälet till att

inte använda målstruktur.

De firmor som ej använder målstruktur utgår ifrån den ögonblickbild som

råder vid värderingstillfället. För att ej få problemet med att värderingen

baseras på det nuvarande marknadsvärdet används en iterativ snurra,

byggd i Excel, likt den som tidigare beskrivits i avsnitt 4.4.1.

                                                          
66 Här anfördes att Corporate Finance avdelningen kan arbeta annorlunda då de har större möjlighet att

påverka företagsledningens val av kapitalstruktur.
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Vi anser att det är svårt att identifiera ett rätt tillvägagångssätt ifråga om

WACC-vikter och att det kan variera mellan olika företag och olika

investerare. Om någon av nedanstående förutsättningar är uppfyllda kan

målstruktur vara lämplig:

1. Om investeraren har en möjlighet att påverka företagsledningens

beslut om kapitalstrukturen.

2. Om ett företag har en skev kapitalstruktur på grund av nyligen

gjorda förvärv och investeraren på goda grunder kan anta att

strukturen kommer att normaliseras.

Vi anser att om de ovanstående förutsättningar saknas bör den nuvarande

strukturen användas som antagande om den långsiktiga kapitalstrukturen

vid bestämning av WACC-vikter.

6.3.2 Avkastningskrav på lånat kapital

Copeland et. al (2000) och Damodaran (2001) förespråkar att företagets

skuldränta skall marknadsvärderas, vilket leder till att durationen på

skulderna måste beräknas. Dock är det ingen av de tillfrågade analytikerna

som räknar ut durationen på skulderna. Det mest förekommande skälet är

att de ej anser att tidsåtgången och därmed kostnaden för att göra detta

överstiger nyttan av denna exakthet i beräkningen. Analytiker D uttryckte

det så här:

”Det går att ställa upp en modell i Excel och räkna ut durationen, men det

blir för teoretiskt med tanke på den osäkerhet som ändå finns i analysen”

Analytiker B, C och H använder dock marknadsvärden på skulderna. De
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räknar däremot inte ut durationen, utan tar istället räntan på en lång

statsobligation och gör ett påslag beroende på det analyserade företaget.

För att bestämma storleken på påslaget använder sig exempelvis analytiker

H av bankens interna avdelning som hanterar obligationsmarknaden.

Påslagets storlek på obligationsräntorna är oftast mellan 75-100

räntepunkter.

Den ansats som Damodaran (2001) föreslog, där företagets noterade

skulder används som grund för att marknadsvärdera skuldräntan, ansåg

analytiker F ej fungerade i praktiken. Detta då de flesta företag saknar

noterade skulder och i de fall företagen har detta, är likviditeten så dålig att

det är tveksamt ifall det noterade priset kan anses avspegla marknadspriset.

Majoriteten av analytikerna i studien använder sig av bokförda värden på

företagets skulder. Detta resultat är i linje med Klassons (2001)

undersökning. Motiveringarna till att bokfört värde används är i linje med

analytiker D:s resonemang angående kostnad kontra nytta och att de inte

vill överarbeta denna del av modellen. Vi anser att avkastningskravet på

lånat kapital därmed inte blir fullständigt korrekt med de metoder som

används men att den möjliga vinsten av en teoretiskt exakt beräkning är

liten.

6.3.3 Avkastningskrav på eget kapital

För att räkna ut avkastningskravet på det egna kapitalet uppgav samtliga

analytikerna att CAPM används. Analytiker H angav att detta val baseras

på att CAPM är allmänt vedertagen och att den därmed är pedagogisk vid

kommunikation med kunderna.
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6.3.3.1 Riskfri ränta

I avsnitt 5.3.1 visade vi på den stora inverkan som den riskfria räntan har

på resultatet av en beräkning med kassaflödesmodellen. I dagsläget (2002-

05-17) är skillnaden mellan 3 månaders statsskuldväxel och den 10-åriga

obligationsräntan ca 1.5 % (www.afv.se/rantor). Detta gör att valet av

riskfri ränta är en viktig fråga. I denna studie är analytikerna rörande eniga

om att lång obligationsränta bör användas som riskfri ränta. Det skäl som

oftast framförs är det huvudskäl som Copeland et, al (2000) anför,

nämligen att räntan skall spegla durationen på de kassaflöden som

beräknas. Dock varierar valet av ränta mellan den 5-åriga obligationsräntan

och den 10-åriga obligationsräntan. Analytiker H som använder 5-års-ränta

påpekade att detta till största delen har sin grund i traditionen från den tid

då likviditeten i 10-åringen var låg. Detta val har inte omprövats på grund

av att räntedifferensen mellan dessa räntor är liten.

Angående argumentet att den riskfria ränta ska spegla likviditetsklassen på

börsen och att en mycket kort ränta därmed skall användas, sa analytiker F

så här:

”Det är som att säga att jag placerar i en 10-årsobligation men använder

3-månaders ränta som benchmarkränta därför att jag har tänkt sälja min

10-årsobligation efter en månad. Då hamnar man ju fel”

Analytiker F och A tog vid diskussionen om den riskfria räntan upp

globaliseringen på finansmarknaderna. Analytiker F använder sig av 10-

årsräntan för att denna är standard i de flesta länder och att jämförelser

mellan företag i de olika länderna därmed underlättas. Analytiker A
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ifrågasatte om det är den svenska obligationsräntan som ska användas vid

värderingen då de svenska företagen ofta är mycket internationella. Med

ett enat Europa på väg, ansåg han att en euroränta i framtiden kan komma

att användas som riskfri ränta.

6.3.3.2 Riskpremie

I avsnitt 4.8.2.3 redogjordes för den teoretiska debatten angående

riskpremiens storlek. Gemensamt för samtliga analytiker är att de ej

använder sig av historiskt beräknad riskpremie. Kritiken mot en historiskt

beräknad riskpremie grundas på en rad faktorer. En av dessa är att

analytikerna ansåg att riskpremien måste sättas i relation till nuvarande

räntenivå. Genom att räntorna i dagsläget är mycket lägre än vad de

historiska räntorna varit under beräkningsperioden, ansåg de att

riskpremien bör vara lägre än den historiskt beräknade riskpremien.

Analytiker A resonerade enligt följande:

”Det jag tror man missar då man har 9 % i riskpremie är att om den

riskfria räntan är på 12 % så är inte 9 % så mycket. Men att begära 9 % i

riskpremie när räntan är 5 % är väldigt mycket. Jag skulle vilja säga att

man jobbar med en procentsats av den riskfria räntan, då får man en

riskpremie som är satt i relation med avkastningskravet.”

Vi tycker resonemanget är rimligt men vill dock påpeka att om riskpremien

följer ränteutvecklingen blir modellen ännu mer räntekänslig. Detta då en

förändring i den riskfria räntan kraftigt påverkar modellens resultat.

