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En trendig marknad? Motsats eller Momentum på Stockholmsbörsen

A trendy market? Contrarian or momentum on the Swedish stock market

Åsa Billengren & Mikael Hanson

Bakgrund: 4 av 5 svenskar äger aktier i någon form och det är många som är intresserade av att maximera sin 
avkastning. Det har lett till att det skrivs mycket i media om olika sätt att få avkastning högre än marknaden. 
Om det skulle vara möjligt att nå överavkastning är det en indikation på att marknaden inte är effektiv.

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det historiskt har gått att nå en överavkastning genom tillämpa 
momentum- eller motsatstrategin på den svenska aktiemarknaden. Syftet är även att testa om den svenska 
aktiemarknaden har varit effektiv i svag form. 

Genomförande: Momentumstrategin testades genom att portföljer formades med de tio aktier som har haft 
högst relativ prisstyrka de senaste sex månaderna. Portföljernas marknadsjusterade avkastning har sedan 
följts i sex månader. Motsatsstrategin testades genom att vinnarportföljer formades med de tio aktier som har 
haft högst avkastning de senaste tre åren och förlorarportföljer formades för de med lägst avkastning. 
Portföljernas marknadsjusterade avkastningar under de kommande tre åren jämfördes sedan med varandra. 

Slutsats: Vi har kommit fram till att det har gått att nå en överavkastning med hjälp av momentumstrategin 
och att den har fungerat bäst i perioder av stabila uppgångar. Det har däremot inte gått att få överavkastning 
med hjälp av motsatsstrategin. Vi menar att resultatet beror på att marknaden underreagerar. Därmed kan vi 
säga att den svenska aktiemarknaden under den undersöka tidsperioden inte har varit effektiv i svag form. 
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En trendig marknad? Motsats eller Momentum på Stockholmsbörsen

A trendy market? Contrarian or momentum on the Swedish stock market

Åsa Billengren & Mikael Hanson

Background: 4 out of 5 Swedes own stocks in some form and many people are interested in maximising their 
profits. This has led to a lot of publicity in ways to get profits higher than the market. The eventual 
possibility to receive abnormal returns indicates that the market is inefficient. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate if it historically has been possible to receive abnormal 
returns by implementing momentum- and contrarian strategies on the Swedish stock market. The purpose is 
also to test if the Swedish stock market has been efficient in weak form. 

Implementation: The momentum strategy was tested by forming portfolios consisting of the ten stocks with 
the highest relative price strength over the last six months. The portfolio abnormal returns were then followed 
for the following six months. The contrarian strategy was tested by forming winner portfolios consisting of 
the ten stocks with the highest abnormal returns over the last three years. Loser portfolios were formed of the 
ten stocks with the lowest abnormal returns over the last three years. The portfolios abnormal returns were 
then compared to each other for the following three years. 

Conclusion: We have reached the conclusion that it has been possible to receive abnormal returns by using 
the momentum strategy. It has been the most successful in periods of steady raises. The contrarian strategy 
has not generated any excess returns. We believe that reason for the results is that the market under reacts. 
Therefore we can state that the Swedish stock market not has been efficient in weak form during the 
examined period. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

En central fråga i din planering av privatekonomin är hur dina sparpengar ska förvaltas. 

Det kan kännas komplicerat och tidskrävande att leta upp det alternativ som passar just 

din ekonomi. Tidigare var det enkelt, du satte in dina extra slantar på banken och lät 

dem förräntas. De senaste årtiondena har hushållens finansiella sparande gått allt mer 

från banksparande mot fond- och aktiesparande. Det har resulterat i att 4 av 5 svenskar 

idag äger aktier i någon form (Aktiefrämjandet, 2004). En av anledningarna till det 

ökande aktiesparandet är en önskan om att få hög avkastning på investerat kapital. 

Börsen visade sig under 1990-talet kunna generera hög avkastning men när IT-bubblan 

sprack var det många som gjorde stora förluster. Av kraschen kan vi lära oss att börsen 

kan vara lukrativ, men riskfylld. Det finns dock en dröm om att kunna göra säkra vinster 

och det märks bland annat genom all publicitet som aktiesparandet skapar.  

 

Det finns mängder med finans- och affärstidningar som är fulla av investeringstips och 

enligt dem inkomstbringande strategier. Det som presenteras där kan vara genvägar till 

framgång i investeringar och snabba sätt att tjäna pengar. Tanken är att istället för att 

inneha en passiv marknadsindexerad portfölj, som ger en normal marknadsavkastning, 

göra aktiva val för att få högre avkastning än marknaden. Tron och viljan att genom 

egna analyser, värderingar och strategier uppnå överavkastning och därmed slå 

marknaden är till synes stor. Ett stort antal investerare använder sig även av teknisk 

analys vilket innebär att de försöker förutspå framtiden genom att titta på historiska 

kursrörelser.  

 

Att påstå att marknaden är förutsägbar är samma sak som att säga att den inte är effektiv. 

Tanken om den effektiva marknaden är en av grunderna i finansiell forskning och det 

finns gott om argument som både stödjer och motsäger den. Flera studier om 

marknadens effektivitet har gjorts på den svenska aktiemarknaden. Kerstin Claesson 

gjorde 1987 en undersökning om effektiviteten i på Stockholms fondbörs. Resultatet 

som redovisades var att vissa företeelser tydde på att börsen inte var effektiv i svag 
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form1, men att de ineffektiviteter som påvisades var för små och för svåra att identifiera 

för att kunna utnyttjas. Mycket har hänt sedan 1987, år 2004 var omsättningen på 

Stockholmsbörsen 3 391 miljarder kronor jämfört med blygsamma 128 miljarder kronor 

1987 (Årsstatistik 1996 & 2004, OMX). Vi tror därför att marknaden har förändrats och 

att det är intressant att undersöka hur den ser ut idag. En mindre undersökning gjordes 

år 2002 av Agerman, Karlsson och Wänström där de inte med signifikans kunde 

motbevisa att den svenska aktiemarknaden var effektiv i svag form. Ytterligare ett test 

av Stockholmsbörsens effektivitet gjordes 2003 av Ekdahl och Roya där aktier på A-

listan testades under 5 år. De kom fram till att Stockholmsbörsen under perioden 1997-

2002 var effektiv i svag form. Resultaten skiljer sig från Claessons vilket ger intrycket 

om att marknaden faktiskt har förändras mot det effektivare. Det är ingen otänkbar tes, 

då informationen nu är mer tillänglig och flödet sker snabbare idag tack vare till 

exempel Internet.  

 

Frågan uppkommer nu om marknaden är effektiv och det därmed inte går att finna några 

felprissättningar som kan utnyttjas. Det måste inte nödvändigtvis vara på det sättet 

eftersom aktiemarknadspsykologi verkar ha en betydande inverkan på börsen 

(Nofsinger, 2002). Nationalekonomen John Maynard Keynes (1936) beskrev redan på 

sin tid fenomenet med att priset på värdepapper bestäms ickefundamentalt. Keynes 

ansåg att en investering är värd olika mycket för investerare som har skilda 

tidsperspektiv och syften. Han menade att majoriteten på marknaden kan tycka att en 

tillgång är värd ett visst pris och då gäller det priset även om det för dig verkar orimligt. 

Än idag förekommer fenomenet med flockbeteende, ett exempel är IT-bubblan. Det 

tyder på att regeln att ett värdepapper är värt vad någon annan är villig att betala 

fortfarande gäller på kort sikt, men att felprissättningar ofta korrigeras på längre sikt. En 

förklaring till dessa avvikelser och bubblor kan vara som en välkänd svensk uttryckte 

det; 

”Om bara tillräckligt många tror, blir alltihop verklighet.” 

– Reefat El-Sayed 

 
1 I den svaga formen av effektivitet reflekterar aktiepriset all historisk information. Vi förklarar de olika 

formerna av effektivitet i kapitel 2.2 
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1.2 Problemdiskussion 

Om börsen inte är effektiv skulle det finnas sätt att utnyttja den vetskapen för att göra 

vinster. Claessons (1987) undersökning visade på att avvikelserna var för små för att 

kunna utnyttjas och den högre omsättningen talar för att det skulle vara ännu svårare på 

dagens börs. Vi anser därför att det är intressant att testa hur effektiviteten har sett ut på 

marknaden på senare år. Ett sätt att testa effektivitet är att försöka lokalisera 

felprissättningar genom att använda en investeringsstrategi som utnyttjar sådana. Om 

det går att hitta felprissättningar och det även går att tjäna pengar på dessa kan 

slutsatsen dras att marknaden inte är effektiv. En omdiskuterad företeelse inom 

aktiemarknadspsykologi som vi finner intressant är över- och underreaktioner på 

aktiemarknaden. Om marknaden skulle reagera på det sätt som teorierna föreslår skulle 

två välkända investeringsstrategier kunna tillämpas för att nå en överavkastning.  

De Bondt och Thaler undersökte möjligheten att använda strategierna redan 1985 och de 

har varit mycket omdiskuterade sedan dess. Vi vill göra en undersökning om de här 

strategierna är möjliga att tillämpa på den svenska marknaden.  

 

Strategierna i fråga är att satsa på aktier som befinner sig i en uppåtgående trend 

alternativt i aktier som har gått dåligt under en längre tid. Att satsa på aktier i en 

uppgående trend, som befinner sig i ett så kallat momentum, bygger på tron att 

marknaden underreagerar och att aktien kommer att fortsätta upp ytterligare under en tid. 

Motsatsstrategin innebär att satsa på förlorare vilket är ett försök att investera i en aktie 

när den nått den absoluta botten. Strategin bygger på en tro att marknaden överreagerar 

och reverserar sig själv2. Tidigare forskning visar att momentum förekommer främst på 

kort sikt medan marknaden vänder på lång sikt. Detta skulle innebära att det går att 

finna att båda strategierna fungerar, men på olika långa tidshorisonter. 

 

Vi ska genom denna undersökning testa om sambandet existerar på den svenska börsen 

och genom att konstruera momentum- och motsatsportföljer testa om dessa två 

strategier kan användas för att åstadkomma överavkastning. Genom denna studie 

kommer vi också att kunna dra slutsatser om effektiviteten på marknaden. 

 
2 Motsatsstrategin är en översättning av det engelska begreppet ”Contrarian strategy”. 
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det historiskt har gått att nå en överavkastning 

genom tillämpa momentum- eller motsatstrategin på den svenska aktiemarknaden. 

Syftet är även att testa om den svenska aktiemarknaden har varit effektiv i svag form.  

1.4 Avgränsningar 

När vi ska undersöka den svenska aktiemarknaden koncentrerar vi oss på alla aktier som 

är och har varit noterade på Stockholmsbörsen från januari 1987 till december 2004. 

Tidsperioden är vald av praktiska skäl då OMX Group, vår huvudsakliga empiriska 

källa, inte har tillgång till data längre tillbaks i tiden. Vi anser vidare att perioden är 

tillräckligt lång för att vi ska kunna dra slutsatser från studien.  

 

Vi kommer inte att räkna med transaktionskostnader och effekter av skatter i vår studie. 

Det är svårt att bestämma ett mått på transaktionskostnader som är rättvist över hela 

perioden och vi har därför bortsett från det i våra beräkningar. Anledningen till att vi 

inte tar med skatter är att de kan variera mellan olika investerare.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 2 – Överreaktioner och underreaktioner på aktiemarknaden 

Här presenteras fenomenen över- och underreaktioner och därefter följer en diskussion 

om möjliga orsaker till dessa.  

 

Kapitel 3 – Investeringsstrategier 

I detta kapitel beskriver vi hur våra strategier fungerar genom att ta upp tidigare 

forskning och sedan gå igenom metoden som används för att testa strategierna. 

 

Kapitel 4 – Utvärdering av investeringsstrategier 

Kapitlet presenterar och diskuterar studiens resultat.  

 

Kapitel 5 – Motsats eller momentum? 

Avslutningsvis för vi en djupare diskussion om motsats och momentums vara eller icke 

vara. Kapitlet avrundas med slutsatser och förslag till vidare forskning. 
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2 Överreaktioner och underreaktioner på 
aktiemarknaden 

De två investeringsstrategier som vi ska utvärdera bygger på att marknaden över- 

respektive underreagerar och vi kommer därför att ägna det här kapitlet till dessa 

teorier. Vi börjar med att beskriva företeelserna och vi kommer sedan att leda in 

diskussionen på de bakomliggande faktorerna. Avslutningsvis begrundar vi de 

huvudsakliga argument som ska ligga tills grund för vår analys. 

2.1 Definition av över- och underreaktion 

En överreaktion uppkommer när ny information når marknaden och marknaden svarar 

genom att höja (om det är en bra nyhet) eller sänka (om det är en dålig nyhet) kursen 

mer än vad som är skäligt. Det som sedan händer är att kursen långsamt rör sig uppåt 

eller nedåt mot ett nytt jämviktspris, ett pris som skulle ha uppnåtts direkt på en effektiv 

marknad. (Damodaran, 2004) Figur 2.1 beskriver hur aktiepriset rör sig vid en 

överreaktion (heldragen linje) jämfört med hur priset skulle röra sig på en effektiv 

marknad (streckad linje).  

 

 

pris 

tid 
Ny information 

Figur 2.1 Överreaktion (Egen bearbetning av Damodaran, 2004) 

 

En underreaktion uppkommer när ny information når marknaden och marknaden svarar 

genom att vara försiktig i sin bedömning av nyhetens påverkan vilket innebär att kursen 

inte rör sig nämnvärt. Händelseförloppet blir sedan att aktien långsamt rör sig mot ett 
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nytt jämviktspris, ett pris som skulle ha uppnåtts direkt på en effektiv marknad. 

(Damodaran, 2004) Figur 2.2 beskriver hur aktiepriset rör sig vid en 

underreaktion (heldragen linje) jämfört med hur priset skulle röra sig på en effektiv 

marknad (streckad linje).  

 

 
Ny information 

tid 

pris 

Figur 2.2 Underreaktion (Egen bearbetning av Damodaran, 2004) 

 

Gemensamt för många av de forskningsresultat som förklarar orsaker till över- och 

underreaktioner är att de kommer fram till att företeelsen beror på 

aktiemarknadspsykologi. Forskningsområdet behandlar investerares beteenden och dess 

konsekvenser. Då diskussioner i aktiemarknadspsykologi ofta kretsar kring 

effektiviteten på marknaden vill vi börja med att förklara begreppet effektiv marknad. 

2.2 Effektiv marknad 

Aktiemarknaden har som uppgift att koppla samman investerare som innehar riskvilligt 

kapital och företag med behov av kapital. Investerare söker placeringar som ger högsta 

möjliga avkastning till en viss risk och företag söker kapital till investeringar för tillväxt 

och utveckling. En förutsättning för att investerare ska vilja ta en riskfylld position är att 

det existerar en andrahandsmarknad där de kan realisera vinster eller förluster, det vill 

säga en likviditet på marknaden. En marknad som har korrekt och rättvis prissättning på 

värdepapper underlättar denna fördelning av kapital då utbud och efterfrågan möts. En 

marknad som fungerar på detta sätt brukar kallas effektiv. (Reilly & Brown, 2003) 

Teorin om den effektiva marknaden har ifrågasatts och undersökts i en mängd olika 
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studier. Eugene F. Fama (1970) beskrev i sin undersökning vad som definierar en 

effektiv marknad;  

”A market in which prices always fully reflect 

 available information is called efficient”. 

   – Eugene F. Fama, 1970 (s. 383) 

 

Definitionen säger att priset reflekterar all information vilket innebär att det justeras 

direkt när ny information når marknaden. Att denna prisändring ska justeras direkt 

kräver dock att alla investerare har fri tillgång till all information vid samma tidpunkt. 

Fama (1970) skriver själv att antagandet inte är troligt på en verklig marknad då mycket 

information inte finns tillgänglig för alla utan är att anse som monopolistisk. 

Damodaran har en nyare definition av en effektiv marknad där priset är en ofärgad 

uppskattning av en investerings verkliga värde;  

”An efficient market is one where the market price is an  

unbiased estimate of the true value of the investment.” 

– Damodaran, 2002 (s. 113) 

 

Basen i teorin om den effektiva marknaden är hypotesen om att aktiekurser rör sig 

slumpmässigt. Det innebär att priset på en aktie är lika troligt att gå upp som ned vid en 

förändring beroende på vilken typ av information som kommer. Det kan också uttryckas 

som att ny information når marknaden på ett slumpmässigt sätt. Att diskutera huruvida 

marknaden är effektiv är ur akademisk synpunkt inte särskilt intressant om det bara 

finns svart eller vitt. Istället kan gråzonerna användas för att förklara hur pass effektiv 

marknaden är. (Fama, 1970) Fama definierade effektiviteten genom att använda Harry 

Roberts tidigare föreslagna uppdelning (Sammanställning efter Reilly & Brown, 2003): 

 

Svag form 

• Aktiepriser reflekterar all historisk aktiemarknadsinformation, exempelvis 

handelsvolymer, priser och avkastningar.  

