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1 Introduktion & debatt

Den nittonde januari i år tillkännagav internetleverantören @Home  att
de köper webbportalen1 Excite  för 6,7 miljarder USD.2 Den tjugoåttonde
januari i år tillkännagav Ford Motors att de köper Volvo Personvagnar av
Volvo AB för 50 miljarder SEK (ca 6,45 miljarder USD).3 Två
företagsaffärer inom loppet av två veckor som värderas till ungefär samma
belopp. Likheterna mellan dessa affärer slutar dock där. En av de mer
intressanta skillnaderna är prislapparna på affärerna eller rättare sagt vad
de baseras på. Ford och Volvo Personvagnar har båda mycket substans, en
lång historia och har under lång tid visat att de kan tjäna pengar. @Home
och Excite däremot, är båda två relativt nystartade företag med en
marginell redovisningsmässig substans som aldrig någonsin uppvisat en
enda dollar i vinst. Hur kan det då komma sig att verksamheterna (Volvo
Personvagnar och Excite) värderas till ungefär samma belopp?

1.1 Bakgrund

Det har i media den senaste tiden pågått en het debatt kring värderingen av
internetrelaterade företag4. Många debattörer anser att dessa företag har en
alldeles för hög värdering på marknaden, som inte i några proportioner
speglar det verkliga värdet.

Internetbokhandeln Amazon.com är exempelvis värd mer än alla andra
amerikanska boklådor tillsammans, detta trots att företaget inte förväntas
visa några vinster på flera år. The Economist5 menar att Amazon.com, för
att kunna försvara sitt börsvärde, måste uppnå dels en marknadsandel som
är lika stor som Microsofts (ca 90 procent) och även kunna visa upp
Microsofts vinstmarginaler, vilka ligger på knappa 50 procent. Något som
                                                          
1 Se Appendix C, Ordlista
2 Excite @Home network to merge (1999-02-03)
3 Volvo pressinformation (1999-02-03)
4 Med internetrelaterade företag avser vi företag som har merparten av sin omsättning
härrörande från deras verksamhet på Internet.
5 The Economist (1999-01-31)
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enligt The Economist är omöjligt. Om nu detta är omöjligt, hur kan det då
komma sig att ett företag med relativt marginell underliggande substans får
detta värde?

Tidskriften Forbes, som årligen ger ut en lista över de 200 bästa
småföretagen, förklarar anledningen till varför inget av dessa företag är
internetrelaterade med att värderingen på dessa enbart är baserad på
förhoppningar. Det finns enligt Forbes inget internetrelaterat företag som
har tillräcklig substans för att ”platsa” på denna lista.6

John Borland citerar, i ett nyhetsbrev på teknologiinriktade nyhetstjänsten
TechWeb, Salmon Brothers7 analytiker Mark Usem som bl.a. anser att
handeln med internetaktier fortfarande bara är en mer avancerad form av
venture capital8. Borland fortsätter med att konstatera att internetrelaterade
aktier allt som oftast inte har några vinster och att ingen riktigt vet hur
internetrelaterat företagande kommer att se ut om fem år och därmed inte
heller hur dessa företag ska värderas.9

De flesta debattörerna är överens om de stora svårigheterna i att värdera
denna typ av företag. Däremot råder stor oenighet kring hur dessa
värderingsproblem bör lösas.

Borland10 menar att investerare ska koncentrera sig på de tillfälliga mått på
framgång som kan tydas, som t.ex. antal prenumeranter,
omsättningstillväxt eller förmågan att attrahera annonsörer. Detta är ett
något annorlunda synsätt jämfört med den traditionella aktievärderingen
som bygger på förväntade vinster.

Roger Taylor menar att omsättningstillväxten står för en mycket stor del av
värderingen av internetrelaterade aktier.11 Detta håller Amin med om.12 De
tillägger att t.ex. P/S-tal (Price/Sales-ratio)13 är ett bra mått för att värdera
internetrelaterade företag. Amin menar vidare att företagets ledning är av
större betydelse för dessa aktiers kursutveckling än företagets verksamhet.
                                                          
6 McHugh J. (november 1998)
7 Numer Salomon Smith Barney, www.salomonsmithbarney.com
8 Se Appendix C, Ordlista
9 Borland, J. (1997-12-07)
10 ibid
11 Taylor, R. (1999-01-28)
12 Amin C. (1998-11-20)
13 Se kapitel 3, P/S-talet
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De motiverar detta med att utan en kompetent ledning så kan idén vara hur
bärkraftig som helst utan att detta leder till framgång.14

Storleken på företaget och hur tidigt ute de var med sin idé är andra
variabler som Amin anser vara mycket viktiga. De tycker m.a.o. att ”first
mover advantage” är just den fördel som begreppet implicerar och något
som i högsta grad bör beaktas vid en värdering.15

Affärsvärlden anser att varumärket är mycket viktigt för ett företags
position på Internet och instämmer i stort med Amins inställning till ”first
mover advantage”. De anger svenska Torget16 och Passagen17 som exempel
på detta och menar att det skulle bli mycket svårt och dyrt för ett nytt
företag att verkligen kunna konkurrera med dessa tjänster. I sin värdering
av dessa båda tjänster inriktar sig Affärsvärlden på antalet registrerade
användare som tjänsterna har och hur en användare värderas i amerikanska
liknande företag. Hänsyn tas dock till att de amerikanska företagen når hela
världsmarknaden medan svenska Passagen och Torget bara kan väntas vara
riktigt framgångsrika på den svenska marknaden.18

Trots debatten kring hur internetrelaterade aktier bör värderas är alla
överens om att vinstbaserade värderingsmodeller är mycket svåra att
använda, eftersom företagen idag inte gör någon vinst och inte heller har
någon längre historia. Detta gör det mycket svårt att göra prognoser för
framtiden.

En fråga som går att ställa är om aktörerna på aktiemarknaden blivit så
tagna av tillväxt att de är villiga att betala hur mycket som helst bara för att
äga aktier i dessa företag.

Detta skedde enligt Peter Bernstein i USA under slutet av 60-talet och i
början av 70-talet när de professionella investerarna blev tagna av de så
kallade "Nifty Fifty"-aktierna19. Investerarna definierade risken i dessa

                                                          
14 Amin C. (1998-11-20)
15 ibid
16 http://www.torget.se/
17 http:// www.passagen.se/
18 Affärsvärlden (Nr 3, 1999-02-03): Statliga lyckokast, s.26-27
19 T.ex. Xerox, Coca-Cola, IBM och Polaroid

http://www.torget.se/
http://www.passagen.se/
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tillväxtaktier, inte som risken att betala för mycket, utan som risken att inte
äga aktierna.20

Kan det vara så att placerarna i sina strategier ser risken att missa
avkastningsmöjligheterna i dessa aktier som så stor att de inte kan stå
utanför internetmarknaden? En tanke är att investerarna har diversifierat sin
aktieportfölj på ett sådant sätt att en viss del av kapitalet är investerat i
förhoppningsföretag, medan resterande kapital är placerat i andra typer av
företag. Detta skulle göra att det totala portföljvärdet inte skulle påverkas
speciellt mycket om aktierna inte uppfyller de höga förväntningarna.

Det finns även andra typer av företag som har många likheter med
internetrelaterade företag (t.ex. forskningsintensiva företag) och därför
delar dessa värderingsproblem. Vad dessa företag har gemensamt är att de
inte genererar några vinster (de kanske inte ens har någon omsättning), att
deras historia ofta är kort och att deras produktlinje sällan består av mer än
en eller ett fåtal produkter.  Vidare kännetecknas deras bransch av en
mycket oviss framtid där det många gånger är svårt att hitta relevanta
jämförelseobjekt som underlag vid relativvärdering21. Dessa företag
definierar vi som förhoppningsföretag.

1.2 Problemdiskussion

Ett grundläggande mål för aktiemarknadens aktörer är att köpa
undervärderade aktier och att sälja övervärderade aktier, detta för att erhålla
en så hög avkastning som möjligt på investeringen. Ett vanligt angreppssätt
till detta är att försöka räkna fram ett rimligt värde på tillgången och sen
jämföra det värdet med marknadspriset på tillgången.22

Beräkningen sker, enligt traditionell aktievärdering23, genom att framtida
förväntade utdelningar, vinster eller kassaflöden prognostiseras och
diskonteras tillbaka med marknadens avkastningskrav24, vilket ger ett värde
på tillgången.

                                                          
20 Bernstein, P. L. (1996).
21 Se kapitel 3, Relativvärdering
22 Blake, D. (1992)
23 Se Appendix A, Centrala begrepp – Traditionell aktievärdering
24 Se kapitel 3, Capital Asset Pricing Model
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Detta generella påstående gäller oberoende av vilken typ av företag vi
försöker värdera. Problematiken uppstår då det i olika företag är olika svårt
att skatta de ingående variablerna.25

Vid värderingen av förhoppningsföretag uppstår flera problem som den
traditionella värderingsmodellen inte klarar av att hantera.

Då förhoppningsföretagen inte har redovisat någon vinst är det svårt att
prognostisera framtida utdelningar, detta då det inte finns någon
utdelningshistorik att jämföra med. Därmed är det mycket svårt att beräkna
nuvärdet på framtida vinster eller utdelningar. I och med det negativa
resultatet blir det också svårt att beräkna vinstens förväntade tillväxttakt
och sedan tillämpa den på nuvarande resultat för att bedöma framtida
vinster. Detta skulle bara göra kvoten än mer negativ och blir därför ett
meningslöst angreppsätt.

Om vi dock anser oss kunna prognostisera vinstutvecklingen eller
utdelningen så tillkommer problemet med att diskontera dessa värden till
nuvärde. För att göra detta måste vi kunna fastställa ett lämpligt
avkastningskrav. En traditionell modell för att beräkna en tillgångs
avkastningskrav är CAPM26 (Capital Asset Pricing model).27 Den i CAPM
ingående variabeln och riskparametern Beta28 beräknas genom en
regressionsanalys av historiska aktiekurser mot ett aktieindex. En
tidsperiod som verkar vanlig vid beräkningen av Beta ligger på fem år29,
även om t.ex. nyhetsbyrån Bloomberg använder sig av två år30, Yahoo!
använder tre år31 och Veckans Affärer använder fyra år32. Eftersom
förhoppningsföretagen inte har någon längre historia skulle Betamåttet för
denna typ av företag inte vara pålitligt och därför mindre relevant.

Som diskuterats ovan är de traditionella vinstvärderingsmodellerna väldigt
svåra och ofta även omöjliga att tillämpa för att värdera
förhoppningsföretagen. En modell som dock överlag tillämpas på världens
                                                          
25 Damodaran, A. (december 1998): The Dark Side of Valuation
26 Se kapitel 3, Capital Asset Pricing Model
27 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996)
28 Se kapitel 3, Diversifierbar och icke diversifierbar risk
29 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996) och investmentbanken Merrill Lynch är två
exempel
30 Damodaran, A. (1999-02-26): Estemating risk parameters
31 http://biz.yahoo.com/f/g/bfglosb.html#beta
32 Veckans Affärer (1999-03-08)

http://biz.yahoo.com/f/g/bfglosb.html#beta
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aktiemarknader är kassaflödesvärderingsmodellen.33 Med denna modell är
det teoretiskt möjligt att i alla fall räkna fram ett värde på
förhoppningsföretagen. Som vi kommer se senare i uppsatsen så
uppkommer dock ofta stora differenser i det värde kassaflödesvärderingen
ger och det pris som aktiemarknaden sätter.34 Frågan blir därför hur
investeraren motiverar denna differens och således implicit kursen.

1.2.1 Problemformulering

Med anledning av problematiken kring värdering av förhoppningsföretag
ställer vi oss frågan hur marknadsaktörerna faktiskt går tillväga vid
värderingen. Vilken värderingsmodell är i realiteten mest använd av
marknadens aktörer för att räkna fram en motiverad kurs?

Är det så att investerare i brist på relevant information om de ingående
variablerna i en värderingsmodell (t.ex. avsaknad av vinst, historia och
jämförelseobjekt) lägger större vikt vid andra mekanismer och använder
dessa som viktiga proxyvariabler i värderingen? Dessa skulle t.ex. kunna
vara ledningen och dess förmåga, produkten och dess potential,
omsättningstillväxt, kundtillströmning, etc. Vilka är i så fall dessa
mekanismer?

Vi ställer oss även frågan vilken roll andra mekanismer, än de ovan
nämnda, som t.ex. portföljteorin får i detta sammanhang? Är det så att den
höga företagsspecifika risken35 i dessa tillgångar är av mindre betydelse vid
valet av investeringar?

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att identifiera de mekanismer som i huvudsak
påverkar svenska professionella  aktörers värdering av
förhoppningsföretag, samt förklara på vilket sätt dessa mekanismer
påverkar aktörernas värdering.

                                                          
33 Affärsvärlden (1999-03-31), Dags att värdera om börsen, s. 30-34
34 Damodaran, A. (december 1998): The Dark Side of Valuation
35 Se kapitel 3, Diversifierbar och icke diversifierbar risk
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1.4 Avgränsningar

Den teoretiska avgränsningen består i att studera de mekanismer som i
huvudsak påverkar marknadsaktörernas värdering och val av investeringar i
förhoppningsföretag. Med en mekanism menar vi allt som kan påverka en
aktörs värdering och val av aktie. Vi kommer dock inte att studera hur
dessa mekanismer viktas i förhållande till varandra av aktörerna, och inte
heller om det är möjligt att sätta specifika värden på dessa mekanismer och
hur denna värdering i så fall skulle gå till.

Med professionella svenska aktörer menar vi de personer som dagligen i
sitt arbete värderar företag med frågeställningen om det aktuella företaget
är en investering som kan ge tillfredställande avkastning. Till stor del är
företagen som de värderar noterade på någon marknadsplats, men kan även
utgöra företag som skall noteras eller har för avsikt att inom rimlig tid
noteras på en marknadsplats. Marknaden består naturligtvis inte bara av
denna typ av aktörer utan även privatpersoner, utländska investerare, etc.,
vilka vi inte har för avsikt att studera.

1.5 Disposition

Vi har i detta kapitel introducerat dig i problematiken kring värdering av
förhoppningsföretag. I nästa kapitel redogör vi för hur vi har genomfört
undersökningen, för att söka klarhet i denna problematik. Detta kapitel
åtföljs av en diskussion om vad som kan tänkas påverka värdering av
förhoppningsföretag. I kapitel fyra redovisas hur undersökningens
respondenter ser på värderingen av denna typ av företag. Kapitel fem ägnas
sedan åt att analysera vilka mekanismer som påverkar aktörernas värdering
och varför dessa påverkade värderingen. Uppsatsen avslutas med en
förklaring av hur vi anser att de påverkande mekanismerna interagerar och
på detta sätt bildar en modell för hur svenska professionella aktörer
värderar förhoppningsföretag.





2 Undersökningen

I detta kapitel redogör vi för hur undersökningen har genomförts. Vi
börjar med att redovisa de grundantaganden vi gjort kring områden som
rör uppsatsens undersökningsmiljö. Vidare redovisas den metod som
använts vid genomförandet av studien samt vilka för- och nackdelar den
valda metoden kan föra med sig.

2.1 Grundantaganden

De grundläggande antagandena som vi baserar denna uppsats på bottnar i
att individer strävar mot en högre indifferenskurva36, vilket innebär en
strävan mot ökad välfärd.

Vi anser inte att aktörerna på aktiemarknaden i alla situationer handlar
fullständigt rationellt, vilket diskussionen genom uppsatsen kommer att
visa. Detta skulle innebära att människan i alla situationer kan överskåda
alla möjliga alternativ och alla möjliga utfall för att sedan maximera och
optimera sina beslut.37 Vi anser istället att marknadens aktörer satisfierar
och därmed nöjer sig med det bästa av de alternativ aktören relativt enkelt
kan överblicka/utvärdera och som uppfyller dennes krav38, utan att ha
utvärderat alla alternativ som verkligen finns.

Vi anser inte att marknadens pris på en aktie i alla situationer förklaras
genom de modeller som beskrivs i traditionell finansieringsteori. En
variabel som ofta ignoreras i detta sammanhang, och som vi anser vara
viktig vid förklaringen av aktieprissättning, är individen och dess beteende
i olika beslutssituationer.

Ett viktig grundantagande inom finansiell teori är även att
kapitalmarknaden är effektiv. För att läsaren ska få insikt i hur vi ser på

                                                          
36 Se någon grundläggande litteratur i nationalekonomi t.ex. Lipsey et.al. (1993)
37 Se kapitel 3, Teorin om förväntad nytta
38 Kraven kan t.ex. vara avkastning, risk, etc.
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aktiemarknaden har vi nedan valt att, lite kortfattat, presentera
kapitalmarknaden och dess effektivitet.

2.1.1 Kapitalmarknaden och dess effektivitet

Kapitalmarknadens huvudsakliga uppgift är att allokera äganderätterna för
ekonomins kapitalstock. Idealmarknaden är den där priserna tillhandahåller
korrekta signaler för resursallokeringen och därmed möjliggör för
investerarna att välja bland tillgångarna under antagandet att priset vid
varje tidpunkt till fullo reflekterar all tillgänglig information. En marknad
som alltid till fullo återspeglar all tillgänglig information sägs vara
effektiv.39 Om det är gällande skulle det dock inte, vid köp eller försäljning
av en tillgång, vid gällande marknadspris, gå att generera ett positivt NPV
(Net Present Value).40

2.1.1.1 Tre former av effektivitet

Det finns dock tre allmänt accepterade former av marknadseffektivitet. Den
första, som är allmänt känd som svag form, innebär att priserna reflekterar
all historisk information om tillgången.41 Det har kring denna form gjorts
omfattande undersökningar som visar att marknaden åtminstone är effektiv
i svag form.42 Detta implicerar att ingen form av trendanalys kan hjälpa en
investerare att erhålla överavkastning43.

Den andra formen av effektivitet innebär att priset på tillgången reflekterar,
inte bara all historisk information, utan även all publicerad information.
Denna form är känd som halvstark form. Forskare har gjort
undersökningar44 kring denna form genom att titta på specifika företeelser
som uttalanden om vinst och/eller utdelningar, vinstprognoser,

                                                          
39 Fama, E. F. (1970)
40 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996)
41 ibid
42 Fama, E. F. (1970)
43 Se Appendix C, Ordlista
44 Se t.ex. Fama, E, F, Fisher, L, Jensen, M, Roll, R., The Adjustment of Stockprices to
New Information, International Economic Review, X (February, 1969), 1-21 eller Ball,
R, & Brown, P. An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of
accounting research, 6:159-178
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sammanslagningar etc. I dessa undersökningar visade det sig att denna
information snabbt och korrekt reflekterades i aktiepriserna.45

Den sista formen av marknadseffektivitet, stark form, innebär att
aktiepriserna omfattar inte bara all publicerad information, utan även all
information som det överhuvudtaget är möjligt att få om företaget. Detta
innebär att även opublicerad information redan är reflekterad i aktiepriset. I
enlighet med denna form av effektivitet skulle inte ens insiderinformation
hjälpa en investerare att göra övervinster.46 Denna form av
marknadseffektivitet måste dock ses som överdriven, då undersökningar47

visat att vissa individer har monopolistisk tillgång till information och kan
generera överavkastning genom att handla på denna information. Denna
form är heller inte önskvärd eftersom det är olagligt att handla på
insiderinformation. Vårt antagande är därför att aktiemarknaden är effektiv
i halvstark form.

2.2 Genomförande

Eftersom det inte fanns någon tillfredsställande sekundärdata att tillgå,
inom vårt problemområde, blev vi tvungna att själva samla in ny empiri.
Detta gjordes genom att vi intervjuade banker, fondkommissionärer,
fondförvaltare och venture capital-bolag för att med dessa som källor
generera vår empiri.

Den urvalsmetod vi valde att använda vid empirianskaffningen var ett
bedömningsurval48. Detta innebär att vi ställde upp vissa kriterier som
intervjupersonerna skulle uppfylla för att vara intressanta för
undersökningen. Kriterierna var att de dagligen, i sitt yrke som
fondförvaltare eller aktieanalytiker, skulle komma i kontakt med
problematiken kring värdering av förhoppningsföretag. Dessa kriterier
valdes då vi ansåg det viktigt att intervjupersonerna skulle ha så stor
erfarenhet av värdering av förhoppningsföretag som möjligt. De slutgiltiga

                                                          
45 Fama, E. F. (1970)
46 ibid
47 Se t.ex. Niederhoffer, V & Osborne, M., Market Making and Reversal on the Stock
Exchange, Journal of the American Statistical Association, 61 (December, 1966), 897-
916
48 Se t.ex. Lekvall, P. & C. Wahlbin (1993)
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respondenterna kom att omfatta fem professionella svenska aktörer på
aktiemarknaden.

Vi valde, för att få en så bred bild som möjligt av de professionella svenska
aktörernas uppfattning, att intervjua personer ifrån flera olika
yrkeskategorier, vilka kan tänkas bemöta problematiken ur olika
perspektiv. Av de fem intervjuade är två personer fondförvaltare, två
personer aktieanalytiker som till största delen analyserar marknadsnoterade
företag och en analytiker som till största delen analyserar icke
marknadsnoterade företag.

Intervjumetoden vi valde att använda oss av vid undersökningen var
personliga intervjuer. Denna insamlingsmetod valdes då vi ansåg det
väldigt viktigt att kunna föra en ordentlig dialog med intervjupersonerna.
Detta gav också en större möjlighet att ställa relevanta följdfrågor, vilket
brukar anses svårare i telefonintervjuer och mycket svårt med enkäter som
insamlingsmetod.49 Som underlag till intervjuerna har vi använt oss av en
frågeguide50. Denna har fungerat som stöd vid intervjuerna, för att vi inte
skulle glömma bort att ventilera någon aspekt. Vi anpassade dock
frågeställningarna efter den situation som intervjupersonen befann sig i,
baserat på personens position, arbetsuppgifter och värderingsobjekt.
Frågeguiden är naturligtvis färgad av den förförståelse och den referensram
som vi hade vid denna fas i undersökningen. Den slutgiltiga referensramen
har dock tillkommit genom en iterativ process. Som ett resultat av de svar
vi fått vid intervjuerna har vi varit tvungna att förändra referensramen för
att kunna analysera svaren, på ett tillfredsställande sätt, och därmed
uppfylla vårt syfte. Den slutliga referensramen återfinns i kapitel tre.