Andra åsikter som framkom är att marknadseffektiviteten och likviditeten
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har förbättrats i linje med diskussionen i Finanstidningen (1998-01-19),

varför en lägre riskpremie kan motiveras. Dessutom framkom det att

riskpremien bör vara en ögonblicksbild av vad marknaden räknar med att

få i riskersättning. Denna anpassning till marknaden motiverades av

analytiker H med att dennes firma ej ansåg sig ha en unik kunskap om

riskpremies storlek och därför anpassar de sig till vad deras kunder och

konkurrenter använder för riskpremie.

I diagram 6-1 redovisas den generella riskpremien som de undersökta

företagen använder i dagsläget.
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    Diagram 6-1: Tillämpad generell riskpremie i denna studie

Den tillämpade generella riskpremien är i genomsnitt 4,04 % och är i nivå

med den riskpremie som framkom i PWC:s undersökning för december

2001 (3,9 %), se diagram 4-1. Detta är inte förvånande då fyra av de

undersökta företagen använder den ovannämnda undersökningen för att

uppskatta marknadens generella riskpremie, vilket även Landelius &

Treffner (1998) föreslog.

För att hantera osäkerheten angående riskpremiens storlek är en vanligt



Hur hanteras kassaflödesmodellen vid aktievärdering?

69

förekommande metod att utföra en känslighetsanalys med avseende på

riskpremiens påverkan på resultatet. Ett exempel på en sådan analys

presenterades i kapitel 5. Analytikerna påpekade att åtgärden till viss del är

kundstyrd, då kunderna vill veta konsekvenserna av olika val av

riskpremie på motiverad kurs.

I linje med Adolphson (1999) och SFF:s (2000) rekommendationer

används en extra riskpremie för småbolag som varierar mellan 0,25 till 3

%. Denna motiverades med att dessa företag ofta har en mindre likvid

aktie. Detta är i linje med PWC-undersökningen, se tabell 4-4, där den

extra riskpremien för små bolag varierade mellan 0,2 % och 2,8 %.

Några av analytikerna lägger även till ytterligare företagsspecifika

justeringar av riskpremien. Denna justering baseras i analytiker C:s fall på

förtroendet för ledningen. Analytiker E använder sig av en tillfällig

justeringsfaktor som kallas ”soft factor”, vilken ska fånga upp tillfälliga

riskfaktorer kopplade till exempelvis ledningen.

Generellt använder sig analytikerna av en riskpremie som är lägre än den

som föreslås i teorin, se avsnitt 4.4.3.2. Analytikerna motiverade

skillnaden med att riskpremien bör spegla den nuvarande räntenivån samt

att effektiviteten och likviditeten på marknaden har förbättrats. Den

konspiratoriskt lagde kan anse att skillnaden grundar sig på att den högre

värdering som detta förfarande leder till, ger en möjlighet att öka

courtageintäkterna. Vi anser att båda sidornas argument har en viss bäring

men att bevisbördan bör ligga på den senare.
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6.3.3.3 Beta

Gemensamt för samtliga analytiker är en misstro emot historiskt beräknat

betavärde som en korrekt avspegling av företagets framtida risknivå. Ur

denna kritik har vi urskiljt tre huvudargument.

1. Bolagsstrukturerna förändras allt snabbare

Det första argumentet liknar mycket den kritik som Landelius & Treffner,

(1998) riktar mot betavärdet. Denna kritik är att analytikerna ansåg att den

bolagsstruktur som varit under de senaste 48 månaderna ej är representativ

för den nuvarande. Analytiker A uttryckte det enligt följande:

”Vilket bolag ser likadant ut idag som för 48 månader sedan? Exempelvis

Volvo har sålt PV och köpt på sig mer lastbilstillverkning, även Ericsson

har förändrats väldigt mycket. Jag tycker att man mer försöker bedöma

risken, management och lite grann volatiliteten i pappret”

Det vanligaste sättet hos analytikerna att hantera betavärdet är använda

subjektiva beta likt Damodarans (2001) ansats med ”bottom-up” beta. Här

utgår analytikern från betavärde ett och justerar detta med avseende på en

bedömning av ledningen, finansiell- och operativ risk samt efter

branschens betavärde.

2. Betavärdet skiljer sig åt beroende på hur det uppmäts

Denna kritik är lik den problematik som Damodaran (2001) visade på i

exemplet med Cisco, se tabell 4-2. Analytiker D har räknat ut betavärden

för de företag som han följer och han fann att resultaten skiljde sig kraftigt
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åt beroende på om måndagar eller tisdagar användes som mätdag. Han

justerar därför det historiska betavärdet efter hur den aktuella branschens

betavärde ser ut samt tar hänsyn till huruvida företagets skuldsättningsgrad

har förändrats kraftigt.

3. Betavärdets funktion kan sättas ur spel om jämförelseindex

domineras av en enskild aktie

På firman som analytiker E representerade kritiserades betavärdet på grund

av att en enskild akties vikt i index kan sätta betavärdets funktion ur spel.

De ansåg att ett beta uppmätt som kursvariationen mot ett index dominerat

av en enskild aktie inte är en bra indikator på en akties marknadsrisk.

Situationen exemplifierades med Ericsson som i början av år 2000 stod för

en mycket stor del av generalindex. För att kompensera för detta problem

har de utformat en modell där de mäter aktiens variation i avkastningen

emot genomsnittsaktiens67 variation. Denna beräkning utmynnar sedan i ett

variationsindex. Detta index överförs till betavärden med hjälp av en

översättningstabell, det vill säga givet ett visst variationsindex får en aktie

ett visst betavärde.  Analytiker E såg dock två problem med denna ansats.

Dels att det nya betavärdet inte är bättre än det vanliga betavärdet på att

förutsäga framtida risk. Dels att översättningstabellen baseras på en

subjektiv uppfattning av vilket variationsindex som ska innebära ett visst

betavärde.

Hanteringen av betavärdet är det kanske mest uppseendeväckande

resultatet i studien. Det finns en stor skillnad mellan det teoretiska och det

                                                          
67 Viktat så att alla aktier hade samma vikt.
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pratiska tillvägagångssättet då betavärdet tas fram. Implikationen av denna

skillnad är att värderingen blir ännu mer subjektiv. Detta eftersom fler

antaganden måste göras. Samtliga analytiker i studien ansåg att de använde

CAPM vid beräkningen av avkastningskravet på eget kapital. Detta anser

vi till viss del kan ifrågasättas då de använde justerade betavärden och

CAPM fastslår att det endast är ett företags kursvariation mot index det vill

säga dess betavärde som avgör storleken på dess marknadsrisk.

6.4 Beräkning av prognosvärde

När analytikerna i denna studie gör prognoser över företagens framtida

kassaflöden utgår de ifrån omsättningsprognosen. Detta är i linje med

Fredriksen (2002) som hävdar att det vanligaste sättet att prognostisera

kassaflöden är att utgå ifrån en efterfrågedriven prognos.