• Historiska data och kursrörelser ska inte ha någon relation med framtida kurser.  
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• Är en marknad svagt effektiv ska teknisk analys inte vara användbart för att 

förutsäga framtida kursrörelser. 

 

Halvstark form  

• Aktiepriser speglar all publik information. 

• Halvstark marknadseffektivitet innehåller allt från den svaga formen plus all 

övrig publik information som exempelvis förväntade resultat och utdelningar 

och makroekonomiska variabler.  

• I den halvstarka formen ska investerare som baserar beslut på ny information 

efter att den blivit publik ej kunna erhålla överavkastning. 

 

Stark form  

• Aktiepriser reflekterar all information, publik som privat.  

• Ingen investerare har tillgång till monopolistisk information. 

• Om en marknad är starkt effektiv ska ingen investerare kunna erhålla varaktig 

överavkastning. 

• En förutsättning är att investerare värderar tillgänglig information likadant. 

 

Vi kan med hjälp av denna uppdelning definiera hur vi kommer att pröva effektiviteten. 

Den här studien kommer att testa effektiviteten i svag form, eftersom den undersöker 

om det finns ett samband mellan historiska och framtida kurser.  

 

Att marknaden skulle över- och underreagera motsäger Famas (1970) hypotes om att 

marknaden är effektiv. Hypotesen säger att marknaden direkt reflekterar all tillgänglig 

information och så är inte fallet när det gäller över- och underreaktioner. Fama (1998) 

försvarar sig mot kritiken som motsäger hans effektiva marknadshypotes genom att 

medge att marknaden ibland över- och underreagerar. Han menar att sådana reaktioner 

kan uppkomma även på en effektiv marknad, men då över- respektive underreaktioner 

sker i liknande omfattning hävdar Fama att de är slumpmässiga och att det därmed 

pekar på effektivitet. 
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För att kunna fortsätta diskussionen om orsaker till över- och underreaktioner ska vi nu 

beskriva de olika typerna av investerare som finns på aktiemarknaden. Det gör vi 

eftersom det är just investerarna som bestämmer priserna. 

2.3 Investerare på aktiemarknaden 

Shleifer & Summers (1990) menar att det finns två typer av investerare; arbitragörer och 

noise traders. Vi har valt att kategorisera investerarna i dessa två typer för att tydliggöra 

skillnaderna mellan dem. Shleifer & Summers definierar arbitragörer som investerare 

som tar fullständigt rationella beslut medan noise traders fattar beslut på grunder som 

kan vara felaktiga. Verkligheten gör inte en lika grov uppdelning utan graden av 

rationalitet varierar hos olika investerare. Vi kommer nu att ta till vara på denna 

uppdelning och beskriva de olika typerna. 

2.3.1 Arbitragörer 

En effektiv marknad skall som vi tidigare nämnt vara självkorrigerande och rätta till de 

avvikelser som uppkommer. För att det ska fungera måste det finnas investerare som 

ständigt motverkar felaktiga prissättningar och irrationella beteenden. Grundtanken för 

dessa så kallade arbitragörer är att en aktie ska ha ett riktigt värde och avvikelser från 

det kan inte existera under en längre tid. Deras mål är att tjäna pengar på att priset 

återgår till jämviktspriset. Arbitragörer försöker identifiera felaktiga priser på 

marknaden och utnyttja dem, vilket leder till att priset drivs tillbaka till sitt korrekta pris. 

De fungerar därmed som en motverkande kraft till felprissättningar. Arbitragörer 

investerar under korta tidsperioder för att minska sin riskexponering, eftersom 

exempelvis ny information kan komma till marknaden och ändra villkoren. (Shleifer & 

Summers, 1990)  

 

Namnet arbitragörer ska inte tolkas synonymt med investerare som utför klassiskt 

arbitrage3. Arbitrage skall per definition vara riskfritt, vilket enligt De Long et al. (1990) 

inte är fallet för arbitragörerna på aktiemarknaden. Arbitragörerna tvingas fortfarande 
 

3 Med klassiskt arbitrage menar vi riskfri handel med perfekta substitut där det finns en omotiverad 

prisskillnad. Exempel på perfekta substitut är derivat på aktier och valutor som handlas på olika 

marknader. 
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bära en fundamental risk, det vill säga den risk som alltid finns i aktieinvesteringar. De 

Long et al. (1990) nämner ytterligare en orsak till den begränsade arbitragehandeln; 

noise trader risk. Den uppstår när noise traders driver på felprissättningen av 

aktiekurserna vilket förlänger tiden för normaliseringen. Transaktionskostnader hindrar 

också arbitragörer från att utnyttja små felprissättningar. Det som även talar emot en 

fullständig självkorrigering är att blankning4 på grund av regleringar inte är möjligt att 

utföra för alla investerare på marknaden.  

2.3.2 Noise traders 

Branér (2002) pekar i sin rapport om volatiliteten på Stockholmsbörsen på några 

möjliga orsaker till börsens avvikelser från en korrekt prissättning. En av dessa är så 

kallade noise traders. De designar sina portföljer baserat på irrationella och i vissa fall 

inkorrekta värderingar vilket kan leda till felprissättningar på marknaden. Noise traders 

tar ofta högre risker än arbitragörer och har inte väl differentierade portföljer. (Shleifer 

& Summers, 1990) Brown (1999) fann i sin undersökning av den amerikanska börsen 

att det finns ett samband mellan noise traders och en förhöjd volatilitet i aktiepriser, 

vilket skulle innebära att noise traders verkligen ökar risken på marknaden. Han menar 

även att noise traders trots risken kan vara en tillgång då de skapar likviditet i riskfulla 

värdepapper. Han finner likt andra forskare att det kan vara en förklaring till att de 

fortfarande finns kvar på marknaden och i många fall kan erhålla en hög avkastning. 

 

De Long et al. (1990) säger att noise traders inte borde påverka marknaden eftersom om 

kursen påverkas av irrationella aktörer kommer den att bli korrigerad av arbitragörer 

som driver tillbaka kursen till ett jämviktspris. Vidare kommer dessa handlare att förlora 

pengar till arbitragörerna och på det sättet tvingas ur marknaden på längre sikt. I sin 

undersökning kommer de trots det fram till att även om noise trading kan leda till 

felprissättningar kan dessa aktörer mycket väl bli kompenserade för den risk de själva 

skapar och på så sätt uppnå överavkastning. 

 

 
4 Blankning innebär att sälja en aktie kort, det vill säga att sälja en lånad aktie för att senare köpa tillbaka 

den och återlämna den till ägaren. Syftet är att tjäna på en akties kursnedgång.  
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Mängden noise traders på marknaden kan ha ökat då antalet aktiedepåer på Internet har 

blivit fler. Det har också blivit billigare att handla och information finns mer tillgänglig 

nu än för exempelvis tio år sen. Ökningen av antalet privata aktiesparare kan också ha 

orsakat en ökning i antalet noise traders. Under IT-bubblan 1999 sågs fenomenet med 

ett utbrett antal investerare som kallade sig day traders, dessa investerare som handlade 

med aktier spekulerade snarare än investerade och var i många fall omedvetna om 

vilken risk de utsatte sig för. (DN ekonomi, 2000) 

 

Avslutningsvis kan vi nu återuppta diskussionen om psykologi hos investerare, den som 

verkar vara orsaken till att marknaden över- och underreagerar.  

2.4 Psykologin hos investerare 

Thaler (1999) ser psykologiska faktorer som en förklaring till att marknaden avviker 

från teorin, det vill säga hur den är tänkt att fungera. Han menar att en insikt i mänskliga 

beteenden bidrar till en större förståelse av finansiella marknader och hur de fungerar. 

Ett begrepp som vi har behandlat i tidigare diskussioner är rationalitet. Shleifer & 

Summers (1990) säger att arbitragörer är rationella till skillnad från noise traders som 

kan sägas ha en begränsad rationalitet. Uttalandet motsäger klassisk finansiell teori 

vilken bygger på argumenten att alla investerare är rationella och drar korrekta ofärgade 

slutsatser om framtiden. Vad som är rationellt för en investerare kan dock ses som 

irrationellt av en annan vilket innebär att olika investerare har olika syn på risk. 

(Nofsinger, 2002; Shleifer & Summers, 1990) 

 

Denna tankegång leder oss till en uppdelning mellan riskaverta och riskvilliga 

investerare. Riskaverta investerare föredrar en säkrare investering med lägre risk och 

ska då även förvänta sig en lägre avkastning medan riskvilliga investerare söker högre 

risk och högre avkastning för sina placeringar. Det innebär att alla investerare ska söka 

bästa möjliga avkastning givet sin personliga riskvilja och på så sätta samman en 

optimal portfölj. Skillnaden i attityd till risk kan leda till olika uppfattning om vad priset 

och därmed avkastningen borde vara. Att olika investerare har olika attityd gentemot 

risk kan således ses som ett problem. (Thaler, 1999; Nofsinger, 2002) 
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Forskning har visat att vissa investerare ofta agerar irrationellt i sina beslut och blir 

färgade av sina egna värderingar. Exempel på irrationalitet är att investerare tenderar att 

sälja sina vinnaraktier för tidigt och sälja sina förlorare för sent. Orsaken till agerandet 

är att det skapar ånger att sälja en aktie med förlust medan att sälja en vinnare skapar 

tillfredställelse. Effekten blir att många investerare sitter kvar i sina förlorarpositioner 

och väntar på vändningen, en vändning som kan vara trolig men självklart inte behöver 

komma med tanke på att en akties värde faktiskt kan sjunka till noll. (Nofsinger, 2002) 

 

Ytterligare en irrationell företeelse som Thaler (1999) tar upp är ett vanligt tankefel 

många investerare gör; de tar högre risker med vunna pengar. Han drar parallellen med 

spelare på casinon som satsar sina vinster mer aggressivt än de skulle med sina egna 

pengar. Thaler (1999) säger vidare att känslan av att förlora vunna pengar, även kallat 

husets pengar, inte skapar lika mycket ånger som att förlora sina egna. Det här kan leda 

till att de tar onödigt stora risker vilket kan driva upp priset på riskfyllda investeringar 

ytterligare. 

  

Irrationalitet hos investerare är även något som Kindleberger (1999) diskuterar. Han 

beskriver ett händelseförlopp där människor förändras från att vara rationella till att 

gradvis i en accelererande process tappa kontakten med verkligheten. Det kan resultera i 

en bubbla, som slutar i en finansiell krasch. Kindleberger (1999) säger vidare att två 

irrationella beteenden som kan orsaka en bubblas uppkomst kan vara överkonfidens och 

flockbeteende.  

 

Överkonfidens är ett problem som kan uppkomma när analytiker och investerare baserar 

sina värderingar och sin prissättning på olika typer information som de själva 

sammanställer, exempelvis från rapporter, bokslut och rykten. Om en investerare 

överskattar sin förmåga att generera denna information och underskattar publika 

signaler leder det till att investeraren underestimerar sina egna prognosfel. Förloppet 

kan då leda till en kortsiktigt över- eller underreaktion i aktiepriset. Med tiden, då mer 

information blir känd kommer priset att vända och gå mot ett nytt jämviktspris. (Daniel 

et al., 1998)  
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Flockbeteende syftar till att förklara hur människor i grupp agerar och varför de agerar 

på ett visst sätt. Beteendet är något som alltid har funnits och det är naturligt att 

människor följer den stora massan. På aktiemarknaden kan flockbeteendet vara en orsak 

till att marknaden inte är effektiv. Det sker när investerare följer andra investerare 

istället för att handla enligt sina egna analyser vilket kan orsaka felprissättningar. 

Gyllenram (2001) menar att det är mycket ovanligt att investerare går emot strömmen 

och att det beror på det flockbeteende som finns djupt rotat inom människan. 

Förklaringen till att en person hellre gör som någon annan istället för att lita på sig själv 

kan också vara att den tror att den andra investeraren har information som inte personen 

själv har. Om flera personer agerar på det sättet kommer det att leda till att aktien 

hamnar i en positiv eller negativ trend och även att risken kan bli högre (Daniel et al., 

1998). 

 

Offerman och Sonnemans (2004) menar att ett fel som ofta görs av investerare är att de 

väger nyligen utkommen information tyngre än äldre information vilket leder till att de 

är för optimistiska med vinnare och för pessimistiska med förlorare. De menar att det är 

en orsak till att marknaden överreagerar. En annan anledning de tar upp är att andra 

investerare försöker hitta trender i tidigare prestationer och i och med det övervärderar 

autokorrelationen5 i värdeserien.  

 

Daniel et al. (1998) tar en motsatt ståndpunkt då de menar att investerare undervärderar 

viss information vilket leder till underreaktioner. De säger att investerare tenderar att 

överreagera på privat information och underreagera på publik information.  

 
5 Med autokorrelation menar vi att historiska kurser påverkar dagens kurser 
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2.5 Författarnas reflektioner 

Det här kapitlet har diskuterat alternativa förklaringar till över- och underreaktioner. 

Frågan har också uppkommit om sådana reaktioner är tecken på att en marknad inte är 

effektiv. Fama anser att är rörelserna är slumpmässiga och oförutsägbara och menar 

därmed att marknaden är effektiv. Andra menar att rörelserna är återkommande och 

faktiskt går att utnyttja och att det därmed är ett tecken på att marknaden inte är effektiv. 

Majoriteten av forskningen dock är överens om är att de flesta investerare inte är fullt 

rationella i sina beslut vilket leder till felprissättningar. Dock kan dessa inte finnas 

under en längre period när arbitragörer som anses vara rationella är verksamma på 

marknaden. Med en väl fungerande arbitragehandel skulle marknaden kunna vara 

effektiv då rörelserna som arbitragörer och noise traders tillsammans orsakar liknar ett 

slumpmässigt mönster. 
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3 Investeringsstrategier 
Vi kommer i följande kapitel behandla investeringsstrategiernas bakomliggande teorier 

för att sedan gå igenom genomförandet av studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av vår datainsamling och metodkritik. 

3.1 Motsatsstrategin 

Motsatsstrategin går ut på att investera i aktier som gått dåligt en period eftersom det 

finns en tro om att dessa kommer att gå bättre nästa period. Strategin grundar sig i att 

aktiepriser har överreagerat och ska anpassa sig till nya jämviktspris. Originalstudien av 

motsatsstrategin gjordes 1985 av De Bondt och Thaler på New York Stock Exchange. 

Undersökningen gjordes på tidsperioden 1926-1982. Studier har senare gjorts med De 

Bondt och Thalers studie som förlaga av bland annat Damodaran (2004) som kom fram 

till liknande resultat. Vi kommer nu att beskriva De Bondt och Thalers studie i detalj 

eftersom den ligger till grund för hur vår undersökning ska genomföras. Efter det 

kommer vi att gå igenom hur vår undersökning är designad.  

3.1.1 Tidigare forskning 

De Bondt och Thaler testade huruvida marknadsjusterade avkastningar som skiljer sig 

från noll en period har ett samband med marknadsjusterade avkastningar en annan 

period. För att testa sambandet valde de ut aktier med dålig avkastning en period och 

följde dessa under en kommande period. Jämförelse gjordes även med aktier som hade 

givit bra avkastning en period. Först inhämtades månatliga aktiekurser och ett index att 

jämföra mot räknades ut. Sedan räknades marknadsjusterade avkastningarna ut med 

hjälp av följande formel: (De Bondt & Thaler, 1985) 

 

  , där: mtjtjt RRû −=

jtû  = marknadsjusterad avkastning för aktien j  vid tidpunkten t  

jtR  = avkastningen på aktien j  vid tidpunkten t   

mtR  = marknadens avkastning vid tidpunkten t  
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De valde ett portföljformeringsdatum och sorterade ut de aktier som hade varit noterade 

85 månader innan det datumet. Månaden för portföljformeringen valdes till december 

och startmånad för investering blev då januari. Experiment gjordes även med maj som 

månad för portföljformeringen för att se om någon skillnad fanns mellan resultaten men 

ingen skillnad kunde hittas. För att välja ut de aktier som skulle ingå i portföljerna 

räknades den kumulativa marknadsjusterade avkastningen 36 månader bakåt i tiden ut. 

Att avkastningen är kumulativ betyder att den räknar ihop de månatliga avkastningarna 

till en summa. Formeln ser ut såhär: 

 

∑
=

=

=
35

0

t

t
jtj uCU , där: 

jCU = Kumulativ avkastning för aktien j  under urvalsperioden 

 

Aktiernas  rankades sedan och de 35 aktier med högst  bildade 

vinnarportföljen W och de 35 aktier med lägst  bildade förlorarportföljen L. 