Tyvärr kunde inte intervjun med Fondförvaltare X genomföras personligen,
utan fick istället bli en telefonintervju, p.g.a. dennes pressande tidsschema.
Vi anser dock att denna intervju är minst lika tillförlitlig som de övriga, då
denne respondent inbjöd till diskussion, tog sig tid att tänka igenom sina
svar, gav stor möjlighet till följdfrågor, visade stor entusiasm för vårt
problemområde och inte stressade på intervjun. Fondförvaltare X avgav
också, som kan utläsas av kapitel fyra, minst lika utförliga svar som de
övriga respondenterna.

                                                          
49 Lekvall, P. & C. Wahlbin (1993)
50 Se Appendix B, Frågeguide
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Av anonymitetsskäl har vi valt att inte skriva ut namnen på vare sig
intervjupersonerna eller de organisationer dessa representerar. Genom att
erbjuda respondenterna anonymitet anser vi oss ha fått en bättre relation,
erhållit respondentens förtroende under intervjun och därmed en ärligare
dialog.51 Samtliga intervjuer spelades in på band för att sedan skrivas ut
och skickas till intervjupersonerna för validering. När samtliga intervjuer
var validerade av respektive intervjuperson sammanställdes dessa i kapitel
fyra. I kapitlet har vi haft ambitionen att gruppera empirin efter de
huvudämnen som behandlats under intervjuerna, dels för att underlätta för
vår egen analys samt ge läsaren möjlighet att bilda sig en egen uppfattning
om resultatet och därmed göra sin egen analys. Vi har valt att citera
respondenterna utan att rätta till språkfel, slang eller svengelska, för att
lämna empirin så ograverad som möjligt. Även detta gjordes för att
underlätta en fristående analys samt att minimera risken för att våra
tolkningar skulle påverka empirin.

2.3 Metodkritik

Vi skulle i vår undersökning ha kunnat intervjua fler personer. Vi tror dock
inte att någon ytterligare förståelse för problematiken hade kunnat skapas
med ytterligare intervjuer och därmed uppvägt den arbetsinsats som dessa
skulle ha krävt. Målet med undersökningen var heller inte att ge en
komplett kartläggning av populationen. Vi ansåg därför att fem personer
var ett tillräckligt antal för att få en god uppfattning om hur svenska
professionella aktörer värderar förhoppningsföretag.

Vi är medvetna om att en enkätundersökning skulle gjort det möjligt att
göra en bredare undersökning och på så sätt eventuellt få en mer
representativ bild av den svenska marknaden. Vi anser dock att detta skulle
skett på bekostnad av djupet i undersökningen, vilken vi såg som mycket
viktig för att uppfylla syftet. Med en enkätundersökning skulle möjligheten
att ställa följdfrågor samt vår tolkning av respondentens sätt att uttrycka sig
försvinna och därmed ta bort möjligheten till en djupare analys. Eftersom
vi inte kunnat finna någon lämplig explorativ undersökning av de svenska
aktörerna att ha som stöd till enkätfrågor hade träffsäkerheten i dessa frågor
med största sannolikhet blivit lidande. Vi tror inte heller att en enkät hade
kunnat bidra till någon ytterligare förståelse till vårt problemområde,

                                                          
51 Lekvall, P. & C. Wahlbin (1993)
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speciellt som en fullständig kartläggning inte har varit ett mål för
uppsatsen.

Eftersom urvalet skedde genom ett bedömningsurval kan vi inte vara säkra
på att de personerna vi faktiskt intervjuade var de bästa tänkbara. Vi anser
dock att vi, innan det slutgiltiga valet gjordes, noga undersökte och
kontrollerade att intervjupersonerna uppfyllde våra ovan nämnda kriterier.



3 Påverkande mekanismer

I detta kapitel presenterar vi först de metoder som i traditionell
finansieringsteori kan anses vara mest lämpliga vid värdering av
förhoppningsföretag. Vi kommer också att visa på en del av de brister
metoderna för med sig, samt hur dessa brister påverkar värderingen. En
viktig beståndsdel som ofta ges ett begränsat utrymme inom de
ovanstående avsnitten är människan. Denne ses här som en rationell,
nyttomaximerande varelse som i alla lägen optimerar sina beslut, något
som inte alltid stämmer överens med verkligheten. För att kunna förklara
marknadsaktörernas värdering av förhoppningsföretag anser vi det därför
nödvändigt att även ge en bild av människan och dennes beteende i
situationer som kännetecknas av osäkerhet och risk. Som avslutning på
detta kapitel har vi, för att ändå ge en möjlighet till att hitta en
fundamental grund att basera värderingen på, valt att komplettera
värdedrivarna52, i en företagsvärdering, med proxyvariablerna,
företagsledning och varumärke.

Figur 1: Referensramsdisposition

3.1 Kvantitativa värderingsmetoder

Vanligt förekommande i litteratur om aktie- och företagsvärdering är i
huvudsak två typer av värderingsmetoder, de som bygger på diskontering
av framtida kassaflöden och de som studerar företagens nyckeltal i relation
till andra företags dito - relativvärdering. I detta avsnitt kommer vi att
diskutera den första metoden, medan relativvärderingen diskuteras senare i
detta kapitel.

                                                          
52 Se kapitel 3, Kassaflödesmodeller

Proxyvariabler
•  Ledningens betydelse
•  Varumärken

Individen och marknaden
•  Aktörens beteende under

osäkerhet och risk
•  Marknadspsykologi

Kvantitativa metoder
•  Kassaflödesmodeller
•  Risk
•  Relativvärdering
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Den första typen av värderingsmetoder kan delas upp i de som baseras på
vinst och de som baseras på kassaflöde. Båda dessa metoder utgår i sina
grundformer ifrån de två grundläggande principerna att en krona idag är
värd mer än en krona imorgon samt att en säker krona är mer värd än en
osäker krona.53 Detta gör att de också har gemensamt att de bottnar i någon
form av nuvärdesberäkning av ingående komponenter. Det som i stort
skiljer grupperna åt är just de ingående komponenterna. I
problemdiskussionen diskuterades vinstvärderingsmodellerna, vilka visade
sig vara svåra att applicera på förhoppningsföretag. Nedan beskrivs
kategorin kassaflödesmodeller, som i alla fall inte omedelbart går att
avfärda som användbara för att värdera förhoppningsföretag.

3.1.1 Kassaflödesmodeller

De typer av värderingsmodeller som, bland analytiker, under senare år
blivit alltmer utbredda är olika former av kassaflödesmodeller.54

Modellernas fördel är att de inte är känsliga för redovisningstekniska
skillnader mellan företag och perioder, vilket ofta är fallet med
vinstvärderingsmodellerna. Kassflödesmodellerna utgår från explicita
resultat- och balansräkningsposter, istället för aggregaten vinst eller
utdelning, vilket är fallet i de förra.

I princip går alla dessa modeller ut på att företagets fria kassaflöde55

nuvärdesberäknas vilket bildar underlag för företagsvärderingen. I sin
enklaste form beräknas företagets förväntade fria kassaflöde för
prognosperioden och diskonteras sedan med marknadens avkastningskrav.
För att göra en mer rättvisande värdering bör dock en mer detaljerad bild av
företaget analyseras och värderas. Det finns i princip två huvudtyper av
modeller, ”The Entity DCF Model” och ”The Economic Profit Model” av
vilka den första är den mest användbara på förhoppningsföretag, varför vi
har valt att endast presentera denna.56

                                                          
53 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996)
54 Affärsvärlden (1999-03-31): Dags att omvärdera börsen, s. 30-34
55 Se Appendix A, Centrala begrepp – Fritt kassaflöde
56 För vidare läsning se Copeland, T. et al (1995)
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3.1.1.1 The Entity DCF Model

”The Entity DCF Model” använder en ”bottom-up” ansats och innebär
kortfattat att, kassaflödet för företagets olika delar värderas var för sig för
att sedan slås ihop och ge hela företagets fria kassaflöde. Detta diskonteras
sedan med WACC57 (Weighted Average Cost of Capital), vilket ger
modellens värde på företaget.

Modellen använder sig även av en tvåstegsvärdering i tiden, där det fria
kassaflödet först prognosticeras för de närmast följande åren. Därefter
prognostiseras det genomsnittliga förväntade kassaflödet för den
efterföljande perioden till oändligheten, med lämplig periodicitet. Den
andra periodens värde diskonteras med en separat beräknad WACC och
läggs samman med den föregående periodens värde. Dessa två värden utgör
tillsammans värdet på företaget. Här skulle värderingen kunna ses som
komplett, men vad som påverkar värdet har fortfarande inte identifierats.
Dessa parametrar brukar kallas värdedrivare.

Det finns, enligt Copeland, två huvudtyper av värdedrivare: tillväxttakten i
företagets intäkter, vinst och kapital samt avkastningen på företagets
investerade kapital (ROIC58).59 Det är ingen revolutionerande insikt, utan
förefaller relativt självklart, att ett företag som tjänar mer per satsad krona
är värt mer än ett företag som tjänar mindre per satsad krona, allt annat
lika. På samma sätt är ett företag som växer snabbare värt mer än ett
företag som växer långsammare, allt annat lika.60 Detta resulterar i att ett
företag med högre ROIC, relativt ett annat, men med samma initiala
NOPLAT (Net Operating Profit Less Adjusted Tax)61 får ett högre fritt
kassaflöde, vilket således ger en högre värdering. Så länge som ett företags
ROIC är större än det WACC som används i beräkningen kommer en högre
tillväxt också att ge ett högre värde.62

                                                          
57 Se Appendix A, Centrala begrepp - Weighted Average Cost of Capital
58 Se Appendix A, Centrala begrepp – Return On Invested Capital
59 Copeland, T., et al (1995) s. 142
60 Copeland, T., et al (1995) s. 144
61 Se Appendix A, Centrala begrepp – Fritt kassaflöde
62 Copeland, T., et al (1995) s. 143
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För att öka värdet måste företaget således antingen öka vinsten från
befintligt kapital, höja avkastningen på nytt kapital, öka tillväxttakten eller
sänka kapitalkostnaden.63

Eftersom förhoppningsföretagen ofta saknar vinster och ibland även
omsättning blir det svårt att beräkna kassaflöden som ger positiva värden
inom en närliggande tidshorisont. Det är också svårt att beräkna WACC då
företaget inte har någon längre historia, vilket är en förutsättning för att
tillämpa CAPM, vilken Copeland64 anser vara den mest lämpliga modellen
för beräkning av marknadens avkastningskrav. Kassaflödesvärderingen
förlorar därmed en del tillförlitlighet då de positiva kassaflödena förväntas
komma långt fram i tiden, vilket gör de väldigt känsliga för bristande
prognoser och bristande avkastningskrav etc.

Damodaran visar på detta när han, med hjälp av kassaflödesmodellen,
värderar Internetbokhandeln Amazon.com. Han visar i sin värdering att
även väldigt små förändringar i inputvariablerna ger väldigt stora
förändringar i det framräknade aktiepriset. Genom att exempelvis höja den
sammanlagda tillväxttakten (compounded growth rate)  från 42 till 50
procent går det att motivera en ökad kurs från 150 till cirka 270 USD. 65

Vad som enligt Damodaran dock ska göras är att basera värderingen på
förväntade värden och inte på bästa tänkbara utfall. Genom att applicera
önskevärden i modellen visar Damodaran på att det går att få fram vilka
värden som helst. Det värde Damodaran räknade fram och sa sig kunna
motivera, m.h.a. kassaflödesmodellen, var en kurs på cirka 117 USD, vilket
kan ställas mot den kurs som marknaden, vid detta tillfälle, hade satt till
300 USD (december 1998).66

Damodarans resonemang visar dels på kassaflödesmodellens stora problem
när den tillämpas på förhoppningsföretagen och dels att marknaden, i sin
värdering, ser till något annat än bara ett företags framtida kassaflöden.

Känsligheten som kassaflödesmodellen skapar i värderingen gör att det
uppstår en uppenbar risk för felaktigt användande av denna. Copeland
menar, i en intervju i Finanstidningen, att kassaflödesmodellen inte duger

                                                          
63 Copeland, T., et al (1995) s. 147
64 Copeland, T., et al (1995) s. 265
65 Damodaran, A. (december 1998): The Dark Side of Valuation
66 ibid
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vid värdering av nya internetrelaterade förhoppningsföretag, utan
förespråkar istället en optionsbaserad värderingsmodell för att beräkna
fundamentalt värde i dessa företag, vilken han dock ännu inte har
utvecklat.67 Värdet kan, enligt Copeland, vid tillämpning av dessa båda
modeller skilja så mycket som 100 till 150 procent.68 Detta leder till att
analytiker som använder sig av kassaflödesmodeller, för att värdera denna
typ av företag, har svårt att förstå marknadens värdering av företag som
t.ex. Amazon.com. 69 Vi ställer oss dock lite frågande till användandet av
optionsbaserad värderingsmodell som grund för fundamental värdering,
men det ska bli intressant att följa utvecklingen i Copelands arbete.

En variabel som, vid tillämpning av kassaflödesmodellen, också kan skapa
mycket stora skillnader i resultatet är avkastningskravet. Avkastningskravet
kan i huvudsak sägas bero på den risk en placering i företaget anses
innebära. Närmast ska vi därför redogöra för riskkomponenten och dess
inverkan på värderingen.

3.2 Risk

De flesta tillgångar som går att investera i, såväl finansiella som reala,
innehåller någon form av risk. Ordet risk kommer ursprungligen från
italienskans riscare, vilket betyder ”att våga”. Enligt denna betydelse är risk
ett val snarare än ett öde.70

Inom den ekonomiska teorin är definitionen av risk kopplad till
sannolikheten för en tillgångs möjliga avkastningar.71 Enligt Knight
föreligger begreppet risk om det går att uttrycka i numeriska sannolikheter,
om inte så anses det istället handla om osäkerhet. Således finns det en
fundamental skillnad mellan begreppen risk och osäkerhet.72

                                                          
67 Copeland, T., ur Finanstidningen (1999-05-03)
68 ibid
69 ibid
70 Bernstein, P. L. (1996)
71 Kaen, F. R. (1995)
72 Knight, F, H. (1964): Risk, Uncertainty and Profit, Century press. Originaltryck 1921,
ur Bernstein, P. L. (1996)
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Enligt Imhoff och Lobo är det mest adekvata måttet på risk spridningen
mellan finansanalytikers vinstprognoser.73 Ju större spridningen är desto
större är osäkerheten i vinstprognoserna och följaktligen ökar också
risken.74 Detta mått tar också hänsyn till framtida förväntningar, vilket Beta
inte gör.75 Som vi kunde se i första kapitlet så finns en stor oenighet om hur
förhoppningsföretag bör värderas. Detta gör, med Imhoff och Lobos,
resonemang, att de implicit säger att risken i denna typ av företag är stor.

Inom finansiell teori definieras dock risk som spridningen76 i faktisk
avkastning kring förväntad avkastning, till skillnad från Imhoff och Lobos
resonemang, där en större spridning på en enskild tillgång speglar en högre
risk. En investering är därför riskfri när verklig avkastning alltid är lika
med förväntad avkastning.77

Ett sätt för en investerare att minimera sin risk är att sprida sina
investeringar över olika branscher och geografiska områden, vilket är
grunden för portföljteorin.

3.2.1 Portföljteori

Portföljteorin utvecklades på 1950-talet av Harry Markowitz78. Markowitz
visade att portföljer med volatila79 tillgångar kan sättas ihop på ett sådant
sätt att portföljen i sig blir mindre volatil än de enskilda tillgångarna i den.
Enligt teorin kan placeraren kombinera tillgångarna i portföljen på ett
sådant sätt att en effektiv portfölj80 erhålles, d.v.s. en portfölj som ger
högsta möjliga avkastning givet den risk som önskas, alternativt lägsta
möjliga risk givet den avkastning som önskas.81 Teorin bygger på
antagandet att investerare är riskaverta och söker hög avkastning och ett
säkert resultat.82

                                                          
73 Imhoff, E. A., Jr. & G. J. Lobo (1984)
74 ibid
75 Imhoff, E. A., Jr. & G. J. Lobo (1984)
76 Spridningen är även kallad varians eller standardavvikelse och är ett statistiskt mått
för hur mycket avkastningen avviker från genomsnittet.
77 Malkeil, B. G. (1996)
78 Markowitz, H. M. (1959)
79 Se Appendix C, Ordlista
80 Se Appendix A, Centrala begrepp – Effektiva portföljen
81 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996)
82 Malkeil, B. G. (1996)
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Grunden för, och det som bygger upp, portföljteorin är kovariansen, d.v.s. i
vilken grad portföljens tillgångars rörelser är korrelerade.83 En effektiv
diversifiering kräver därmed att de tillgångar som omfattas av portföljen
inte är beroende av samma ekonomiska variabler (konsumtion,
investeringar, husbyggnationer, etc.). En kompetent investerare
diversifierar därför inte sin portfölj efter företagsnamn eller branscher, utan
efter de variabler som påverkar rörelsen av olika tillgångar. Genom att även
diversifiera sig internationellt kan risknivån sänkas ännu mer. Det finns
dock två typer av risker i ett företag, den företagsspecifika och den icke
företagsspecifika, av vilka endast den första går att diversifiera bort.84

3.2.1.1 Diversifierbar och icke diversifierbar risk

Resonemanget ovan ligger till grund för en uppdelning av en tillgångs, eller
portföljs, totala risk i två komponenter, dels den företagsspecifika eller s.k.
osystematiska riskkomponenten som enbart är relaterad till en enskild
tillgång. Den systematiska risken eller marknadsrisken är den andra
komponenten. Denna kan inte diversifieras bort då den är relaterad till och
påverkar en stor samling tillgångar, eller alla tillgångar, d.v.s.
marknadsportföljen.85 Måttet på denna icke diversifierbara risk kallas Beta
och visar hur känslig en enskild tillgång, eller portfölj, är för generella
marknadsrörelser.

En riskavert86 investerare skulle aldrig ta på sig mer risk utan att bli
kompenserad för detta i form av ökad förväntad avkastning.87 Dock är inte
all risk, för en individuell tillgång, relevant vid avgörandet av premien för
risk. Eftersom det genom diversifiering är möjligt att ta bort den
osystematiska risken blir en investerare inte kompenserad för denna. Detta
innebär att det, av den totala risken, endast är marknadsrisken som en
investerare får ersättning för, då den omöjligen kan diversifieras bort.

Marknadsrisken i en tillgång blir därför avgörande för den avkastning som
marknaden kräver, vilket i sin tur påverkar värdet på tillgången. Nedan
kommer vi därför att visa på sambandet mellan risk och avkastning.

                                                          
83 Markowitz, H. M. (1959)
84 Malkeil, B. G. (1996)
85 Damodaran, A. (1999-02-26): Estimating Risk Parameters
86 Se kapitel 3, Investerare och dess riskpreferenser
87 Brealey, R. A. & S. C. Myers (1996)
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3.2.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

För att beräkna marknadens avkastningskrav rekommenderar Copeland,
som tidigare påpekats, CAPM. Modellen för med sig vissa problem men
anses vara teoretiskt korrekt. Den riskjusterar och tar hänsyn till förväntad
inflation.88 Andra modeller (t.ex. dividend yield model, earnings to price
ratio model, Gordon growth model)89  för att beräkna avkastningskravet ger
betydligt mer felvisande resultat.90 Den kanske kraftigaste kritiken till
CAPMs praktiska relevans är dess antaganden som innebär kraftiga
förenklingar av verkligheten, såsom att samma ränta gäller för in- och
utlåning, att investeraren inte betalar någon skatt och att det inte
förekommer några transaktionskostnader, vid köp eller försäljning av
tillgångar. Vidare inkluderar antagandena att investeraren kan låna och
placera obegränsade summor till den riskfria räntan samt att investerarnas
förväntningar på risk och avkastning är homogena.91

Med dessa antaganden implicerar CAPM att sambandet mellan risk och
avkastning är linjärt, d.v.s. med en effektiv marknadsportfölj på en
konkurrensutsatt marknad kommer den förväntade riskpremien att variera i
direkt proportion till Beta. Den förväntade avkastningen
(avkastningskravet, ri ) för en tillgång, eller portfölj, beräknas därför enligt:

( )fmifi rrrr −+= β

Formel 1: Capital Asset Pricing Model

rf anger här den riskfria räntan92 och motsvaras av avkastningen på en
riskfri investering. Då en helt riskfri investering är svårt att hitta brukar
t.ex. räntan på statsskuldväxlar användas. rm är den förväntade
avkastningen på marknadsportföljen och βi

 är betavärdet för en tillgång
eller portfölj.. Skillnaden mellan avkastningen på marknadsportföljen och
den riskfria räntan är marknadens riskpremie och därmed priset på risk.
Uppskattningen av Beta räknas fram genom att göra en regressionsanalys

                                                          
88 Copeland, T., et al (1995) s. 265
89 Se Appendix A, Centrala begrepp – Traditionell aktievärdering
90 Copeland, T., et al (1995) s. 265
91 Bodie, V., et al (1996)
92 Enligt Copeland et al (1995) är den riskfria räntan en tillgång (portfölj) som inte har
någon ”default risk” alls och är helt okorrelerad med allt annat i ekonomin.
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på avkastningen för en tillgång mot avkastningen på marknadsportföljen.
CAPM antar att marknadsportföljen har ett betavärde på ett.93

Det finns flera variabler som kan påverka det framräknade värdet. För att
CAPMs antaganden ska vara uppfyllda krävs att marknadsportföljen
inkluderar alla tillgångar existerande på marknaden. Detta är något som i
realiteten inte går att komma i närheten av, varför en approximation istället
måste göras. Ofta väljs då ett marknadsindex.94

Ett annat val som måste göras är vilken tidsperiod betavärdet ska beräknas
på. Som vi beskrev i det första kapitlet förekommer en mängd olika
tidsperioder vid beräkningen, där den kortaste använda var två år. Detta kan
leda till stora problem vid beräkningen av Beta för förhoppningsföretagen,
då deras historia på marknaden sällan sträcker sig över denna tidsperiod.95

För att mäta Beta måste också en periodicitet väljas, d.v.s. hur ofta de
historiska värdena mäts. Avkastningsvärdet kan mätas dagligen, veckovis,
månadsvis eller på årsbasis.96 Låg likviditet i en aktie kan därmed leda till
att det framräknade betavärdet blir snedvridet. Detta kan ytterligare bidra
till problematiken kring värdering av förhoppningsföretag.

De problem som vi beskrivit kring kassaflödesvärdering gör det svårt att
fullt ut motivera en värdering av förhoppningsföretagen enbart baserat på
denna modell. En alternativ metod kan istället vara att använda sig av
relativvärdering.