Vid beräkningen av det fria kassaflödet använder samtliga analytiker sig av

Damodarans (2001) definition på fritt kassaflöde:

FCF = Fritt kassaflöde = EBIT ×  (1-skattesats) – (investeringar i

anläggningstillgångar - avskrivningar) - förändring i rörelsekapital

Det är för övrigt svårt att dra några generella slutsatser om hur analytikerna

hanterar de enskilda prognosvariablerna. Detta på grund av att

prognostiseringsarbetet varierar kraftigt mellan de olika branscher som

analytikerna arbetar med.

Ett flertal av analytikerna arbetar på det sätt som förespråkas av Copeland

et. al, (2000), efter scenarioanalys där oftast tre olika scenarier tas fram. Ett
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”best case”, ett ”base case” och ett ”bear68 case”. I dessa scenarier

varieras vanligtvis antaganden om omsättning och marginaler. De kan

sedan användas som en sorts känslighetsanalys där analytikern kan

exemplifiera för kunden vilken effekt olika scenarier innebär för

värderingen.

Vi anser att modellen kommer bäst till sin rätt vid det beskrivna

förfarandet med scenarioanalys där ett antal olika utfall för företaget kan

testas. Varje scenario bör sedan kompletteras med känslighetsanalyser, likt

de som presenteras i kapitel 5, som visar hur värdet på företaget varierar

beroende på vilka antaganden som görs i modellen. Dessa scenarieanalyser

kan sedan utgöra bra handlingsredskap då förändringar sker på företagets

marknader.

6.4.1 Prognostisering av tillväxt

Analytiker av cykliska bolag baserar vanligtvis omsättningsprognosen på

en makroprognos. Dessa makroprognoser kommer till största del från

makroanalytiker knutna till det egna företaget, men även externa

prognosinstitut69 används. Med utgångspunkt i makroprognosen tar sedan

analytikerna fram företagsprognoser för en eller två konjunkturcykler

framåt.

Analytiker G som arbetar med telekomoperatörerna har lite annorlunda

ansats, då han försöker finna värdedrivarna i företaget i enlighet med

                                                          
68 Term som avser ett negativt utfall och härrör sig från uttrycket bear market, vilket i USA är ett vanligt

namn på en långvarig nedgång på aktiemarknaden.
69 Ett prognosinstitut arbetar med att sammanställa statistik och prognostisera den framtida

branschutvecklingen.
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Copelands et. al, (2000) ansats. Dessa värdedrivare är i detta fall variabler

såsom antal kunder, kundmix och omsättning per kund. Genom att studera

utvecklingen för drivarna kan prognoser för omsättning och marginaler

byggas upp. Han betonade även vikten av att se på företagets affärsidé och

vilket förädlingsvärde som företaget tillför vid prognostiseringsarbetet.

I fråga om ledningens betydelse för prognosen varierade svaren.

Analytiker A använder sig inte så mycket av ledningens prognoser, medan

C pekade på att en bra ledning kan leda till lite aggressivare prognoser.

Damodaran (2001) anser att kvalitativa variabler som ledningens kvalité,

bör beaktas vid prognostisering av tillväxten. Vid denna bedömning är det,

enligt honom, ledningens ”track record” som är avgörande för prognosen.

Detta stöds av flera analytiker som just betonade ledningens tidigare

prestationer.

Gemensamt för analytikerna var att de generellt inte lägger in förvärv i

tillväxtprognoserna utan gör prognoser baserade på företagets nuvarande

struktur. Undantaget som framhölls är om företaget har en uttalad

förvärvsstrategi med historiskt bevisat goda resultat, vilket exemplifierades

med Securitas. Vi anser att undantagsfallen medför en viss problematik.

Den första delen av problemet är att identifiera de företag som kan anses

ha en framgångsrik förvärvsstrategi. Detta kan vara nog så svårt då väldigt

få företag konstant lyckats med sina förvärv. Den andra delen av problemet

uppkommer om dessa företag kan identifieras. Detta eftersom effekten av

företagets framtida förvärv då måste uppskattas. Vi anser att det i stort sett

är omöjligt att förutse storleken på ett framtida förvärv samt huruvida detta

kommer att uppnå den historiska avkastningen på förvärvade företag.

Därmed anser vi att en restriktiv hållning bör iakttas ifråga om att lägga in



Hur hanteras kassaflödesmodellen vid aktievärdering?

75

förvärv i prognoserna.

6.4.2 Marginalprognosen

Då marginalerna prognostiseras är de historiska prestationerna mycket

viktiga för analytikerna, vilket överensstämmer med de åsikter som

presenteras i Copeland et. al, (2000) och Damodaran (2001). En vanlig

utgångspunkt är antaganden om kritiska kostnadsmassor och volymer. Det

finns dock stora branschskillnader mellan komplexiteten i

prognostiseringsarbetet. Exempelvis framhölls konsultbranschen som en

lätt bransch att prognostisera då det här, lite förenklat, endast krävs en

uppfattning om timpriser och löneutveckling. Detta till skillnad ifrån

företagen som verkar på en dynamisk marknad såsom telekommarknaden,

vilken ansågs vara mycket svår att prognostisera.

Analytiker A ansåg dock att man borde vara lite försiktig med att använda

historiska siffror. Orsaken till detta är att den allt hårdare konkurrensen på

grund av globaliseringen och den i dagsläget låga inflationen gör att det

numera är mycket svårt för företagen att höja priserna. Detta gör att den

historiska marginalen kan innebära en överskattning av den framtida. Vi

anser att resonemanget är intressant och att det generellt sett är viktigt vid

prognostisering att undersöka ifall det har skett marknadsförändringar som

påverkar prognosvariablerna. I detta fall kan de historiska marginalerna

behöva justeras ned för att avspegla den nu rådande situationen.

Copeland et. al, (2000) betonar vikten av att se tillräckligt långt tillbaka i

tiden för att en hel konjunkturcykel skall kunna fångas upp. Analytiker G

betonade i detta avseende vikten av att uppmärksamma ifall
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företagsstrukturen förändrats. Som exempel nämndes SKF som har sålt av

olönsamma delar som historiskt sett tog mycket stryk i en lågkonjunktur.

Analytikern bör därför i analysen beakta strukturförändringar, då dessa ej

fångas upp i de historiska siffrorna.

6.4.3 Prognos över rörelsekapital och anläggningstillgångar

Vid prognostisering av rörelsekapital och anläggningstillgångar kan, enligt

Damodaran (2001), procentsatser av omsättningen användas. Detta

tillvägagångssätt är även det som vanligtvis praktiseras av

aktieanalytikerna i denna studie. Analytiker F pekade dock på att då

tillväxtbolag analyseras kan den nuvarande procentuella fördelningen vara

en dålig indikator på den långsiktiga på grund av att stora investeringar

gjorts, vilka ej kan anses återkommande. Analytiker A betonade att

prognoserna måste härledas till den omsättningsprognos som gjorts. Om

omsättningen prognostiserades att öka måste investeringarna vara större än

avskrivningarna. Orsaken till detta är att om endast

ersättningsinvesteringar görs kan ingen tillväxt åstadkommas.