Processen upprepades sedan med 3 års mellanrum för resten av testperioden. (De Bondt 

& Thaler, 1985)  

jCU jCU

jCU

 

Utvärdering av portföljena gjordes genom att för de följande 36 månaderna räkna ut 

 (Cumulative Abnormal Return) för de båda portföljerna. Först räknades den 

marknadsjusterade avkastningen för varje aktie ut på samma sätt som vid urvalet: 

CAR

 

mtjtjt RRû −=  

 

Efter det räknades den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för hela 

portföljen och för varje månad ut: 

 

N

u
AR

N

j
jt

t

∑
== 1 , där: 

tAR = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning för portföljen vid tidpunkten t  
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N  = antalet aktier i portföljen 

 

Sedan summerades alla månaders genomsnittliga överavkastningar i följande formel: 

 

∑
=

=
2

1

),( 21

t

tt
tARttCAR , där: 

),( 21 ttCAR = Kumulativ marknadsjusterad avkastning för portföljen från  till  1t 2t

1t  = Startmånad 

2t  = Slutmånad 

 

Resultatet blev  (vinnarportföljen) och (förlorarportföljen) för varje 

månad t  i investeringsperioden. Det huvudsakliga testet gjordes på 36 månader men de 

gjorde även tester på 12, 24 och 60 månader. När en aktie avnoterades eller på annat sätt 

försvann approximerades om möjligt en kurs för sista perioden, i annat fall blev sista 

kursen noll. Ett genomsnitt av alla portföljers marknadsjusterade avkastningar räknades 

sedan ut: 

tnWCAR ,, tnLCAR ,,

 

N

CAR
ACAR

t

t
t∑

=

2

1 , där: 

ACAR = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning för alla portföljer 

N  = antalet portföljer 

 

Överreaktionshypotesen som undersökningen testade säger att: 

 

[ ] 0,, >− tWtL ACARACAR  , där: 

tLACAR , = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning för alla förlorarportföljer 

tWACAR , = genomsnittlig marknadsjusterad avkastning för alla vinnarportföljer 

 

Hypotesen signifikanstestades och resultaten blev som följer. (De Bondt & Thaler, 1985) 



- Investeringsstrategier - 

 

 

20 

 
Figur 3.1 CAR för vinnar- och förlorarportföljer 1-36 månader in i testperioden (De Bondt & 

Thaler, 1985) 

 

Figur 3.1 visar resultaten av studien (3 års investering) som var att förlorarportföljen 

kunde sägas ge signifikant bättre avkastning än vinnarportföljen. Testen på fem års sikt 

visade samma sak. Experiment som gjordes på en ettårig testperiod stödde däremot inte 

överreaktionshypotesen.  

 

En intressant avvikelse som hittades i studien är den så kallade januarieffekten6. Trots 

att den inte gav någon effekt på undersökningens resultat så kan den ändå observeras i 

avkastningarnas fördelning över året. Förlorarportföljen minskar i värde i december och 

ökar i värde i januari. Vinnarportföljen ökar i värde vid årsslutet och minskar i värde i 

januari. Januarieffekten syns i figuren nedan och är synlig så långt som 5 år efter 

formationen. (De Bondt & Thaler, 1985) 

                                                 
6 Effekten som innebär att årets förlorare går ner i pris i december och ökar i januari och den uppkommer 

för att förlorare säljs i slutet av året för att realisera förluster. 
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Figur 3.2 CAR för vinnar- och förlorarportföljer 1-60 månader in i testperioden (De Bondt & 

Thaler, 1985) 

 

På den svenska marknaden gjorde Ekdahl & Roya (2003) test av motsatsstrategin år 

1997-2002 med resultatet att ingen signifikant överavkastning fanns. De testade aktier 

på A-listan som fortfarande var noterade vid undersökningstillfället och tog även bort 

aktier som avnoterades under undersökningsperioden. Den här studien skiljer sig från 

deras då vi undersöker en längre tidsperiod och inkluderar avnoterade aktier. 2003 

undersökte Albrecht och Olofsson om det fanns felprissättningar på den svenska 

aktiemarknaden mellan åren 1978-98 och de kom fram till att det fanns ineffektivitet i 

prissättningen. De menade också att på en tvåårsperiod gav undervärderade företag 

högre avkastning än övervärderade företag vilket stödjer tesen om överreaktioner. 
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3.1.2 Vårt genomförande av studien 

När vi har designat undersökningen har vi tittat på hur tidigare studier har genomförts 

och utvärderat dessa. Utifrån det har vi sedan gjort en egen undersökningsmetodik. Vi 

kommer nu att diskutera vissa kritiska punkter i tillvägagångssättet.  

 

Den marknadsjusterade avkastningen kommer att definieras som skillnaden mellan 

aktiens avkastning och marknadens avkastning. Det finns även andra sätt att räkna ut 

avkastningen på där man till exempel använder sig av riskmått för att riskjustera 

avkastningen. Just den här metoden kan dock ge trovärdighet till resultaten då den 

tenderar att snarare motbevisa överreaktionshypotesen än att stödja den. (De Bondt & 

Thaler, 1985) Avkastningen kommer att räknas ut som vanlig procentuell avkastning. 

 

Vi kommer att ta med aktier som har varit noterade i ett år innan urvalsperioden.  Ett 

sådant urval tenderar att gynna stora etablerade företag men De Bondt & Thaler (1985) 

menar att ett resultat som visar att effekten finns då blir än mer intressant. Det motsäger 

också kritiken som riktats mot hypotesen som innebär att det skulle vara en 

småbolagseffekt. Denna kritik säger att förlorarportföljer tenderar att bestå av små 

volatila aktier och att en motsatsstrategi inte skulle fungera på större bolag (Zarowin, 

1990). Datum för portföljformering kommer att bli sista november och investeringen 

kommer då att göras sista december. I figur 3.3 visas tidsplanen på undersökningen. Vi 

kallar investeringstidpunkten (då vi köper portföljerna) för . En månad innan, alltså 

, formar vi portföljen. I urvalet använder vi aktier som har varit noterade mellan 

och  och urvalet baseras på kurser mellan och . Investeringen behålls 

sedan mellan  och . 

0t

1−t

49−t 1−t 37−t 1−t

0t 36t

urval

    1−t 0t 36t49−t 37−t

investering 

 
Figur 3.3 Illustration av de olika tidpunkterna i studien 
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Utvärdering av portföljerna kommer främst att göras på 3 års sikt men vi kommer också 

att göra kompletterande tester på 1 och 5 år för att undersöka hur investeringsperioden 

påverkar resultatet. Anledningen till att just 3 år blir testperioden är för att forskning har 

visat att det krävs så pass lång tid för en aktie att vända. Benjamin Graham i DeBondt 

och Thaler (1985) menade att det tar 1½ till 2½ år för en undervärderad aktie att 

korrigera sig själv och DeBondt och Thalers (1985) resultat stödjer teorin.  

 

Vi kommer att upprepa portföljformeringsprocessen varje år och får då fler, 

överlappande undersökningsperioder än om vi skulle ha gjort det var tredje år. 

Förfarandet kan leda till problem med att variablerna inte är oberoende av varandra 

eftersom samma värdepapper kan förekomma i flera portföljer. Vi anser ändå att 

fördelen med att få så pass många portföljer och att inte utesluta något enskilt år för 

portföljformering överväger.  

 

Risk är något som noga bör övervägas när en investering görs. En investerare kan 

minska sin riskexponering genom att hålla en portfölj av aktier, även kallat att 

diversifiera. Det som gör diversifieringen möjlig är att variationer i olika värdepapper 

tenderar att ta ut varandra. Risken i en investering kan alltså minskas genom att 

kombinera den med andra investeringar. För att tydliggöra hur det kan vara möjligt kan 

risken i ett värdepapper delas upp i två skilda delar; marknadsrisk och unik risk. 

Marknadsrisken består av makroekonomiska variabler som påverkar marknaden som 

helhet och den unika risken är den företagsspecifika risken som går att diversifiera bort i 

en portfölj. Om portföljen är väl diversifierad kommer dess risk således att efterlikna 

marknadens och borde följaktligen ge en avkastning lik marknadens. Figur 3.4 visar 

effekten av diversifiering där de två olika typerna av risk framgår tydligt. (Brealey & 

Myers, 2003; Fabozzi et al., 2002) 
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Total risk 
 
 
 
 
 
Unik risk 
 
            Marknadsrisk 

Portföljrisk 
(standardavvikelse) 

Antal aktier 1 10 20
 

Figur 3.4 Effekten av diversifiering (Källa: Brealey & Myers, 2003) 

 

En portfölj kan diversifieras på många olika sätt, bland annat geografiskt, 

branschmässigt och storleksmässigt. Vid användande av investeringsstrategier som 

momentum eller motsats kan dessa sätt inte användas då aktierna som ska ingå i 

portföljen väljs efter andra kriterier. Ett sätt att sträva efter en diversifierad portfölj är 

istället att låta den bestå av ett flertal aktier, ca 10-20 olika aktier rekommenderas i 

litteraturen. (Brealey & Myers, 2003; Fabozzi et al., 2002)  

 

I vår undersökning kommer portföljerna att bestå av tio aktier och anledningen till det är 

att fler aktier skulle inkludera för stor andel av de noterade aktier som finns (1987 fanns 

38 aktier noterade på Stockholmsbörsen) och att färre aktier inte skulle innebära en 

tillräckligt diversifierad portfölj. Vi har valt att konsekvent använda samma antal aktier 

under hela undersökningen då det möjliggör jämförelser mellan perioder. 

 

När en aktie avnoteras under investeringsperioden säljer vi om möjligt denna till sista 

handlade priset och investerar sedan denna i marknadsindex. Det gör vi för att de 

likvida medel som blir tillgängliga bör återinvesteras och att det lättast görs i 

marknadsindex. (Mitchell & Stafford, 2000) 

 

Det finns flera olika sätt att räkna ut överavkastning på och valet av metod kan ha 

betydelse för studiens resultat. DeBondt och Thaler (1985) använde sig av CAR-
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metoden som räknar ut en genomsnittlig månatlig avkastning. Kothari & Warner (2004) 

rekommenderar BHAR-metoden (Buy and Hold Abnormal Return) som ser till 

investerarens perspektiv då avkastningen räknas ut för hela investeringen. Den 

avkastningen som då räknas ut är den överavkastning en investerare skulle ha fått om 

den köper vid början av perioden och säljer vid slutet av perioden. Då CAR-metoden 

endast visar månadsvis avkastning har vi valt att inte använda denna. Utvärdering av 

portföljer kommer att istället ske enligt BHAR-metoden vilket innebär att 

överavkastningen räknas ut som att portföljen köps och behålls hela 

investeringsperioden. BHAR-metoden kan medföra statistiska problem då den antar att 

flerårig överavkastning hos ett företag är oberoende trots att den ofta inte är det 

(Mitchell & Stafford, 2000). Vi väljer ändå att använda metoden då den ger en bra bild 

av investeringens utveckling över tiden.  

 

Begreppet BHAR visar en investerings överavkastning gentemot marknaden. Det 

innebär den avkastning som en investering ger minus den avkastning som marknaden 

ger. För att ge en tydlig bild av hur BHAR fungerar och vad det visar ska vi nu gå 

igenom uträkningsförfarandet.  

 

Först räknas BH (Buy and Hold return) för varje aktie ut: 

 

)R1(),t(BH tj,
0t

j +=Τ Π
Τ

=

, där: 

),t(BH j Τ = Buy and hold avkastning för aktien j från t  till T  

t  = Månad då aktien köps 

T = Månad då aktien säljs 

 

  = )R1( tj,
0t

+Π
Τ

=

( )( ) ( )Tj,j,21,j R1...R1R1 +++ =
t

T

s
s , där: 

ts = Aktiekursen i månad  t

Ts = Aktiekursen i månad T  
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Ovanstående formler kan även användas för att räkna ut BH för marknaden, vilket 

behövs för att få fram överavkastningen. Överavkastningen för varje aktie räknas ut på 

följande sätt (Kothari & Warner, 2004): 

 

)R1()R1(),t(BHAR tM,
0t

tj,
0t

j +−+=Τ ΠΠ
Τ

=

Τ

=

, där: 

),t(BHAR j Τ = Buy and hold överavkastning för aktie j från  till t T  

)R1( tj,
0t

+Π
Τ

=

= BH för aktie j 

)R1( tM,
0t

+Π
Τ

=

= BH för marknaden  

 

Efter det räknas kan avkastningen för hela portföljen enligt följande(alla aktier har lika 

vikter i portföljen): 

 

N

∑
==

N

1j
j

portfölj

BHAR
T)t,(BHAR , där 

T)t,(BHARportfölj = Buy and hold överavkastning för portföljen från t  till T  

∑
=

N

1j
jBHAR = Summan av alla ),t(BHAR j Τ  

N  = antalet aktier i portföljen 

 

Då uträkningen av BHAR är mycket viktig för undersökningen ska vi nu förtydliga hur 

BHAR fungerar med hjälp av ett räkneexempel: 

  

Månad Aktie A Aktie B Index 
t 50 50 100
T 60 40 110

 

 Steg 1 (BH för aktie A, aktie B och marknaden): 

)R1( tA,
0t

+Π
Τ

=

 = 
t

T

s
s =

50
60 = 1,20 
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)R1( tB,
0t

+Π
Τ

=

=
50
40 = 0,80 

)R1( tM,
0t

+Π
Τ

=

=
100
110 = 1,10 

 

Steg 2 (BHAR för aktie A och aktie B): 

)R1()R1(),t(BHAR tM,
0t

tA,
0t

A +−+=Τ ΠΠ
Τ

=

Τ

=

= 10,010,120,1 =−  

 =)R1()R1(),t(BHAR tM,
0t

tB,
0t

B +−+=Τ ΠΠ
Τ

=

Τ

=

30,010,180,0 −=−  

 

Steg 3 (BHAR för portföljen som innehåller aktie A och aktie B): 

N

∑
==

N

1j
j

portfölj

BHAR
T)t,(BHAR = 10,0

2
30,010,0

−=
−+  

 

Exempelportföljens marknadsjusterade avkastning är alltså -0,10 vilket innebär att 

portföljen har gått 10 procentenheter sämre än marknaden. 

  

I vår studie kommer vi att lägga till ett steg i uträkningen där vi räknar samman alla 

olika portföljer till ett värde för att kunna visa resultat som gäller för hela undersökta 

tidsperioden (1987-2004). Vi kommer under den perioden att få ett antal investeringar 

där varje investering består av en vinnarportfölj och en förlorarportfölj. Vi gör ett 

genomsnitt av dessa så att vi får en enda vinnarportfölj och en enda förlorarportfölj. Det 

gör vi för vinnarportföljen på följande sätt: 

 

N

∑
==

N

1p
vinnare

vinnare

BHAR
BHAR , där 

vinnareBHAR = genomsnittlig Buy and hold överavkastning för vinnarportföljen 

P  = portfölj 

N = antalet portföljer 
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Samma sak görs även för förlorarportföljen. Ovanstående diskussion leder oss nu till en 

undersökningsmetodik som ser ut på följande sätt. Vi sätter först upp en nollhypotes 

som innebär att överavkastningen för förlorarportföljen och vinnarportföljen är lika stor.  

Vi sätter sedan upp en hypotes som innebär att överavkastningen för förlorarportföljen 

är större än överavkastningen för vinnarportföljen. Hypoteserna ser ut såhär:  

 

Hypotes 0: vinnareförlorare BHARBHAR =  

Hypotes 1: vinnareförlorare BHARBHAR >  

Hypotesen testas på följande sätt: 

1. Ett datum för portföljformering väljs, det första blir november 1990. De aktier 

som har varit noterade 4 år bakåt i tiden får delta i urvalet. För varje aktie och 

varje månad 3 år tillbaka i tiden räknas  ut och med hjälp av det även  

för till (se ovan för detaljer). En rankning görs och de 10 aktier som har 

högst  bildar vinnarportföljen och de 10 aktier som har lägst  bildar 

förlorarportföljen. Alla aktier får lika vikt i portföljen.  

jtu jCU

37−t 1−t

jCU jCU

2. Investering i portföljerna görs i december 1990 och portföljernas utveckling 

följs sedan 3 år framåt i tiden. Processen upprepas ytterligare 11 gånger med 1 

års mellanrum. 

3. För varje investering räknas BHAR ( , ) ut för vinnar- och förlorar 

portföljen.  Vi får då 

0t 36t

BHAR  för 12 olika investeringar (varav varje består av en 

vinnar- och en förlorarportfölj) och kan sedan räkna ut BHAR för vinnar- och 

förlorarportföljen.  

