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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Under de senaste trettio åren har fonder förändrat finansmarknaderna i hela

världen. Detta kan bland annat ses i den markanta förskjutningen av

hushållens sparande från enskilt sparande till varierande former av

institutionellt sparande. Fondsparandet har fått en stor betydelse för den

svenska sparandemarknaden och utgör i dag ungefär 20 procent av

hushållens finansiella tillgångar. Omfattningen av förändringen visar sig

väl om det betraktas att fonderna stod för fyra promille av hushållens

tillgångar 1980 (Aktiespararen, 6-7/1998).

Placeringar på Stockholms Fondbörs har haft genomsnittligt klart högre

avkastning än räntan på banksparande. Med ett exempel kan indirekt

aktiesparande och banksparande jämföras med varandra:

En placerare som satte 100 kronor i en aktiefond 1979, som perfekt

avspeglade Stockholmsbörsens sammansättning på aktier och

återinvesterade utdelningen i fonden hade 1999 en förmögenhet på drygt

5500 kronor. Den som sparade 100 kr på bankkontot kom inte ens upp i ett

kapital på 500 kronor.

I figur 1 finns Stockholmsbörsens utveckling under de senaste 20 åren.

Som figuren visar har utvecklingen överlag varit positiv och speciellt

under 1990-talet har index stigit kraftigt.
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Figur 1. Affärsvärldens Generalindex under 1979-1999

 (Källa: www.afv.se/index/historik.html 2000-04-03, egen bearbetning )

Svenska aktiemarknaden har under perioden 1938-1987 premierat ett

riskvilligt sparande i aktier med i genomsnitt nio procent per år (De

Ridder, 1989 sid 33). De senaste 30 åren har Stockholmsbörsen i

genomsnitt gått upp 17 procent per år (Aktiespararen, 8/1998).

Fonder erbjuder en enkel väg för många privatpersoner att få tillgång till

finansmarknaden. I Sverige har intresset för fonder varit stort och sedan

början av 1970-talet har fondsparandet ökat från ca 300 miljoner kronor till

drygt 670 miljarder kronor (www.fondbolagen.se 2000-02-22). Intresset

för fondsparandet väcktes i samband med ”skattespar” i slutet av 1970-

talet vilket innebar skattemässiga förmåner för privatpersoner. Möjligheten

till bättre avkastning än bankräntan gjorde att till exempel räntefonder blev

ett intressant sparalternativ. Med allemanssparandet på 1980-talet slog

fonderna igenom på allvar och sparformen spred sig till en stor grupp

småsparare (www.fondbolagen.se 2000-02-22). Bara under 1999 ökade
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fondsparandet med 58,1 miljarder kronor i Sverige. Sex av tio vuxna

svenskar äger redan idag andelar i aktie- eller räntefonder. När den nu

planerade pensionsreformen ”PPM” är genomförd, kommer alla

förvärvsarbetande i Sverige att äga andelar i aktie- eller räntefonder

(www.fondstar.se 2000-02-22).

Förändringarna på finansmarknaden har å ena sidan gjort det enklare att

investera, tack vare den tekniska utvecklingen, men å andra sidan har

investeringsalternativen blivit fler och mer invecklade1. Bland annat har

valutaavregleringen 1989 och skattereformen 1991 förändrat

förutsättningarna för sparande och investeringar. Den ekonomiska krisen i

Asien under hösten 1998, efter en period av hög tillväxt, är bara en

anledning till varför investerare blivit försiktigare. Risker förknippade med

investeringar måste skattas noggrannare och riskspridning har blivit ett

ännu viktigare begrepp bland investerarna.

Ökat fondsparande är ett tecken på att många småplacerare har överlåtit

sina tillgångar till professionell förvaltning. Några fördelar som ofta

förknippas med fonder är just riskspridning, professionell förvaltning och

likviditet. Eftersom fonder måste placera i flera olika aktier eller andra

värdepapper har småsparare sina tillgångar i en väldiversifierad portfölj.