Analytiker E pekade på att ledningen oftast ger prognoser över större

investeringar. Detta överensstämmer med analytiker B som berättade att

ledningen oftast ger en ”guidence” i närtid men att prognoserna på lång

sikt bör knytas till prognostiserad omsättningsutveckling. Det är dock,

enligt analytiker H, ovanligt att ledningen ger vägledande information om

hur kapitalbindningen i rörelsekapital kommer att se ut. Detta leder likt,

Damodarans (2001) resonemang, till att historiska siffror eller jämförbara

bolag och branschsnitt används då rörelsekapitalet skall prognostiseras.

Analytiker F använder sig vid prognostisering av AT och RÖK av
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benchmarking mot större noterade företag i samma bransch. Detta då vissa

tillväxtbolag kan ha för kort historik för att investeringsprognoser skall

kunna göras. Detta förfarande kan eventuellt leda till en kortsiktigt felaktig

bild men den långsiktiga prognosen blir bättre, ansåg han.

6.4.4 Beräkning av residualvärdet

För att beräkna residualvärdet krävs att ett normalår uppskattas. Detta

normalårsantagande bygger på att företaget når en fas från vilken de

prognostiserade parametrarna sedan växer i konstant takt. Då normalårets

kassaflöde ska uppskattas använder analytikerna det sista prognosårets

kassaflöde som normalårskassaflöde eller så tas detta fram genom att

multiplicera det sista prognosårets kassaflöde med termen (1+g). Bland

analytikerna som följer cykliska bolag finns dock en lite annorlunda

ansats. De gör prognoser över en eller två konjunkturcykler och försöker

därefter att skatta ett normalårkassaflöde där ett genomsnitt av

marginalerna under cykeln används.

Copeland et. al, (2000) påpekar vikten av att ej få ett hopp i tillväxttakt då

normalåret ska uppskattas. Detta på grund av att ett tillväxthopp kan

äventyra antagandet om att prognostiseringsparametrarna därefter växer i

konstant takt. Detta teoretiska resonemang har anammats av samtliga

analytiker då de är noga med att skala ner tillväxttakten innan normalåret,

just för att slippa få ett tillväxthopp. Ansatsen med ett system av

differensekvationer som beskrivits i avsnitt 4.6 används dock inte av

analytikerna för att testa att normalårsantagandet höll. De hade ej hört talas

om ansatsen och den ansågs, då vi beskrev den, som lite överdrivet

teoretisk.
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Copeland et. al, (2000) använder en grundregel som säger att ju högre

historisk tillväxt ett bolag har desto längre prognosperiod behövs. Detta

har anammats av de flesta av analytikerna som har 10 explicita prognosår

som standard. De angav dock att den explicita prognosperiodens längd

egentligen styrs av en bedömning av när det analyserade bolaget beräknas

nå ”steady state”70. Analytiker C ser i detta fall på tillväxttakten och

mognaden i branschen och angav IT-branschen som exempel på en bransch

där en lång tid krävs innan normaliseringsfasen förväntas infalla.

Analytiker A har en modell som i det mest extrema fallet använder sig av

40 stycken explicita prognosår!

Förutom den ovannämnda modellen där antalet explicita prognosår

förändras efter företagets bedömda tillväxtmöjligheter, är den så kallade

trestegsansatsen som SFF (2000) förespråkar vanlig bland analytikerna.

Analytiker G angav att trestegsmodellen är lämplig för telekomsektorn, där

tillväxttakten i mellanperioden i snitt kan vara ett par procent över BNP för

att sedan sjunka ner mot BNP inför normalåret.

Flera analytiker ansåg det nationalteoretiska antagandet om att inga företag

långsiktigt kan nå överavkastning på nyinvesteringar vara intressant. Dock

är det endast två firmor som tagit konsekvenserna av detta och använder

den av Rappaport (1998) och Black et. al (2001) förespråkade formel (3) i

avsnitt 4.6, där residualvärdet beräknades med formeln NOPLAT/WACC.

Dessa firmor använder sig av trestegsmodellen och genom att förlänga

normaliseringsfasen, i vissa fall upp till 40 år ifall företaget kan antas

                                                          
70 Allmänt accepterad term för när bolaget når mognadsfasen där de prognostiserade parametrarna växer i

konstant takt.
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generera överavkastning, kan denna ganska försiktiga beräkningsmodell

motiveras. Som anledningar till en lång normaliseringsfas nämndes

dominant marknadsposition och patentskydd. En reflektion från vår sida är

att ifall 40 år prognostiseras innan residualvärdet beräknas spelar den

använda formeln inte så stor roll. Detta eftersom den ackumulerade

diskonteringsfaktorn då blir mycket hög på grund av att

normalårskassaflödet är mycket långt bort i tiden.

De flesta analytikerna använder för beräkningen av residualvärdet

omskrivningen av Gordons formel, som förespråkas av Damodaran (2000)

och benämns formel (1) i avsnitt 4.5. Den bedömda långsiktiga

tillväxttakten (g) varierar, beroende på den bransch som företaget verkar i.

Det vanligaste antagandet är att företagen förväntas växa i takt med BNP

plus inflationen, vilket angavs till i genomsnitt 3-4 %. Som vi visade i

avsnitt 5.3.2 får det tillväxtantagande som görs större konsekvenser ju

lägre WACC som företaget har. Detta ger att stor försiktighet bör iakttas

vid prognostisering av residualtillväxten när företagens WACC är låg på

grund av att residualvärdet då får en mycket stor betydelse för

slutresultatet av värderingen. Så är exempelvis fallet i dagsläget då

företagens WACC är mycket låg på grund av räntefallet under 1990-talet.

En personlig reflektion från analytiker G, som vi anser intressant, är att de

noterade företagen historiskt växt snabbare än BNP. Detta på grund av att

de verkar inom konkurrensutsatta branscher och har en bättre

kapitalbindning än samhället i stort. I BNP-statistiken ingår även många

offentliga institutioner såsom sjukvård, varför det är möjligt att antagandet

om en tillväxttakt för börsföretagen i takt med BNP kan vara för
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konservativt. Dock använder även han BNP plus inflation då detta är

allmänt accepterat.

Sammantaget råder samstämmighet mellan praktiker och teoretiker ifråga

om uppskattningen av residualvärdet och normalårets kassaflöde. Däremot

finns skillnader mellan analytikernas tillvägagångssätt på grund av att de

arbetar med olika branscher som har skilda tillväxtförutsättningar.
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7 Slutsatser och förslag till framtida forskning

I detta kapitel presenterar vi de mest intressanta resultaten som vi har

funnit genom denna studie. Vi ger även förslag på vidare forskning inom

området.