4. Med hjälp av den framräknade datamängden kan vi nu göra signifikanstest för 

att testa hypotesen. Vi gör då ett ensidigt t-test eftersom vi ska testa om den ena 

variabeln är större än den andra (ett tvåsidigt test hade gjorts om syftet var att 

testa om variablerna var skilda från varandra). Testet görs för oberoende 

variabler eftersom urvalet av stickprov till vinnarportföljen inte är avhängande 

av urvalet till förlorarportfölj eller tvärtom. För att kunna göra testet antar vi att 

överavkastningarna är normalfördelade. För att bestämma vilket t-test som ska 

utföras görs först ett F-test. I ett F-test testas om varianserna i de två olika 
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variablerna är olika. Det ser ut såhär:  

 

2
2

2
1

s
sF =  

 

Om varianserna är olika så görs följande t-test:   
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Om varianserna i de två olika variablerna är lika görs istället följande t-test:  
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Det uträknade värdet jämförs sedan med ett tabellvärde för att avgöra om kan 

förkastas. Om  kan förkastas kan vi dra statistiska slutsatser om strategin har 

fungerat. 

0H

0H
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3.2 Momentumstrategin 

Momentumstrategin grundar sig i att aktier kan befinna sig i positiva eller negativa 

trender som i sin tur beror på att marknaden underreagerar och vi talar då om att aktien 

har ett momentum. För att få en överavkastning letar investeraren efter en aktie med en 

positiv trend och investerar i den aktien tills den har nått det nya jämviktspriset. Test av 

strategin har gjorts av en rad forskare och vi kommer här att ta upp några av dessa 

studier som ligger till grund för vår undersökning. Efter det kommer vi att gå igenom 

hur vår undersökning är designad. 

3.2.1 Tidigare forskning 

Jegadeesh och Titman har i flera studier analyserat och testat momentumstrategin. Den 

första studien kom 1993 och visade bland annat att på 6 månaders sikt kunde strategin 

ge en årlig överavkastning på 12,01 procentenheter. Metoden de använde sig av för att 

söka upp de bästa aktierna var relativ prisstyrka. De utvärderade 3, 6, 9 och 12 

månadersperioder för att sedan investera i 3, 6, 9 och 12 månadersperioder. På hälften 

av portföljerna lade de in en vecka mellan urvalsperioden och investeringsperioden för 

att undvika problem som till exempel spridningar mellan köp- och säljkurser. Alla aktier 

rankades och en vinnarportfölj formades som bestod av de 10 bästa procenten och en 

förlorarportfölj formades som bestod av de 10 sämsta procenten. De köpte sedan 

vinnarportföljen och blankade förlorarportföljen. Avkastningen räknade de ut både som 

buy and hold return och rebalancing return men då de visade liknande resultat valde de 

till slut att använda den senare.  

 

De undersökte en strategi mer noggrant för att se om den var representativ för de övriga 

strategierna, och det var strategin med 6 månaders urvalsperiod och 6 månaders 

investeringsperiod. Portföljen gav då ovan nämnda överavkastning och fortsatte att ge 

positiv avkastning resten av det första året. De fortsatte att följa portföljen i ytterligare 

ett år men fann då att en stor del av överavkastningen försvann. Signifikanstest gjordes 

också och de fann att strategin gav signifikant överavkastning. (Jegadeesh & Titman, 

1993) 
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På den svenska marknaden har flera undersökningar om momentum gjorts. 

Rouwenhorst (1998) gjorde en internationell jämförelse mellan europeiska länder där 

Sverige var det enda landet där strategin inte signifikant gav överavkastning. Han 

räknade ut buy and hold return för en vinnarportfölj och en förlorarportfölj och tog 

skillnaden mellan dessa. Denna undersökning gjordes på tidsperioden 1980-1995 och 

eftersom vi tror att marknaden kan ha förändrats efter det så kan vår undersökning ge 

annorlunda resultat.  

3.2.2 Vårt genomförande av studien 

Vi har tagit i betraktande tidigare undersökningar för att välja en lämplig metodik. Med 

hjälp av dessa så har vi sedan kommit fram till en metod som passar vårt syfte. 

 

För att forma portföljerna använder vi oss av Damodarans (2004) sätt att räkna ut relativ 

prisstyrka vilket är en enkel och tydlig metod för att identifiera en trend. Relativ 

prisstyrka räknas ut med hjälp av följande formel:  

 

( )
( )period sammaöver marknaden  på % i prisökning 1

perioden över aktien  i % i prisökning 1  prisstyrka Relativ
+

+
=  

 

Damodaran menar vidare att en aktie med en relativ prisstyrka som är större än 1 kan 

anses befinnas i en positiv trend och platsar i en momentumportfölj. Vi tycker att 

metoden lyckas bra med att välja ut de aktier som befinner sig i trender och den används 

också i majoriteten av andra studier om momentum. Vi kommer därför att använda 

metoden i urvalet av aktier och kommer att konstruera en portfölj med de 10 aktier som 

har högst relativ prisstyrka. 

 

Damodaran (2004) poängterar också att tidsperspektivet är viktigt att uppmärksamma då 

den relativa prisstyrkan blir olika stor beroende på hur lång tidsperiod som används. En 

aktie som uppvisar en positiv trend de tre senaste månaderna behöver inte göra det om 

det senaste året undersöks istället. Även Chan, Jegadeesh och Lakonishok (1996) 

påpekar det här och säger att på kort sikt visar en aktie ofta mer avvikelse från snittet. 
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Damodaran (2004) konstruerade själv en momentumportfölj som han testade och kom 

fram till att den gav bättre avkastning än marknaden på kort sikt men ej på längre sikt.  

 

Vi kommer att testa momentumstrategin med 6 månaders urvalsperiod och 6 månaders 

investeringslängd då den kombinationen enligt Jegadeesh och Titman (1993) är 

representativ för strategin. Vi kommer även att testa längre tidsperioder för att se om 

några intressanta skillnader går att hitta. Datum för portföljformering kommer att bli 

sista november och sista maj och investeringen kommer då att göras sista december och 

sista juni. Portföljformering görs alltså två gånger varje år och perioderna kommer inte 

att bli överlappande vilket frigör oss från problem med icke oberoende variabler. 

Utvärdering av portföljer kommer även här att ske enligt BHAR-metoden (se under 

kapitel 3.1.2 för motivering och detaljerad information). 

 

Vi kommer nu fram till vår undersökningsmetodik. Vi sätter först upp en nollhypotes 

som innebär att överavkastningen för portföljen är 0.  Vi sätter sedan upp en hypotes 

som innebär att överavkastningen för portföljen är större än 0. Hypoteserna ser ut såhär: 

 

Hypotes 0: 0BHAR =  

Hypotes 1: 0BHAR >  

Hypotesen testas på följande sätt: 

1. Ett datum för portföljformering väljs, det första blir maj 1988. De aktier som har 

varit noterade 18 månader bakåt i tiden får vara med i undersökningen. En aktie 

måste alltså ha varit noterad i ett år innan urvalsperioden, vilket ger oss mer 

etablerade aktier. Aktiernas relativa prisstyrka räknas sedan ut. Vi väljer ut en 

vinnarportfölj med de 10 aktier som har högst relativ prisstyrka. Alla aktier får 

lika vikt i portföljen. 

2. Investering i portföljen görs i juni 1988 och portföljernas utveckling följs sedan 

6 månader framåt i tiden. Processen upprepas 32 gånger med 6 månaders 

mellanrum. 

3. För varje investering räknas BHAR (t=0, T=6) ut för portföljen, det resulterar i 

33 värden. Vi kan då räkna ut BHAR  för hela undersökningen.  



- Investeringsstrategier - 

 

 

33 

4. T-test görs på som för motsatsstrategin för att avgöra om kan förkastas. För 

att kunna göra testet antar vi att överavkastningarna är normalfördelade. Vid 

testet använder vi oss av formeln:   

0H

n
xt

/σ
µ−

=  

Resultatet jämförs sedan med det ensidiga tabellvärdet för att avgöra om vi kan 

förkasta . 0H

3.3 Insamling av data 

Vi kommer att göra undersökningen på tidsperioden 1987 till 2004. Det ger oss 

historiska kurser 18 år tillbaka i tiden och det anser vi är tillräckligt med empiri för att 

kunna dra slutsatser om den svenska aktiemarknaden. De aktier som kvalificerar till 

undersökningen är de som någon gång under denna period har varit noterade på 

Stockholmsbörsen. Kurserna vi använder är från den sista börsdagen i varje månad, när 

vi säger att vi formar en portfölj i december köps den på den sista börsdagen i december. 

Vi använder oss av månadsdata eftersom det är enkelt att arbeta med när det gäller långa 

tidsserier. En annan anledning till att vi använder oss av just månatlig data är att daglig 

data kan medföra problem gällande till exempel ojämn handelsfrekvens (De Bondt & 

Thaler, 1985).  

 

Vid uträkning av den marknadsjusterade avkastningen kommer jämförelse att ske mot 

Affärsvärldens generalindex som visar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Indexet är 

viktat efter börsvärde och har funnits sedan 19377. Vi använder det här indexet för att 

det ofta brukas i finansvärlden och för att det sträcker sig så pass långt bak i tiden, vilket 

kan jämföras med Stockholmsbörsens All Share Index som bara finns från 1996. 

3.3.1 Justering av data 

När vi började insamlingen av aktiekurser utgick vi från en lista från OMX Group som 

innehöll alla aktier som har varit noterade på stockholmsbörsen mellan 1987-2005. 

Kurserna var inte justerade för nyemissioner och splittar. På grund av det kunde vi inte 

                                                 
7Indexet skapades 1937 men har i efterhand konstruerats från 1901. 
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använda dessa kurser direkt i vår undersökning och vi har istället behövt hitta justerade 

kurser från andra källor. Vi har inte funnit någon enskild databas som innehåller den 

information vi söker och vi har därför använt listan från OMX Group som utgångspunkt 

för att sedan via databaser från Reuters, OMX Group och SIX Trust justera samtliga 

kurser. Vi har även slagit ihop tidsserier i de aktier som gått ihop eller bytt namn. Vissa 

aktier, fastighetsbolagsaktier i synnerhet, har vi behållit som enskilda aktier då dessa 

sammanslagningar och namnbyten är väldigt svåra att få korrekta. Vi har i största 

möjliga mån försökt sammanställa korrekta löpande tidsserier. 

 

Då en aktie saknar enskilda värden i tidsserien har vi förlängt med föregående månads 

kurs. När en kurs saknas beror det på att det inte har förekommit handel i aktien just den 

månaden. Problemet har oftast uppstått tidigt i tidsserierna och vi har genom vårt val att 

ha ett krav på ett års notering innan vi tar med aktien i urvalet minimerat effekter och 

problem som kan komma till följd. 
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3.4 Metodkritik 

Vid test av båda strategierna investerar vi en månad efter urvalet och anledningen till 

det är att det inte går att köpa till samma kurs som har använts för att välja ut aktier. Att 

perioden emellan blir så pass lång som en månad är ett problem som vi inte kan komma 

runt då vi bara har data från den sista handelsdagen varje månad. Vi är medvetna om att 

det kan leda till problem i form av till exempel missad avkastning men vi anser att 

glappet är litet i förhållande till undersökningsperioden och därför inte bör ha någon 

större effekt på resultatet. Vi undgår även problem med spridning mellan köp- och 

säljkurser.  

 

Vid test av momentumstrategin sker portföljformeringen bara två gånger per år vilket 

kan minska tillförlitligheten i våra resultat. Med månadsdatan vi använder skulle det 

vara möjligt att forma tolv portföljer om året och valet att istället forma två portföljer 

medför en risk att urvalet inte blir representativt för alla möjliga portföljer. Vi har dock 

valt att göra på det sättet eftersom vi då har möjlighet att undersöka en längre tidsperiod. 

 

Det finns en risk att inferensfel uppkommer vid hypotesprövning, vilket innebär att en 

felaktig hypotes accepteras eller att en hypotes är felaktigt förkastad. Vi har satt en 

signifikansnivå på 95 % eftersom det är den nivå som normalt används. Om vi sätter en 

för hög nivå ökar risken för att vi felaktigt accepterar nollhypotesen och förkastar vår 

strategi. Om vi sätter en för låg nivå finns risken att vi förkastar nollhypotesen och drar 

felaktiga slutsatser om strategierna. 

 

Vi har valt att inte justera våra tidsserier för utdelningar. Metoden kommer därför inte 

att mäta den effektiva avkastningen utan bara avkastningen som härrör från förändringar 

i aktiekursen. Eftersom vi använder oss av ett icke utdelningsjusterat index som 

jämförelse anser vi att denna metod ger ett rättvist resultat.  

 

Vi är medvetna om att det finns en risk med att använda flera olika källor i 

sammanställningen av aktiekurser, då de olika databaserna kan ha använt sig av 

justeringsmetoder som skiljer sig från varandra. Efter jämförelser har vi sett att de 
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eventuella skillnader vi hittat är små och kan ses som avrundningsfel. Aktiekurser anser 

vi vara objektiva därför att historiska aktiekurser har ett faktiskt värde som inte kan 

tolkas eller ändras i efterhand. Justeringen kan emellertid ses som subjektiv eftersom det 

har skett manuellt. Sammanfattningsvis anser vi dock att vi inte har påverkat 

undersökningen när vi har sammanställt aktiekurserna då vi har använt data från de 

marknadsledande aktörerna. 

 

En kvantitativ undersökning som denna utan egna tolkningar påvisar hög reliabilitet, 

vilket innebär att framtida undersökningar med samma metod och tidsperiod borde få 

liknande resultat. Med tanke på börsens volatilitet och andra makrovariabler kan dock 

tidsperioden påverka studiens resultat. Vi kommer därför inte kunna dra långtgående 

slutsatser om tidsperioder utanför vår testperiod. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 

 

Validiteten i en studie definieras som om undersökningen verkligen mäter det den avser 

att mäta (Paulsson, 1999). Vår metod testar strategierna mot marknaden på ett enkelt 

och tydligt sätt vilket vi anser uppfyller hög validitet. Vi anser även att 

tillvägagångssättet för datainsamling medför en god validitet då de data vi samlat in 

täcker in den största delen av den svenska aktiemarknaden. 
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4 Utvärdering av investeringsstrategier 
I följande kapitel presenterar vi resultatet från vår undersökning. Vi börjar med att 

presentera våra hypoteser och prövningen av dessa. För att öka förståelsen för våra 

resultat ska vi sedan analysera dessa utifrån en rad olika faktorer.  

4.1 Motsatsstrategin 

Totalt har 12 investeringar, där varje investering består av en vinnar- och en 

förlorarportfölj, gjorts och testats med investeringslängd 1, 3 och 5 år. De två sista 

investeringarna kunde inte testas på fem år då de två sista årens aktiekurser inte ännu är 

kända. Portföljernas tidsperioder, innehåll och resultat finns redovisade i bilaga A. Vi 

kommer nu att redovisa en sammanställning av resultatet följt av en genomgång av de 

olika investeringslängderna. Slutligen kommer vi att diskutera hur portföljerna har 

påverkats av hur marknaden har rört sig under den studerade tidsperioden.  

4.1.1 Resultat 
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Figur 4.1 - för investering 1-12 förlorareBHAR vinnareBHAR
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Resultaten för motsatsstrategin illustreras i figur 4.1 där staplarna visar 

överavkastningen för förlorarportföljerna minus överavkastningen för vinnarportföljerna 

( - ). Om värdet för en stapel är positivt innebär det att 

motsatsstrategin har fungerat. Majoriteten av staplarna visar negativa värden vilket då 

innebär att motsats strategin inte har fungerat. Det verkar istället som att det hade varit 

en bättre strategi att satsa på vinnaraktier.  

förlorareBHAR vinnareBHAR

 

Vi kommer nu att redovisa resultaten för de olika investeringslängderna. Vi går först 

igenom 1 års längd följt av 3 och 5 års längd.  

4.1.2 Analys av olika längd på investeringar 
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Figur 4.2 BHAR  1 års investering 

 

Figur 4.2 visar den genomsnittliga överavkastningen för alla portföljer med 

investeringslängd ett år. I grafen ser vi att de två investeringarna följer varandra det 

första halvåret men att vinnarna sticker iväg mot slutet av perioden. På 1 år gav i 

genomsnitt förlorarna en överavkastning på -6,8 procentenheter under marknaden och 

vinnarna en överavkastning på 7,5 procentenheter över marknaden. Signifikanstest visar 
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dock att ingen relevant skillnad finns. På ett års sikt fungerar alltså inte motsatsstrategin. 

Resultatet är inte överraskande då tidigare forskning visar att avkastning från förlorare 

kommer först på längre sikt.  
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Figur 4.3 BHAR  3 års investering 

 

Figur 4.3 visar den genomsnittliga överavkastningen för alla portföljer med 

investeringslängd tre år. Grafen visar att vinnarna fortsätter att ge högre överavkastning 

än förlorarna. På 3 år gav i genomsnitt förlorarna en överavkastning på -8,3 

procentenheter och vinnarna en överavkastning på 33,3 procentenheter. Signifikanstest 

visar här att vinnarna har gått bättre än förlorarna. Efter tre år bör förlorarna ha haft 

tillräckligt med tid för att vända sin negativa trend, men resultatet visar tydligt att så inte 

är fallet.  
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Figur 4.4 BHAR  5 års investering 

 

Figur 4.4 visar den genomsnittliga överavkastningen för alla portföljer med 

investeringslängd 5 år. Även på fem års sikt har vinnarna presterat betydligt bättre än 

förlorarna. På 5 år gav i genomsnitt förlorarna en överavkastning på -3,0 procentenheter 

och vinnarna en överavkastning på 102,1 procentenheter. Signifikanstest stödjer det 

funna resultatet att vinnarna går bäst.  