3.3 Relativvärdering

Relativvärdering sker genom att använda sig av nyckeltal ifrån olika
företag och relatera dessa till marknadens prissättning av företagets aktie.
De mått som visar relationen mellan det valda nyckeltalet och aktiens kurs
kan sedan användas för att jämföras med liknade företag. Denna jämförelse
kan ge en insikt i aktiemarknadens förväntningar på ett företag och därmed
utgöra ett instrument för investerarens eget investeringsbeslut. Metoden
skiljer sig därmed en hel del från den tidigare diskussionen i denna uppsats,
                                                          
93 Malkeil, B. G. (1996)
94 Damodaran, A. (1999-02-26): Estimating Risk Parameters
95 ibid
96 ibid
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som koncentrerat sig på företagets förmåga att generera positiva
kassaflöden, då relativvärdering oftast inte belyser företagets
intjäningsförmåga på samma sätt.

Ett av de mer kända måtten inom denna typ av värdering är P/e-talet
(Price/earning-ratio)97 och kan ses som ett uttryck för marknadens
tillväxtförväntningar.98 Detta är dock, som vi tidigare påpekat, svårt att
använda för förhoppningsföretag eftersom de inte genererar någon vinst.
Som vi har sett av inledningen diskuteras därför användandet av andra
typer av relativmått, t.ex. P/S-tal, marknadsvärde per användare, etc., d.v.s.
nyckeltal som inte fokuserar på vinsten utan på andra variabler, som går att
mäta i förhoppningsföretag.

3.3.1 P/S-talet

P/S-talet uttrycker relationen mellan en akties pris och dess försäljning,
d.v.s. försäljningsmultipel. Att detta mått kan användas för värdering av
förhoppningsföretag försvarar Malcom Fitch med att de flesta företagen i
ett inledningsskede i en expansiv bransch förlorar pengar och det som
därför är intressant är att studera företagets försäljningstillväxt.99 Vidare
menar Fitch att försäljningstillväxten skall relateras till
kundtillströmningen, t.ex. antalet besökare på en webbsida. När
försäljningstillväxten är lägre än kundtillströmningen så utvecklas företaget
fortfarande och därmed kan ett högt P/S-tal motiveras. När så tillväxten i
försäljningen har blivit högre än kundtillströmningen bör P/S-talet istället
relateras till mer mogna företag. 100

Ett problem med P/S-talet kan dock vara att företag i ett inledningsskede
kan uppvisa stora omsätningstal tillsammans med mycket hög
kundtillströmning utan att för den skull vara lönsamma, eller ens ha någon
utsikt att någonsin bli lönsamma. För att ställa resonemanget på sin spets
kan vi illustrera detta med ett exempel. Säg att ett företag skulle sälja
hundralappar för 90 SEK. Det finns nog få individer som inte skulle nappa
på detta erbjudande och köpa 100 SEK till priset 90 SEK. Följaktligen
skulle företagets omsättning slå alla rekord och kunderna skulle strömma

                                                          
97 Se Appendix A, Centrala begrepp – P/e-tal
98 Bodie, V., et al (1996)
99 Fitch, M. (1998)
100 ibid



Kapitel 3, Påverkande mekanismer

25

till i stor skara, men företaget är naturligtvis, efter en tid, beroende på hur
stor dess initiala kassa var, konkursmässigt. Med endast P/S-tal som
värderingsmått så missar marknadens aktörer naturligtvis detta obehagliga
faktum och kommer att handla upp kursen till oanade höjder.

Ett grundläggande problem, vid relativvärdering av förhoppningsföretag, är
också vilka företag eller branscher relativmåttet skall jämföras med. Denna
problematik diskuteras vidare i kapitel fyra och fem.

3.4 Aktörens beteende under osäkerhet och risk

I den tidigare delen av detta kapitel har diskussionen främst kretsat kring
mekanismer som den traditionella finansieringsteorin anser styra värdet på
en tillgång och hur risk påverkar en individs val av investeringar. En
mekanism som ofta ges ett begränsat utrymme inom dessa modeller är
människan. Människan ses i de klassiska modellerna som en rationell,
nyttomaximerande varelse som i alla lägen optimerar sina beslut. Något
som inte alltid stämmer överens med människans verkliga beteende. För att
kunna förklara marknadsaktörernas värdering av förhoppningsföretag anser
vi det därför nödvändigt att ge en bild av människan och dennes beteende i
situationer som kännetecknas av osäkerhet och risk.

De beteendeinriktade teorierna delas ofta in i två kategorier. Den första,
normativ teori, försöker förklara hur människor bör bete sig i givna
situationer, eller hur de skulle bete sig om de var fullkomligt rationella.
Den andra, deskriptiv teori, försöker förklara hur människor faktiskt beter
sig i givna situationer. Ett fundamentalt problem inom den normativa teorin
är dock vad som menas med ett rationellt beteende.101

3.4.1 Rationellt beteende

Det har länge inom den beteendeinriktade forskningen diskuterats vad som
menas med uttrycket rationellt beslutsfattande. 1738 skrev Daniel Bernoulli

                                                          
101 Rapoport, A. (1998)



Värdering av förhoppningsföretag

26

en uppsats med det centrala temat: "The value of an item must not be based
on its price, but rather on the utility that it yields."102

Vad Bernoulli menar med detta är att individer som står inför en
beslutssituation till sin hjälp har objektiva fakta som kommer ur
sannolikhetsberäkningar. Dessa fakta kan ge beslutstagaren information om
vilka förväntade värden103 de olika alternativen har och kommer därför inte
att påverka beslutsvalet beroende på vilken individ som ska ta beslutet. Vad
som ignoreras genom att bara se till fakta är hur individen som ska ta
beslutet ser på konsekvenserna av möjliga resultat. Pris och sannolikhet är
m.a.o. inte tillräckligt för att bestämma värdet på något, vilket också senare
diskussion kring marknadspsykologi kommer att visa. Vid ett beslut
kommer därför alltid beslutstagarens egna nyttopreferenser att spela en roll
för vilket alternativ som väljs. Enligt Bernoulli's synsätt antas individer
göra en subjektiv bedömning i beslutssituationer där den rationella
individen alltid försöker maximera sin egen förväntade nytta.104

En ekonomisk teori som de senaste decennierna dominerat forskningen
kring beslutsfattande under osäkerhet och risk är ”Expected Utility Theory”
(i det följande Teorin om förväntad nytta). Modellen som till stor del
bygger på Bernoulli's tankar kallas även rationalitetsmodellen och är vad vi
i våra grundantaganden menar med en rationell individ. Modellen
presenteras nedan.

3.4.1.1 Teorin om förväntad nytta

Teorin om förväntad nytta105 har, i den akademiska världen, blivit allmänt
accepterad som en normativ modell för rationella val.106 Vid tillämpning av
modellen kommer den beslutsfattande individen i alla situationer optimera
sina val. Teorin bygger på fyra grundläggande komponenter:107

                                                          
102 Bernoulli, D. (1738): Specimen Theoriae Novae de Mensura Sortis (Exposition of a
New Theory on the Measurement of Risk), översatt av Louise Sommer i Econometrica,
Vol. 22, 1954, sid. 23-36, ur Bernstein, P. L. (1996)
103 Se Appendix C, Ordlista
104 Bernstein, P. L. (1996)
105 För vidare läsning se: Von Neumann, J. & Mogenstern, O., (1944): Theory of Games
and Economic Behavior, Princeton University Press
106 Kahneman, D. & A. Tversky (1979)
107 Simon, H. A. (1983) s. 12-13
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1. Att beslutsfattaren har en väldefinierad nyttofunktion och därigenom
kan ställa upp en preferenslista över framtida scenarier.

2. Att beslutsfattaren har en väldefinierad uppsättning alternativ att välja
mellan.

3. Att beslutsfattaren kan tilldela varje framtidshändelse en konsistent
sannolikhetsfördelning.

4. Att beslutsfattaren väljer det alternativ som maximerar det förväntade
värdet, i termer av sin egen nyttofunktion.

Det är inte svårt att se problemen modellen för med sig när den ska
användas för att förklara människans faktiska beteende. Kahneman
beskriver problemen med att, i verkliga livet, tillämpa modellen som:

”The failure of the rational model is not in it’s logic but in the human brain

it requires. Who could design a brain that could perform the way this model

mandates? Every single one of us would have to know and understand

everything, completely and at once.”

Källa: Kahneman, D. ur Bernstein, P. L. (1996). sid. 284

Herbert Simon tar, precis som Kahneman, avstånd från iden om människan
som en rationell beslutsfattare så som denne beskrivs i Teorin om förväntad
nytta.108 Han påpekar att modellen passar utmärkt i teorin men att dess
omfattande komplexitet gör den omöjlig, för människan, att praktiskt
använda i verkliga beslutssituationer.109 Simon erbjuder, för att beskriva
människans verkliga beteende, en alternativ modell i vilken individen är
begränsat rationell.

3.4.1.2 Begränsad rationalitet

I denna rationalitetsmodell presenterar Simon i stället sin syn på
mänsklighetens faktiska beteende och påpekar att människor karaktäriseras
av en begränsad rationalitet. Modellen har i forskningsvärlden fått
acceptans för att beskriva hur människor faktiskt beter sig i verkliga
livssituationer.110

                                                          
108 Simon, H. A. (1983)
109 Simon, H. A. (1983) s. 13
110 Simon, H. A. (1983) s. 22
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I Simons beteendemodell är inte en beslutsfattares alla problem
sammanbundna med varandra utan kan separeras och beaktas var och en
för sig. Beslutsfattaren fokuserar därför ett problem i taget och koncentrerar
sig på det problem som ges mest uppmärksamhet. Mänskligheten anses i
modellen ha kognitiva begränsningar och mycket av beslutsfattarens
handlande styrs av dennes sinnesrörelser. För att en individ därför ska klara
av att fokusera sin uppmärksamhet på ett problem i taget krävs att denne
kan undvika och motstå distraherande faktorer. Människans möjlighet att
klara av denna begränsning beror på känslomekanismer som försäkrar att
nya problem med högre vikt får en högre prioritering på dagordningen.

Rationalitet som det beskrivs i Simons beteendemodell kommer inte att
optimera beslutsfattandet. Det garanterar heller inte att individers beslut
blir konsekventa utan valet beror ofta på ordningen som alternativen blir
presenterade i. Detta betyder att om alternativ X presenteras före Y och X
är önskvärt, eller i alla fall tillfredsställande, kommer X därför väljas innan
Y ens övervägts.111

Begränsad rationalitet, som Simon beskriver det, ligger nära vad vi kallar
satisfiering. Om nu människan är begränsat rationell blir det viktigt för
beslutsfattaren att utnyttja de kognitiva resurserna på ett effektivt sett. Ett
angreppsätt till detta är modellen ”Procedural rationality” (i det följande
Procedural rationalitet) som presenteras nedan.

3.4.1.3 Procedural rationalitet

Denna typ av rationalitet definieras som agerande som härrör från
användning av procedurer eller tumregler. Dessa regler kan inte reduceras
till eller förklaras i termer av optimala beräkningsmodeller som Teorin om
förväntad nytta. Den här rationalitetsmodellen kan därför ses ligga väldigt
nära Simons beteendemodell.112

Proceduralt agerande sker när varje handlande styrs av en tumregel snarare
än en optimerande beräkning. Aktörerna blir procedurala, d.v.s. går efter
procedurer, när uppgiften att optimera ett beslut besväras av en begränsad

                                                          
111 Simon, H. A. (1983) s. 22
112 Hargreaves-Heap, S. (1993)



Kapitel 3, Påverkande mekanismer

29

beräkningsförmåga.113 Detta kan förklara en del av relativvärderingens
popularitet som värderingsmetod, vilket tidigare beskrivits.

Vad teorin går ut på är att finna de mest effektiva tumreglerna. Procedural
rationalitet anses därför vara optimerande med den inskränkningen att
beräkningskapaciteten är begränsad, vilket verkar vara just det som Simon
avser när han använder termen begränsad rationalitet.114

Både beteendemodellen och proceduralmodellen ger ett perspektiv på hur
rationalitet kan betraktas, med människans mentala kapacitet. Simons
modell går ut på att investeraren satisfierar medan teorin om procedural
rationalitet visar att investeraren använder tumregler och procedurer som
underlag för sina beslut. Detta leder till att investeraren söker enklare
metoder att värdera med, genom de tumregler denne tillämpar. Risken är då
att värderingen kan bli än mer godtycklig och dåligt underbyggd, vilket
ökar osäkerheten och därmed kan späda på volatiliteten.

Som vi har sett av ovanstående resonemang kan investeraren inte anses
vara rationell som det beskrivs i traditionell finansiell teori. Dessutom antar
traditionell finansiell teori att investerare är, vad psykologer och ekonomer
kallar, riskaverta.

3.4.2 Investerare och dess riskpreferenser

Med begreppet riskavert menas att nyttan av ytterligare förmögenhet är
omvänt proportionell mot det belopp som redan ägs.115 Detta kallas även
inom ekonomisk teori avtagande gränsnytta.116 Hur riskaverta enskilda
individer är, beror dock på hur deras olika nyttopreferenser ser ut. Vissa
individer kräver högre förväntad avkastning, vid en viss given risk, än
andra, beroende på utseendet på individens indifferenskurva117.

Vissa individer lägger högt nyttovärde på alternativ med låg sannolikhet till
hög förväntad avkastning och lågt nyttovärde på alternativ med högre
sannolikhet till förlust. Andra individer kommer dock att lägga litet

                                                          
113 ibid
114 ibid
115 Bernstein, P. L. (1996)
116 Lipsey, R. G., et al (1993), s.167
117 Se Appendix A, Centrala Begrepp – Optimal portfölj



Värdering av förhoppningsföretag

30

nyttovärde på sannolikheten till vinst då deras mål enbart är att bevara sin
köpkraft.118

Enligt Kaen är relationen mellan risk och avkastningen en investerare
kräver beroende av individens egna riskpreferenser. I diskussionen tar han
upp tre olika typer av investerare, som har olika syn på risk. Den riskaverte
investeraren är den första, vilken beskrevs ovan. Den andra är en
riskneutral individ, vilken lägger samma nyttovärde på en potentiell enhet
minskad förmögenhet som han gör på en potentiell enhet ökad
förmögenhet. En riskneutral individ tar därmed sina investeringsbeslut
enbart på basis av vilken förväntad avkastning investeringen har. Den
tredje typen är en risktagare, eller risksökare, som värderar nästa enhet
förmögenhetsökning mer än den senaste tillkomna enheten. En risktagare
skulle därför, vid valet av två investeringsalternativ med identisk förväntad
avkastning, välja det alternativet med högst risk. Detta då det alternativ
med högst risk resulterar i högre avkastning än den med lägre risk, om
investeringen utfaller med det bästa tänkbara alternativet. Avkastningens
förväntningsvärde för de båda investeringsalternativen är dock lika stort.
Riskpremien, och därmed avkastningskravet, investerare kräver är därför
inte enbart beroende av graden av risk utan också på hur riskavert individen
är.119

Resonemanget ovan har utvecklats av Kahneman och Tversky som menar
att individer inte i alla i situationer är riskaverta, vilket antas i traditionell
finansiell teori. De menar istället att det inte bara finns grader av
riskaversion utan även vad de, i sin ”Prospect Theory”120 (i det följande
Prospektteorin),  benämner förlustaversion.

3.4.3 Prospektteorin

Med framtagandet av Prospektteorin upptäckte Kahneman och Tversky121

beteendemönster som avviker från rationalitetsantaganden, enligt Teorin
om förväntad nytta, samt antagandet om att individer i alla situationer är
riskaverta. De beskriver dessa mönster som två mänskliga brister. Den
första är att känslor ofta förstör självkontrollen som är så viktig inom

                                                          
118 Bernstein, P. L. (1996)
119 Kaen, F. R. (1995)
120 Prospect i meningen handlingsalternativ.
121 Kahneman, D. & A. Tversky (1979)
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rationellt beslutsfattande, vilket senare kommer att visas av Lars Tvedes122

påstående att marknaden är irrationell. Den andra innebär att människor
ofta inte förstår fullt ut vad de har att göra med.123 Det som visas i teorin är
att människan inte är konsekvent i sitt handlande utan situationsanpassar
sitt agerande.

Enligt teorin delas beslutsprocessen in i två steg. I det första steget,
värdefunktionen, ramas handlingar, utfall och omständigheter in och
formar en neutral referenspunkt, vilken tillskrivs värdet noll. I det
efterföljande steget, viktfunktionen, görs en subjektiv utvärdering av
prospekten, där det med högst värde sedan väljs. I Prospektteorin uttrycks
utfallen som en positiv eller negativ avvikelse från referenspunkten, där en
positiv avvikelse uppfattas som en vinst och en negativ avvikelse som en
förlust. Enligt Kahneman och Tversky är denna värdefunktion vanligen S-
formad (se figur 2 nedan), d.v.s. konkav för vinster och konvex för
förluster. Detta innebär att det subjektiva värdet på skillnaden mellan 100
och 200 kronor är större än det subjektiva värdet på skillnaden mellan 1100
och 1200 kronor. Denna relation gäller även mellan värdeskillnader i
förluster.

Figur 

Vidare visa
densamma 

                        
122 Tvede, L.
123 Bernstein
124 Gyllenram
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2: Värdefunktionen enligt Prospektteorin
Källa: Kahneman, D. & A. Tversky (1979) s. 279

r värdefunktionen på att responsen på förluster är mer extrem än
för vinster, vilket också Gyllenrams124 senare diskussion ger

                                  
 (1990)
, P. L. (1996) s. 271
, C-G. (1998)
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stöd för. M.a.o. är individer inte är riskaverta utan är villiga att spela när de
ser det som passande.125 Individer är därmed vad som kallas förlustaverta.
Detta innebär att den nytta en individ erhåller vid en vinst av X kronor är
mindre än det nyttobortfall denne upplever vid en förlust på samma belopp.
Detta illustreras i figur 2 genom att kurvan i förlustområdet har en brantare
lutning.126

Vad Kahneman och Tversky visar i sin undersökning är att individer vid
val mellan positiva utfall väljer det riskfria alternativet trots att det har
lägre förväntat utfall än det riskfyllda. De visade också att människor när
de ställs inför val med negativa utfall eller utfall där de går jämt upp väljer
alternativet som har högre förväntningsutfall till större förlust. Detta
beteende är inkonsekvent med rationalitetsantagandet. Individer är m.a.o.
riskaverta i situationer gällande säkra vinster och risktagare i situationer
gällande säkra förluster. Kahneman och Tversky gör inte några anspråk på
att teorin är universellt giltig men visar att beteendemönstret som
framkommit i undersökningarna är vanligt förekommande.127

Av resonemangen i detta avsnitt har vi sett att det råder viss osäkerhet kring
hur investerarnas rationalitet och riskpreferenser verkligen kommer till
uttryck på marknaden. Som en följd av detta är det därför intressant att se
hur investerarna verkligen beter sig vid olika marknadssituationer. Detta
för att det påverkar investerarens beslut och därmed till vilken kurs denne
väljer att köpa en aktie, vilket således också påverkar företagets värdering.

3.5 Marknadspsykologi

I detta avsnitt diskuteras därför det som brukar kallas aktiemarknadens
psykologi eller kort och gott marknadspsykologi, då beteendet inte bara
gäller aktiemarknadens aktörer.

Conelly menar att psykologi kan användas för att förklara och härleda en
akties kursutveckling. En investerare ställer ofta en stor tilltro till att
historien upprepar sig. Därmed får denna övertro på historisk utveckling

                                                          
125 Bernstein, P. L. (1996) s. 273
126 Kahneman, D. & A. Tversky (1979)
127 Kahneman, D. & A. Tversky (1979)



Kapitel 3, Påverkande mekanismer

33

och den egna färdigheten att göra riktiga bedömningar ofta en stor
påverkan på investerarens beteende.128

3.5.1 Aktiemarknadens psykologi

Lars Tvede ställer upp fyra, som han kallar det, obehagliga sanningar om
finansiering:129

1. Marknaden ser bara till framtida förväntningar

2. Marknaden är irrationell

3. Kaos härskar

4. Aktiediagram är självuppfyllande profetior

Nedan kommer vi förklara hur Tvede försvarar dessa påståenden.