7.1 Slutsatser

• Kassaflödesmodellens osäkerhetsfaktorer är beta, riskpremie, riskfri

ränta, WACC-vikter, normalårets kassaflöde, tillväxt i

residualperioden samt prognostiseringsparametrarna omsättning,

marginal, RÖK och AT. Samtliga har stor inverkan på resultatet vid

användande av modellen.

• Ett historiskt beta baserat på lång kurshistorik förkastas av praktiker.

Detta eftersom det ej tillräckligt snabbt plockar upp förändringar i

företagens riskstruktur samt är beroende av hur det uppmäts. Istället

används justerade betavärden.

• Det kan ifrågasättas om CAPM verkligen tillämpas då justerade

betavärden används. Implikationen av detta är att värderingen blir

mer subjektiv eftersom fler antaganden måste göras.

• Den riskpremie som används baseras på vad aggregatet av aktörer på

marknaden faktiskt använder. Denna är generellt sett mycket lägre

än den historiskt beräknade riskpremien som teorierna föreskriver.

• Den lägre riskpremien motiveras av att den bör kopplas till rådande
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räntenivå, vilken i nuläget är låg. Implikationen blir dock att om

riskpremien sänks med räntenivån fås en dubbel positiv effekt på

värderingen då modellen redan innan är mycket räntekänslig.

• Praktikerna är eniga i valet av den långa statsskuldobligationen som

riskfri ränta. Valet mellan statsskuldväxel eller statsobligation som

riskfri ränta blir viktigt på grund av modellens stora känslighet för

förändringar i denna variabel.

• De vikter som används vid beräkning av WACC baseras antingen på

nuvarande marknadsvärden eller på en normaliserad kapitalstruktur.

• Uppskattningen av normalårets kassaflöde och beräkningen av

residualvärdet är i linje med det teoretiska tillvägagångssättet men

varierar beroende på företagens branschtillhörighet. För beräkningen

av residualvärdet används antingen omskrivningen av Gordons

formel eller den nationalekonomiskt influerade formeln

NOPLAT/WACC.

• Det tillväxtantagande i residualperioden som görs får mycket större

genomslag ju lägre WACC som företagen har.

• Prognostiseringsparametrarna bestäms till största del av historiska

prestationer, bransch- och makroprognoser samt utvecklingen hos

jämförbara företag. Dock varierar hanteringen starkt mellan

analytiker inom olika branscher.
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• En anledning till skillnaden mellan teoretisk och praktisk hantering

grundar sig på ett resonemang kring kostnad kontra nytta. Det

främsta skälet till detta är att osäkerheten i modellen ändå anses vara

så stor att fullständig exakthet i de ingående komponenterna ej

eftersträvas.

• Det är mycket svårt att med modellen förutsäga ett företags exakta

värde. Därmed kommer modellen bäst till sin rätt vid scenarioanalys

där ett antal olika utfall för företaget kan testas.

7.2 Förslag till framtida forskning

En intressant aspekt att följa upp ur denna studie är huruvida de justerade

betavärden som används är bättre än de historiskt beräknade på att

förutsäga ett företags framtida risk. Det bör noggrannare undersökas på

vilka grunder som betavärdet justeras samt på vad som avgör storleken på

justeringen. Det skulle även vara fruktsamt att studera om, och i så fall hur

snabbt, ett företags kapitalstruktur återgår till en normaliserad nivå efter att

den på grund av exempelvis ett förvärv har påverkats kraftigt. Ett empirisk

test skulle även kunna göras för att undersöka om ett företag når en

mognadsfas ifrån vilken prognostiseringsparametrarna växer i konstant

takt. Detta test kan användas för att avgöra om de grundantaganden som

beräkningarna av residulvärdet vilar på är relevanta. Även frågan om

huruvida företagens kassaflöden är starkt korrelerade med dess börskurser

bör utredas närmare.

7.3 Avslutning

Vi anser att en mycket detaljerad och kvantitativ analys kan ge ett
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överdrivet intryck av säkerhet, vilket kan vara fallet med

kassaflödesanalysen som är mycket detaljerad. Det är dock viktigt att

komma ihåg att trots att den kan verka säker vilar den på ett antal

antaganden om framtiden, som i vissa fall slår väldigt mycket på företagets

värde. Detta gör att det är viktigt vid en bedömning av en analys, att

studera vilka antaganden som analysen bygger på.

Slutligen vill vi efter att ha genomfört denna studie instämma med Tullers

åsikt om värdering:

”It´s an art!”



85

Källförteckning

Böcker

Adolphson, J. (1999); Kassaflödesanalys – styrning, redovisning, analys,
Lieber ekonomi AB, Malmö,

Affärsvärldens årsbok, 1998

Black, A. & Wright, P. & Bachman, J. & Davies, J. (2001); In search of
shareholder value : managing the drivers of performance, 2:nd edition,
Pitman, London.

Brealey, R & Myers, S (2000); Principles of corporate finance, McGraw-
Hill

Copeland, T & Koller, T & Murrin, J (2000); Valuation- Measuring and
managing the value of Companies, Mckinsey&Company Inc, John Wiley
and Sons

Damodaran, A. (2001); The dark side of valuation – valuing old tech, new
tech and the new economy companies, Prentice Hall, Upper saddle river,
NJ

Damodaran, A. (1996); Investment valuation, John Wiley and Sons, New
York

Ekholm, M & Fransson, A. (1992); Praktisk intervjuteknik, Norstedts.
Fjärde upplagan. Stockholm

Gandemo, B (1990); Kreativitet i årsredovisningar, Lieber, Malmö

Grey, G. Cusatis, P. Woolridge, R. (1998); Valuing a stock, McGraw-Hill,
New York

Hull, J (2000); Options, futures & other derivatives, 4:th edition, Prentice
Hall, Upper saddle river, NJ



86

Landelius, A. & Treffner, J. (1998); Fokusera på aktieägarvärdet, Ekerlids
förlag, Stockholm

Lantz, A. (1993); Intervjumetodik, Studentlitteratur, Lund

Nationalencyklopedin, 1996

Rappaport, A. (1998); Creating shareholder value : a guide for managers
and investors, Free Press, New York.

Reilly, R. & Schweihs, R. (1999); The handbook of advanced business
valuation, McGraw-Hill, ISBN-0-07-134769-0

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), (2000); Företagsvärderings-
modeller, Sveriges Finansanalytikers Service AB, Stockholm

Tuller, L. (1994); The small firm valuation book, Adams media
Corporation, New York

Vinell, L. & De Ridder, A, (1990); Aktiers avkastning och risk: teori och
praktik, Norstedt, Stockholm

Artiklar

Affärsvärlden, 1996-06-05, Den nya vägen till rikedom – Glöm vinsten, se
på kassaflödet

Dagens industri, 2002-02-13, BÖRSKRÖNIKAN: Vem kan man lita på?