 

Vinnarna har i genomsnitt gått bättre än förlorarna under de tre olika tidslängderna. Vi 

har inte kunnat hitta någon vändning för förlorarna förutom i enstaka fall. Det verkar 

som att aktier som har presterat bra tidigare alltså fortsätter att göra det under en längre 

tid framåt.  
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4.1.3 Jämförelse mot marknaden 

Det kan trots det förkastande resultatet vara intressant att diskutera varför strategin ändå 

verkar fungera vissa perioder. Ett sätt att se på det hela är att jämföra med hur 

marknaden utvecklades de perioderna. Vi har därför räknat ut enbart buy and hold 

return (BH) för marknaden och för de olika portföljerna. Här redovisar vi de 

tidsperioder som av olika anledningar visar speciellt intressanta resultat.  
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Figur 4.5 BH Förlorare, vinnare och index, investeringstillfälle 1 

 

Investeringstillfälle 1 är ett av de få tillfällen då förlorarna ger högre avkastning än 

vinnarna. Resultatet kan härledas till en enda aktie, Nokia. Nokias kurs låg vid 

investeringsperiodens början på en mycket låg nivå och kursen mer än tiodubblades 

under de fem år som portföljen hölls. Nokia-aktien är därmed den drivande kraften i 

portföljen och utan den skulle skillnaden mellan de två portföljerna inte ha varit 

betydande. Trots att Nokia i denna period verkar vara avvikande så har vi valt att inte ta 

bort den då avkastningen vid jämförelse med andra aktiers avkastning inte är särskilt 

extrem. I senare perioder ger flera aktier avkastningar i samma storleksordning. För att 

visa hur stor påverkan Nokia har presenterar vi en portfölj utan Nokia i figur 4.6. 
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Figur 4.6 BH Förlorare, vinnare och index, investeringstillfälle 1, utan Nokia 

 

Figur 4.6 visar avkastningen när Nokia är borttagen och förlorarportföljen går då sämre 

än både vinnarportföljen och index. Från figuren kan även utläsas att marknaden 1993 

går in i en uppåtgående trend som kommer att hålla i sig under resten av 90-talet. Det 

har påverkat resultat så att vinnarna har visat hög avkastning under de åren.  
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Figur 4.7 BH Förlorare, vinnare och index, investeringstillfälle 8 
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Figur 4.7 visar investeringstillfälle 8 som är intressant att utforska då den innefattar IT-

erans uppgång och fall. Perioden sträcker sig från december 1997 till december 2002. 

Vinnarna var helt överlägsna fram till mars 2000 då bubblan sprack och de forna 

vinnarna blev förlorare. I period 8 blev istället förlorarna de som fick högst avkastning 

till slut.  

. 
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Figur 4.8 BH Förlorare, vinnare och index, investeringstillfälle 10 

 

Investering 10 börjar i december 1999 och slutar i december 2004. Urvalet gjordes här 

mellan januari 1997 och november 1999 och de aktier som avkastade dåligt under IT-

haussen valdes då ut. De aktierna vände sedan och presterade bättre än de aktier som 

gick bra under samma period.  
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Figur 4.9 BH Förlorare, vinnare och index, investeringstillfälle 12 

 

 Den sista investering som gjordes sträcker sig från december 2001 till december 2004. I 

denna period följer portföljerna index relativt väl och det verkar som att marknaden har 

blivit mindre volatil på senare år. Även period 11 visar en liknande utveckling vilket 

stödjer denna tes.  

 

Av den föregående diskussionen kan vi utröna att marknadens tillstånd verkar ha väldigt 

stort inflytande på motsatsstrategins framgång. Då marknaden kan vara svår att 

förutsäga innebär det också att strategin inte med säkerhet kan ge någon överavkastning.  
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4.2 Momentumstrategin 

Vi har format totalt 33 portföljer under perioden 1987-2005. Portföljerna har testats med 

investeringslängd sex, nio och tolv månader. Den sista portföljen har dock inte kunnat 

testas för längre perioder än sex månader då de sista aktiekurserna inte var kända vid 

undersökningstillfället. Detaljerad information om portföljernas tidsperioder, innehåll 

och avkastning finns redovisade i bilaga B. Vi börjar med att redovisa för en justering 

som vi har valt att göra och efter det kommer vi presentera våra resultat. Slutligen 

kommer vi att titta på de olika längderna på investeringarna och även göra en jämförelse 

med marknadens utveckling. 

4.2.1 Justering av undersökningen 

För att kunna dra statistiska slutsatser från en undersökning är det viktigt att eliminera 

faktorer som kan ge studien en skev och missvisande bild. Vid en grundlig analys av 

momentumstudien ser vi att portfölj nummer 10 har mycket avvikande värden (se graf i 

bilaga B). Anledningen till avvikelsen är att portföljen innehåller aktier som gav 

korrekta men väldigt höga avkastningar och på grund av det väljer vi att betrakta 

portföljen som en outlier8 och därför exkludera den från undersökningen. Vi kommer 

ändå att i ett par fall visa resultaten med och utan portfölj 10 för att visa vilken påverkan 

den skulle ha haft för resultatet.  

 
8 En outlier är en observation som ligger långt utanför den övriga datamängden. Denna observation kan 

resultera i skeva och felaktiga statistiska slutsatser. 
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4.2.2 Resultat 
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Figur 4.10 BHAR för portfölj 1-33 

 

Resultaten för momentumstrategin presenteras i figur 4.10 där staplarna visar 

överavkastningen. Flertalet portföljer visar en positiv avkastning vilket tyder på att 

momentumstrategin har fungerat. I ett fåtal fall har strategin visat en negativ avkastning 

men antalet framgångsrika portföljer överväger.  

 

Vi ska nu redovisa de individuella resultaten för de olika investeringslängderna. Först 

redogör vi för 6 månader och sedan visar vi 9 och 12 månader gemensamt.   
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4.2.3 Analys av olika längd på investeringar 
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Figur 4.11 BHAR  6 månaders investering 

 

Figur 4.11 visar den genomsnittliga överavkastningen för alla portföljer med 

investeringslängd sex månader. Den genomsnittliga portföljen visar redan från första 

månaden en överavkastning och efter sex månader har portföljen uppvisat en 

överavkastning på 4,9 procentenheter. Överavkastningen är signifikant större än noll 

vilket innebär att momentumstrategin har fungerat på sex månaders sikt.  

 

Den streckade linjen i figur 4.11 visar BHAR  där portfölj 10 är inräknad. Vid denna 

inkludering visar det sig att portföljen har uppvisat en överavkastning på 7,1 

procentenheter. Jämförelsen visar vilken påverkan en enda portfölj kan ha på resultatet i 

en undersökning. 

 

För att få en uppfattning om skillnaden mellan portföljer med den högsta och lägsta 

relativa prisstyrkan sammanställde vi ytterligare 33 portföljer innehållande de tio aktier 

med lägst relativ prisstyrka. Samma tillvägagångssätt för uträkning av BHAR har 

använts och investeringsperioden sex månader användes. Vi fann en signifikant skillnad 
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som innebar att genomsnittsportföljen med högst relativ prisstyrka gav en 

överavkastning på 13 procentenheter mer än portföljen än med lägst relativ prisstyrka. 
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Figur 4.12 BHAR  12 månaders investering 

 

Figur 4.12 visar den genomsnittliga överavkastningen för alla portföljer med 

investeringslängd 12 månader. Vi ser ingen större skillnad mellan 9 och 12 månaders 

investering och därför redovisar vi inte 9 månaders investering separat. Grafen visar att 

strategin genererar en fortsatt ökad överavkastning. Efter nio månader har portföljen en 

överavkastning på 5,4 procentenheter och efter tolv månader en överavkastning på 7,2 

procentenheter. Signifikanstest säkerställer de funna resultaten. Resultatet tyder på att 

portföljerna har gått bättre än marknaden även på nio och tolv månaders sikt och att 

momentumstrategin därmed fungerar även på längre sikt.   

 

Den streckade linjen i figur 4.12 visar effekten av att inkludera portfölj 10. Även här 

kan portföljens stora inverkan på resultatet observeras. Efter nio månader skulle 

portföljen ha haft en överavkastning på 9,6 procentenheter och efter tolv 13,14 
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procentenheter. Den genomsnittliga avkastningen skulle därmed nästan fördubblas vid 

en inkludering av portfölj 10.  

 

Momentumstrategin har visat på signifikant överavkastning under samtliga 

utvärderingsperioder som vi har testat. Vår undersökning visar på ett momentum som 

håller i sig i minst ett år på marknaden. Resultatet motsäger tidigare studier som funnit 

att momentum är något som framförallt förekommer på kort sikt.  

4.2.4 Betydelsen av investeringsdatum 
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Figur 4.13 BHAR  uppdelat på köptillfälle, 6 månader 

 

Figur 4.13 delar upp portföljerna i två grupper; de som köpts i januari och de som köpts 

i juli. Uppdelningen har vi gjort eftersom vi har observerat att säsongsvariationer verkar 

förekomma. De portföljer som har köpts i juli och behållits till december visar högre 

genomsnittlig överavkastning än de som köpts i januari och sålts i juni.  

 

Vi gjorde ett signifikanstest för att testa huruvida portföljer som är köpta i juli visar 

högre överavkastning än de som är köpta i januari. Resultatet av testet blev att med 90 
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procents säkerhet kunde avkastningen sägas vara större. Det visar att val av köptillfälle 

med stor sannolikhet påverkar resultatet. 

 

En anledning till skillnaden mellan portföljerna i figur 4.14 kan vara att aktieutdelningar 

äger rum i mars och april månad. Eftersom våra kurser inte är utdelningsjusterade 

orsakar en utdelning att kursen går ner. Avkastningen som visas i grafen är dock 

justerad mot marknaden och eftersom vi jämför med ett index som inte heller är 

utdelningsjusterat borde inte BHAR påverkas märkbart av utdelningar. Vi kan därför 

inte säkerställa att det är orsaken till variationen. Det sker även en nedgång i juni som 

inte kan bero på utdelningar vilket talar emot att utdelningar är den enda anledningen.  
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Figur 4.14 BHAR  uppdelat på köptillfälle, 12 månader 

 

Figur 4.14  visar vad som händer om vi följer investeringarna i ytterligare sex månader. 

Vi ser då ett omvänt mönster där uppgången som portföljerna som köptes i juli tidigare 

uppvisat vänds till nedgång och tvärtom för portföljerna som köptes i januari. Det finns 

en likhet mellan utvecklingen för första halvåret för de portföljer som har köpts i juli 

och utvecklingen för andra halvåret för de portföljer som köpts i december. Det kan 
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bero på att när vi behåller portföljerna i ytterligare 6 månader är variablerna inte längre 

oberoende då samma värdepapper kan förekomma i flera portföljer. Att de 33 

portföljerna innehåller 198 olika värdepapper borde ändå innebära en relativt liten del 

beroende variabler9. Något som talar emot det är att i de fall värdepapper förekommer 

flera gånger är det ofta i portföljer som följer på varandra. Vi kommer därför inte att 

kunna dra ytterligare slutsatser om säsongsvariationen utifrån 12 månaders 

investeringsperiod.  

4.2.5 Jämförelse mot marknaden 

För att förstå varför momentumstrategin har fungerat kan det vara intressant att se till 

utvecklingen på marknaden den undersökta tidsperioden. Vi har därför delat in 

undersökningsperioden i tre delar och analyserat dessa. För att på ett tydligt sätt visa hur 

vår strategi presterat jämfört med marknaden har vi räknat ut buy and hold return (BH) 

för portföljerna och marknaden.  
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Figur 4.15 BH för marknaden och portföljerna, 6 månaders investeringsperiod, Utvecklingen för 

AFGX skuggad i bakgrunden. 

                                                 
9 De 33 portföljerna skulle maximalt kunna innehålla 330 olika aktier. 
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Figur 4.15 visar hur de olika portföljerna gått under tidsperioden 1989-2004. Varje 

stapel är en investeringsperiod (6 mån) och det finns inget samband mellan staplarna. Vi 

vill med denna graf visa skillnaden mellan buy and hold för marknaden och portföljerna 

vid olika tidpunkter. För att tydliggöra hur marknaden gått under perioden är 

Affärsvärldens generalindex skuggat i bakgrunden.  

 

Uppgång och fall, 1989-1993 (portfölj 1-9) 
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Figur 4.16 BH för marknaden och portföljerna 1989-1993, 6 månaders investeringsperiod, 

utvecklingen för AFGX skuggad i bakgrunden. 

 

Under slutet av 80-talet skedde en överhettning av ekonomin följt av en djup ekonomisk 

kris under början på 1990-talet. Under perioden 1990 till 1993 hade Sverige en negativ 

tillväxt (Hagberg et al., 2004). Både marknaden och portföljen har haft väldigt 

varierande avkastning under perioden och vår strategi har i fem av nio perioder presterat 

sämre än marknaden. Perioden visar på en nedåtgående trend vilket kan ha medfört att 

strategin inte har fungerat.  Alla portföljer följer marknaden väl förutom portfölj 6 som 
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visar på negativ avkastning när marknaden visar på tydlig uppgång, vår urvalsmetod 

missade de aktier som gick upp under första halvan av 1991. Av de tio aktier som fanns 

i portfölj 6 var det bara en aktie som uppvisade en positiv överavkastning. 

 

En period av stadig uppgång, 1993-2000 (portfölj 11-23) 
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Figur 4.17 BH för marknaden och portföljerna 1993-2000, 6 månaders investeringsperiod, 

Utvecklingen för AFGX skuggad i bakgrunden. 

 

Under slutet på 1992 övergick Sverige till flytande växelkurs vilket var starten på 

återhämtningen efter krisen. En förklaring till den stora uppgången efter krisen är 

introduktionen av ny teknologi på marknaden. (Hagberg et al., 2004) Med start 1993 

steg marknaden nästan oavbrutet fram till 2000, undantaget är en nedgång under andra 

halvan av 1998. Momentumstrategin har visat positiv avkastning under hela denna 

tidsperiod och har även presterat bättre än marknaden vid elva av tretton tidpunkter. Det 

finns en tydlig uppåtgående trend under perioden vilket vi tolkar som en förklaring till 

att strategin fungerat konstant under perioden.  
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Krasch och uppgång, 2000-2004 (portfölj 24-33) 
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Figur 4.18 BH för marknaden och portföljerna 1993-2000, 6 månaders investeringsperiod, 

Utvecklingen för AFGX skuggad i bakgrunden. 

 

IT-bubblan nådde sin topp i mars 2000 och nedgången efter IT-bubblan kan sägas ha 

pågått ungefär till mitten av 2003 när återhämtningen började. Vid portfölj nummer 25 

händer något intressant, marknaden går under denna period ner ca 17 % och vår portfölj 

ner ca 35 %. Portföljerna 26-29, där urvalet är gjort under nedgången, har lyckats 

plocka ut aktier som gått emot denna nedgång och presterar bättre än marknaden. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att strategin följer marknaden men oftast presterar lite 

bättre såväl i uppgång som i nedgång. Vad vi kan utläsa av figur 4.15 och från våra data 

är dock att strategin presterar sämre när marknaden gör tvära vändningar.  
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5 Motsats eller momentum? 
Vi kommer i följande kapitel analysera våra resultat utifrån de teorier vi belyst tidigare 

i studien och diskutera om vi har funnit över- eller underreaktioner på marknaden. 

Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och förslag till fortsatta studier. 

5.1 Diskussion 

Studiens resultat visar att motsatsstrategin inte har fungerat och att momentumstrategin 

har fungerat. Resultaten skiljer sig på flera sätt ifrån tidigare forskning och det är 

intressant att ta upp och undersöka dessa skillnader. 

 

Motsatsstrategin har även i tidigare forskning visat sig fungera dåligt på den svenska 

aktiemarknaden. Ett exempel är Ekdahl och Roya (2003) som inte kunde visa att 

motsatsstrategin gav någon överavkastning. Vi har dock kunnat se att en motsatt strategi 

skulle ha fungerat men vi har inte hittat någon tidigare forskning som tar upp det. Vi är 

dock medvetna om att det kan bero på att tidigare studier inte har valt att belysa saken.  