3.5.1.1 Marknaden ser bara till framtida förväntningar

Med detta menar Tvede att marknadens prissättning av aktier inte styrs av
nyheter. Snarare är det så att nyheterna bara tjänar som bekräftelser av
marknadens prissättning. Vid aktiekursförändringar letar marknaden efter
förklaringar till dessa i nyhetsflödet.130

Enligt Tvede innebär detta att investeraren för att kunna förutse
marknadens utveckling inte bara behöver kunna förutse ekonomins
utveckling. Investeraren måste även göra dessa förutsägelser innan
marknaden gör dem, något som enligt vårt antagande om marknadens
effektivitet är omöjligt. Detta betyder att prognoserna om ekonomin måste
göras mycket tidigt, vilket även ökar risken för fel i prognoserna med
motsvarande grad.131

                                                          
128 Connelly, T. J. (april 1997)
129 Tvede, L. (1990)
130 Tvede, L. (1990) s. 27-34
131 ibid
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3.5.1.2 Marknaden är irrationell

Detta påstående från Tvede knyter an till tidigare diskussion om irrationellt
beteende. Tvede visar dock detta på ett lite annorlunda sätt och har även
något avvikande argument. Tvede ger ett exempel:

Föreställ dig att du ägnar en morgon åt att studera all tänkbar information
som kommit det senaste dygnet, i syfte att försöka förutsäga om
valutamarknaden i USA132 kommer att sälja eller köpa USD mot Euro133.
På den Europeiska marknaden är handeln i USD/Euro lugn. Innan USA
vaknar så öppnar du en kort position i USD/Euro, då du tror att USA
kommer att sälja USD mot Euro. Positionen är av den storleken att även en
mycket liten ofördelaktig förändring av kursen skulle innebära en katastrof.
Du spenderar sedan resten av dagen åt att följa handeln sekund för sekund.
När USA börjar handla så börjar du också uppleva marknadens irrationella
inslag, genom din egen reaktion på utvecklingen. Om marknaden gör som
du förutspått kommer du känna att du är överlägsen denna och på så sätt
känna att din analys var helt korrekt. Om däremot USD stärks mot Euron
känns argumenten för att köpa USD på en gång självklara och du klandrar
dig själv för att inte ha insett denna uppenbara utveckling. Du kommer då
att vilja ändra din position, trots att du vet att den inledande handeln ofta
ger en dålig indikation på hur kursen kommer att utvecklas under dagen.134

Tvedes slutsats av detta är att humöret ofta följer tillgångens pris och att
investeraren vid en kursuppgång tror på fortsatt uppgång. Detsamma gäller
naturligtvis även en nedgång. Beteendet som beskrivs i exemplet förefaller
därmed inte särskilt rationellt eller välgenomtänkt. Trots att du har ägnat
mycket resurser åt att analysera USD/Euro-marknaden så är du redo att
direkt överge analysen om inte marknaden går emot dig. För att en ändring
av din position ska vara rationell krävs att du, inom loppet av några
sekunder, kan komma fram med en mycket bättre marknadsanalys än den

                                                          
132 Det är tveksamt om det går att avgränsa valutamarknaden geografiskt, speciellt inte
för en så likvid valuta som USD. Detta stör dock inte resonemanget i exemplet.
133 I Tvedes exempel används DEM istället för Euro, men det känns inte längre relevant
efter införandet av den gemensamma valutan. Därför har vi omarbetat exemplet på den
punkten.
134 Tvede, L. (1990). s. 35-47
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du ägnat större delen av arbetsdagen åt att ta fram. Om detta är fallet så har
du just slösat bort en hel arbetsdag på en värdelös analys.135

Nu är det inte bara enstaka marknadsaktörer som reagerar som i exemplet,
utan en stor del av dem agerar på samma sätt. Detta gör naturligtvis att hela
marknaden agerar mer eller mindre irrationellt.136

3.5.1.3 Kaos härskar

Lars Tvede beskriver för att förklara detta fjärilseffekten. Fjärilseffekten
kommer från Edward Lorenz meteorologiska datormodell, vilken var så
känslig att en härledning av en fjärils vingslag i Brasilien kunde vara
orsaken till en tornado i Texas. Detta visade att långsiktiga väderprognoser
inte kunde göras tillförlitliga oavsett hur avancerade mätinstrument som
användes. Fjärilens vingslag kan helt enkelt inte förutsägas. Fjärilseffekten
är dock bara en del av det som Tvede kallar deterministiskt kaos, vilket
innebär att ett fullständigt deterministiskt system ändå förefaller slumpartat
vid en tidsserieanalys137. Kaos uppstår oftast i situationer där ett
händelseförlopp förstärks av händelsernas inverkan på varandra.
Interaktionen gör därmed att förutsägelser av händelseförloppen blir näst
intill omöjliga när ett stort antal händelser interagerar. I ekonomin kommer
detta till uttryck i form av att t.ex. multiplikator- och acceleratoreffekter138

skapar loopar i ekonomin, vilka försvårar förutsägelserna och skapar ett
deterministiska kaos. 139

Översatt till finansmarknaden blir fjärilseffektens inverkan i det
deterministiska kaoset: En småsparare säljer obligationer i Bryssel. Detta
ger en inledningsvis minimal justering av jämnviktsläget, som dock
föranleder att andra investerare får förändrade prognoser och således
förändrar sina beslut, vilket leder till en krasch i Tokyo. Genom de loopar
som här genereras skapas därmed det deterministiska kaoset.140

                                                          
135 Tvede, L. (1990). s. 35-47
136 ibid
137 Se någon grundläggande litteratur i statistik, t.ex. Aczel, A. D (1993)
138 Se Appendix C, Ordlista
139 Tvede, L. (1990). s. 49-59
140 ibid
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Enligt Tvede är det därför  omöjligt att göra exakta prognoser och därmed
förutsäga en ekonomis eller en tillgångs utveckling, då kaoset skapas av
makroekonomins endogena variabler. Ekonomins utveckling kan därmed
inte förutsägas m.h.a. linjära modeller. Detta medför att deterministiskt
kaos kan vara en viktig förklaring till varför linjära modeller ger så dåliga
resultat vid prognostisering. Det visar också att dynamiska system, som en
ekonomi, ofta upprepar sig men under olika förutsättningar, vilket
ytterligare försvårar prediktion. Tvede menar också att de senaste årens
dramatiska börskrascher visar på styrkan i de återkopplingar som finns
inom ekonomin och looparnas effekter. 141

Med detta resonemang i minnet så förefaller den allmänt accepterade teorin
att en akties värde utgörs av det diskonterade värdet av alla framtida
vinster, eller liknande, som smått löjligt att använda praktiskt. Detta
motiveras med att, en investerare endast kan göra någorlunda säkra
prediktioner om det närmast följande året eller ännu kortare. Tvede menar,
med stöd av Keynes, därför att den professionella aktören inte söker förutse
långsiktiga förändringar utan koncentrerar sig på de kortsiktiga, då
kortsiktiga prognoser är, relativt de långsiktiga, enklare att göra.142

3.5.1.4 Aktiediagram är självuppfyllande profetior

Kort efter den svarta torsdagen 1986 (11 september) gjorde Robert J.
Schiller en enkätundersökning i vilken han frågade institutionella och stora
privata investerare av vilken anledningen de hade sålt sina aktier. Av de
svar som inkom svarade inte en enda att det berodde på ekonomiska
nyheter eller rykten. Det var marknadens nedgång i sig själv som var den
utlösande mekanismen. Liknande resultat framkom även vid en senare
undersökning, med närmare 900 svar, efter den globala kraschen i oktober
1987. Även denna gjord av Schiller. Där svarade också närmare 70 procent
av de privata och drygt 90 procent av de institutionella investerarna att de
varit nettoköpare under månaden före kraschen samtidigt som de under
samma period ansett att börsen varit övervärderad och att de hade följt sin
fastslagna stopp-loss143 policy. Detta visar, menar Tvede, på en

                                                          
141 Tvede, L. (1990). s. 35-47
142 ibid
143 Se Appendix C, Ordlista
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återkoppling till marknaden som indikerar att aktörerna försökte gissa vad
majoriteten tänkte göra.144

Keynes exemplifierar detta med ”Skönhetstävlingsmetaforen”:

”It is not a case of choosing those which, to the best of one’s judgement, are

really the prettiest, nor even those which average opinion genuinely thinks

the prettiest. We have reached the third degree where we devote our

intelligence to anticipating what average opinion expects the average

opinion to be. And there are some, I believe, who practise the fourth, fifth

and higher degrees.”

Källa: Keynes, J. M. (1967)

Analys av aktiekursdiagram handlar därmed inte bara om att försöka
förutsäga marknaden. Tvede menar att det lika mycket handlar om att den
tekniska analysen skapar marknadens psykologi och dess beteende samt att
diagrammen därmed blir självuppfyllande.145

3.5.2 Marknadspsykologi i ett tradingintervall

Gyllenram menar, likt Tvede, att det inte är kursmönster som studeras i
diagram för teknisk analys utan människors mönster.146

En aktie är en abstrakt företeelse. Den har inga känslor och ingen egen vilja
utan är bara ett juridiskt begrepp. Ändå ger de upphov till starka känslor
hos ägaren. Om aktien går dåligt så skyller ägaren gärna på t.ex. utländska
placerare, börsen och företagsledningen, istället för att erkänna att det egna
beslutet var felaktigt.147

För en investerare innebär det mer obehag att förlora pengar än lust att
tjäna dem, som även visades av Prospektteorin. Bakgrunden till detta är att
panik är en mer känsloladdad upplevelse än eufori.148 Denna uppfattning
delas även av DiMarzio och Spitzmiller som menar att rädsla är en starkare

                                                          
144 Tvede, L. (1990) s. 61-62
145 Tvede, L. (1990) s. 64
146 Gyllenram, C-G. (1998) s. 30
147 Gyllenram, C-G. (1998) s. 67
148 Gyllenram, C-G. (1998) s. 85
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känsla än girighet.149 Detta gör att investerare tenderar att realisera förluster
snabbare än vad de kommer tillbaka till marknaden, när den går upp. En
säljare agerar därför mer emotionellt än en köpare vid börsnedgångar,
vilket gör att nedgångar ofta är mer dramatiska än uppgångar. En köpare
har också större valfrihet än vad en säljare har. En köpare kan strunta i att
investera eller byta objekt. En säljare kan däremot inte undvika en
kursnedgång och den information som förorsakat den. Därmed har
investeraren beskurit sin valfrihet till att sälja eller behålla.150

Den största delen av tiden står dock en akties kurs i princip stilla.
Uppgångs- och nedgångsfaserna är relativt korta för att följas av
konsolideringsfaser innan det är dags för nästa lägesförändring.151 Tiden
har därför stor inverkan på vilket beslut som tas. Ju längre tid som går,
desto fler kommer att ansluta sig till strategin att acceptera dagens pris och
köpa respektive sälja, istället för att invänta mer gynnsamma förhållanden.
Initialt är dock de investerare som accepterar dagskursen i minoritet.
Efterhand tröttnar dock aktörerna på att vänta på en förbättrad
marknadssituation och även de mest envisa aktörerna justerar upp
respektive ned limiter.152

Ju längre tid som går desto starkare blir därmed den psykologiska effekten
och justeringen av positionerna bildar ett allt snävare intervall mellan köp-
och säljkurs. Tvede benämner detta som att köp- och säljsignalerna, som
botten respektive taket i tradingintervallet visar på, har förstört sig själva,
genom att intervallet blir snävare.153 Gyllenram menar att det finns många
orsaker till att ett utbrott från intervallet utlöses och därmed en
lägesförändring. Resultatrapport, produktlansering eller annan information
som är av vikt för företaget, är några förklaringar.154 Detta resonemang kan
tyckas gå emot Tvede, som menar att marknaden endast ser nyheter som en
bekräftelse på satta kurser, men det visar istället på en enighet mellan dessa
två författare. Utbrottet ur tradingintervallet kommer istället då nyheterna
inte lever upp till eller överträffar de scenarier som marknaden redan
diskonterat.

                                                          
149 DiMarzio, A. & J. Spitzmiller (januari-mars, 1999)
150 Gyllenram, C-G. (1998) s. 86
151 Gyllenram, C-G. (1998) s. 30
152 Gyllenram, C-G. (1998) s. 90
153 Tvede, L. (1990) s. 65
154 Gyllenram, C-G. (1998) s. 92
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Som vi har sett av Tvedes och Gyllenrams resonemang skapas därmed ett
flockbeteende på marknaden, men av vilken anledning?

3.5.3 Flockbeteende

”We find that whole communities suddenly fix their minds upon one object,

and go mad in its pursuit; that millions of people become simultaneously

impressed with one delusion, and run for it, till their attention is caught by

some new folly more captivating than the first.

Källa: Charles Mackay, ur Tvede, L. (1990) s. 35

Av ovanstående citat ser vi hur grupper av människor är mycket känsliga
för gruppens generella uppfattning i en fråga, vilket också stödjer de
tidigare resonemangen kring Tvedes fyra obehagliga sanningarna om
finansiering.

Människor kan dock samtidigt uppträda som självständiga individer och
vilja tillhöra en grupp. Det är därför svårt att avgöra hur en enskild individ
agerar medan det är betydligt lättare att förutse gruppens beteende.
Traditionella ekonomiska modeller förutsätter också bl.a. att en individ
fattar sina beslut själv och inte handlar emot sin övertygelse även om
gruppen utför handlingar som individen uppfattar som irrationella.155

Som vi diskuterat tidigare så är dock inte människor fullständigt rationella,
vilket leder till att individen följer gruppens beteende.

”The most striking peculiarity presented by a psychological crowd is the

following: whoever be the individuals that compose it, however like or

unlike their mode of life, their occupations, their character, or their

intelligence, the fact that they have been transformed into a crowd puts them

in possession of a sort of collective mind that makes them feel, think, and act

in a manner quite different from that in which each individual of them would

feel, think, and act were he in a state of isolation…

What really takes place [in the formation of a crowd] is a combination

followed by the creation of new characteristics, just as chemistry certain

elements, when brought into contact… combine to form a new body

                                                          
155 Gyllenram, C-G. (1998). s. 95 - 101



Värdering av förhoppningsföretag

40

possessing properties quite different from those of the bodies that have

served to form it.”

Källa: Le Bon, Gustav: Psychologie des Foules (1896), omtryckt (1922)

som ”The Crowd”, Macmillan, New York, ur Plummer, T. (1998)

Le Bon menar alltså att idealismen mot övriga gruppmedlemmar och
ledaren blir så stark att t.o.m. självmord kan bli ett resultat. En flock
tenderar därmed också att bete sig irrationellt och emotionellt för att uppnå
sitt mål, speciellt när gruppens existens är hotad, vilket Le Bon menar ger
gruppen sitt eget liv skilt från de ingående individernas. I konflikt och
stressituationer, av vilka speciellt de sista kan vara mycket tydliga på
aktiemarknaden, är detta beteende extra tydligt.156

Detta visar på hur känsliga marknadsaktörerna är för övriga aktörers
beteende, då den samlade skaran aktörer kan sägas utgöra en grupp. Detta
stödjer också Tvedes teori om att aktiekursdiagram är självuppfyllande.

Vi har nu studerat kvantitativa modeller och aktörers beteenden, för att
förklara värdering av förhoppningsföretag. Eftersom de kvantitativa
modellerna ofta fallerar och beteendemodellerna inte ger kvantifierbara
resultat, så frågar sig ”vän av ordning” vari marknaden då söker finna
fundamentalt stöd för sitt agerande.

3.6 Proxyvariabler

Tänkbara utgångspunkter för att få in mer fundamenta i värderingen skulle
kunna vara företagsledningen och dess förmåga och därigenom
förhoppningsföretagets synlighet och genomslagskraft. Därför ska vi
avslutningsvis, i detta kapitel, diskutera olika proxyvariablers betydelse för
värdet i ett förhoppningsföretag.

                                                          
156 Gyllenram. C-G. (1998) s. 102
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3.6.1 Ledningens betydelse

Att säga att ledningen är viktig för en organisation är inget kontroversiellt
påstående. Ett företags framgång är ofta resultatet av dess lednings förmåga
att utforma och fullfölja företagets strategier.157

En grundläggande del i ledningens uppgift är att bestämma vilken riktning
organisationen ska ta och att skapa så goda förutsättningar som möjligt för
dess produkters framtid. Det handlar för ledningen om att utforma
organisationen på ett sådant sätt att den klarar av att uppfylla aktieägarnas
förväntningar samtidigt som den bygger upp möjligheter och kompetenser
som skapar en intern effektivitet.158 Genom att se det ur detta perspektivet
kan ledningen sägas bli en grundsten i företagets förutsättningar för
framgång.

En viktig del vid utformandet av strategin innebär att uppnå en stark
konkurrenskraft på den marknaden företaget agerar. Exempel på
konkurrensstrategier kan vara att sälja en produkt till lägsta pris, att ha en
unik produkt inom sitt marknadssegment, att ha den mest innovativa
produkten, etc.159

Genom att företagsledningen lyckas utveckla en effektiv konkurrensstrategi
skapas ökade möjligheter till högre produktmarginaler.160 Företaget kan då
skydda sin position på marknaden och bygga upp inträdeshinder för
konkurrenter, vilket gör att de kan styra prissättningen på ett friare sätt.161

En effektiv ledning med välgenomtänkta strategier kan därför ses skapa ett
ökat värde för företaget i form av högre förväntat framtida kassaflöde.

Den strategin som ledningen satt upp ska sedan hjälpa företaget att uppnå
sina mål. Målen kan t.ex. vara att uppnå en viss försäljning, en viss vinst,
en viss avkastning på investeringar etc. Brealey & Myers menar att en
företagslednings enda uppgift är att maximera företagets NPV.162 Att se hur
väl ledningen uppnår sina mål kan därför sägas vara det bästa och
vanligaste sättet att mäta dess effektivitet på.163 Ett företag som hela tiden
                                                          
157 Johnson, G. & K. Scholes (1997)
158 ibid
159 Yukl, G. (1998)
160 Porter, M. E. (1998)
161 ibid
162 Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)
163 Yukl, G. (1998)
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uppnår sina mål visar på en stark och målmedveten ledning som utformat
en effektiv och konkurrenskraftig strategi som leder till framgång.

Om vi då applicerar Brealey & Myers synsätt, att maximera NPV, så kan
frågan ställas hur företag skulle kunna närma sig detta tillstånd. Ett sätt att
göra detta är att försöka skapa monopol. Detta kan göras på flera sätt.
Porter menar att t.ex. stordriftsfördelar i en bransch kan skapa dessa
barriärer.164 Därmed kan en tillväxtstrategi genom t.ex. fusioner och
uppköp vara en väg att nå detta på. Porter menar också att differentiering
kan vara en alternativ väg, för att nå monopolliknande ställning.165 Detta
kan då ske genom t.ex. byggande av starka varumärken, vilket på så sätt
skapar inträdesbarriärer, då det blir dyrt för nya konkurrenter att lansera
sig.

Detta kan förklara en del av debatten som redovisades i första kapitlet, där
varumärkets betydelse för företagets framgång ansågs viktig. Ett varumärke
är bl.a. det mervärde som företaget har lyckats skapa på marknaden.166

Nedan har vi därför valt att presentera varumärket och dess betydelse för
ett företags värde.

3.6.2 Varumärken

Ett företag med en positiv image har lättare att lansera nya produkter,
genom att t.ex. utvidga sitt varumärke.167 Ett starkt varumärke är ofta också
en del i en differentieringsstrategi och kan i lyckosamma fall skapa
monopolliknande ställning. Ett starkt varumärke skapar således säkerhet
och ökat kassaflöde genom högre marginaler, då konkurrensen minskar.

Att utvidga ett varumärke med nya produkter reducerar ofta
introduktionskostnaderna för den nya produkten och sänker därmed risken i
den nya produkten. Det är dock inte bara lägre kostnader som är fördelen
med att utvidga ett varumärke, utan även att den nya produkten kan
associeras till befintliga produkter och därmed dra nytta av dessa
produkters positiva egenskaper. Det blir således lättare att i
marknadsföringen förmedla egenskaper som är svåra att beskriva t.ex.

                                                          
164 Porter, M. E. (1998)
165 ibid
166 Mårtenson, R. (1994)
167 ibid
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säkerhet, smak, tillförlitlighet, kvalité etc. En ny produkt inom ett välkänt
varumärke reducerar således den potentiella risken för en presumtiv kund,
då denne genom varumärket redan känner till vad som går att vänta av den
nya produkten, baserat på dennes tidigare erfarenheter från andra produkter
inom varumärket. Den nya produkten kan också hjälpa till att stärka
varumärkets profil.168

När ett varumärke ska utvidgas med den första nya produkten är det viktigt
att ha i åtanke vilka andra produkter som i framtiden kan vara föremål att
inkludera i varumärket. När väl en produkt har adderats till ett varumärke
har det givit ett smalare fält av framtida varumärkesutvidgningar, då det har
skapats en tydligare profil för varumärket.169 Därför att det viktigt att se till
hur konsekvent företaget är i sin varumärkesutvidgning, vid en värdering.

Ett starkt och rätt utnyttjat varumärke kan således addera stort värde bl.a.
genom ökad intäktsbas. Det kan också reducera kostnaderna, vilket kan
vara en viktig riskreducerare och därmed motivera ett högre värde.

Vi har i detta kapitel diskuterat en del av de mekanismer som kan tänkas
vara relaterade till ett förhoppningsföretags värde. I nästa kapitel övergår
vi till att redovisa hur de svenska professionella marknadsaktörerna ser på
värdering av förhoppningsföretag.

                                                          
168 Aaker, D. (1990)
169 ibid





4 Marknadens syn på värdering

I detta kapitel redovisas den empiri vi erhållit genom våra intervjuer.
Intervjuerna har gjorts med fem personer som dagligen bemöter
problematiken kring värdering av förhoppningsföretag och har förts
utifrån de frågeställningar som vi presenterat i problemformuleringen och
problemdiskussionen. Vi har strukturerat intervjuerna efter de
samtalsområden som har behandlats. De huvudområden som dialogerna
har kretsat kring har vi identifierat som: kassaflödesvärdering,
företagsledning, strategi, varumärken, relativvärdering, portföljteori och
marknadspsykologi. För att enklare kunna se hur de olika aktörerna
behandlar dessa områden presenterar vi därför resultaten från
intervjuerna efter dessa huvudområden.

4.1 Kassaflödesvärdering

Det första venture capital-analytikern (VC-analytikern) studerar hos ett
potentiellt investeringsobjekt är vissa grundläggande kriterier som bör
uppfyllas av företaget. Dessa är god tillväxt, företagets storlek (i form av
omsättning), målsättning om börsnotering, stark ledning och att företaget
har sin bas i Norden.

På frågan vad det är som bygger upp värderingen och vad det är denne
analytiker grundar värdet på svarar VC-analytikern att dennes värdering
utgår från en kassaflödesvärdering.

När företaget självt inte har någon historia som kan bilda underlag för
några prognoser måste andra  informationskällor användas. VC-analytikern
menar att för att bedöma tillväxten i ett företag med en osäker produkt så är
ledningen viktigt och dess historia får visa hur mycket det går att utläsa
från företagets egna prognoser.
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”Man får titta på deras historia, vad de gjort innan. Om man kan lita på

dem helt enkelt.”

Källa: VC-analytiker

Kassaflödena grundas dels på de uppgifter som lämnas av företaget men
även på deras egna bedömningar. Återigen påpekar VC-analytikern hur
viktig ledningen är, att det går att lita på dem och de uppgifter de lämnar.

På frågan om det finns några andra mekanismer, förutom ledning och dess
historia, som vägs in i värderingen svarade VC-analytikern att det
naturligtvis är viktigt vilken potential produkten har och att de inom
venture capital-företaget (VC-företaget) tror på affärsidén som sådan.
Lönsamhet, tillväxttakt, bransch, utträdesmöjligheter, ägarstruktur och att
företaget inte direkt konkurrerar med något av deras andra portföljbolag
nämns också som viktiga mekanismer.

VC-analytikern påpekade vidare att kassaflödesmodellen är väldigt lätt att
manipulera och påpekar att det är lätt att blir styrd av detta och på så sätt
kommer till det värde som från början förväntats. Han ger som exempel
valet av en långsiktig tillväxt på en eller tre procent och påpekar den stora
skillnaden denna lilla förändring gör i värderingen. Samtidigt påpekar han
att den skillnaden i tillväxt är väldigt svårt att motivera.

Analytiker V gav följande svar på vilken värderingsmodell han använde sig
av:

”…i första hand kanske man använder en kassaflödesmodell. Den brukar

man ha som riktmärke.”

Källa: Analytiker V

När vi frågade fondförvaltare Y vilken/vilka modeller han använder för att
göra analyser och prognoser  svarade han:

”...Men man får ju försöka prognostisera den framtida försäljningen och då

får man ju göra en bedömning av hur unik produkten är. Men jag kan inte

säga att jag har en speciell modell jag använder. Alla de här företagen

skulle ju falla ur den.”