Fama, E (1970); Efficient capital markets: A review of theory and
empirical work, Journal of finance 25, s 383-417

Finanstidningen, 2002-02-05, "Värsta året jag varit med om"

Finanstidningen, 1999-03-05, Tillväxtbolag mest räntekänsliga

Finanstidningen, 2000-05-17, Svindlande förväntningar på Ericsson

Finanstidningen, 1998-01-19, Ett hack i kurvan? – Ökade flöden och sänkt
rikspremie höjer P/e-talen



87

Nordiska Fondkommissions analysbrev ur Market Update 2002-02-03

Veckans Affärer, 2001-04-17, SPECIAL: IT-BUBBLAN

Rapporter

Fredriksen, Ö. (2002); Värdering av företag, kompendium, Linköpings
universitet

Hellman, N (2001); Investor behaviour : an empirical study of how large
Swedish institutional investors make equity investment decisions,
Doktorsavhandling, Handelshögskolan, Stockholm

Klasson, J. (2001); Företagsvärdering – En studie av hur ett företags
avkastningskrav skattas fram, Magisteruppsats, företagsekonomi,
Linköpings universitet

Ljunggren, M. & Wiklund, N. (1999): Kassaflödesmodellen : ett säkert
kort vid aktievärdering, Magisteruppsats, företagsekonomi, Linköpings
universitet

Olbert, L. (1992); Värdering av aktier: finansanalytikers
värderingsfaktorer och informationskällor, Licentiatavhandling,
Företagsekonomi, Lunds universitet

Olsson, P & Levin, J. (2000); Terminal value techniques in equity
valuation – implications of the steady state assumption,
Handelshögskolan, Stockholm

PriceWaterhouseCoopers (2001); "Riskpremien på den svenska
marknaden", enkätundersökning.

Öhrn, J. & Nilsson, H. (1995); Aktiemarknadens effektivitet, P/E-
talseffekten på den svenska aktiemarknaden, Magisteruppsats i
företagsekonomi, Linköpings universitet

Tidskrifter

Affärsvärlden nr 51/52 1991



88

Veckans Affärer nr 51 1991

Veckans Affärer nr 1 2002

Intervjuer

Danske Securities AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB

Fischer Parters Fondkommission AB

Hagström & Qviberg Fondkommission AB

Enskilda Securities AB

Nordea Bank Sverige AB

Svenska Handelsbanken AB

Swedbank AB

Årsredovisningar

Hennes & Mauritz åren 1992-2001

SKF åren 1992-2001

Internetkällor

http://www.stockholmsborsen.se/exchange/index.asp?lank=15&lang=swe 2002-03-27

www.afv.se/rantor          2002-04-12



Bilaga 1

Intervjumall

Bakgrundsfrågor

Vilken syn har Ni på marknadseffektivitet?

Hur utbredd är användningen av kassaflödesanalysen?

Hur länge har Ni arbetat med kassaflödesvärdering?

Hur många företag följer varje analytiker?

Är analysarbetet standardiserat på företaget?

Hur viktig är erfarenhet vid hanteringen av kassaflödesanalysen?

Specifika frågeställningar

Hur definieras kassaflödet?

• Hur definierar Ni kassaflödet? (utgångspunkt EBIT?)
• Används företagets kassaflödesrapport?

Prognosperioder i kassaflödesmodellen

• Antal?
• Längd?
• Skiljer det sig åt mellan företag?
• Tumregler?

Hur bestäms omsättningen och marginaler i prognosperioden?

• Historiskt?
• Företagsprognoser?

Hur bestäms investeringar och RÖK i prognosperioden?

• Tumregler?
• Historiskt?

Hur stor roll spelar ledningen för prognostiseringsansatsen?
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Används WACC vid diskontering?
I så fall: Hur fastsälls vikterna?

• Historiskt?
• Företagets målsättning?
• Optimalt ur analyssynpunkt?
• Företagens prognoser?
• Används samma WACC för alla år i analysen?

Vilken riskjustering används? CAPM? APM?
I fall CAMP används:
Hur bestäms beta?

• Historiska data (vilka perioder, hur långt tidsintervall)?
• Mot vilket index räknas beta?
• Företagsspecifik?

Vilket marknadsavkastningskrav används?

• Värderingsteori (4,5 % – 5,5 %)?
• Finansieringsteori (9 % historisk)?
• Hur bestäms det?

Hur beräknas företagets skuldränta?

• Ur bokfört värde?
• Ur marknadsvärde?

Hur fastställs normalår?

• Kassaflöde i residualperiod?

Hur fastställs värdet av fortsättningsperioden?

Hur behandlas långsiktigt tillväxtantagande?

• BNP + inflation?
• Ingen tillväxt p.g.a. WACC = ROIC då långsiktig

konkurrens omöjliggör överavkastning på nyinvesteringar?
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Härledningar av formler för beräkning av residualvärdet

Den vanligaste ursprungsformeln är ekvation (1) nedan.

gWACC
FCF

P n
N −

= +1 (1)

Det fria kassaflödet (FCF) kan fås genom att justera NOPLAT71 för

återinvesteringskvoten (IR), det vill säga den del av NOPLAT som

används för investeringar i rörelsen varje år.

)1( IRNOPLATFCF −×= (2)

Genom att multiplicera återinvesteringskvoten med avkastningen på nya

investeringar (ROIC72) fås tillväxten i NOPLAT (g).

IRROICg ×= (3)

Genom att lösa ut IR och sätta in i formel (2) får vi nedanstående formel

för det fria kassaflödet:

)1(
ROIC

gNOPLATFCF −×= (4)

Ekvation nr (4) sätts in i ekvation nr (1) och ger då nedanstående ekvation

för residualvärdet:

                                                          
71 Net Operating Profits Less Adjusted Taxes
72 Rate of Return On Invested Capital
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gWACC
ROICgNOPLAT

P n
N −

−
= + ))/(1(1 (5)

I denna formel är (g) tillväxttakten i NOPLAT och inte i kassaflödet.

Inom nationalekonomisk litteratur är ett vanligt antagande att ett företag

inte på lång sikt kan ha en avkastning på nyinvesteringar som överskrider

kapitalkostnaden då konkurrenter kommer att lockas in i branschen.