 

Det är fascinerande att konstatera att momentumstrategin i den här studien har visat en 

överavkastning när mycket av den tidigare forskningen i Sverige har pekat på att ingen 

sådan går att finna. Den här studiens resultat skiljer sig till exempel ifrån Claessons 

(1987) då hon fann att marknaden inte var effektiv i svag form men att skillnaderna var 

för små för att utnyttja. Vi har dock funnit att momentumstrategin avkastar betydligt 

bättre än marknaden och även om vi skulle räkna bort eventuella transaktionskostnader 

finns överavkastningen kvar. Claesson undersökte emellertid en helt annan tidsperiod 

och är därför inte helt lämplig som jämförelse. En mer aktuell studie gjordes av 

Rouwenhorst 1998. Han konstaterade att det inte gick att generera överavkastning med 

momentumstrategin vilket går emot våra resultat. Skillnaden beror troligen på att hans 

studie avslutades 1995 medan den här studien pågår i ytterligare nio år och under den 

tiden har marknaden förändrats mycket. Mellan 1993 och 2000 befann sig marknaden i 

ständig uppgång och momentumstrategin har under perioden presterat mycket bra.  
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Vi finner det anmärkningsvärt att momentumstrategin har visat sig ge överavkastning på 

så pass lång tid som ett år eftersom tidigare forskning har visat på att momentum främst 

förekommer på kort sikt. Det är också märkvärdigt att vinnarportföljen som vi 

investerade i vid test av motsatsstrategin gav överavkastning eftersom den hade en så 

pass lång investeringsperiod som fem år.  

 

En annan sak som vi upptäckte när vi studerade momentumstrategin var att den visade 

sig ge högre avkastning under perioden juli-december än under perioden januari-juni. 

Annan forskning som till exempel Chen och Singal (2003), De Bondt och Thaler (1985) 

och Claesson (1987) har funnit att en januarieffekt existerar på marknaden. Vi kan dock 

konstatera att momentumstudiens säsongsskillnader inte handlar om en januarieffekt då 

variationen främst sker under mars och april i undersökningen. Motsatsstrategin (se 

figur 4.3) visar däremot ett mönster som liknar De Bondt och Thalers resultat (se figur 

3.1). I båda figurerna syns att förlorarportföljerna visar en nedgång i december och en 

uppgång i januari. Vi kan även observera att vinnarportföljen visar en uppgång i 

december. Studien visar att det har funnits en januarieffekt. Den syns tydligast de två 

första åren men avtar i omfattning det tredje året. Effekten bör dock inte ha påverkat 

strategins totala avkastning då investering har skett per kalenderår.  

 

Vi kommer nu till en punkt där vi frågar oss varför momentumstrategin fungerar varför 

motsatsstrategin inte gör det. Diskussionen bottnar i huruvida den svenska 

aktiemarknaden över- eller underreagerar. Om marknaden överreagerar innebär det att 

marknaden skulle reagera kraftigt på ny information och sedan vända, vilket skulle 

möjliggöra en framgångsrik motsatsstrategi. Vi har inte hittat några tecken på att 

marknaden skulle reagera på det sättet och vi kan därför inte stödja tesen om att 

marknaden överreagerar. Underreaktioner verkar däremot vara ett betydligt vanligare 

fenomen på den svenska aktiemarknaden. När en marknad underreagerar skapar ny 

information inga stora kursrörelser utan marknaden tar sakta till sig informationen och 

kursen rör sig därmed långsamt mot ett nytt jämviktspris. En underreaktion skapar alltså 

ett momentum på marknaden och det är just det vi har hittat. Något som förvånar oss är 

att momentum verkar finnas både på kort och på lång sikt, vilket motsäger tidigare 

studier som visat att det endast finns på kort sikt.  
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För att kunna göra en djupare analys vill vi undersöka vad som ligger bakom trenden av 

underreaktion på marknaden. Daniel et al. (1998) menar att skälet är att investerare är 

överkonfidenta och att det är orsaken till att de underskattar publik information. Vi 

anser att studiens resultat pekar på att många svenska investerare är just överkonfidenta 

och litar mer till rykten och egna teorier än till publika signaler som till exempel 

kvartalsrapporter. Vi tror också att fenomenet kan bero på en försiktighet på marknaden, 

att investerare inte riktigt vågar tro på marknaden. De investerare som är överkonfidenta 

eller försiktiga skulle vi kunna klassificera som noise traders som vi tidigare definierat 

som investerare som fattar irrationella beslut. Rationalitet är dock ett subjektivt begrepp, 

och vad som kan anses som försiktighet kan för många investerare vara något som är 

fullt rationellt för en annan. Med detta vill vi säga att bara för att marknaden 

underreagerar behöver det inte betyda att alla investerare är irrationella. Vi tror istället 

att de agerar efter sin egen personliga riskvilja och att den är relativt låg på den svenska 

marknaden. En fråga som uppkommer är varför arbitragörer inte kan korrigera de 

felprissättningar som bevisligen uppstår på marknaden. En orsak kan vara att 

arbitragehandeln är begränsad på grund av till exempel transaktionskostnader. En 

förutsättning för att en arbitragör ska gå in i en position är även att den ska kunna 

likvideras snabbt, vilket inte blir möjligt när förändringarna sker så långsamt som på 

den svenska aktiemarknaden. Sammanfattningsvis menar vi att orsaken till 

underreaktioner på den svenska aktiemarknaden är överkonfidens och försiktighet hos 

investerare i kombination med en avsaknad av en fungerande arbitragehandel.  

 

Vi har konstaterat att momentumstrategin fungerar, men vi har också observerat att den 

verkar fungera bättre under stabila perioder än vid vändningar. I genomsnitt gav 

portföljen en högre avkastning än marknaden, men det kan mycket väl bero på att 

marknaden trots upp- och nedgångar under perioden befann sig i en uppåtgående trend. 

Vi frågar oss om den svenska aktiemarknaden är i ständig uppgång och om det är skälet 

till att momentumstrategin fungerar. Om denna uppgång är ett normalt tillstånd på 

börsen är emellertid svårt att avgöra och det är inget som den här studien avser att 

besvara. Därför begränsar vi oss till att dra slutsatser om hur börsen har fungerat den 

undersökta perioden.  
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Vi kommer nu fram till frågan om marknaden under den undersökta perioden har varit 

effektiv. Den här studien har testat effektiviteten i svag form och resultatet är att 

marknaden inte har varit effektiv under perioden. Ineffektiviteten vi har lyckats påvisa 

är att marknaden underreagerar vilket visas av den positiva överavkastningen från 

momentumstrategin som tyder på att det har funnits ett samband mellan historiska och 

framtida kurser. På en effektiv marknad skulle inte investeringsstrategier som denna 

vara möjlig att nå överavkastning med. 
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5.2 Slutsatser 

Vi har kommit fram till att det har gått att nå en överavkasting med hjälp av 

momentumstrategin och att den har fungerat bäst i perioder av stabila uppgångar. Det 

har däremot inte gått att få överavkastning med hjälp av motsatsstrategin. Vi menar att 

resultatet beror på att marknaden underreagerar. Därmed kan vi säga att den svenska 

aktiemarknaden under den undersöka tidsperioden inte har varit effektiv i svag form.  

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Vi rekommenderar att försök görs med tolv formeringar per år för att undersöka 

säsongsvariationen. Vi anser att vi i vår undersökning inte kan dra slutsatser om denna 

på grund av att vi bara formar portföljer en eller två gånger om året. 

 

Vi ser gärna att det görs undersökningar med tre månaders utvärderingsperiod och tre 

månaders investeringsperiod för att testa kortare momentum på marknaden. 

 

Vi anser även det vore intressant med en studie där en underökning göra hur långt 

momentum som finns på marknaden. Vi har bara testat på ett år och finner där inga 

tecken på vändning.  
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Bilaga A - Motsatsstrategin 
Tidsperioder för portföljer 

Portfölj  Urval Investering 
1 8801-9011 9012-9512 
2 8901-9111 9112-9612 
3 9001-9211 9212-9712 
4 9101-9311 9312-9812 
5 9201-9411 9412-9912 
6 9301-9511 9512-0012 
7 9401-9611 9612-0112 
8 9501-9711 9712-0212 
9 9601-9811 9812-0312 
10 9601-9911 9912-0412 
11 9701-0011 0012-0312 
12 9801-0111 0112-0412 

 

Innehåll och utveckling för motsatsportföljerna 
Observera att namnen på aktierna är de aktuella namnen. Om namnbyten har skett är det 
alltså det nya namnet som står i listan. Avrundningsfel kan ge felaktiga decimaler. 
 

Portfölj 1               
F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 

Evidentia 
Fastigheter -37,05% -134,41% -183,74% ABB -47,95% -39,81% -66,74%
Fabege -70,47% -154,75% -196,16% Aga 5,64% -13,10% -30,07%
Grip -1,22% 68,54% 68,57% Astra Zeneca 56,14% 94,64% 157,38%
Atlas -55,47% -89,82% -142,38% Ericsson -46,78% 24,08% 95,09%
Nokia -28,15% 387,98% 1165,67% Norsk Hydro -31,95% -25,95% -40,69%
Bergman & Beving -6,72% 101,24% 151,11% Industrivärden -16,00% -48,62% -91,10%
Electrolux 29,93% 14,53% -30,26% Nolato -5,47% -27,92% -52,29%

Volvo 48,18% 101,19% 129,75%
Svenska 
Handelsbanken -8,48% -11,07% -16,12%

Esselte AB 9,71% -50,25% -95,33% Skanska -6,53% -36,16% -39,09%
Svenska Cellulosa 7,62% 2,36% -72,81% Sydkraft 4,68% -62,81% -73,40%

Genomsnitt -10,36% 24,66% 79,44%   -9,67% -14,67% -15,70%
Portfölj 2               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Ångpanneföreningen -55,82% 46,07% 36,25% Aga 5,55% -46,12% -91,02%



2 

Atlas 14,83% -8,86% -69,59% Astra Zeneca 23,05% -0,29% 19,82%
Columna Fastigheter -57,82% -105,23% -194,94% Ericsson 72,77% 220,26% 553,63%
Evidentia 
Fastigheter -81,76% -136,08% -240,92% Hennes & Mauritz 46,38% 235,54% 721,27%
Fabege -65,17% -136,58% -252,50% Nordström & Thulin -33,74% -85,01% -196,92%
Fenix Outdoor 33,88% 125,71% 122,32% Nokia 79,86% 1701,78% 2466,60%
Finnveden -87,45% -118,29% -180,02% Sandvik 20,08% 13,91% 9,39%
IBS 26,51% 65,67% 1128,07% SKF -21,26% -29,97% -90,80%
Marieberg Tidning -5,70% 49,71% -52,27% Sydkraft -27,82% -75,88% -138,76%

VLT 14,18% 253,35% 148,07%
Östgöta Enskilda 
Bank -25,54% -27,33% -141,07%

Genomsnitt -26,43% 3,55% 44,45%   13,93% 190,69% 311,21%
Portfölj 3               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Active -46,58% -2,71% 361,36% Aga -26,74% -44,97% -161,27%

Columna Fastigheter 176,97% -18,25% -129,52%
Alcatel Alsthom 
Comp -18,26% -132,06% -229,10%

Evidentia 
Fastigheter 68,02% -59,84% -237,58% Astra Zeneca -24,47% -9,93% -78,50%
Fabege -99,56% -162,20% -301,80% Ericsson 29,61% 101,23% 341,24%
Finnveden 157,39% 182,02% 488,73% Hennes & Mauritz 27,71% 74,08% 922,06%
Jacobssen & 
Widmark 277,05% 217,49% -66,40% Nokia 242,40% 794,41% 1814,40%
JP Nordiska 28,10% -111,11% -173,39% Sandvik -13,48% -48,74% -51,72%
Piren 211,56% 98,18% 4,99% Svenska Cellulosa -36,26% -99,24% -170,29%
Siab 86,28% -55,20% -165,97% Spendrup -23,72% 26,94% -132,22%
VLT 76,28% 129,80% 452,06% Stora Kopparberg -11,64% -47,22% -150,78%

Genomsnitt 93,55% 21,82% 23,25%   14,52% 61,45% 210,38%
Portfölj 4               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Active 26,49% 149,27% 236,47% Allgon 100,01% 69,98% -14,94%
Fabege 22,85% -124,89% -182,54% Elektronikgruppen 108,55% 14,09% 295,36%
JM 10,54% 60,04% 4,49% Enea data 46,13% 182,18% 1120,95%
JP Banlister -33,58% -78,78% -145,09% Hennes & Mauritz 44,76% 200,53% 1063,32%
Måldata 78,50% 643,72% 1476,54% JP Nordiska -36,35% -103,73% -191,39%
Peab 3,93% -20,34% -113,48% Kabe Husvagnar 36,46% -46,82% -131,54%
Piren -20,64% -71,68% -140,10% Nokia 157,31% 213,28% 1657,38%
Platzer Bygg 104,29% 27,22% -113,61% SEB -29,63% -46,84% -84,57%
Realia Fastigheter -21,51% -118,13% -199,07% Svep -44,12% -90,73% -125,36%
Siab -38,18% -119,76% -161,27% Borås Wäfveri 20,59% -71,61% -140,28%

Genomsnitt 13,27% 34,67% 66,23%   40,37% 32,03% 344,89%
Portfölj 5               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Active 15,24% 286,40% 137,39% Allgon -52,30% -50,61% -131,86%
Celtica Fastigheter -32,30% -106,33% -234,72% Bulten 7,22% 23,66% -257,52%
Frontline -34,68% -69,36% -127,26% Cyncrona 75,71% 60,71% 111,38%
Int. Petroleum Corp. 62,18% 160,68% 324,28% Elektronikgruppen -1,69% 35,02% -32,29%
Luxonen -36,01% -104,80% -201,96% JP Banlister -27,04% -38,95% -223,96%
Nordström & Thulin -33,85% -115,85% -241,33% JP Nordiska -54,51% -79,38% -190,08%
N&T Argonaut -44,31% -102,73% -313,29% Kabe Husvagnar -53,09% -100,08% -277,60%
Esselte -12,72% -33,10% -305,04% Nokia -23,20% 2,83% 1908,19%
Storherren 
Fastigheter -40,23% -109,81% -315,01% OEM International -15,00% 84,46% -154,33%
Sydkraft 17,62% 20,67% -198,58% VBG Produkter 22,95% 72,56% -111,25%

Genomsnitt -13,91% -17,42% -147,55%   -12,09% 1,02% 64,07%
Portfölj 6               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Solitair Kapital -24,52% -67,14% -97,81% Allgon 40,82% -26,52% -95,11%
Alcatel Alsthom 
Comp -37,99% -20,65% -172,72% Bulten 16,93% -74,78% -165,12%
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Fabege -49,29% -87,44% -127,38% Cyncrona -43,08% -39,86% -58,06%
Hebi Healthcare -94,84% -131,04% -190,89% Elektronikgruppen -63,52% 23,38% 162,93%
Luxonen 40,88% -84,14% -33,81% JP Banlister 3,86% -50,58% -133,59%
Nordström & Thulin -36,81% -96,14% -140,05% JP Nordiska 16,04% -88,35% -70,82%
N&T Argonaut -0,30% -141,40% -217,69% Nokia 16,51% 571,04% 2316,03%
Stena Line -32,81% -152,72% -250,13% Lodet Fastighet -14,18% -19,59% -28,53%
Spendrups -58,38% -159,59% -243,51% SEB -10,71% -35,19% -66,01%
Stora Kopparberg -21,00% -77,44% -121,09% VBG Produkter 1,76% -8,06% -132,18%

Genomsnitt -31,51% -101,77% -159,51%   -3,56% 25,15% 172,95%
Portfölj 7               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Avanza 85,09% -16,91% -130,16% Cyncrona 18,74% 34,37% 25,15%
Evidentia 
Fastigheter -45,41% -38,33% -32,42% IBS 2,75% 109,12% -47,38%
Fabege -19,72% -36,17% -26,47% IPC -28,45% -44,38% -32,47%
Jp Nordiska 1,91% -41,93% -87,12% Lundin Oil -40,32% -183,13% -101,64%
Luxonen -57,68% -112,42% 5,01% Måldata 2,61% -57,45% -52,90%
Realia Fastigheter -24,95% -137,99% -67,16% Onetwocom -60,52% -192,13% -162,57%
Stena Line -39,05% -203,83% -144,48% Nokia 15,88% 1328,27% 912,42%
Solitair Kapital 7,25% -48,63% -35,58% VBG Produkter 15,17% -96,22% -77,78%
Storherren 
Fastigheter -12,56% -22,31% -16,33% WM Data -3,34% 216,52% -57,13%
Stora Kopparberg -19,04% -76,74% -56,14% Zeteco -37,40% -151,68% -94,02%