Källa: Fondförvaltare Y
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På frågan om denne använder sig av någon form av kassaflödesmodell
svarande fondförvaltare Y följande:

”Jo, självklart det gör jag ju. Det är väl det vettigaste sättet att värdera den

här typen av företag på.”

Källa: Fondförvaltare Y

På frågan vad det är som gör att han investerar i ett företag svarade
fondförvaltare Y att det beror på många mekanismer och fortsatte:

”…självklart produkten, men det är ju svårt för mig att bedöma. Jag täcker

ju upp ett sådant stort område att det är svårt för mig att säga om produkten

är bra.”…”Men det är klart att hur pass unik produkten är, patentskydd och

potential också är viktigt. Men om vi går in i ett bolag finns ju det med från

början annars skulle vi inte göra en investering.”

Källa: Fondförvaltare Y

På frågan om det är några fler mekanismer än ledning och produkt som är
viktiga vid värderingen svarade förvaltare Y att det tekniska försprånget
och konkurrensen också är viktiga och då även om det tekniska försprånget
är skyddat med patent. Vidare ansåg han även kapitalbehovet vara en viktig
mekanism.

Förvaltare X förklarade att han har en ”dividend discount model” där han
gör tioårsprognoser. Han påpekar att det dock är en ren gissning och att den
i stor grad är baserad på tillväxtsiffror och diskonteringsfaktorer. Han anser
dock ”att man, om man har kontroll på sina inputfaktorer, kan få fram en
motiverad kurs”.

4.1.1 Avkastningskrav

På frågan hur respondenterna bedömer avkastningskravet, som är en av de
ingående komponenterna i bl.a. en traditionell kassaflödesvärdering, för
förhoppningsföretag svarade analytiker V:

”Man använder CAPM. Som riskfri ränta använder vi den tioåriga

obligationsräntan. Beta blir lite mer mellan tummen och pekfingret, man får

titta på sektorns historiska ”performance”. Ibland kommer man fram till

väldigt låga tal och då får man justera lite tills man tycker det är en rimlig
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riskpremie. Man kan även använda ”benchmarks” också, titta på

riskpremien jämfört med andra sektorer och liknande bolag och sen gör

man en sammanvägd uppskattning. Som riskpremie använder vi generellt

fyra procent för den nordiska marknaden.”

Källa: Analytiker V

Vidare påpekade han att det, även om det inte finns någon historia alls att
gå på, alltid finns något att jämföra med och att då det bästa möjliga
används som ”benchmark”.

VC-företaget har på sina investeringar ett avkastningskrav på 25 procent.
Detta används oftast rakt över på onoterade bolag. Han påpekar dock att det
kan justeras upp eller ner med fem procent beroende på vad det är för
bolag. Vid värdering av noterade bolag säger analytikern sig istället
använda CAPM. Han sa sig dock vara kritisk till denna och poängterade
vilka svårigheter och problem denna modell medförde.

”Den har ju sina svårigheter, särskilt på den svenska marknaden. Eftersom

den bara grundar sig på historiska värden säger den ju inget om framtiden.

Många av de här små bolagen har oftast väldigt låga betavärden, p.g.a.

dålig likviditet, vilket kanske inte betyder att de har en låg risk…”

Källa: VC-analytiker

Han poängterade dock att modellen ofta kanske används i brist på annat.

Fondförvaltare Y svarade på frågan hur han bedömer avkastningskravet för
förhoppningsföretag att ”man får lägga in en riskpremie, vilken blir väldigt
hög”. Analytiker Z svarade att ”man får ta till med något, i situationen,
passande”.

4.1.2 Informationskällor

Analytiker V förklarade att han försöker hämta in så mycket information
som möjligt om branschen företaget verkar i, som en del av underlaget för
kassaflödesvärderingen.

”Det finns ju branschanalytiker, Dataquest t.ex., som gör prognoser för hur

specifika branscher kommer utvecklas och de har ju lite mer tid och

resurser, än vad vi har, att tränga in i en enskild bransch eller segment och
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land och titta på marknaden. Det är ju en viktig informationskälla. I detta

väger man sen in sin egen bild. Vi tar inte deras siffror direkt.”

Källa: Analytiker V

Som källa för sina tillväxtantaganden använder fondförvaltare X också
Dataquest. På frågan ”Ni tittar då på den utav de här sektorerna som har
den mesta tillväxten och så lägger ni en stor del av er…?” svarar denne
förvaltare:

”Ja, när vi jobbar för att få fram de här tillväxtsiffrorna så använder vi

externa konsulter, Gartner Group, som gör beräkningar på den framtida

tillväxten. Deras dotterbolag Dataquest gör sifferexercis på en

femårsprognos inom alla områden inom IT. Vi plockar fram dessa områden

och ser vilka som kommer högst på tillväxtsidan, vi vill inte ha så mycket

exponering i fast telefoni utan vill ha hög exponering i mobiltelefoni.”

Fondförvaltare X

4.2 Ledning

En mekanism som VC-analytikern betonar är ledningen. Nästa steg
förklarar denne som:

”Vad man gör sen är att man åker ut till bolaget och besöker dem, träffar

ledningen, intervjuar nyckelpersoner osv. och får på så sätt ett fullständigt

intryck över företaget.”

Källa: VC-analytiker

Analytiker V uttalade sig om företagsledningens inverkan på värderingen:

”Självklart, ledningen är nästan den viktigaste biten men även en av de

svåraste att bedöma. Här har du företag som inte har några ”trackrecords”

så det är svårt att bedöma vad de åstadkommer och kan åstadkomma. Det

är klart att de kan ha en historia i ett annat företag eller i en annan bransch

och det är ju självklart till fördel men det är ju svårt att bedöma hur det

kommer att vara i den nya branschen. Det man kan mäta är då hur de

lyckats i sina tidigare positioner med att bygga upp verksamheten. Det

handlar dels om strategisk och operationell skicklighet.”

Källa: Analytiker V
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Som svar på frågan vad det är som gör att de investerar i ett företag gav
fondförvaltare Y bl.a. som svar:

”Jag tycker först och främst att det är viktigt att bilda sig en uppfattning om

de som driver företaget. Att se vad det är för människor och se vad de gjort

tidigare.”…”och så människorna och vad de har presterat tidigare.”…”Så

just ledning är ju oerhört viktig i de här små bolagen.”

Källa: Fondförvaltare Y

Både analytiker V och fondförvaltare Y ansåg att det handlar om den
känslan de själva får för företagsledningen som vägs in i värderingen.
Förvaltare Y förklarade detta som:

”…det är känslan vad det är för människor man har att göra med. Hur pass

bra intryck de gör helt enkelt.”

Källa: Fondförvaltare Y

Utifrån detta frågade vi fondförvaltare Y om det är ledningen som är
nummer ett i värderingen vilket denne höll med om, förutsatt att det var ett
bra ”case”.

Ledningens visioner är en annan avgörande mekanism för företagets
framgång, menar förvaltare X.

”…jag tror det är djupet i ledningen och visionerna. Det är inte en

tillfällighet att Netscape gick åt helvete. De hade ju en helt unik position och

hade kunnat bli något ordentligt stort men såg det inte. Det hade inte

visionerna vad de skulle göra med sin browser.”

Källa: Fondförvaltare X

”Yahoo! har ett väldigt bra ”management”, det är alfa omega här alltså.

Att de har människor som kan få till det, för det kommer bli en knivskarp

konkurrens här.”

Källa: Fondförvaltare X
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4.3 Varumärken

De största internetinnehaven förvaltare X har i sin portfölj är Yahoo,
@Home och AOL170. Dessa är vad han kallar basinnehaven. Vi ställde
frågan vad det är som gör att han väljer att investera i Yahoo! istället för
Excite.

”…Yahoo, @Home och AOL, plus Amazon som vi inte har i portföljen, är

väl de som har uppnått någon status på Internet. De har skapat sig ett

”brand” som är unikt och om vi tar Yahoo…. Det är ett av de högsta

”brandnames” och det är vad man måste gå på i den här branschen… Så

när vi investerar i de här bolagen är det ju genom att vi identifierar de som

vi tror är vinnaren. Och tittar man på Yahoos markandsvärde är ju det sex,

sju gånger högre än t.ex. Lycos171 och jag tror att det har att göra med att

Yahoo! blir fattat som vinnare, ett nytt mediabolag.”

Källa: Fondförvaltare X

Han förklarade vidare vikten av ett starkt varumärket. Vi frågade om vi
förstått honom rätt om han anser att varumärket är väldigt viktigt.

”Det är väldigt viktigt. Varumärket och bolagets förmåga att

kommersialisera det och Yahoo! har ju visat att man kan tjäna pengar på

det här.”…”Det är Coca-cola effekt här. Varför finns det Coca-cola och

Pepsi-cola och inte hundra sådana…det är samma effekt tror jag…det blir

så och IT har väldigt många paralleller till konsumentmarknaden. Det är

den ena bedömningen, företagens positionering rent ”brandmässig” och

ledning. Sen kommer det svåra att göra en rent företagsmässig värdering av

bolaget.

Källa: Fondförvaltare X

Vidare påpekar han vikten och värdet av att kunna vidga och fördjupa
varumärket. Han förklarar detta med:

”Ett av de starkaste varumärkena jag vet är IKEA. Varför går jag dit? Jo,

för att de har allting inom möbelområdet. Man vet att de har bra produkter,

hyfsat rimliga priser etc. och jag tror det blir så på Internet också, att man

går till vissa ställen. Amazon tror jag är ett sånt. Man går dit för att köpa

                                                          
170 America Online Inc., http://www.aol.com/, bl.a. internetoperatör och webbportal
171 Lycos Inc., http://www.lycos.com/, konkurrerande verksamhet till Yahoo!

http://www.aol.com/
http://www.lycos.com/
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vissa saker och Yahoo! går man till för att hitta saker.”…” Men Amazon

har ju breddat sig. De säljer ju inte bara böcker. Amazon kan ju sälja i stort

sett vad de vill på sitt varumärke. De har ju breddat sig till att även sälja

musik och ska börja sälja läkemedel, de ska även upprätta en

auktionsförrättning. De breddar sin ”revenue streem”. Det är ett

management med visioner.”

Källa: Fondförvaltare X

Fondförvaltare Y håller till stora delar med och svarar på frågan hur denne
ser på varumärken:

”Ja tittar man i Sverige så har vi ju Boxman172 och CDON173 som har

MTG174 i ryggen. De tävlar ju nästan precis på samma villkor, möjligtvis att

CDON har en fördel av att det har MTG:s stora distributionsnät och

marknadsföring, TV-reklam. Här är ju varumärket oerhört viktigt för det är

ju ett av de här bolagen som ska bli det vinnande bolaget och de kommer ju

att ha en knivskarp konkurrens mellan dem. Här är det varumärket som helt

och hållet kommer att avgöra i och med att de erbjuder samma produkt.

Där gäller det ju att vara först. Boxman var ju först och det är ju viktigt.

Här kommer å andra sidan Amazon in också. De ska ju in på den

Europeiska marknaden också och vad har det för betydelse om det är ett

svenskt bolag eller ett amerikanskt. Och Amazon har ju ett enormt starkt

varumärke så det blir nog tufft för dem. Så självklart det är ju viktigt.”

Källa: Fondförvaltare Y

Analytiker V kommenterar också att varumärket är ytters viktigt och menar
att:

”Och då kan jag tänka mig det att det finns utrymme för ett fåtal

varumärken som kommer kunna sälja alla de här olika leverantörernas

produkter i ett namn och det kommer ju vara oerhört viktigt. Att ha

kontrollen över kunderna är A och O för att kunna tjäna pengar. Och det är

väl vad man värderar de här internetbolagen på. Man ser att det kommer

finnas ett fåtal varumärken på Internet i framtiden. Så det gäller att vara ett

av de här få som kommer stå för en stor del av det totala produktutbudet.”

Källa: Analytiker V

                                                          
172 Boxman, säljer CD-skivor på Internet, http://www.boxman.se
173 CDON, säljer CD-skivor på Internet, http://www.cdon.com
174 Modern Times Group MTG AB, Mediaföretag, http://www.mtg.se/

http://www.boxman.se
http://www.cdon.com
http://www.mtg.se/
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Analytiker V anser dock att det kan vara farligt att bredda varumärket hur
som helst. Han poängterar att det finns många företag som har urvattnat
sina varumärken och att företagen därför måste vara försiktiga och inte
bredda det åt fel håll.

”Det beror ju på vad varumärket står för. Det finns ju många företag som

urvattnat sina varumärken, t.ex. designmärken i kläder. Att de istället går ut

till massmarknaden. Det gäller att vara försiktig och inte bredda åt fel håll.

Men självklart, har man ett stark varumärke måste man också utnyttja det

så mycket man kan. Jag har dock svårt att se Coca-Cola börja sälja

traktorer.”

Källa: Analytiker V

4.4 Strategi

Företagets strategi är något som poängteras av flertalet av
intervjupersonerna. Förvaltare X menar att företagets storlek och synlighet
är mycket viktig.

”I slutändan kommer det inte att finnas så många portaler, kanske ett tretal

stora. Yahoo! sprider sig t.ex. till varje land och skapar lokala hemsidor, på

olika lokala språk osv. Jag tror att Yahoo! är en av dessa tre. Infoseek175 är

ju allierade med Walt Disney, Excite har blivit uppköpt av det här bolaget

@Home, som vi äger en del av, och Lycos176 är i färd med att bli uppköpt av

något som heter USA Networks177. Yahoo! är det bolaget som är ensammet

här, vilket jag tror också ökar visabiliteten”…”För att @Home ska bli mer

visible så har de köpt Excite och betalat med egna aktier. De behöver en

portal, för att de ska vara attraktiva. Excite är en hyfsat känd portal.

Kanske nr två efter Yahoo!. Så de ska öka sin ”visibility” genom att de har

Excite.”

Källa: Fondförvaltare X

Storleken ger också fördelar i ökad finansiell styrka genom den höga
aktiekursen, menar förvaltare X.

                                                          
175 http://www.infoseek.com/
176 http://www.lycos.com/
177 http://www.usa-network.com/

http://www.infoseek.com/
http://www.lycos.com/
http://www.usa-network.com/
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”…Yahoo! har skapat sig en hårdvaluta genom sina egna aktier. De har

köpt två företag genom sina egna aktier och det betyder ju att Yahoo! kan

köpa nästan vad som helst. Så omsättningen kan snabbt komma upp i stora

siffror”…”Amazon gjorde en konvertibel på $1 mdr, d.v.s. att de har $1

mdr i kassan, plus att de har sina egna aktier. De kan utkonkurrera vem

som helst. De kan ju köpa allt vad de tycker att de behöver. Tänk dig det en

bokhandel som har åtta, tio mdr SEK i kassan. Jag tror att Volvo hade 50

mdr efter de hade sålt PV178. Har man blivit het och kommit upp på en viss

nivå så kan man lättare få tag i de finansiella resurserna.”

Källa: Fondförvaltare X

Förvaltare Y svarar bl.a. på frågan om vad som gör att denne placerar i ett
bolag:

”…hur pass unik produkten är, patentskydd och potential är viktigt”

Källa: Fondförvaltare Y

Analytiker V instämmer till viss del i detta på frågan om varför varumärken
är viktigt och säger:

”Det är ju viktigt att kunna differentiera produkten för att få kundlojalitet

och högre marginaler och göra kunderna beroende. Om man tittar på

internetbolagen så är det absolut så att någon kommer att göra alla

produkter, och då kan jag tänka mig att det finns utrymme för ett fåtal

varumärken som kommer kunna sälja alla de här olika leverantörernas

produkter i ett namn och det kommer ju att vara oerhört viktigt.”

Källa: Analytiker V

Analytiker V utvecklar detta genom att svara på frågan: ”Du nämnde
varumärke och försäljningsorganisation som viktiga variabler i
värderingen. Finns det några fler?”

”Val av teknologi är även viktigt för mjukvarubolagen. Det handlar ju om

att välja den teknologi som kommer bli ledande i framtiden… Inom

mjukvara finns det kanske tre plattformar där en växer mer än en annan.

Sen kan man titta på vilka kundsegment som kan tänkas växa.”

Källa: Analytiker V

                                                          
178 Volvo Personvagnar
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Förvaltare X poängterar också valet av teknologi som viktigt:

”Men @Home är verkligen ett förhoppningsföretag för de sitter ju på det

som kommer att bli nästa stora tillväxtmarknad nämligen

höghastighetsuppkoppling till Internet och deras bräda är ju kabelmodem

och de rapporterade igår och de har en kraftig tillväxt i antalet abonnenter,

men det är fortfarande bara 500.000. Men potential, i USA når

kabelsystemet 65 miljoner hushåll, så det är en enorm potential och @Home

ägs ju av de största kabeloperatörerna.”

Källa: Fondförvaltare X

Samma förvaltare forsätter med en jämförelse:

”AT&T är ägare i @Home. AOL har det problemet att hela deras business

är baserad på analoga modem. Så det har gått rykten att AOL skulle göra

en deal med @Home eller det finns något som heter Roadrunners som också

håller på med kabelmodem. De kanske köper det. Nästa tillväxtmarknad för

att Internet ska bli fullt kommersialiserat, fullt möjligt för att använda för

elektronisk handel så måste man få upp hastigheten och det är ju

kabelmodem det bästa och om man pratar om ett förhoppningsföretag som

kan bli jättestort så är det ju @Home”…”Det nästa steppet är ju att få

igång höghastighetsuppkopplingarna och kabelsidan är det ena och ADSL-

teknologi. Höghastighet via telefonledningen”…”Om @Home kunde få 20,

40 miljoner abonnenter. Det är ingen omöjlighet. Vad ska man betala för

det. Ja, AOL kostar $20 i månaden. Det kostar mer med @Home179.”

Källa: Fondförvaltare X

Analytiker Y sammanfattar med att svara jakande på frågan om
positionering och strategisk analys är väldigt viktigt. Och tillägger:

”…kanske att ställa de olika bolagens strategier mot varandra också.”

Källa: Analytiker V

Förvaltare Y fortsätter med att konstatera att tidsaspekten för lansering av
produkter är en viktig mekanism vid utvärderingen av företagets strategi.
Och säger att: ”Det gäller ju att vara först”.

                                                          
179 @Home har en månadskostnad på ca $40.
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Analytiker V knyter an till detta och svarar bl.a. på frågan vilka speciella
mekanismer som denne tittar på vid värderingen:

 ”Säljstyrkans sammansättning, strategi på försäljningen och varumärke är

också väldigt viktigt. Det är en strategisk bedömning. Man tittar även på

vad kunder säger, naturligtvis.”

Källa: Analytiker V

4.5 Relativvärdering

Företagets värde i relation till andra företag tar de flesta analytiker och
förvaltare upp som ett viktigt riktmärke för sin värdering. Analytiker Z
menar att:

”Amazon skulle t.ex. kunna jämföras med andra återförsäljare på en vanlig

marknad. Man bör alltså försöka relatera bolaget till bakomliggande

produkt och inte fokusera så mycket på distributionskanalen Internet. På det

sättet skulle man kunna använda mer traditionella värderingsmodeller.”

Källa: Analytiker Z

På frågan om de använder historiska jämförelser med andra företag eller
branscher i sin värdering av förhoppningsföretag svarar VC-analytikern:

”Nej inte direkt. Det är klart att man kan ha sådana saker i baktanke. Att

t.ex. nya tekniker kan försvinna ganska snabbt. Något jag tror om framtiden

är att produkter kommer att få kortare livscyklar.”

VC-analytiker

Analytiker V svarar på samma fråga:

”Ja implicit kanske. Har man den erfarenheten och kunskapen kanske man

använder det i sin strategiska utvärdering av branschens tillväxtmöjligheter

och i värderingen men man gör inga direkta analyser. Det är ofta så mycket

som skiljer i en bransch.”

Källa: Analytiker V

Förvaltare  X har en lite mer bestämd uppfattning:
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”Tittar man på Microsoft180 med ett markandsvärde på över 400 miljarder

(USD) och tittar på andra ledande företag som Cisco Systems181 med ett

värde på 170-180 miljarder (USD). Du har de här kolloserna som har ledat

IT utvecklingen och om man tittar på Yahoo! så tror man kanske att de blir

ett sådant här bolag, den här typen. Därför kan man ”justify” och då har vi

initialt sett fått en högt marknadsvärde och då diskonterar de då kanske en

20 års vinstutveckling.”…”@Home är idag där AOL var för tio år

sedan.”…”Man kan jämföra dessa företag med mobiloperatörerna för tio

års sen. När de började investera så gjorde de ju inte heller någon vinst, för

de hade en jättestor infrastruktur att bygga upp. Det här är lite på samma

sätt. Om @Home kunde få 20, 40 miljoner abonnenter. Det är ingen

omöjlighet. Vad ska man betala för det. Ja, AOL kostar $20 i månaden. Det

kostar mer med @Home.”

Källa: Fondförvaltare X

Förvaltare  X fortsätter med att svara på frågan: ”Gör ni så att säga någon
relativvärdering av hur man tittade på mobiloperatörerna för tio år sedan
eller?”

”Ja, marknaden gör ju det. Man sätter ett ”pris per subscriber”,

”marketcap per subscriber”, som de gjorde med mobiloperatörerna. Man

sätter marknadsvärde genom antalet abonnenter, och så kan man se vilket

marknadsvärde som är högt och lågt relativt till… Desto fler abonnenter

man får desto högre blir ju potentialen.”…” Så när vi sätter målkursen för

bolag som inte har vinst där kan man använda multipler av omsättningen.

Det är ju det som blir det lite absurda med @Home på 20 miljarder. Man

tittar på marknaden: hur är de här bolagen värderade jämfört med

varandra? Och så blir det en uppåtgående spiral. I oktober låg de här

bolagen på 20 gånger omsättning. Nu har vi kommit upp i 100…”

Källa: Fondförvaltare X

Analytiker Z ger ”genomsnittsintäkt per användare” som exempel på ett
relativt värderingsmått som denne anser vara intressant och tillägger att
dessa proxyvariabler bör vara branschspecifika. Analytiker V nämner också
att de bör vara branschspecifika  som en del av dennes svar på frågan: Vad
använder ni er av för modeller när ni värderar? Är det kassaflödesmodeller
eller?”

                                                          
180 http://www.microsoft.com/
181 http://www.cisco.com/

http://www.microsoft.com/
http://www.cisco.com/


Värdering av förhoppningsföretag

58

”…sen måste man självklart ha en jämförande värdering där man tittar på

olika multiplar och då är det olika multiplar som är olika bra för olika

branscher. Och just när det gäller mjukvarubolagen som inte visar så

mycket vinster så får man titta på försäljningsmultiplar. Då har de ju en

försäljning i dagsläget och sen försöker man naturligtvis hitta benchmarks

och liknande för att se vad de kan komma upp i för rörelsemarginal.”