Genom att i ekvation (5) sätta ROIC lika med WACC fås:

gWACC
WACCgNOPLAT

P n
N −

−
= + ))/(1(1 (6)

Genom omskrivning av ekvation (6) fås:

gWACC
WACCgWACCNOPLAT

P n
N −

−
= + )/()(1 (7)

Genom att förkorta med WACC – g får vi:

WACC
NOPLAT

P n
N

1+= (8)

Denna formel säger inte att företaget inte har någon tillväxt utan endast att

denna tillväxt inte kommer att bidra till någon tillväxt i kassaflödet på

grund av att ROIC=WACC.
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Företag:
H

M
G

rundantaganden 1992:
R

iskfri ränta
10,0%

Betavärde
0,5

R
iskprem

ie
5,5%

R
e (ur C

APM
)

12,8%
R

s efter skatt
7,5%

S andel av avkast.kräv kap.
2%

E andel av avkast.kräv kap.
98%

Vägd kapitalkostnad (W
AC

C
)

12,7%
Tillväxt i residualperioden

2,5%

År
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
R

esidual
EBIT

943
1217

1580
1356

1964
2534

3327
4580

3767
3944

EBIT*(1-skattesats)
679

876
1138

976
1414

1824
2395

3298
2712

2840
 + Avskrivningarna

100
132

157
193

236
289

353
457

699
900

 - Förändring i R
Ö

K
-104

-214
-92

-520
15

-276
-283

366
-1161

773
 - Förändring i AT

-234
-328

-387
-481

-552
-581

-353
-1116

-2518
-2529

 = Fritt kassaflöde
441

466
816

168
1113

1256
2112

3005
-268

1984
1500

W
AC

C
12,7%

12,7%
12,7%

12,7%
12,7%

12,7%
12,7%

12,7%
12,7%

12,7%
12,7%

Kum
ulativ W

AC
C

1,13
1,27

1,43
1,61

1,82
2,05

2,31
2,60

2,93
3,31

3,31
D

C
F

391
367

570
104

612
613

915
1155

-91
600

4450

Antal aktier
37376800

Värde på skulder
47

Sum
m

a D
C

F
5236

Sum
m

a R
esidual

4450
Värdepappersinnehav

1297
Sum

m
a Företagsvärde

10983
Sum

m
a Aktieägarvärde

10936
M

otiverad kurs
293
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Företag:
SK

F
G

rundantaganden1992:
R

iskfri ränta
10,0%

Betavärde
1,4

R
iskprem

ie
5,5%

R
e (ur C

APM
)

17,7%
R

s efter skatt
7,5%

S andel av avkast.kräv kap.
57%

E andel av avkast.kräv kap.
43%

Vägd kapitalkostnad (W
AC

C
)

11,9%
Tillväxt i residualperioden

2,5%

År
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

2001
R

esidual
EBIT

-949
645

2591
4000

2874
2949

-999
2520

3676
3636

EBIT*(1-skattesats)
-949

464
1866

2880
2069

2123
-999

1814
2645

2617
 + Avskrivningarna

1296
1456

1413
1360

1392
1528

2097
1873

1633
1794

 - Förändring i R
Ö

K
-497

92
1000

-147
-621

-978
-417

1902
-383

673
 - Förändring i AT

-1863
-3664

49
-977

-2407
-2680

-3969
-8

-1663
-2847

 = Fritt kassaflöde
-2013

-1652
4328

3116
433

-7
-3288

5581
2232

2237
2500

W
AC

C
11,9%

11,9%
11,9%

11,9%
11,9%

11,9%
11,9%

11,9%
11,9%

11,9%
11,9%

Kum
ulativ W

AC
C

1,12
1,25

1,40
1,57

1,75
1,96

2,19
2,45

2,75
3,07

3,07
D

C
F

-1799
-1320

3090
1989

247
-4

-1498
2273

813
728

8673

Antal aktier
112999556

Värde på skulder
10921

Sum
m

a D
C

F
4519

Sum
m

a R
esidual

8673
Värdepappersinnehav

3075
Sum

m
a Företagsvärde

16268
Sum

m
a Aktieägarvärde

5347
M

otiverad kurs
47
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Företag H&M

Beta värde / kurs Riskfri ränta /
kurs

Beta Kurs Riskfri ränta Kurs
0,36             369 kr 4%                      1 434 kr
0,51             331 kr 5%                         916 kr
0,66             301 kr 6%                         674 kr
0,81             275 kr 7%                         534 kr
0,96             254 kr 8%                         443 kr
1,11             236 kr 9%                         379 kr
1,26             220 kr 10%                         331 kr
1,41             207 kr 11%                         294 kr
1,56             195 kr 12%                         265 kr
1,71             184 kr 13%                         241 kr

14%                         222 kr

Riskpremie / kurs WACC / kurs

Riskprem
ie

Kurs WACC Kurs

3,5%             379 kr 6%                      2 484 kr
4,0%             366 kr 7%                      1 246 kr
4,5%             354 kr 8%                         831 kr
5,0%             342 kr 9%                         629 kr
5,5%             331 kr 10%                         505 kr
6,0%             321 kr 11%                         429 kr
6,5%             312 kr 12%                         363 kr
7,0%             303 kr 13%                         331 kr
7,5%             294 kr 14%                         285 kr
8,0%             286 kr 15%                         257 kr
8,5%             279 kr 16%                         235 kr
9,0%             272 kr
9,5%             265 kr

10,0%             258 kr
10,5%             252 kr
11,5%             247 kr

Kassaflöde normalår
Tillväxt /
kurs

i miljoner / kurs

Tillväxt Kurs  Kassaflöde  Kurs
0%             269 kr                     -   kr                         174 kr
1%             277 kr                   500 kr                         226 kr
2%             287 kr                1 000 kr                         279 kr
3%             299 kr                1 500 kr                         331 kr
4%             313 kr                2 000 kr                         384 kr
5%             331 kr                2 500 kr                         436 kr
6%             355 kr                3 000 kr                         489 kr
7%             387 kr                3 500 kr                         542 kr
8%             432 kr                4 000 kr                         594 kr
9%             502 kr                4 500 kr                         647 kr

10%             623 kr                5 000 kr                         699 kr
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Tillväxt / WACC

6,0%        2 268 kr          1 145 kr         770 kr                   582 kr
5,0%        1 246 kr             835 kr         629 kr                   505 kr
4,0%           906 kr             673 kr         544 kr                   453 kr
3,0%           736 kr             586 kr         487 kr                   416 kr
2,0%           633 kr             524 kr         447 kr                   389 kr
1,0%           565 kr             480 kr         417 kr                   367 kr
0,0%           517 kr             447 kr         393 kr                   350 kr

WACC 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

6,0%           470 kr             394 kr         355 kr                   300 kr
5,0%           422 kr             363 kr         331 kr                   285 kr
4,0%           389 kr             340 kr         313 kr                   273 kr
3,0%           363 kr             322 kr         299 kr                   263 kr
2,0%           344 kr             308 kr         287 kr                   255 kr
1,0%           328 kr             396 kr         277 kr                   248 kr
0,0%           315 kr             286 kr         269 kr                   242 kr