Genomsnitt -12,41% -73,53% -59,08%   -11,49% 96,33% 31,17%
Portfölj 8               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Avesta Sheffield -67,15% -111,93% -53,29% Enea data 106,39% 1077,56% -34,79%
B&N Nordsjöfrakt -60,57% -124,19% -81,90% HL display 0,65% -122,04% -35,55%
CF berg & co -46,65% -116,37% -41,46% Hennes & Mauritz 78,00% 5,78% 107,79%
Evidentia 
Fastigheter -2,00% 43,04% 22,50% IBS 72,34% -55,76% -60,37%
Jacobsson & 
Widmark 10,01% 185,98% 265,76% Itab Industri -33,27% -75,19% -11,82%
Linjebuss -19,11% -27,84% -14,55% Lundin oil -71,19% -119,94% -35,23%
Rottneros -58,44% -34,85% 37,10% Måldata 54,25% -53,07% -27,74%
Sintercast -15,92% -75,58% -23,14% Onetwocom -59,77% -154,12% -78,69%
Stena Line -68,59% -130,54% -67,23% WM Data 127,06% -7,07% -57,90%
Borås Wäfveri -23,37% -82,68% -30,61% Zeteco -47,12% -60,06% -31,40%

Genomsnitt -35,18% -47,49% 1,32%   22,73% 43,61% -26,57%
Portfölj 9               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 
Avesta Sheffield 28,82% -7,89% -6,42% Assa Abloy -7,95% 80,98% 15,79%
B&N Nordsjöfrakt -98,24% -26,27% -14,05% Doro Telefoni -16,95% -105,53% -86,18%
Consilium -61,25% -1,39% 16,20% Enea Fastigheter 212,71% -39,39% -43,82%
Elekta -52,72% 208,45% 420,36% Europolitan 22,76% -33,34% -19,35%
Hufvudstaden -40,39% -0,10% 61,23% Hl Display -88,51% -59,85% -45,44%
Klippan -7,69% 5,18% 67,30% Hennes & Mauritz 7,72% 9,52% 4,83%
Sintercast -69,14% -32,68% -6,06% IBS -21,07% -69,88% -58,50%
Stena Line -95,46% -56,94% -46,34% Måldata -84,21% -66,78% -54,36%
Spendrups -21,85% 56,08% 45,64% Nokia 149,99% 97,69% 2,95%
Skanditek 
Industriförvaltning 20,31% 7,69% -4,92% WM Data -11,67% -83,12% -76,22%

Genomsnitt -39,76% 15,21% 53,29%   16,28% -26,97% -36,03%
Portfölj 10               

F 1 år 3 år 5 år V 1 år 3 år 5 år 

Althin Medical -25,79% -13,48% -20,55%
Alcatel Alsthom 
Comp -57,45% -30,43% -46,36%

B&N Nordsjöfrakt 21,21% 49,60% 133,66% Doro Telefoni -63,26% -39,51% -59,75%
Consilium 1,06% 36,27% 31,65% Elektronikgruppen 57,60% -12,77% 2,45%
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Elekta 5,31% 257,55% 590,41% Enea data 62,99% -39,88% -40,64%
Columna Fastigheter -21,84% -6,46% -9,85% Ericsson -9,19% -39,72% -48,47%
Nordifagruppen -79,27% -44,61% -67,98% Europolitan -32,13% -18,57% -20,48%
Onetwocom -75,71% -36,32% -67,30% Hennes & Mauritz -36,84% 12,74% 5,45%
Stena Line 15,43% 11,49% 17,51% Nokia 20,00% -10,05% -42,80%
Esselte -14,62% 81,17% 123,68% Skandia 31,66% -27,84% -44,18%
Tricorona -62,86% -38,11% -52,39% WM-data -45,78% -38,72% -56,25%

Genomsnitt -23,71% 29,71% 67,88%   -7,24% -24,48% -35,10%
Portfölj 11               

F 1 år 3 år  V 1 år 3 år   
B&N Nordsjöfrakt 45,59% 47,05%  Assa Abloy -1,49% -21,48%   
Matteus 12,95% 10,54%  Biacore -4,26% -28,41%   
Nordifagruppen -59,29% -48,26%  Enea Fastigheter -68,97% -58,19%   
Onetwocom 31,61% -37,94%  Hoist International 49,53% -26,47%   

Ortivus -9,65% 49,02%  
Jacobsson & 
Widmark 77,40% 63,00%   

Pricer 7,19% -40,01%  Ledstiernan 2,19% -30,98%   

Scribona -9,78% 24,43%  
Netrevelation 
Holding -24,24% 10,36%   

Stena Line 5,29% 4,30%  Nobel Biocare 67,01% 173,41%   
Esselte 16,24% 157,45%  Nokia -19,00% -37,95%   
Tricorona -62,57% -35,48%   Skandia -33,82% -50,76%   

Genomsnitt -2,24% 13,11%     4,44% -0,75%   
Portfölj 12               

F 1 år 3 år  V 1 år 3 år   
Biolin -30,20% -72,44%  Biacore -8,62% -56,48%   
Conpharm 47,82% -36,70%  Elekta 41,41% 131,03%   
Doro Telefoni -2,73% 0,06%  Enea Fastigheter -34,96% 39,68%   
JLT Mobile 
Computers 66,41% 101,55%  Ledstiernan -15,04% -45,90%   

Labs2 Group -16,40% -74,60%  
Maxim 
Pharmaceuticals -32,11% -69,66%   

Mandator -43,35% -81,28%  
Netrevelation 
Holding 61,88% 27,48%   

Modul Data 1 -45,54% -82,10%  Rottneros 12,39% -18,94%   
Ticket Travel Group 6,10% 55,71%  Scandiaconsult 32,96% 80,46%   
Tricorona 87,79% 243,35%  Sweco 13,78% 74,88%   
Wedins Norden -37,07% -79,71%   Partnertech -29,02% 1,91%   

Genomsnitt 3,28% -2,62%     4,27% 16,45%   

 

Resultat från studien 
BHAR 1 års investeringsperiod 

Portfölj F (%-enheter) V (%-enheter) F-V (%-enheter) 
1 -10,4 -9,7 -0,7 
2 -26,4 13,9 -40,4 
3 93,6 14,5 79,0 
4 13,3 40,4 -27,1 
5 -13,9 -12,1 -1,8 
6 -31,5 -3,6 -27,9 
7 -12,4 -11,5 -0,9 
8 -35,2 22,7 -57,9 
9 -39,8 16,3 -56,0 
10 -23,7 -7,2 -16,5 
11 -2,2 4,4 -6,7 
12 3,3 4,3 -1,0 

Genomsnitt -7,1 6,0 -13,2 
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BHAR 3 års investeringsperiod 
Portfölj F (%-enheter) V (%-enheter) F-V (%-enheter) 

1 24,7 -14,7 39,3 
2 3,5 190,7 -187,1 
3 21,8 61,5 -39,6 
4 34,7 32,0 2,6 
5 -17,4 1,0 -18,4 
6 -101,8 25,2 -126,9 
7 -73,5 96,3 -169,9 
8 -47,5 32,8 -80,3 
9 15,2 -27,0 42,2 
10 29,7 -24,5 54,2 
11 13,1 -0,7 13,9 
12 -2,6 16,4 -19,1 

Genomsnitt -8,3 32,4 -40,8 
 
BHAR 5 års investeringsperiod 

Portfölj F (%-enheter) V (%-enheter) F-V (%-enheter) 
1 79,4 -15,7 95,1 
2 44,4 311,2 -266,8 
3 23,2 210,4 -187,1 
4 66,2 344,9 -278,7 
5 -147,6 64,1 -211,6 
6 -159,5 173,0 -332,5 
7 -59,1 31,2 -90,3 
8 1,3 -26,6 27,9 
9 53,3 -36,0 89,3 
10 67,9 -35,1 103,0 

Genomsnitt -3,0 102,1 -105,2 
 

Presentation av signifikanstest 
 
Vi har ställt upp följande hypoteser: 

Hypotes 0: vinnareförlorare BHARBHAR =  
Hypotes 1: vinnareförlorare BHARBHAR >  
 
 
Beräkningar 1 år 
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Det framräknade t-värdet 0,09 är mindre än tabellvärdet 1,78 (12 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå) och nollhypotesen kan därför inte förkastas.  
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Beräkningar 3 år 
( 1x  är medelvärdet för portfölj F) 
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Det framräknade t-värdet 1,79 är större än tabellvärdet 1,72 (22 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå) och nollhypotesen kan därmed förkastas i förmån till mothypotesen 
som säger att det finns en signifikant skillnad mellan portföljerna. Dock är 
förlorarportföljens överavkastning inte större än vinnarportföljens, utan det negativa t-
värdet visar att det föreligger ett omvänt samband, alltså att vinnarportföljens 
överavkastning är större än förloraportföljens.  
 
Beräkningar 5 år 
( 1x  är medelvärdet för portfölj F) 
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Det framräknade t-värdet 1,84 är större än tabellvärdet 1,72 (22 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå) och nollhypotesen kan därmed förkastas i förmån till mothypotesen 
som säger att det finns en signifikant skillnad mellan portföljerna. Samma resonemang 
gäller dock här som på 3 års period, vilket innebär att vinnarportföljens överavkastning 
är större än förlorarportföljens.   
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Bilaga B - Momentumstrategin 
Tidsperioder för portföljer 
Datumen gäller 6 månades investeringslängd 
Portfölj Urval Investering 

1 8711-8805 8806-8812 
2 8805-8811 8812-8906 
3 8811-8905 8906-8912 
4 8905-8911 8912-9006 
5 8911-9005 9006-9012 
6 9005-9011 9012-9106 
7 9011-9105 9106-9112 
8 9105-9111 9112-9206 
9 9111-9205 9206-9212 

10 9205-9211 9212-9306 
11 9211-9305 9306-9312 
12 9305-9311 9312-9406 
13 9311-9405 9406-9412 
14 9405-9411 9412-9506 
15 9411-9505 9506-9512 
16 9505-9511 9512-9606 
17 9511-9605 9606-9612 
18 9605-9611 9612-9706 
19 9611-9705 9706-9712 
20 9705-9711 9712-9806 
21 9711-9805 9806-9812 
22 9805-9811 9812-9906 
23 9811-9905 9906-9912 
24 9905-9911 9912-0006 
25 9911-0005 0006-0012 
26 0005-0011 0012-0106 
27 0011-0105 0106-0112 
28 0105-0111 0112-0206 
29 0111-0205 0206-0212 
30 0205-0211 0212-0306 
31 0211-0305 0306-0312 
32 0305-0311 0312-0406 
33 0311-0405 0406-0412 
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Innehåll och utveckling för momentumportföljerna 
Observera att namnen på aktierna är de aktuella namnen. Om namnbyten har skett är det 
alltså det nya namnet som står i listan. Avrundningsfel kan ge felaktiga decimaler. 
(RPS = Relativ prisstyrka, Datumet till höger visar BHAR efter 6 månader.) 
Portfölj 1 RPS Namn   198812 Portfölj 2 RPS Namn   198906

1,23409 Ericsson  0,348773 1,82008 Nordström & Thulin 0,395224
1,20924 Bergman & Beving -0,0167 1,34592 Spendrups  0,065595
1,16399 Sandvik  0,359527 1,30764 Ångpanneföreningen -0,30266
1,16116 Columna Fastigheter -0,15397 1,30195 SKF B  0,357409

1,1571 Industrivärden 0,084789 1,2638 Finnveden  -0,06392
1,15666 SCA B  -0,19829 1,24468 Nolato  -0,18146
1,12825 VLT  0,016685 1,16124 Holmen  -0,1393
1,11923 AGA  -0,04361 1,16104 Ericsson  0,362403
1,11673 Skoogs B  -0,342 1,14006 Sydkraft  -0,11279

  

1,10192 ABB   -0,11898

  

1,13481 Strålfors B   -0,3638
   Genomsnitt -0,00638    Genomsnitt 0,001669
Portfölj 3 RPS Namn   198912 Portfölj 4 RPS Namn   199006

1,37407 Atlas  -0,11407 1,65208 Ericsson  0,507639
1,33738 SKF B  -0,01729 1,65125 Astra Zeneca 0,300281
1,32628 Nordström & Thulin -0,16997 1,58624 Finnveden  -0,41619
1,25918 Investor  0,063925 1,27557 ABB  0,101622

1,2281 Ericsson  0,492298 1,27209
Östgöta Enskilda 
Bank -0,14552

1,21133 IBS  -0,05792 1,21468 Beijer Alma  -0,11964
1,20278 Norsk Hydro -0,10294 1,11466 Skoogs B  -0,21137

1,1381 ABB  0,163081 1,10929 Nolato  -0,13783
1,12526 Trelleborg  0,044555 1,10173 Närkes Elektriska* 0,017741

  

1,10408 Skanska   0,022934

  

1,09144 Industrivärden -0,14198
    Genomsnitt 0,032459     Genomsnitt -0,02452
Portfölj 5 RPS Namn   199012 Portfölj 6 RPS Namn   199106

1,49523 N&T Argonaut B -0,0027 1,65939 Sydkraft  -0,34687
1,47594 Astra Zeneca 0,216537 1,5026 Forsheda  -0,66666
1,37646 Ericsson  0,012224 1,5026 Gotland, Rederi -0,73478
1,36769 Spectra Physics A 0,098912 1,5026 Norsk Hydro -0,25295
1,29615 Alcatel Alsthom 0,222117 1,44481 Hennes & Mauritz 0,312251
1,26691 JP Banlister  0,019964 1,40869 OEM International -0,46161
1,24323 Norsk Hydro 0,269807 1,39777 Lindab  -0,48095
1,17689 AGA  0,192897 1,38239 Zeteco B   -0,23043
1,16407 Nordström & Thulin -0,15028 1,34232 VBG Produkter -0,58124

  

1,15727 SKF B   -0,29346

  

1,33564 Gullspångs Kraft -0,32499
   Genomsnitt 0,058601    Genomsnitt -0,37682
Portfölj 7 RPS Namn   199112 Portfölj 8 RPS Namn   199206

1,48143 Holmen  0,005746 1,56934 Hennes & Mauritz 0,598687
1,45924 Investor  -0,149 1,54841 Rörviksgruppen -0,54506
1,41628 Electrolux  -0,00093 1,50077 Raysearch lab B 0,05827
1,38644 Stora Kopparberg -0,18796 1,45164 Seco Tools  0,164028
1,29654 SSAB   0,069256 1,42301 Strålfors B  0,261694
1,26615 Sandvik  0,152142 1,39751 Sydkraft  -0,12981

1,2383 Esselte B  -0,16428 1,39357 OMI  -0,3587
1,23629 Volvo  0,033163 1,38251 Frontec  -0,63792
1,20659 Atlas Copco 0,141049 1,38251 Spendrups  1,553957

  

1,20367 Lundbergföretagen -0,24936

  

1,3432 Acrimo     -0,01859
    Genomsnitt -0,03502     Genomsnitt 0,094655
Portfölj 9 RPS Namn   199212 Portfölj 10 RPS Namn   199306

5,77788 Elektronikgruppen 0,83387 1,58886 JP Banlister  1,188194
2,40745 Fenix Outdoor -0,19946 1,51798 Allgon  1,409968
2,31115 Spendrups  -0,461 1,46664 Elektronikgruppen 2,358648
2,11234 Stena Line  -0,3934 1,41952 Astra Zeneca -0,21402
2,02226 Svenska Värmepump  -0,54113 1,37498 Cyncrona  2,500694
1,75602 Marieberg Tidning -0,35844 1,33039 Ericsson  0,646529
1,68522 SAS  -0,12068 1,26921 Forcenergy  0,548134
1,64136 Solitair Kapital 0,067224 1,26665 Atlas  -0,28681
1,57158 Hennes & Mauritz -0,08443 1,26174 Alcatel Alsthom -0,20425

  

1,42389 Luxonen   -0,30716

  

1,22831 Hufvudstaden -0,21806
    Genomsnitt -0,15646     Genomsnitt 0,772904
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Portfölj 11 RPS Namn   199312 Portfölj 12 RPS Namn   199406
4,93023 Bulten  -0,13902 2,88525 VBG Produkter 1,44099
4,59446 Lodets Fastighet 0,529005 2,52459 Midway Holding 0,000802
4,03317 Columna Fastigheter -0,57687 2,43739 Allgon  0,382478

3,8001 Elektronikgruppen 0,14064 2,31785 SEB  -0,17129
3,17702 Cyncrona  0,14542 2,21843 Tricorona  -0,11301
2,90736 JP Banlister  0,231058 2,19946 Svenska  värmepump -0,52382
2,51629 Finnveden  0,260301 2,18107 Lodets Fastighet -0,24503
2,40586 Östgöta Enskilda Bank -0,04526 2,10093 Forsheda  -0,70198
2,38277 Jacobson & Widmark  0,571409 1,86432 Enea data  0,433391

  

2,29062 Handelsbanken 0,245

  

1,65359 Nokia   0,514412
    Genomsnitt 0,136169     Genomsnitt 0,101694
Portfölj 13 RPS Namn   199412 Portfölj 14 RPS Namn   199506