Källa: Analytiker V

Förvaltare Y svarar på frågan vad de använder för att analysera företagens
prognoser:

”P/e talet blir ju ganska ointressant. Så då får man använda P/s tal istället.

Sen också värdet per anställd.”

Källa: Fondförvaltare Y

Den relativa värderingen kan också komma till användning vid
kassaflödesvärdering. VC-analytikern menar att:

”Sen får vi naturligtvis gå in själva och titta på om det verkar rimligt, titta

på värdering av andra bolag, d.v.s. göra en relativ värdering med liknande

bolag. Titta på t.ex. nyckeltal hos andra liknande noterade bolag. Problemet

är dock att det inte går att jämföra marknadsnoterade och onoterade bolag

rakt över. Om det finns möjlighet titta på om det gjorts andra liknande

förvärv av ett liknande bolag.”

VC-analytiker

4.6 Portföljteori

En fondförvaltare (X) konstaterar att fonden har som mål att slå index med
två procentenheter per år, där de i brist på något färdigt globalt index har
sytt ihop ett själva. Deras så kallade ”benchmark-index”182 innehåller
teknologiföretag över hela världen och består av ungefär sex procent
internetföretag. Fondens innehav i internetföretagen är dock idag ca åtta
procent, vilket således är något över ”benchmark-indexet”. Han förklarar
vad som krävs för att de ska slå indexet med två procent, genom följande:

                                                          
182 Ett index sammansatt av flera olika index för att spegla portföljens
placeringsinriktning.
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”Ska man göra det måste man ligga ganska nära och ta vissa ”bets” på

dessa områden och ett av de områden vi haft ”bets” på är just Internet.

Detta för att det är där tillväxten är som snabbast och det är dit pengarna

flödar.”

Källa: Fondförvaltare x

Vad det är som bildar besluten om att investera i förhoppningsföretagen
förklarar förvaltare X vidare som följande:

”Det är två saker. Det ena är portföljinriktningen och vi har ett

”benchmark” att följa som gör att vi måste ha sådana företag”…”och den

andra är då, som generellt när det gäller portföljförvaltning i den här

fonden så tittar vi ju på sektorerna.”

Källa: Fondförvaltare x

Förvaltare X förklarar vidare att de har delat in IT-världen i sex sektorer
och att de gör en marknadsbedömning på tillväxten i de här sektorerna och
att den, av de här sex sektorerna, som har den definitivt högsta potentiella
tillväxten är internetföretagen. Han fortsätter:

”Så det är en anledning at vi måste vara med i och vill vara med i det här

området. För att här är tillväxten 50 procent medan den för övriga IT-

branschen totalt sett växer ca åtta, tio procent. Så det är här tillväxten

kommer.”

Källa: Fondförvaltare x

Enligt förvaltare X måste de vikta sin portfölj mer mot den sektor i indexet
där de ser den största tillväxtpotentialen för att kunna slå det index som de
jämför sig med. ”I år är aktierna upp 80 procent och har du noll där så
tappar du ju massor av procent”, menar förvaltare X.

Om förluster i enskilda innehav så svarar förvaltare X på frågan ”Det
spelar inte så stor roll om man tappar20, 30, 40 procent på en aktie?”:

” Nej, vi har ganska små innehav, så vi  försöker tajma och sälja av på

toppen av en spiral”

Källa: Fondförvaltare X

Förvaltare Y har ca 30-40 procent av sin fond investerade i
förhoppningsföretag. Han håller med och menar att det är svårt att veta
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vilken av aktierna som kommer att gå bäst och vara vinnaren. Därför köper
förvaltare Y alla aktier inom ett visst område. Detta förklarar han som
följande:

”Det är därför jag har köpt de här tre nätverksbolagen. Det är ju svårt för

mig att veta vilken. Därför går jag in i alla tre. Sen gör det inget om två går

dåligt för den tredje går så otroligt bra. Självklart hoppas jag att alla tre

ska lyckas, men det är ju lite så man får resonera. Man vill ju absolut inte

stå utanför.”

Källa: Fondförvaltare Y

VC-analytikern skiljer sig å andra sidan relativt mycket i detta avseende.
För att de ska placera i en aktie har de mycket strikta kriterier för om det
presumtiva bolaget över huvud taget är intressant, vilket i mångt och
mycket beror på att de inte har samma möjlighet att omsätta sina
investeringar  som fondförvaltarna som placerar i noterade bolag.

Analytikerna hade inga kommentarer kring val av aktier i en portfölj.

4.7 Psykologi

Förvaltarna medgav att en stor del av risken ligger i att vara utanför
internetrelaterade aktier. På den direkta frågan svarade förvaltarna:

”…Sen gör det inte så mycket att två går dåligt för den tredje går så otroligt

bra. Självklart hoppas jag att alla tre ska lyckas. Men det är ju lite så man

får resonera. Man vill ju absolut inte stå utanför.”

Källa: Fondförvaltare Y

”Ja, för oss är det farligt att vara utanför och gå emot marknaden. Och här

är det en väldigt stark underliggande trend att så fort de här aktierna går

ner 20 procent så kommer en ny köpare in.”

Källa: Fondförvaltare X

Denne förvaltare fortsätter med att förklara att de följer dessa
underliggande trender bl.a. m.h.a. vissa tekniska analysindikatorer:
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”…Men vi tittar på teknikaliteter som vissa mått som t.ex.

ackumulation/distribution183 som är ett mått på om aktien är under

ackumulering eller försäljning. Man mäter flödet av pengar in i en aktie, om

det är fler säljare än köpare, om man kan se att det är ett trendskifte för att

det har varit mer säljare än köpare och det börjar vända till att bli mer

köpare än säljare. Det är ett tecken på att aktien är under ackumulering.

Det finns sådana mått på det som vi tittar på. Man tittar även på

vinstrevidering, relativ styrka184 och sådana ting.”…”Allt inom branschen

är i en uppåtgående spiral. Det är det man måste ha som måttperspektiv här

när man tittar på den här bubblan. Det finns ett fundamenta i botten som är

ganska hyggligt. Som väldigt få andra sektorer någonsin har haft.”

Källa: Fondförvaltare X

Trots ett starkt fundamenta, som Fondförvaltare X uttrycker sig, är
aktiekurserna i förhoppningsbolag ofta mycket volatila och det finns
naturligtvis en stor risk inbyggd i denna. Vi frågade därför hur
intervjupersonerna förhöll sig till stora rörelser i innehaven och om, och
hur de gör omvärderingar samt hur de i så fall agerar.

”Vi har ingen direkt modell vi följer men det är klart att om Effnet185 skulle

sticka upp kraftigt skulle jag nog sälja ut och säkra hem vinsten.”

Källa: Fondförvaltare Y

”Sen har vi varit med i ca 20 stycken börsintroduktioner det här året, men

de har vi i stort sett slängt ut för de har gått upp några hundra procent. Så

vi har bara varit med i några veckor.”…”Vi gör portföljförändringar varje

vecka så det beror på om vissa aktier rusar i väg, vilket de gör i den här

branschen och sen kan det komma en kraftig smäll. Så om de har gått upp

alltför mycket tenderar vi att sälja av allt av mindre bolagen och de här

”coreholdingsbolagen” som AOL och Yahoo! så kanske man säljer ned från

övervikt till undervikt i positionen.”…”Man måste göra en ny fundamental

revidering: Är det här företaget på väg ut? Det finns ju massor av

internetföretag som har gjort någonting. Det finns ju många företag som

ligger runt åtta, tio dollar som inte får den rätta uppmärksamheten och som

inte har den rätta ledningen eller de rätta idéerna så det kanske bara är en

                                                          
183 Se t.ex. Achelis, S. B. (1995)
184 Se t.ex. Achelis, S. B. (1995)
185 http://www.effnet.se/

http://www.effnet.se/
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tio procent som blir något och då är det vårat jobb att via våra

investmentkontakter selektera de bästa.”

Källa: Fondförvaltare X

Fondförvaltare X tillägger att deras omvärderingar är ”baserade på ett
”pricetarget” och att, om det är ett två månaders eller två års
”pricetarget” och aktien når dit på bara någon vecka, kan säga att bolaget
är fullvärderat”. Han anser då att man bara kan hoppas på att det blir en
korrektion vilket ibland händer och ibland inte och aktien fortsätter upp.
Fondförvaltare X kallar det en ren gissning.

Fondförvaltare Y säger att de inte har någon direkt modell de följer för att
omvärdera aktier men påpekar att han har en strategi för alla sina
placeringar.

VC-analytikern svarade att omvärderingar görs löpande men att det sker i
ökad omfattning vid en börsintroduktion eller vid en försäljning av aktierna
i ett bolag. Han påpekar att de oftast investerar i onoterade bolag och att det
då är svårare att gå ur en investering.

”Skulle det vara så att vi vill gå ur en investering är det inte säkert att det

går. ”

Källa: VC-analytiker

VC-analytikerns position skiljer sig därför också från mängden eftersom
den största delen av deras innehav inte är i noterade bolag och denne
fortsätter:

”Det är svårt att ge ett klart svar på det i och med att vi kanske inte alltid

har det valet. För att kunna gå ur investeringen måste vi ha en köpare och

det finns det inte alltid eftersom de flesta portföljbolagen är onoterade. Vi

ser istället ganska långsiktigt på investeringarna och försöker arbeta upp

värdet på bolaget genom aktivt ägande. Förlorar vi tron på bolaget försöker

vi att gå ur det så fort som möjligt.”

Källa: VC-analytiker

På frågan om och i så fall när omvärderingar görs svarade Analytiker V att
detta endast sker ”när det händer något nytt med bolaget eller på
marknaden”.
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Analytiker Z tycker att det är intressant att se vilka investerare som också
har placerat i aktien som ett underlag för sitt eget beslut.

”Hur stor del av förhoppningsföretagen ägs av institutionella placerare?

Om det är få sådana är detta ett tecken på att det inte går att räkna på dessa

bolag.”

Källa: Analytiker Z

”Man har ju viss koll på vilka som kan bli någonting. Dels p.g.a. produkt,

vision, management och vilket venture capital bolag som står bakom.”

Källa: Fondförvaltare X

Det har också under intervjuerna framkommit att en del av
intervjupersonerna har poängterat att det är farligt att gå emot marknaden.
På den direkta frågan om de tittar på andras analyser så svarar en
analytiker:

”Generellt i branschen tror jag att det förekommer att analytiker sneglar på

varandra, men då som en av många input i en sammanvägd bedömning. I

princip använder jag inte konsensusestimat för min egen värdering, annat

än vid jämförande värderingar (P/e etc.). Om en analytikers uppfattning om

värderingen av ett bolag avsevärt skiljer sig från konsensus, kan det finnas

olika strategier: Om analytikern är väldigt säker på sin avvikande

värdering och att han/hon tror att den kommer att infrias inom en inte allt

för avlägsen framtid finns det mycket att vinna på att tillkännage denna. Om

så inte är fallet kan det finnas incitament att mildra sin avvikande

uppfattning.”

Källa: Analytiker V

VC-analytikern nämner att förhoppningsföretagsaktierna ofta har mycket
låga betavärden, för att de stundvis har låg likviditet, och konstaterar att de
istället ofta är mycket nyhetsstyrda.

Vi har nu redovisat hur respondenterna uttalat sig om värdering av
förhoppningsföretag. I nästa kapitel övergår vi till att förklara varför.





5 Vad styr marknadens värdering?

Som vi kan se av föregående kapitel så utkristalliseras ett antal
mekanismer som styr aktörernas186 val och värdering av
förhoppningsföretag. De mekanismer som påverkar aktörernas värdering
av förhoppningsföretag framgår relativt tydligt av föregående kapitel. Vi
har identifierat dessa som: ledning, varumärke, strategi,
kassaflödesvärdering, relativvärdering, marknadspsykologi och
portföljteori. I detta kapitel förklarar vi därför hur vi har identifierat dessa
mekanismer och också varför dessa påverkar aktörernas värdering.
Mekanismerna presenteras här som relativt fristående enheter, för att i det
sista kapitlet kopplas samman till den modell som vi konstruerat för att visa
hur marknaden värderar förhoppningsföretag

5.1 Kassaflödesvärdering

Vid analysen av ett potentiellt investeringsobjekt går det att se många olika
angreppssätt. Det finns en mängd olika mekanismer som vägs in i
värderingen och påverkar aktörens syn på investeringsobjektet. Vad som
krävs är dock ett värde som sedan kan användas vid jämförelsen med
marknadsvärdet. Det aktörerna använder sig av vid denna värdering är
främst någon form av kassaflödesmodell. Modellen kan ses som en
tumregel aktörerna använder sig av för att få ett första riktmärke i var
värdet ligger. Problemet investerarna står inför är dock vilka värden som
ska stoppas in i modellen för att få ett så rättvisande resultat som möjligt.

Det kanske största problemet med modellen är att den är väldigt känslig för
marginella förändringar, vilket gör att det framräknade värdet kan variera
kraftigt beroende på vilka värden som sätts på de inputvariabler som
används. Alla aktörerna är tydligt medvetna om att kassaflödesmodellen
inte är någon optimal beräkningsmodell, som i alla situationer ger det
”rätta” värdet.  Det som modellen istället till stor del är beroende av är hur
aktörerna själva bedömer företagets framtid och vilka värden de kan
                                                          
186 När vi i fortsättningen nämner aktörer så menar vi professionella svenska aktörer
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motivera. Denna bedömning kan inte, som Simon säger, av individen göras
mer än begränsat rationellt, vilket därmed inte gör kassaflödesmodellen
optimal för praktiskt bruk.

Det går hos aktörerna att se tydliga tecken på viss användning av enkla
tumregler, vilket stöds av Proceduralteorin, vid framtagningen av
inputvariablerna. Empirin visar på att alla aktörerna tittar på vissa specifika
variabler och har vissa specifika tillvägagångssätt som de följer vid
framtagningen av prognosvärdena. Genom att alla aktörerna på
aktiemarknaden har begränsad tid, för att kunna hantera all information,
krävs att de på ett smidigt sätt hittar vägar som ger så korrekta ”inputs”
som möjligt. Därför använder de sig av tumregler, vilket de ger exempel på
när de förklarar sin skattning av Beta, tillväxttakt, etc.

Trots aktörernas medvetenhet om kassaflödesmodellens begränsningar
används den ändå. Detta beror troligtvis på att modellen kan ses som den
bästa existerande och troligtvis den enda applicerbara på
förhoppningsföretagen. Problemet som kvarstår är dock, som framkom av
empirin, att det med modellen går att få fram vilket värde som helst
beroende på vilka värden som sätts på variablerna som används. I och med
detta går det att säga att en värdering, med hjälp av kassaflödesmodellen,
blir väldigt godtycklig. Looparna, som Tvede identifierar i ekonomin, gör
det givetvis svårare att göra korrekta prognoser, vilket ger uttryck i den
uppgivenhet som vi kan skönja när respondenterna medger att många av de
ingående variablerna är godtyckligt framtagna. Detta beteende är inte så
konstigt med Tvedes resonemang om deterministiskt kaos i minnet.

Vad kassaflödesberäkningen, i grund och botten, till stor del kan sägas bero
på är varje enskild aktörs förhoppningar om företaget och dess bransch.
Eftersom varje individ har sina specifika preferenskurvor så styrs denne,
precis som Simon påpekat,  av just sin kognitionsförmåga, där individen
kommer att koncentrera sig på de variabler som för stunden ges mest
uppmärksamhet. I och med detta kan värderingen ses handla väldigt
mycket om att väl motivera de variabler som inkluderas i modellen.

”Det finns aldrig rätt pris för en aktie. Det finns bara uppfattningar, åsikter,

kalkyler och beräkningar om vad som anses vara rätt pris.”

Gyllenram, C-G. (1998) s. 55
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5.1.1 Avkastningskrav

En viktig inputvariabel i kassaflödesmodellen är det avkastningskrav som
investeraren använder sig av i sin beräkning. För att bedöma detta visar
aktörerna på flera olika angreppsätt, vilka alla är mycket godtyckliga. I de
fall där aktören verkligen försöker beräkna ett värde genom en modell
använder denne främst CAPM, trots svårigheten att, i
förhoppningsföretagen, skatta Beta. Ett undantag till detta är VC-företaget
som, generellt på sina investeringar i onoterade bolag har som tumregel att
använda sig av ett avkastningskrav på 25 procent.

Att CAPM är en teoretiskt korrekt modell är det inte många som invänder
mot. Dock kan dess relevans i praktiken ifrågasättas. Det är, för att
modellen ska fungera, många antaganden som på marknaden ska vara
uppfyllda, som i realiteten är tveksamt om de uppfylls, som vi visat i
kapitel tre. Detta gör att modellen skapar väldigt tvivelaktiga resultat och
då speciellt vid applicering på förhoppningsföretag, vilket också
respondenterna uttrycker.

De betamått som aktörerna använder i sina beräkningar verkar vara relativt
godtyckliga och skattas därför med hjälp av känsla snarare än en
regressionsanalys. Aktörerna är väl medvetna om CAPMs brister, men
använder denna ändå. Vad det kan bero på är svårt att svara på men
tänkbart är, som en aktör påpekade, att det är brist på andra modeller som
ger ett mer rättvisande resultat, som gör att CAPM ändå används.

Detta är dock ett resonemang som kan tyckas väldigt märkligt, då aktörerna
vid diskussionen kring kassaflödesmodellen, sa sig vara väl medvetna om
dess känslighet för marginella förändringar. Genom att i modellen då
applicera ett godtyckligt betavärde visar aktörerna på ett motsägelsefullt
beteende, då detta ger än mer osäkra resultat i kassaflödesvärderingen.

Aktörerna räknar ändock fram ett Beta, vilket om det inte känns rimligt
justeras upp eller ner lite beroende på det aktuella företagets
förutsättningar. Det kan handla om att företaget erhållit ett patent, kommit
närmare en slutgiltig produkt, ingått ett samarbete etc. Detta gör att risken
kan justeras ner, vilket därmed motiverar en högre kurs eller det motsatta
vid omvända förutsättningar.
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5.2 Företagsledningen

Då det är svårt att utifrån företagets historia göra prognoser ser aktörerna
istället till ledningens historia och kompetens, som en viktig mekanism för
prognoser om kassaflöde. Detta görs genom att de skapar sig en helhetsbild
av företaget, genom t.ex. företagsbesök och studier av ledningens tidigare
engagemang, för att sedan med hjälp av informationen de innehar försöka
sätta rimliga värden på variablerna. Slutresultatet blir att aktören i
beslutsprocessen, p.g.a. den begränsade informationen, blir tvungen att
förlita sig på sin egna känsla och erfarenhet och på så sätt tillämpar en
väldigt subjektiv siffra. Genom denna djupare inblick i företaget anser sig
aktörerna kunna skapa en tydligare bild av hur långt företaget kan nå och
vilka möjligheter det har att tjäna pengar.

Varför ledningen ges så stark vikt i bedömningen beror dels på att ur
ledningspersonernas historia går det att skönja dess kompetens, men också,
som vi ser det, att det är denna som bygger upp företaget och fattar de
strategiskt viktiga besluten. Dessa är viktiga förutsättningar för att ett
företag ska lyckas samt uppnå högre marginaler. Utan en stark och
genomtänkt affärsidé och strategi för att genomföra denna, skulle till och
med ett företag med den mest potentiella produkten misslyckas. Ett
exempel på detta är Förvaltare X uttalande om Netscape, där han förklarar
anledningen till att de inte lyckades, trots sin unika position på marknaden,
som att ledningen inte hade de rätta visionerna om vad de skulle göra med
sin ”browser”.

Aktörerna tycks ge produkten och dess potential en underordnad och
sekundär roll i värderingen. En anledning till detta kan vara att
produktlivscyklerna blir kortare och kortare och att det istället handlar om
ledningens förmåga att skapa ett klimat som ständigt genererar nya
framgångsrika produkter. Detta betyder att ledningens kompetens samt hur
de lagt upp strategin för företagets framtid blir av stor betydelse. Det
handlar för ledningen därför om att fatta rätt strategiska beslut.

Genom att granska företagets historia skapar sig sedan aktörerna en bild av
hur väl ledningen åstadkommit en konkurrenskraftig och stark strategi som
förväntas leda till framgång. Detta kan dock tyckas vara svårt i ett företag
utan historia, eller med en väldigt kort historia, vilket ofta är det som
kännetecknar förhoppningsföretagen. Det kan i vissa fall vara så att
ledningen har varit lyckosamma i ett annat företag, där de visat att de har



Kapitel 5, Vad styr marknadens värdering?

69

en ledarkompetens med specifika egenskaper att hela tiden skapa nya
produkter och föra dessa till framgång.

Värdet som aktören därför lägger på ledningen i sin företagsvärdering blir
helt beroende på vilka ledningskvaliteter som denne värdesätter högst.
Aktören blir i sin värdering tvungen att utifrån den egna uppfattningen
försöka värdera ledningens möjligheter att skapa de höga framtida
vinsterna. Uppfattningen aktören får för ett företag blir en egen subjektiv
bedömning där denne sammanväger produktens potential med ledningens
förmåga att operationalisera affärsidén och på så sätt få den eftertraktad på
marknaden.

5.3 Varumärken

De flesta aktörerna anser att varumärket har en mycket betydelsefull roll
när det gäller att värdera förhoppningsföretag, och då framför allt
internetrelaterade företag. Aktörerna ser framför allt till företagets förmåga
att utnyttja varumärket och utvidga det. De finns dock de som menar att det
finns en fara i att utvidga ett varumärke, för att det då kan riskera att bli
urvattnat och förlora en del av sin styrka.

Varumärket blir för aktörerna ett hjälpmedel till att prognosticera framtida
kassaflöden. Det är även det tydligaste signalementet på vilka företag som
kommer att lyckas och vilka som inte kommer att göra det. Därmed lägger
aktörerna stor vikt vid den förhöjda säkerhet som de framtida kunderna
upplever genom den kvalitetsdeklaration som varumärket utgör. Detta
gäller framför allt internetrelaterade företag enligt de aktörer som vi
intervjuat. Eftersom Internet är globalt anser de flesta att antalet företag
som opererar utifrån detta media kommer att minska till att gå mot
monopolställning. Vitalt för företaget är därför att differentiera och
positionera sig m.h.a. sitt varumärke, samt vidga detta åt rätt håll.