11,0% 12,0% 12,7% 14,0%

Kassaflöde normalår i miljoner /
WACC

Kassaflöde
 4 500 kr        3 288 kr          2 074 kr      1 477 kr                1 144 kr
 3 500 kr        2 807 kr          1 661 kr      1 494 kr                   918 kr
 2 500 kr        1 929 kr          1 248 kr         911 kr                   711 kr
 1 500 kr        1 246 kr             835 kr         629 kr                   505 kr
    500 kr           556 kr             421 kr         347 kr                   295 kr

WACC 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

 4 500 kr           894 kr             733 kr         647 kr                   525 kr
 3 500 kr           737 kr             610 kr         542 kr                   445 kr
 2 500 kr           579 kr             489 kr         436 kr                   365 kr
 1 500 kr           422 kr             363 kr         331 kr                   285 kr
    500 kr           265 kr             240 kr         226 kr                   205 kr

11,0% 12,0% 12,7% 14,0%
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Företag SKF

Beta värde / kurs Riskfri ränta / kurs

Beta Kurs Riskfri
ränta

Kurs

0,50         98 kr 4%           245 kr
0,65         87 kr 5%           185 kr
0,80         78 kr 6%           142 kr
0,95         69 kr 7%           109 kr
1,10         61 kr 8%             84 kr
1,25         54 kr 9%             64 kr
1,40         47 kr 10%             47 kr
1,55         41 kr 11%             34 kr
1,70         36 kr 12%             22 kr
1,85         30 kr 13%             13 kr
2,00         25 kr 14%              4 kr

Riskpremie / kurs WACC / kurs

Riskpremi
e

Kurs WACC Kurs

3,5%         72 kr 5%           540 kr
4,0%         65 kr 6%           345 kr
4,5%         59 kr 7%           237 kr
5,0%         53 kr 8%           170 kr
5,5%         47 kr 9%           124 kr
6,0%         42 kr 10%             90 kr
6,5%         37 kr 11%             65 kr
7,0%         33 kr 12%             47 kr
7,5%         28 kr 13%             30 kr
8,0%         24 kr 14%             17 kr
8,5%         21 kr 15%              6 kr
9,0%         17 kr 16% -            2 kr
9,5%         14 kr

10,0%         10 kr
10,5%           7 kr
11,5%           5 kr

Kassaflöde normalår
Tillväxt /
kurs

i miljoner / kurs

Tillväxt Kurs Kassaflöde  Kurs
0,0%         31 kr           -   kr -           29 kr
0,5%         34 kr        500 kr -           14 kr
1,0%         37 kr      1 000 kr              1 kr
1,5%         40 kr      1 500 kr             17 kr
2,0%         43 kr      2 000 kr             32 kr
2,5%         47 kr      2 500 kr             47 kr
3,0%         52 kr      3 000 kr             63 kr
3,5%         56 kr      3 500 kr             78 kr
4,0%         62 kr      4 000 kr             93 kr
4,5%         68 kr      4 500 kr           109 kr
5,0%         75 kr      5 000 kr           124 kr
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Tillväxt / WACC

Tillväxt
5,0%       1 227 kr        550 kr        325 kr        213 kr           147 kr
4,0%          610 kr        362 kr        240 kr        167 kr           119 kr
3,0%          404 kr        269 kr        188 kr        136 kr             98 kr
2,5%          345 kr        237 kr        170 kr        124 kr             90 kr
1,0%          239 kr        174 kr        130 kr          97 kr             71 kr
0,0%          198 kr        148 kr        112 kr          84 kr             62 kr

WACC 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

5,0%          103 kr         75 kr          49 kr          31 kr
4,0%           84 kr         62 kr          40 kr          25 kr
3,0%           71 kr         52 kr          33 kr          19 kr
2,5%           65 kr         47 kr          30 kr          17 kr
1,0%           51 kr         37 kr          22 kr          11 kr
0,0%           44 kr         31 kr          18 kr            8 kr

11,0% 11,9% 13,0% 14,0%

Kassaflöde normalår i
miljoner / WACC

Kassaflöde
     4 500 kr          627 kr        437 kr        313 kr        239 kr           181 kr
     3 500 kr          486 kr        337 kr        244 kr        181 kr           136 kr
     2 500 kr          345 kr        297 kr        170 kr        124 kr             90 kr
     1 500 kr          204 kr        138 kr          95 kr          66 kr             45 kr
        500 kr           63 kr         38 kr          21 kr            9 kr -            1 kr

WACC 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

     4 500 kr          138 kr        119 kr          79 kr          58 kr
     3 500 kr          101 kr         78 kr          54 kr          38 kr
     2 500 kr           65 kr         47 kr          30 kr          17 kr
     1 500 kr           28 kr         17 kr            5 kr -          4 kr
        500 kr -           8 kr -       14 kr -        20 kr -        25 kr

11,0% 11,9% 13,0% 14,0%
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Iterativ beräkning

Ett tänkt exempelföretag har följande förutsättningar:

Rs 4 %

Re 10 %

Marknadsvärdet på skulderna 2000 miljoner

Marknadsvärdet på eget kapital (börsvärdet) 3000 miljoner

Skuldandelen utgör 2000/5000 =  40 %

Eget kapital andelen 3000/5000 = 60 %

1. Detta ger företagets WACC 0.4*4 + 0.6*10 = 7.6 %

Vi har gjort en kraftigt förenklad (för tydlighets skull) kassaflödesmodell

med 5 prognosår följt av en residualperiod där tillväxten antas vara 4 %.

Prognosår 1 2 3 4 5          Residual

Fritt CF 100 120 180 250 300 350

P = 100/(1.076) + 120/(1.076)^2 + 180/(1.076)^3 + 250/(1.076)^4 +

300/(1.076)^5 + (350/(0.076-0.04))*1/(1.076)^5 = 7476 Miljoner

Efter avdrag för skulderna ger detta ett marknadsvärde på det egna

kapitalet på 7476-2000 = 5476

Ny skuldandel 2000/7476 = 27%

Ny andel EK   5476/7476 = 73%
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2. Detta ger en ny WACC 0.27*4 + 0.73*10 = 8.4 %

Nytt marknadsvärde blir:

P = 100/(1.084) + 120/(1.084)^2 + 180/(1.084)^3 + 250/(1.084)^4 +

300/(1.084)^5 + (350/(0.084-0.04))*1/(1.084)^5 = 6046 Miljoner

Efter avdrag för skulderna ger detta ett marknadsvärde på det egna

kapitalet på 6046-2000 = 4046

Ny skuldandel 2000/6046 = 33 %

Ny andel EK   4046/6046 = 66 %

3. Detta ger ny WACC 0.33*4 + 0.66*10 = 7.92 %

Detta förfarande repeteras tills en jämviktsnivå nåtts där den nya WACCen

är i stort sätt lika stor som den i beräkningen innan ingående.