  2,05656 VBG Produkter 0,035011   1,89771 Cyncrona  0,479295
  1,95863 KABE Husvagnar -0,21639   1,75826 Nokia  0,531001
  1,93901 Måldata   -0,28591   1,63854 Allgon  0,118596
  1,91803 VLT  0,065844   1,56045 Elektronikgruppen -0,12967
  1,73646 Intellecta  -0,11513   1,55897 Sintercast  -0,11712
  1,68079 Platzer Fastigheter 0,424344   1,51012 Lundin Oil  1,731719
  1,63432 Allgon  0,433721   1,44405 Avesta Sheffield -0,02868
  1,5739 SIFAB Fastighets -0,13288   1,41554 Eldon  -0,11712
  1,55538 Cyncrona  0,884485   1,29596 Rottneros  0,119441
  1,54617 Volvo   -0,02688   1,26514 IPC   1,052693

    Genomsnitt 0,106621     Genomsnitt 0,364016
Portfölj 15 RPS Namn   199512 Portfölj 16 RPS Namn   199606

  2,04947 Lundin Oil  -0,35799   1,58208 Onetwocom  -0,01094
  1,89565 Tricorona  0,13407   1,51329 Sintercast  0,013494
  1,83645 Zeteco    0,033152   1,45276 Raysearch lab  1,359648
  1,72658 Skanditek  0,715845   1,42181 Elekta  -0,20073
  1,5607 WM Data  0,494402   1,39129 Höganäs  0,055581
  1,49478 IPC  -0,22597   1,37761 VBG Produkter 0,257084
  1,43769 Active Biotech 0,123374   1,36941 Cyncrona  -0,14498
  1,41041 Lindab  -0,14912   1,33682 Skanditek  -0,18835
  1,35337 Närkes Elektriska 0,015028   1,32413 Scribona  -0,16148
  1,3071 Nokia   -0,48111   1,31031 WM Data   0,307924

    Genomsnitt 0,030169     Genomsnitt 0,128725
Portfölj 17 RPS Namn   199612 Portfölj 18 RPS Namn   199706

  2,98145 Måldata B  0,392115   2,06565 Onetwocom  -0,38891

  2,5613 IBS  0,683932   1,90758
Segerström & 
Svensson 0,309643

  1,6774 Enea data  0,404222   1,84596 Lundin Oil  -0,47301
  1,63631 Verimation  -0,28502   1,67603 Hennes & Mauritz 0,182161
  1,63166 Onetwocom 0,810812   1,67317 Forcenergy  -0,32354
  1,61144 OMX  -0,08306   1,64162 Lindex  -0,07094
  1,53164 ASSA Abloy 0,081645   1,53117 IBS  -0,21899
  1,50466 Raysearch lab B 0,289979   1,52266 Matteus  -0,19454
  1,49107 WM Data  0,194741   1,5064 Norrporten  -0,36488
  1,42018 Securitas B   0,228384   1,49769 PEAB   -0,43214

   Genomsnitt 0,271775    Genomsnitt -0,19751
Portfölj 19 RPS Namn   199712 Portfölj 20 RPS Namn   199806

  1,90087 Monark Stiga -0,04719   1,88242 Elektronikgruppen 0,072043

  1,6589 HL Display  0,663228   1,86356
Segerström & 
Svensson -0,33322

  1,59839 
Segerström & 
Svensson 0,871072   1,79783 ITAB Industri -0,17276

  1,42755 Senea  0,523512   1,66508 Europolitan Vodafone 0,595667
  1,40105 Celsius  -0,14296   1,59387 Nolato  -0,22524
  1,36908 ITAB Industri 0,88913   1,58865 Trygg Hansa -0,14552
  1,32556 Tricorona  -0,35165   1,55758 Enea data  0,60381
  1,28288 Beijer Alma  0,235388   1,39585 Skandia  0,269511
  1,28189 Nolato  0,546812   1,38599 Bilspedition  -0,07395
  1,27344 Gambro   0,029789   1,38584 Spectra Physics A -0,40534

    Genomsnitt 0,321713     Genomsnitt 0,0185
Portfölj 21 RPS Namn   199812 Portfölj 22 RPS Namn   199906

  2,74905 Resco   -0,31836   1,98809 Doro Telefoni 0,155698
  2,39085 Hoist Int.  -0,01548   1,80917 Securitas B  -0,1605
  1,99088 Doro Telefoni 0,481242   1,7369 Nokia  0,359828
  1,77528 Enea data  0,285941   1,7007 Europolitan Vodafone -0,11184
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  1,66275 Tele 2  0,194102   1,66573 Säki  -0,26844
  1,65611 Intentia  0,068736   1,51244 Hennes & Mauritz 0,101257
  1,61513 WM Data  0,348225   1,46244 HL Display  -0,58431
  1,49528 Måldata   0,111118   1,45091 Entra Data  -0,46256
  1,46743 Kinnevik  0,173178   1,42939 TietoEnator  0,11178
  1,35512 Enator   0,066546   1,40309 Pharmacia & Upjohn -0,1332

    Genomsnitt 0,139525     Genomsnitt -0,09923
Portfölj 23 RPS Namn   199912 Portfölj 24 RPS Namn   200006

  1,73963 Meda  -0,59771   12,9339 Netrevelation -0,58709
  1,6512 Karolin Machine Tool -0,29126   5,09113 Klövern (2)  -0,51887

  1,64308 Modern Times Group 0,866795   2,17503
Intelligent Micro 
systems -0,6215

  1,60513 ASG  -0,43487   1,66853 Enea data  1,286347
  1,55996 Scandiaconsult 0,326034   1,59588 AcandoFrontec -0,23216
  1,47225 Rottneros  0,544604   1,55207 Resco  -0,52481
  1,44194 Jacobson & Widmark  0,167304   1,53823 Nokia  0,070277
  1,43867 Sweco  0,46406   1,50033 Daydream Software 0,190406
  1,41418 Scancem  -0,38428   1,49916 PeartnerTech -0,00759
  1,41219 Nokia   0,647116   1,3798 Ericsson   0,216458

    Genomsnitt 0,130779     Genomsnitt -0,07285
Portfölj 25 RPS Namn   200012 Portfölj 26 RPS Namn   200106

  8,72692 Ledstiernan  -0,61145   2,04962
Segerström & 
Svensson 0,211565

  
4,42013 

Baltic 
Construction 
Company  0,036173

  
1,9962 Nobel Biocare 0,402672

  4,30646 TPC Security -0,30936   1,94941 Concordia Maritime 0,04848
  4,13119 Enea data  -0,18585   1,86802 Bulten  0,060615
  3,58633 Biacore  0,315024   1,85753 Wallenstam  0,110734
  2,52488 Karo Bio  0,070798   1,77195 Ljungberggruppen 0,125287
  2,36023 BioPhausia  -0,35696   1,74826 Realia  0,107413
  2,24256 Maxim  -0,69707   1,74495 Mandamus Fast. 0,164404
  2,20307 LGP Allgon  0,142241   1,72336 Astra Zeneca 0,211716
  2,15991 OMX   -0,23722   1,70743 Pharmacia & Upjohn 0,02632

    Genomsnitt -0,18337     Genomsnitt 0,146921
Portfölj 27 RPS Namn   200112 Portfölj 28 RPS Namn   200206

  2,99252 Elekta  0,17121   1,97096 Onetwocom  -0,24505
  1,92262 Vostok Nafta 0,345108   1,63094 AxFood  0,52857
  1,88029 Intentia  -0,27503   1,58139 Consilium  0,071064
  1,84531 Sodra Petroleum 0,145735   1,56702 Sintercast  0,10768
  1,81012 Jacobson & Widmark  -0,01275   1,50134 Digital Illusions 0,068286
  1,78311 Lundin Oil  -0,05342   1,49885 Clas Ohlson  0,487512
  1,7715 Broström  0,529318   1,46511 IDL Biotech  -0,14005
  1,73823 Getinge  -0,05579   1,4447 Teligent  -0,37795
  1,7166 MediCover  -0,32511   1,42262 Vostok Nafta 0,734953
  1,67667 TietoEnator   0,151767   1,40888 Broström   0,175429

    Genomsnitt 0,062103     Genomsnitt 0,141045
Portfölj 29 RPS Namn   200212 Portfölj 30 RPS Namn   200306

  2,97986 Klippan  0,074726   2,62051 Labs2 Group -0,52608
  2,54579 Vostok Nafta -0,11501   1,98022 Nettonet  -0,29531
  2,4635 Trustor  0,219202   1,97747 Netwise  0,876909
  2,26529 ATI  0,824726   1,86914 Glocalnet  0,208518
  2,24263 Kindwalls Bil B 0,037132   1,75458 Skistar  -0,09589
  2,20511 Esselte B  0,111338   1,73029 JP Nordiska  0,097632

  2,13249 
All Cards Service 
Center -0,06639   1,68592

JLT Mobile 
Computers -0,01114

  2,09872 Nettonet  1,429989   1,62521 TeliaSonera  -0,05463
  2,02028 Daydream Software 0,035543   1,61155 LGP Allgon  -0,44107
  1,98213 Netrevelation* 0,576541   1,61013 AddNode   -0,69127

    Genomsnitt 0,31278     Genomsnitt -0,09323
Portfölj 31 RPS Namn   200312 Portfölj 32 RPS Namn   200406

2,93323 Scan Mining  1,124326 3,17077 Cherryföretagen 0,343753
2,37145 Oxigene  -0,4823 2,9827 Active Biotech -0,336
2,21974 ZAPP  -0,05012 2,88404 Boss Media  -0,25105
2,19332 MSC Konsult -0,37567 2,78652 Telelogic  0,037062
1,80838 Senea  -0,74775 2,75963 Trio  -0,27833
1,80806 Vitrolife  0,100083 2,38229 Cashguard  0,042628
1,63216 ICM  -0,48501 2,28122 Vitrolife  -0,02381

  

1,59981 KABE Husvagnar 0,257659

  

2,20749 IBS  -0,09713
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1,5776 Jeeves Information 0,245538 2,14066 Tripep  0,716151 
1,5632 Lundin Petroleum 2,026841

 
2,13781 Metro int.   -0,23105

    Genomsnitt 0,16136     Genomsnitt -0,00778
Portfölj 33 RPS Namn   200412      

3,88364 Bringwell Int. -0,56269      
2,9009 Raysearch lab B -0,11656      

2,29018 Kraftkommission 0,009137      
2,09388 Sensys Traffic -0,31494      
1,92128 Retail And Brands 0,925803      
1,82669 Netwise  -0,14956      
1,76429 Protect Data 0,210207      

1,734 Pricer  -0,08935      
1,71998 MTV Produktion 0,677628      

  

1,69673 Lundin Petroleum -0,1217      
    Genomsnitt 0,046799      

 
 
Antal gånger enskilda aktier förkommer i alla 
momentumportföljer. (Totalt 198 st aktier) 
Aktienamn Förekomster
Ericsson 7 
Enea data 6 
Nokia 6 
Cyncrona 5 
Elektronikgruppen 5 
Hennes & Mauritz 5 
Allgon 4 
Astra Zeneca 4 
IBS 4 
Lundin Oil 4 
Nolato 4 
Onetwocom 4 
Raysearch lab B 4 
Segerström & Svensson 4 
VBG Produkter 4 
WM Data 4 
ABB 3 
Finnveden 3 
Norsk Hydro 3 
Jacobson & Widmark 3 
JP Banlister 3 
Måldata 3 
Nordström & Thulin 3 
Sintercast 3 
SKF B 3 
Spendrups 3 
Sydkraft 3 
Tricorona 3 
Vostok Nafta 3 
Resterande aktier har förekommit max två ggr 
(121 st har bara förekommit en gång) 
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Resultat från studien 

BHAR under olika investeringsperioder 
6 månaders utvärderingsperiod  (%-enheter) 

Portfölj  6 mån  9 mån  12 mån 
1 -0,6 -2,2 -2,3 
2 0,2 5,1 3,0 
3 3,2 4,6 6,8 
4 -2,5 6,2 4,8 
5 5,9 -2,9 -1,7 
6 -37,7 -28,9 -18,1 
7 -3,5 7,5 6,3 
8 9,5 5,1 -20,0 
9 -15,6 -8,2 24,8 
10 77,3 138,6 197,5 
11 13,6 28,3 30,1 
12 10,2 20,8 35,4 
13 10,7 5,4 6,7 
14 36,4 31,3 8,5 
15 3,0 -1,4 15,1 
16 12,9 -9,3 12,1 
17 27,2 14,8 -2,6 
18 -19,8 2,9 11,1 
19 32,2 10,1 4,9 
20 1,8 6,4 15,7 
21 14,0 -7,4 -10,7 
22 -9,9 -14,7 -5,2 
23 13,1 10,0 15,1 
24 -7,3 -2,2 -25,0 
25 -18,3 -14,1 -21,8 
26 14,7 19,8 16,8 
27 6,2 21,1 24,2 
28 14,1 20,0 25,7 
29 31,3 22,7 12,3 
30 -9,3 0,7 30,5 
31 16,1 26,2 29,7 
32 -0,8 -9,5 -9,1 
33 4,7   
Ø Samtliga 7,1 9,6 13,1 
Ø Utan nr 10 4,9 5,4 7,2 
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Figur 1, Samtliga portföljer med 12 månaders investeringslängd 
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BHAR, utveckling för samtliga portföljer under 12 månader (nr 10 streckad) 

 

 

Presentation av signifikanstest 
 
Signifikanstest för portföljerna med olika löptider.  
 

One-Sample Statistics      
  N Mean Std. Deviation      

Sex 32 0,048591 0,1584898      
Nio 31 0,054261 0,1411911      
Tolv 31 0,071961 0,1629404      

              
One-Sample Test 

Test Value = 0 
95% Konfidensintervall 

  t df Sig. (2-tailed) nere Uppe 
Sex 1,734 31 0,093 0,004 0,096 
Nio 2,140 30 0,041 0,014 0,097 
Tolv 2,459 30 0,020 0,026 0,122 
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Formeln som används vid t-testet är: 
n

xt
/σ
µ−

=    

Sex månader:   734,1
32/1585,0
004859,0
=

−  

Nio månader:   140,2
31/1412,0
005426,0
=

−  

 

Tolv månader : 459,2
31/1629,0
007196,0
=

−  

 
Konfidensinternvallen är uträknade enligt formeln:  

n
tx σ
⋅± , där t är 1,645 

 
Det framräknade t-värdena är större än tabellvärdet 1,697 (30 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå), nollhypotesen kan därför förkastas för samtliga observationer. 
 
 
 
Signifikanstest för säsongsvariation. 

Group Statistics 
    N Mean Std. Deviation Variance 

jan-jun (x1) 15 0,0084 0,17210 0,02962 Alla portföljer, 
exkl. nr 10 jul-dec (x2) 17 0,0841 0,14105 0,01989 

            
 
 F-test 

489,1
141,0
172,0

2

2

2
2

2
1 ===

s
sF , ⇒< 38,2489,1 Varianserna är lika 

(Tabellvärde för F, 15 respektive 17 frihetsgrader är 2,38) 
 
 
t-test 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

+

−
=

2121

2
22

2
11

21

11
2 nnnn

snsn

xxt =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−+

⋅+⋅

−
=

17
1

15
1

21715
141,017172,015

0841,000835,0
22

-1,324 

 
1x , Medelvärde för att hålla portföljer januari till juni 

2x , Medelvärde för att hålla portföljer juli till december 
 
Det framräknade t-värdet är mindre än tabellvärdet 1,697 (30 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå), nollhypotesen kan därför inte förkastas på 95 % procents nivå. 
Motsvarande värde för 90 % är 1,31 (30 frihetsgrader, 10 % signifikansnivå) vilket 
innebär att vi kan förkasta nollhypotesen. 
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Signifikanstest för skillnader mellan högsta och lägsta relativ prisstyrka. 
Group Statistics 

    N Mean Std. Deviation Variance 
lägsta (x1) 32 -0,07989 0,18201 0,03313 Alla portföljer, 

exkl. nr 10 Högsta (x2) 32 0,04859 0,15849 0,02512 

            
 
 F-test 

489,1
158,0
182,0

2

2

2
2

2
1 ===

s
sF ,   , ⇒< 62,1319,1 Varianserna är lika 

(Tabellvärde för F, 32 respektive 32 frihetsgrader är 1,62) 
 
 
t-test 

⎟⎟
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=
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22
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2 nnnn
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xx
t =

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−+

⋅+⋅

−−
=

32
1

32
1

23232
158,032182,032

)0799,0(0486,0
22

2,96 

 
1x , Medelvärde för att investera i lägsta relativ prisstyrka 

2x , Medelvärde för att investera i högsta relativ prisstyrka 
 
Det framräknade t-värdet är större än tabellvärdet 1,697 (31 frihetsgrader, 5 % 
signifikansnivå), nollhypotesen kan därför förkastas.  

1,319 
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