Företagets riskpremie kan, i och med ett starkt och brett varumärke. också
sänkas, då det har fler ben att stå på genom diversifieringen av företagets
produktportfölj. De bygger också upp inträdesbarriärer m.h.a. av sin
positionering och kan således gå mot en monopolställning. De lägre
kostnaderna på nya produktintroduktioner ökar kassaflödet positivt. Med en
lägre riskpremie kan därför en högre aktiekurs motiveras. Exempel på
lyckosamma varumärkesutvidgningar hittar vi t.ex. hos Yahoo! och
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Amazon.com, som startade med en söktjänst respektive en bokhandel.
Yahoo! erbjuder idag all upptänklig informationsförmedling, från nyheter,
aktiekurser och söktjänster till personligt anpassade startsidor, shopping,
internetanslutningar, mm. Amazon.com har, som tidigare framgått av
intervjumaterialet också utvidgat sitt varumärke och säljer idag produkter
inom ett stor antal produktområden. Dessa utvidgningar av respektive
varumärke kan förklara en stor del av marknadens värdering av dessa
företag, genom lägre risk, lägre kostnader, större intäktsbas, bättre
konkurrensförhållanden samt att det visar på tydligheten i företagets vision
och strategi.

5.4 Relativvärdring

Det visade sig under intervjuerna att flertalet av aktörerna ofta använder sig
av någon form av relativvärdering vid värderingen av förhoppningsföretag,
för att få ett riktmärke för det värde som deras kassaflödesvärdering givit.
Som den uppmärksamme läsaren kommer ihåg från första och tredje
kapitlet, så ställde vi oss lite frågande till denna typ av värdering, bl.a. med
argumentet att det är svårt att hitta relevanta jämförelseobjekt. Det går då
att argumentera för att det t.ex. på den amerikanska aktiemarknaden
introduceras internetrelaterade förhoppningsföretag i en strid ström och att
det därmed, åtminstone för dessa företag, finns jämförelseobjekt
tillgängliga. Problemet är dock att dessa företag oftast också är
förhoppningsföretag. M.a.o. så betyder det att värderingen av en aktie
bygger på en marknadsvärdering av ett annat företag som också är
tveksamt att värdera, m.h.a. traditionella värderingmetoder.

5.4.1 Historiska jämförelser med andra branscher och företag

En del aktörer har därför, vid intervjuerna, angivit att det är intressant att
värdera företagen relativt till andra företag som historiskt har varit i en
liknande situation och som idag är mer etablerad företag, för att på så sätt
skapa en referenspunkt. Dessa företag skulle t.ex. kunna vara
telekomföretag, mjukvaruföretag, etc. som för tio till femton år sedan också
i mångt och mycket var förhoppningsföretag, men som utvecklingen har
visat ofta varit mycket expansiva och lönsamma företag. Flertalet aktörer
poängterar dock att det är viktigt att själv ha en gedigen bakgrundskunskap
om den ”historiska” bransch eller det företag som skall användas som
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jämförelseobjekt. Det finns också många faktorer som skiljer olika
branscher åt, vilket också gör att denna typ av relativvärdering tappar en
stor del av sin relevans, menar flera intervjupersoner.

5.4.2 Aktörernas användande av relativmått

De aktörer som vi har intervjuat är, som synes, relativt de övriga
mekanismerna som vi har identifierat, förhållandevis oense om vad som är
lämpliga jämförelseobjekt och vilken typ av jämförelsemått som bör
tillämpas. Det relativmått som dock tycks vara mest frekvent är P/S-tal187.
Som Fitch188 menar, kan dock inte P/S-talet studeras separat utan måste
ställas i relation till omsättningstillväxten. Motiverar detta att t.ex.
@Homes omsättning är värd mer än tio gånger mer än Microsofts och
AOLs?189 Säljer de hundralappar på 90 SEK? Marknadsvärde per
anställd190 är också ett relativmått som nämnts. Vilka konsekvenser får då
användandet av relativmått på värderingen?

I Appendix D, Relativvärdering, visar vi på hur svårt det är att använda vid
en första anblick jämförbara ”historiska” branscher och företag. Mycket
lönsamma företag som t.ex. Microsoft ges en uppseendeväckande låg
värdering i relation till t.ex. @Home. Det är också svårt att motivera
aktiernas kurs genom att relatera dem till liknande företag i samma
utvecklingsfas. Både P/S-tal och marknadsvärdet per anställd i Yahoo! och
Excite visar att marknaden inte kan använda detta uteslutande som grund
för sin värdering, då dessa värden visar på andra stora skillnader mellan
företagen.

Om vi bortser från denna diskussion och ändå använder relativvärdering
blir resultatet att värderingen just saknar den referenspunkt som vi talat om
tidigare. Därför riskerar värderingen m.h.a. relativmått att skapa högt
uppblåsta aktiekurser, men kan också få motsatt effekt. Faktum kvarstår
dock att hela värderingen blir dåligt underbyggd och osäker, viket riskerar
att skapa en spiral i värderingen, vilket också bl.a. Fondförvaltare X
påpekar. Att intervjupersonerna inte är ense om hur relativvärderingen skall
tillämpas på förhoppningsföretagen bidrar, som vi ser det, till att

                                                          
187 Se kapitel 3, P/S-talet
188 Fitch, M. (1998)
189 Se Appendix D, Relativvärdering för en mer utförlig redogörelse
190 Se Appendix C, Ordlista
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marknadens värdering därmed kan tyckas vara omotiverad och godtycklig.
Denna osäkerhet skapar naturligtvis mycket volatila kurser och
avsaknandet av fasta referenspunkter kan till en del förklara marknadens
ofta höga värdering av förhoppningsföretagen, då spiralen ofta är
uppåtgående under lång tid. Detta stöds av Gyllenram som konstaterar att
uppgångar oftast är lugnare än nedgångar och att marknaden oftare
befinner sig i uppgående spiraler.

5.5 Portföljtänkande

Förvaltarnas val av investeringar styrs till hög grad av vilken inriktning
portföljen ska ha. Genom portföljinriktningen påverkas förvaltarna av vilka
investeringar som kan göras och försöker därför inom ett benchmark
diversifiera portföljerna på ett sådant sätt att en så effektiv portfölj som
möjligt erhålls.

Ingen av förvaltarna kan anses ha diversifierat sin portfölj fullt ut och på så
sätt lyckats erhålla en effektiv portfölj, då fonderna är diversifierade efter
branscher, vilket enligt portföljteorin inte är ett rationellt handlande.
Förklaringen till beteendet är dock att fonderna inte har som mål att hålla
marknadsportföljen utan att de genom en högre riskprofil ska ge en högre
förväntad avkastning, enligt CAPM. Ett beteende som är konsistent med
vad teorin benämner som en riskavert investerare. Beteendet kan dock inte
anses spegla en rationell investerare enligt Teorin om förväntad nytta då
det, genom ytterligare diversifiering, skulle vara möjligt att ytterligare
minska risken, genom att helt ta bort den osystematiska risken som
portföljerna innehåller.

Då tillväxten inom Internet, av respondenterna, antas vara den snabbast
växande skapas på marknaden en sorts hysteri över att inte missa
avkastningsmöjligheten. Detta gör att investerare i sina portföljer inte kan
avstå från att placera en del av kapitalet inom området. På så sätt skapas ett
flockbeteende på marknaden, vilket innebär att en marknadsaktör väljer att
investera i en tillgång beroende på att övriga marknadsaktörer gör det och
inte för att denne själv ser det som det mest rationella valet, enligt Teorin
om förväntad nytta.

Tillväxten inom Internet antas, av respondenterna, vara den snabbast
växande. För att aktörer på aktiemarknaden ska vara säkra på att inte missa
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den kraftiga tillväxten som förhoppningsföretagen förväntas generera, kan
dessa antas sätta av en viss del av det totala portföljkapitalet i denna typ av
företag. På så sätt undgås, om förhoppningarna inte slår in, någon större
nedgång i portföljen som helhet. Detta gör att aktören får ta del av
företagens eventuella uppgång, medan denne om förhoppningarna inte slår
in får en förlust som trots allt inte påverkar det totala kapitalet i någon
större utsträckning. Risken till förlust bedöms alltså som mindre än chansen
till vinst, vilket enligt Prospektteorin gör att investerarna väljer att placera i
förhoppningsföretagen. Chansen till de höga avkastningen gör därför att det
skapas ett efterfrågeöverskott på marknaden, vilket naturligtvis driver upp
kurserna.

5.6 Psykologi

Många förhoppningsföretag dras med mycket volatila aktiekurser, vilket
kan härstamma från värderingsproblematiken, som vi påpekat tidigare, men
även från låg likviditet i aktien. Svårigheten att värdera företagen gör att
investeraren har svårt att avgöra vad som är över- eller undervärderat. Detta
kan ta sig olika uttryck.

Förvaltare X ger uttryck för denna osäkerhet vid ett flertal tillfällen, fast på
lite olika sätt. Denne uttalar sig bl.a. och menar att vid nyintroduktioner
som de deltagit i så säljer de ofta ut aktier som gått upp ett par hundra
procent på några veckor. De saknar egentligen något direkt underlag för
detta beslut mer än att aktiekursen just har gått upp, vilket är förenligt med
Tvedes teori om att aktiekursdiagram är självuppfyllande profetior.

Aktörerna tar även hjälp av tekniska analysindikatorer som t.ex.
accumulation/distribution191 och RSI192 (Relative Strenght Index), vilka
mäter momentum193 i en aktie. Således ger de också uttryck för det
flockbeteende på aktiemarknaden som Gyllenram och Tvede presenterar.
Eftersom indikatorerna visar på tillströmningen av kapital till en aktie och
då detta efter ett tag viker efter en introduktion, så indikerar detta att
kapitaltillströmnigen avtar. Efterfrågan minskar helt enkelt. Marknaden
visar då att aktien är fullvärderad. Grupptrycket som dessa indikatorer då
ger upphov till (marknaden skjuter ju inte till mer pengar till aktien) ger sig
                                                          
191 Se Appendix C, Ordlista
192 Se Appendix C, Ordlista
193 Se Appendix C, Ordlista
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uttryck i att förvaltare X säljer av sitt innehav. Förvaltare Y resonerar på
samma sätt och menar att om en placering skulle ta sig ovanför
tradingintervallet och stiga kraftigt så skulle de också sälja ut, vilket också
kan vara ett tecken på att förvaltaren ser aktiekursdiagram som
självuppfyllande profetior, som Tvede uttrycker det.

Detta kan också hänföras till att investerarna är förlustaverta, vilket nämns i
Prospektteorin, och när så kursen stiger kraftigt så ökar naturligtvis också
risken att kursen sjunker tillbaka, d.v.s. att chansen till ytterligare
avkastning i aktien bedöms relativt risken för nedgång, från den nya nivån,
som högre och investeraren väljer då att sälja ut för att säkra hem den
nuvarande kursuppgången. Vidare är de målkurser som de har som
utträdespunkter mer eller mindre rena gissningar, som stora delar av
respondenterna uttrycker det.

Både de analytiker och de fondförvaltare som vi har intervjuat anger att de
undersöker vilka andra investerare som också har placerat i aktien. Detta
visar tydliga tecken på flockbeteende, genom sin grupptillhörighet. Aktören
vill gärna se sig som ”smartare” än marknaden och identifierar sig därför
med sådana investerare som aktören finner trovärdiga och där de känner
samhörighet med dessa investerares normer och regler. På så sätt formas
informellt en grupp av investerare.194 De individuella gruppmedlemmarna
tenderar då att göra som gruppen gör, eller som de tror att gruppen tror att
gruppen gör, vilket är förenligt med Keynes ”Skönhetstävlingsmetafor”,
och gruppen får således ett eget liv.195 Detta leder till att om någon
inflytelserik och högre aktad individ i gruppen gör en investering i en aktie
legitimerar detta de övriga individerna i gruppen att göra detsamma, som
Fondförvaltare X uttrycker det ”Har man en gång blivit het och kommit
upp på en viss nivå så kan man lättare få tag i de finansiella resurserna”.
Vilket visas av att respondenterna lägger stor vikt vid t.ex. vilka venture
capital-bolag eller fonder som har investerat i aktien. Det är t.o.m. så att
individerna i gruppen kommer att följa guppens beteende, då grupper,
enligt Le Bon, tenderar att ha en egen vilja som är skiljd från
medlemmarnas. Detta visas också tydligt vid intervjuerna då de intervjuade
anser att det är farligt att gå emot marknaden. Precis som Fondförvaltare X
uttrycker det, så visar marknaden implicit vilket företag de anser vara
vinnaren, genom sin höga värdering av aktien.
                                                          
194 Gyllenram, C-G. (1998)
195 Le Bon, Gustav: Psychologie des Foules (1896), omtryckt (1922) som ”The Crowd”,
Macmillan, New York, ur Plummer, T. (1998)
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En analytiker medger också att de sneglar på andras analyser, när de gör
sina egna, och att det krävs mycket starka argument för att presentera en
starkt avvikande uppfattning. En förklaring till detta kan vara det
deterministiska kaos som aktörerna kan anses operera inom. Detta gör det
mycket svårt att göra prognoser som slår in. För att öka tillförlitligheten i
de egna prognoserna så försöker de att studera hur andra aktörer resonerar.
Detta tycker vi dock störs av att många av aktörerna använder sig av
samma grunddata, ofta hämtad från samma externa källa, t.ex. Dataquest.
Aktörernas egna bidrag blir därför relativt begränsat och bredden i
resonemangen kan till viss del gå förlorad. Aktörernas liknande slutsatser
gör naturligtvis att deras handlande blir mycket likartat, naturligtvis justerat
för vilka riskpreferenser de har.

En marginellt förändrad prognos från en extern informationskälla kan
därför ge en fjärilseffekt, då många aktörer handlar på denna förändring.
Fjärilseffekten kommer av att de förändrar sitt eget resonemang, att de
följer gruppens beteende och att den tekniska analysen, i och med
aktörernas flockbeteende, därmed visar på en lägesförändring. Detta
beteende bildar således en loop i ekonomin, tillbaka till prognosmakaren,
vilket späder på prognosproblematiken och det har skapats ett
deterministiskt kaos. Detta sänker därmed kassaflödesmodellens
tillförlitlighet, då den är förhållandevis linjär i sin utformning och kan
ytterligare förklara varför denna inte enbart är underlag för aktörernas
prissättning av aktien.

Således har de psykologiska faktorerna och flockbeteendet en stor roll i
investerarens beteende och utgör därmed en stor del av förklaringen till
dessas värdring av aktien.

Efter att nu ha analyserat vilka mekanismer som påverkar och varför
dessa påverkar svenska professionella aktörers värdering av
förhoppningsföretag ska vi i det avslutande kapitlet ge vår syn på hur
marknaden värderar denna typ av företag.





6 Hur marknaden värderar

Vi har i föregående kapitel identifierat de mekanismer som styr
marknadens värdering av förhoppningsföretag samt  varför och hur dessa
mekanismer påverkar värderingen. I detta avslutande kapitel kommer vi att
förklara hur dessa mekanismer hänger samman och bildar en modell för
värderingen samt hur mekanismernas interaktion påverkar svenska
professionella aktörers värdering av förhoppningsföretag.

De mekanismer som aktörerna bygger sin värdering på identifierade vi i
föregående kapitel, vilka är följande:

Tabell 1

Som vi ka
strategi och 
Dessa använ
svåra att fa
proxyvariab
aktörens ka
beräkningsb
förväntade k

Detta kassaf
värde. Vi be
kassaflödesv
och det so
fundamental
Mekanismer:

•  Företagsledning •  Kassaflödesvärdering
: Huvudsakligt värderingspåverkande mekansimer

n se så använder aktörerna mekanismerna företagsledning,
varumärke som ingående variabler i sin kassaflödesvärdering.
ds som substitut eller komplement till, de variabler som är
stställa eller prognostisera för förhoppningsföretag. Dessa

ler bildar således en övervägande stor del av ingredienserna i
ssaflödesvärdering, utan att för den skull vara direkt

ara. De används istället för att justera t.ex. riskpremier och
assaflöden.

löde ger därmed det som vi kan kalla företagets fundamentala
nämner det även som sådant, för att göra skillnad mellan det
ärde som en strikt tillämpning av Copelands modell skulle ge
m blir det justerade värdet, som beskrivits ovan. Det
a värdet är dock inte detsamma som marknadsvärdet.

•  Strategi

•  Varumärke

•  Relativvärdering

•  Marknadspsykologi

•  Portföljteori
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Som framgår av figur 3 nedan används därför ytterligare mekanismer vid
värderingen, för att förklara avvikelserna mellan det fundamentala värdet
och marknadens prissättning av företagets aktie.

Figur 3: Marknadens värdering av förhoppningsföretag

Då det fundamentala värdet är relativt osäkert och baserat på en mängd,
ofta svårverifierbara antaganden, söker aktörerna stöd för sin värdering hos
marknadens värdering av andra liknande företag. Som vi tidigare har nämnt
saknas det ofta relevanta jämförelseobjekt och de som ändå används lider
ofta av samma värderingsproblem, vilket skapar den uppåtgående
spiraleffekt som vi diskuterade i föregående kapitel. På detta sätt får
relativvärderingen en central roll i aktörernas prissättning av ett
förhoppningsföretag och är därför betydligt viktigare för prissättningen än
vad aktörerna ville medge på den direkta frågan.

Spiraleffekten ger därför, i dessa företag, ofta höga kurser, relativt
fundamentalvärderingen. Det spelar helt enkelt inte så stor roll vilken
värdering förhoppningsföretagen har på marknaden. Istället för aktörens
uppfattning om huruvida aktien är över eller undervärderad på marknaden,
förklarar portföljteorin aktörernas vilja att över huvud taget placera i dessa
ofta mycket riskfyllda aktier. Detta gör att aktörerna placerar i företagen i
princip till vilket pris som helst, vilket skapar ett efterfrågeöverskott. Detta
i sin tur utlöser både köpsignaler i tekniska indikatorer och ger aktierna
legitimitet som placeringsobjekt, då fler och fler aktörer placerar i bolagen.

Aktören vill inte missa en, som denne tror, starkt växande bransch. Då
investeraren ser att många andra aktörer har placerat delar av sitt kapital i

Marknadspsykologi

Fundamentalt
värde

Marknadsvärde

Relativvärdering

Portföljteori
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dessa aktier, gör detta att denne agerar på samma sätt. Detta ökar ytterligare
efterfrågan på aktierna och ger nya starkare köpsignaler. Här ser vi hur en
uppåtgående spiraleffekt bildas, då nya aktörers inträde ger underlag för
ytterligare investerare att antingen baserat endast på den starka
kursutvecklingen och/eller på den höga legitimitet som aktierna uppnår.
Naturligtvis kan trenden i kursutvecklingen vara den omvända. Vi anser
dock att en uppåtgående spiral kan ha sin förklaring i att aktiernas
värdering bygger på starka förhoppningar, d.v.s. en ofta positiv syn på
företagen, vilket gör en positiv trend naturlig. Som vi kan se så samvarierar
mekanismerna Portföljteori och Marknadspsykologi genom att t.ex.
efterfrågeöverskott skapat av den ena mekanismen ger signaler som utlöser
den andra.

De ovan beskrivna relationerna mellan samtliga mekanismer ger efter
portföljteorins och marknadspsykologins inverkan det pris marknaden
sätter på företaget, d.v.s. marknadsvärdet.

6.1 Egna reflektioner

Det fundamentala värdet i marknadens prissättning av
förhoppningsföretagens aktier är, som vi ser det, i många fall marginellt.
Ofta saknar företagen färdiga produkter och därmed ett säkert och
ordentligt intäktsflöde. Detta kommer också till uttryck i den jämförelse
som vi gjort i Appendix D, Relativvärdering, där förhoppningsföretagens
försäljning värderas långt högre än ”normala” företags dito. Långt viktigare
för marknadens prissättning är istället relativvärderingen till andra
förhoppningsföretag, då marknaden jämför med andra förhoppningsföretag
istället för att försöka jämföra med företag som verkligen har ett
fundamenta som det med traditionella värderingsmodeller går att motivera.
Den absolut viktigaste mekanismen anser vi dock vara
Marknadspsykologin, vilken gör att aktörerna på marknaden hela tiden
handlar på andras handlande. En viktig drivare till detta, anser vi kunna
vara den heta debatt som pågår i media, att samhället förändras från ett
industrisamhälle till ett informationssamhälle i ständig utveckling och
tillväxt. I denna debatt tros ofta nya teknologier kunna lösa
världsproblemen och debattörerna ställer därför sin tilltro till sådant som de
inte riktigt kan förstå eller förklara. Det som är svårt att förstå är också
svårt att sätta ett värde på. Investerarna gör därför som alla andra och
motiverar sitt agerande med att risken ligger i att vara utan dessa aktier i sin
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portfölj och inget annat. Som det brukar uttryckas på Wall Street. ”Du kan
sälja aktier i vilket företag som helst, till vilket pris som helst, bara
företagsnamnet slutar på .COM.”

För att återta kontrollen över värdet på dessa företag och återföra
fundamenta i marknadens värdering måste vi därför förstå
förhoppningsföretagen.

6.1.1 Förslag till vidare forskning

Vi anser att vår undersökning presenterar så intressanta resultat att fortsatt
forskning i ämnet är högst relevant. Närmast till hands tycker vi ligger att,
med denna uppsats som grund, göra en mer ingående studie av hur de
presenterade proxyvariablerna företagsledning, strategi och varumärke kan
kvantifieras, värdesättas och införas i traditionella värderingsmodeller. På
så vis skulle kalkylerna av det fundamentala värdet i företaget bli mer
tillförlitligt och relevant, vilket skulle göra att det fick större inflytande
över marknadsvärdet.

6.1.2 Hur bör en investerare agera?

Marknadens aktörer lägger således stor vikt vid mekanismerna
företagsledning, strategi, varumärke och marknadspsykologi. Eftersom det
åligger den framtida forskningen att lösa värderingsproblematiken i de tre
förstnämnda så återstår för investeraren att ställa sin tilltro till
marknadspsykologin. Detta kan tyckas som en paradox att vi å ena sidan
propagerar för mer fundamenta i värderingen men samtidigt
rekommenderar investerare att se än mer till marknadspsykologi. Svaret är
naturligtvis lika enkelt som självklart. Det är mycket problematiskt att
beräkna fundamentalt värde i förhoppningsföretag, som vi konstaterat, och
att när detta problem löses i framtiden så kommer det att ta tid innan
marknaden har anammat de nya värderingsmodellerna. Därför är det till
dess naturligtvis, för de aktörer som inte är så stora att deras affärer är
direkt kurspåverkande, vilket är ett fåtal, rationellt att agera som övriga
marknaden agerar.
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Appendix A, Centrala begrepp

I detta appendix redogör vi för några grundläggande centrala begrepp
och modeller som är nödvändiga för att förstå och kunna följa
resonemangen i uppsatsen. Se detta appendix som en uppslagsbok när du
behöver få ett begrepp förklarat. Appendix A är sorterat i bokstavsordning.

Beta

Beta är ett statistiskt mått på en tillgångs relativa systematiska (icke
diversifierbara) risk. Matematiskt beräknas Beta för tillgången i som:
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Formel 2: Beta
Källa: Blake, D. (1992)

där cov(i, m) från en parserie observationer av ri och rm erhålles genom:
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Formel 3: Kovariansen
Källa: Blake, D. (1992)

Pt är sannolikheten vid tiden t

Effektiva portföljen

Genom att kombinera ihop tillgångar, som inte har en perfekt korrelation
dem emellan, i en portfölj kan investeraren reducera den totala risken utan
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att minska sin förväntade avkastning. Detta beror på att standardavvikelsen
för en portfölj är mindre än ett vägt medelvärde av de enskilda
tillgångarnas standardavvikelser. Ju sämre korrelationen är mellan två
tillgångars avkastning desto större riskreduktion kan erhållas.

De olika portföljalternativen en investerare kan välja mellan kan placeras in
i ett diagram med avkastning på en axel och risk, mätt som
standardavvikelse, på den andra. De olika portföljerna representeras av
prickar i figur 4.

Figur 4: Effektiv portfölj
Källa: Brealey R. A. & S. C. Myers (1996) s. 177, egen bearbetning

En portfölj med en låg risk kan ge en väldigt låg förväntad avkastning
(punkt A). En annan portfölj (punkt B) med en extremt hög förväntad
avkastning kan vara utsatt för en oacceptabelt hög risk. Dessa två portföljer
är så kallade extremer. Mellan dessa ligger sen en mängd olika portföljer
med varierande avkastning och risk.

Portfölj C har både en högre förväntad avkastning och en lägre risk än
portfölj D, vilket innebär att denna skulle föredras av en riskavert
investerare. Portfölj A, B och D är i detta fall ineffektiva portföljer. När
alla ineffektiva portföljer eliminerats finns det kvar ett antal effektiva
portföljer som vid varje given risknivå ger den högsta förväntade
avkastningen. Dessa portföljer benämns som effektiva och motsvaras, i
diagrammet ovan, av de portföljerna som ligger på linjen (den effektiva
gränsen). Vilken av de effektiva portföljerna en investerare väljer beror på
dennes benägenhet att ta risk.
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Fritt kassaflöde

Det fria kassaflödet är ett företags verkliga kassaflöde genrerat från
rörelsen med avdrag för skatt och skulle, för ett företag enbart finansierat
med eget kapital, vara tillgängligt för dess aktieägare. Fritt kassaflöde kan
skrivas som:196

teringarNettoinvesNOPLATkassaflödeFritt −= ; där

Formel 4: Fritt kassaflöde
Källa: Copeland, T., et al (1995)

NOPLAT = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (Nettoresultat med
avdrag för justerad skatt)

Nettoinvesteringar = förändring i investerat kapital

Optimal portfölj

Figur 5: Optimal portfölj
Källa: Bernstein, P. L. & A. Damodaran (1998) s. 44

                                                          
196 Copeland T., et al (1995) s. 160
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Aktören väljer den portfölj där kurvan för alla effektiva portföljer tangerar
individens högsta nåbara indifferenskuva, vilket är dennes optimala
portfölj. Indifferenskurvans utseende avspeglar individens förhållande till
risk kontra avkastning. Individens marginalnytta av en extra enhet
avkastning är således, vid den optimala portföljen, den samma som
marknadens värdering av en extra enhet avkastning. Den rationella
individen kommer därför välja den optimala portföljen.

P/e-tal

P/e-talet är ett relativmått som mäter priset investerare är villiga att betala
för varje valutaenhet i vinst. P/e-talet beräknas som:

aktieVinst

idagprisAktiens
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P
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/
/ 0 == , ePEPSP /0 ×=

Formel 5: P/e-talet
Källa: Brealey R. A. & S. C. Myers (1996)

eller  i en något utvidgad variant som:197
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Formel 6: P/e-talet, utvidgad
Källa: Bodie, V., et al (1996)

där EPS = vinst per aktie (Earnings Per Share)

PVGO = Present Value of Growth Opportunities, se förklaring nedan

Denna senare modell gör det också mjöligt att ur P/e-talet härleda
marknadens förväntningar som tillväxt, genom att lösa ut PVGO.

                                                          
197 Bodie, V., et al (1996)
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Present Value of Growth Opportunities (PVGO)198

PVGO är nuvärdet av ett företags framtida tillväxtmöjligheter.

PVGO
r

EPS
P += 1

0

Formel 7: Present Value of Growth Opportunities (PVGO)
Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)

där EPS1 är den förväntade vinsten per aktie

Return On Invested Capital (ROIC)

ROIC är ett företags avkastning på investerat kapital och definieras som:

kapitalInvesterat

NOPLAT
ROIC =  där

Formel 8: Return On Invested Capital
Källa: Copeland T., et al (1995)

NOPLAT = Nettoresultat med avdrag för justerad skatt

Investerat kapital = Arbetande kapital + Netto anläggningstillgångar +
Övriga tillgångar

Traditionell aktievärdering

En vedertagen modell för att beräkna nuvärdet på en tillgång är
”Discounted Cash Flow” (DCF).199 I en akties fall är DCF dess framtida
förväntade kassaflöde (där detta t.ex. kan vara utdelning, vinst per aktie,
etc.) diskonterat till nuvärde200.

                                                          
198 Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)
199 Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)
200 I fall där företaget inte återinvesterar delar av sin vinst i verksamheten kan vinst per
aktie (EPS) bytas ut mot DIV i beräkningen.
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Formel 9: Discounted Cash Flow
Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)

där P0 = dagens pris på aktien
Ct = Kassaflöde vid period t
r = Marknadens avkastningskrav

DCF formeln diskonterar m.a.o. framtida kassaflöden med
avkastningskravet marknaden kräver för tillgångar med liknande risk och
ger dess aktuella värde.

I många fall antas även att kassaflödet har en årlig tillväxt. Det enklaste
fallet är när kassaflödet ökar med en konstant tillväxt på g procent per år.

För att räkna ut aktiens aktuella värde diskonteras nästa periods förväntade
kassaflöde, i detta fall utdelning, dividerat med avkastningskravet minus
tillväxten. Denna modell kallas vanligen Gordon Growth Model och ser
ut som följande:

gr

DIV
P

−
= 1

0

Formel 10: Gordon Growth Model: (Gordon-formeln)
Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)

där g = förväntad utdelningstillväxt

Den förväntade utdelningstillväxten kan bedömas genom att beräkna Plow
Back Ratio (PBR), vilket är den procentandel av EPS (vinst per aktie) som
återinvesteras i företaget. Denna erhålls genom följande:

EPS

DIV
PBR −=1

Formel 11: Plow Back Ratio (PBR)
Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)
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För att kunna räkna ut den förväntade utdelningstillväxten måste även
företagets Return on equity (ROE) räknas ut enligt:

shareperequityBook

EPS
ROE =

Formel 12: Return On Equity
Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)

Den förväntade utdelningstillväxten kan sedan erhållas genom:

ROEPBRg ×=
Formel 13: Expected Dividend Growth (Utdelningstillväxt)

Källa: Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)

Det bör dock noteras att Gordons formel endast går att tillämpa när den
förväntade utdelningstillväxten är mindre än marknadens
avkastningskrav.201

Värdet på en tillgång är därför en funktion av kassaflödet genererat av
tillgången, dess livstid, den förväntade tillväxten i kassaflödet och risken
som är kopplad till detta kassaflöde.202

Weighted Average Cost of Capital (WACC)203

WACC är ett företags genomsnittliga kapitalkostnad och beräknas som:

( )
V

S
k

V

P
k

V

B
TkWACC spcb ++−= 1

Formel 14: Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Källa: Copeland T., et al (1995)

kb = marknadens förväntade avkastning före skatt på icke konverterbara och
icke  återlösningsbara skulder

                                                          
201 Blake, D. (1992)
202 Damodaran, A., (1998): The Dark Side of Valuation
203 Copeland, T., et al (1995) s. 248
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Tc = marginalskattesatsen för den enhet som värderas,

B = marknadsvärdet på räntebärande skulder,

V= marknadsvärdet på enheten som värderas (V = B + P + S)

kp = kapitalkostnaden för icke återlösningsbara, icke konverterbara
preferensaktier (som är det samma som kostnaderna före skatt för
preferensaktier när det inte görs något avdrag för företagets skatt för
prioriterade utdelningar),

P = marknadsvärdet på preferensaktier,

ks = marknadens kapitalkostnad för eget kapital, d.v.s. marknadens
avkastningskrav på eget kapital,

S = marknadsvärdet på enheten
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Information

Vilka informationskällor anser ni vara viktigast för att inhämta underlag till
värdering?

Investeringsbeslut

Vad bildar underlag för ert investeringsbeslut?

Vilken typ av värderingsmodeller använder ni vid värdering av
förhoppningsföretag?

I hur stor utsträckning används traditionella
värderingsmodeller?

Hur skiljer sig värderingen i förhoppningsföretag mot andra typer av
företag?

Vilken urvalsprocess går ni igenom för att sortera ut tänkbara
placeringsobjekt?

Vad tittar du på i ett potentiellt investeringsobjekt?

Tittar du efter några specifika kännetecken i investeringsobjekt?

Hur väljer ni era investeringsobjekt?

Vilka kriterier väger tyngst vid val av aktie?

Använder ni några tumregler för val av potentiella
investeringsobjekt?
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Hur bedömer ni ett företags framtidsutsikter?

Hur ofta gör ni omvärderingar av ett enskilt innehav eller ett potentiellt
innehav?

Risk

Hur bedömer ni risk?

Hur bedömer ni avkastningskrav?

Vari ligger risken i placeringar i förhoppningsföretag?

Rationellt beslutsfattande

Vad avgör vilken tid ni ”ger” en aktie att ge en positiv avkastning innan ni
överväger att går ur placeringen?

Tittar ni på andras analyser?

Kan omvärlden påverka din placeringsstrategi?

Frågor till fondförvaltare

Vad har ni för placeringsstrategi?

Hur stor andel av portföljen är investerad i förhoppningsföretag?

Övriga frågor

I vilken utsträckning använder ni teknisk analys för placeringsbeslut?

Hur stor betydelse har rutinen i ditt jobb?
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Acceleratoreffekt204: Denna bygger kortfattat på marknadens
förväntningar om hur en aktörer skall agera. När väl aktören har agerat i en
riktning förväntar sig marknaden att aktören senare skall fortsätta att agera i
samma riktning. Således diskonterar marknaden denna aktion i förväg.
Detta i sin tur gör att aktören kan bli tvungen att göra precis så som
marknaden har diskonterat. Därefter diskonterar marknaden ytterligare
aktioner i samma rikting och den ursprungliga aktionen har således
accelererat.

Accumulation/Distribution205: Detta är en teknisk analys indikator som
mäter förändringar i pris på en tillgång i relation till volymförändringar.
Indikatorn visar att ju mer volym som följer en prisförändring desto mer
signifikant är prisförändringen.

( ) ( )
( )∑ 








−

−−−
kurslägstakurshögsta

kursstängningskurshögstakurslägstakursstängnings

Formel 15: Accumulation/Distribution

Avkastningskrav: Detta är den avkastning en investerare kräver vid en
investering i en specifik tillgång. Avkastningskravet är således
investerarens alternativkostnad för det investerade kapitalet.

Dividend yield model: Detta ger ett mått på den avkastning en investerare
kan räkna med att erhålla genom att investera i en tillång. ”Dividend Yield”
beräknas genom att dividera den förväntade utdelningen med aktiepriset.

Earnings to price ratio model: Detta ger ett mått på den avkastning en
investerare kan räkna med att erhålla genom att investera i en tillgång.
”Earnings to price ratio” beräknas genom att dividera vinsten per aktie

                                                          
204 Se vidare Lipsey, R. G., et al (1993)
205 Se vidare Achelis, S. B. (1995) eller http://www.equis.com/free/taaz/

http://www.equis.com/free/taaz/
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dividerat med aktiepriset. Denna modell ger, under förutsättning att all
vinst utgår som utdelning, samma resultat som ” Dividend Yield Model”.

Förväntat värde206: Det förväntade värdet av en variabel är summan av
alla förväntade utfall av en slumpmässig variabel, där varje utfall är
multiplicerat med sin sannolikhet.

( ) ( )∑==
xalla

xxPXEµ

Marknadsvärde per anställd:

anställdperrdemarknadsväföretagets
anställdaantalet

aktierantaletaktiekurs
=

×

Formel 16: Marknadsvärde per anställd

Momentum207: Detta är en teknisk analysindikator som mäter hur mycket
en tillgångs pris har förändrats över tiden. Denna kan användas både som
ledande indikator och som trendindikator av vilka det förra
användningsområdet är vanligare. Momentum används även ofta i allmänt
tal för att beskriva en akties styrka och underliggande efterfrågan.

Mulitplikatoreffekt208: En multiplikatoreffekt är snarlik en
acceleratoreffekt (se ovan). Här är det dock inte explicit förväntningarna
som startar reaktionerna utan aktionen i sig. Denna påverkar inte bara den
variabel som först var avsedd att justeras, t.ex. m.h.a. en ränteförändring,
utan skapar även en loop tillbaka till den ursprungliga variabeln, genom de
reaktioner som förändringen i den avsedda variabeln skapar på, de av
denna beroende variabler.

Relative Strength Index (RSI)209: Detta är en teknisk indikator som visar
på styrkan i en enskild tillgång. Den kan också användas för att urskilja
svängningar i kursutvecklingen, d.v.s. när marknaden står inför en
lägesförändring. Den mäter relationen mellan kursuppgång och
kursnedgång i en tillgång. Vanligen toppar kursen när RSI når 70 och
bottnar ur när RSI når 30.

                                                          
206 Aczel, A. D. (1993)
207 Se vidare Achelis, S. B. (1995) eller http://www.equis.com/free/taaz/
208 Se vidare Lipsey, R. G., et al (1993)
209 Se vidare Achelis, S. B. (1995) eller http://www.equis.com/free/taaz/

http://www.equis.com/free/taaz/
http://www.equis.com/free/taaz/
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där U är genomsnitlig prisuppgång och D är genomsnittlig prisnedgång

Stop-loss: Detta är en handelsteknisk term. För att försäkra sig mot för
stora förluster i ett innehav så lägger aktören in en kursnivå vid vilken det
utlöses en automatisk säljorder av innehavet.

Webbportal: En webbsajt på Internet som innehåller stor mängd olika
typer av information, vilken anses vara en bra utgångspunkt framför allt för
den ovana internetanvändaren. Ofta innehåller de nyheter, shopping, nöje,
olika kommunikationsverktyg, etc. Yahoo! (www.yahoo.com) och Excite
(www.excite.com) är två exempel på Webbportaler. Passagen
(www.passagen.se) och Torget (www.torget.se) är två svenska exempel.

Venture capital210: Den svenska termen för begreppet är Riskkapital och
är en term för att beskriva den typ av finansiering av forsknings- och
utvecklingsföretag som ofta tar företaget från innovationsstadiet till en
börsintroduktion.

Volatilitet: Detta är ett mått på kurssvängningarna, svängningarna runt ett
medelvärde (standardavvikelse). Ett högt volatilitetstal innebär alltså stora
svängningar, stor osäkerhet och därmed stor risk.

Överavkastning: Detta är synonymt med ett positivt nettonuvärde (NPV),
d.v.s. att investeraren får tillbaka mera avkastning än denne har krävt.

                                                          
210 Se t.ex. Zider, B. (1998 November – December): How Venture Capital Works,
Harvard Busniess Review, för en introduktion i begreppet.
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Relativvärdering av förhoppningsföretag

Vi har valt ut ett antal välkända amerikanska industriföretag med lång
historia, ett par företag som för något tiotal år sedan var att betrakta som
förhoppningsföretag samt en handfull företag som idag kan klassas som
förhoppningsföretag.

Om vi nu ponerar att marknadsvärde per anställd är ett bra relativmått för
värdering av förhoppningsföretag så bör det gå att se någon form av
rimlighet i det positiva kassaflöde som varje anställd måste generera för att
värderingen ska gå att räkna hem. För att på ett så enkelt sätt som möjligt
härleda detta kassaflöde så har vi modifierat Gordons formel211 något.
Istället för aktiens pris använder vi marknadsvärdet per anställd
(MC/anställd) och istället för utdelning använder vi det positiva kassaflöde
per anställd (C/anställd) som måste till för att infria marknadens
avkastningskrav.

Marknadens avkastningskrav sätter vi till 8,4 procent (den avkastning som
amerikansk aktiemarknad krävt i genomsnitt under sjuttio år)212 och
tillväxten antar vi uppgå till tre procent (ett företag kan ju inte i evinnerlig
tid ha en högre tillväxt än ekonomin som helhet, då detta skulle leda till att
företaget till slut skulle bli större än hela ekonomin). Det senare värdet kan
tyckas djärvt då produktivitetstillväxten i USA under tiden efter
Amerikanska inbördeskriget i genomsnitt varit 1,6 procent.213 Detta
förändrar dock inte resultatet av jämförelsen mellan marknadens värdering
av företagen, utan skulle snarare göra skillnaderna ännu större.

Den nya formeln blir således:

                                                          
211 Se Appendix A, Centrala begrepp – Traditionell aktievärdering
212 Brealey, R. A. & S. C. Myers, (1996)
213 Kendrick (1961) ur DeLong B. J. (1998-10-16)
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Formel 17: Positivt kassaflöde per anställd
Källa: egen bearbetning av  Gordon-formeln

Vi har också valt att presentera P/S tal för exempelföretagen. Detta ger
således nedanstående sammanställning:

Tabe

Här hittar
marknads
ska kunn
@Home 
Detta värd
det i relat
tangerand
vinstmarg
USD  vilk

För att ge
arbetar m
kan betra
                     
214 Samtliga
och avser d
i USD
Företag MC/Anställd C/Anställd P/S
Amazon.com 11 238 095 606 857 28,91
AOL 14 258 824 769 976 31,40
@Home 33 859 649 1 828 421 286,35
Excite 12 095 640 653 165 46,44
Ford Motor 212 646 11 483 0,50
General Electric 1 218 430 65 795 3,50
General Motors 95 623 5 164 0,35
Microsoft 14 758 825 796 977 23,22
Yahoo! 40 224 159 2 172 105 124,86
XXI

ll 2: Relativvärdering
Källa: http.//biz.yahoo.com/, egen bearbetning214

 vi ett antal intressanta värden. Lägg märke till att @Home har ett
värde per anställd på nästan 34 miljoner USD. För att detta värdet
a motiveras, enligt vår modifierade Gordon formel, så måste
m.a.o. tjäna 1,8 miljoner USD per anställd per år i all framtid.
e isolerat från omvärlden kanske inte låter så extremt, men ställ

ion till ett mycket lönsamt företag som i någon mån arbetar inom
e branscher, t.ex. Microsoft som under 1999 hade en
inal på ca 38 procent. Deras MC/anställd är knappt 15 miljoner
et ger ett C/anställd på knappt 800.000 USD.

 ett ytterligare exempel så kan vi jämföra med AOL, som också
ed infrastruktur och ”content” på Internet, men som inte längre
ktas som ett förhoppningsföretag eftersom det gör vinst och

                                     
 värden till denna sammanställning är hämtade från http://biz.yahoo.com/

en amerikanska aktiemarknadens värdering per de 5 maj 1999. Värden anges

http://biz.yahoo.com/
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numer har en relativt @Home lång historia. Som fondförvaltare X
resonerade så går det att se det som om @Home är där AOL var för tio år
sedan och utgör således ett ganska bra jämförelseobjekt för historisk
relativvärdering. Vi kan således förvänta oss att @Home kommer att ha en
inte alltför olik utveckling jämfört med AOL. Således kan vi anta att de kan
tänkas ha en intjäningsförmåga som åtminstone ligger i närheten av
varandra. Om vi då jämför C/anställd så finner vi att AOL har knappt
800.000 USD, d.v.s. ungefär lika mycket som Microsoft. @Home ska
m.a.o. tjäna en miljon mer än det väletablerade AOL per år och anställd i
all evighet på ungefär samma affärsidé. Verkar det troligt?

Även om vi bara jämför marknadsvärde per anställd utan att implicit
beräkna kassaflödet som krävs, så ser vi mycket stora skillnader, då
@Homes anställda värderas mer än dubbelt så högt som AOLs och
Microsofts, t.o.m. högre än dessa företag tillsammans. För  att få lite
perspektiv på dessa relativmått kan vi jämföra med några stabila
industriföretag som t.ex. General Electric (GE), General Motors (GM) och
Ford, vilka helt tydligt spelar i en helt annan division när det gäller
marknadsvärde per anställd och således också det positiva kassaflöde som
företagen måste generera i oändlig tid för att aktiekursen ska kunna
motiveras.

Att sedan jämföra P/S-tal mellan exempelföretagen bidrar också till munter
läsning. Varför värderas @Home till 286 gånger försäljningen när AOL
och Microsoft värderas till 31 respektive 23 gånger försäljningen? Fitch215

anser att P/S-talet inte kan studeras separat. Det måste relateras till
tillväxten i omsättningen. Detta mildrar dock inte avvikelserna så radikalt
så att det skulle gå att motivera att @Homes omsättning är värd mer än tio
gånger mer än Microsofts och AOLs? Företaget har ju aldrig visat någon
vinst.

Som vi ser så är det svårt att jämföra branscher och företag historiskt med
dessa mått. Det är också svårt att jämföra företag som befinner sig i samma
situation i samma bransch. Jämför t.ex. P/S-tal för Yahoo resp. Excite som
har mycket likande produkter och affärsidé. Dessa stora skillnader visar
naturligtvis på att aktörerna lägger stor vikt vid annat än försäljning och
marknadsvärde per anställd. Att intervjupersonerna inte är ense om hur
relativvärderingen skall tillämpas på förhoppningsföretagen bidrar, som vi

                                                          
215 Fitch, M. (1998)
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ser det, till att marknadens värdering därmed kan tyckas vara omotiverad
och godtycklig. Denna osäkerhet skapar naturligtvis mycket volatila kurser
och avsaknandet av fasta referenspunkter kan till en del förklara
marknadens höga värdering av förhoppningsföretagen.
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