Det kan vara svårt för småsparare att bilda motsvarande portfölj på egen

hand så att

                                                
1 Exempelvis kan nämnas fem olika former av fondsparande som var representerade
under 1999. Direktsparande, pensionssparande i en unit linked-försäkring,
pensionssparande i IPS, långsiktigt sparande i en kapitalförsäkring samt sparande i fond
av ITP och ITPK eller motsvarande för andra löntagargrupper (Privata Affärer, 1/1999).
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kostnaderna för det inte blir allt för höga2. Dessutom får fondspararen en

professionell förvaltning av sina tillgångar och slipper själv lägga ned tid

på denna. Andelsägare kan köpa och sälja sina andelar när som helst och

på så sätt snabbt få kapital tillgängligt.

På senare år har även en mängd specialfonder vuxit fram. Idag finns det

bland annat regionala fonder samt fonder med en branschmässig inriktning

(Wikman, 1993). Den fortsatta ökningen av antalet fonder och

professionell portföljförvaltning har lett till att även intresset för fondernas

prestationer samt jämförelse av dessa har ökat då en förutsättning för

fondernas existens torde vara en tillfredsställande avkastning.

1.1.1. Vad är en fond?

En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper som ägs av många

investerare. Fonden kan innehålla såväl svenska som utländska aktier,

obligationer och andra värdepapper. Alla pengar som placeras i fonden

fördelas automatiskt på de värdepapper fonden äger. De juridiska

aspekterna på fondernas verksamhet kommer att behandlas i avsnitt 2.2.

                                                
2 Det är redan idag möjligt att via marknadsplatser på internet handla aktier till lägre
kostnad än till exempel genom banker. Det är troligen rätt att anta att utvecklingen
kommer att gå mot ökad elektronisk aktiehandel och därigenom kanske kostnaderna för
aktiehandeln blir ännu lägre i framtiden.
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Aktiefond

En aktiefond är en fond som investerar minst 75 procent av

fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.

1.2. Problemdiskussion

Att utvärdera en portföljs avkastning är en central del av

investeringsprocessen då det främsta syftet med placeringar torde vara att

erhålla så hög värdestegring som möjligt. I syfte att utröna vilken portfölj

som är bäst måste dessa kunna jämföras på ett meningsfullt sätt (Pålsson

1989, sid 551). Utvärdering av en portföljs avkastning baserar sig på en

jämförelse mellan den aktuella portföljen samt en jämförelseportfölj, som

ofta är något index.

Om CAP-modellen stämmer och marknaden är i jämvikt samt förväntas att

förbli så, kan ingen investerare systematiskt uppnå överavkastning.

Antaganden om CAP-modellen och hypotesen om effektiva marknader gör

att varje portfölj har identisk riskjusterad avkastning (Levy & Sarnat, 1984

sid 515). I verkligheten är dock marknaden sällan i jämvikt och om jämvikt

uppstår kan avvikelser från detta tillstånd ske när som helst. Då är det

möjligt att vissa aktier eller portföljer genererar överavkastning3.

                                                
3 Se referensram för utförligare diskussion.
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Tiden som förvaltarna lägger ned på analys av företag och marknader kan

antas vara längre än tiden som småsparare lägger ned, i och med att det är

fondförvaltarnas främsta uppgift att bevaka fondandelsägarnas tillgångar.

Därmed måste det kunna antas att fondförvaltare har mer kunskap och

erfarenhet om marknaden, företag, branscher och aktier än småsparare.

Med tanke på detta samt ovanstående resonemang kan det tänkas att

fondförvaltare har bättre möjligheter att nå högre avkastning än

småsparare.

Dessutom kan fonder ofta uppnå bättre riskspridning än småsparare och

därigenom uppnå lägre total risk i portföljen utan att totalavkastningen

därför behöver bli lägre4. Hög avkastning och skickliga förvaltare tillhör

också de främsta argument hos fondförvaltarna.

”Jag vill lägga stor tonvikt på den seriösa konsultation vi erbjuder. Det är

viktigare att fördela portföljen än att välja förvaltare.”
Peter Säll, Länsförsäkringar Wasa Fonder

Aktiespararen 12/98 sid 64-65

”Att dra nytta av fonder som sparform och placeringslösning är smått

genialt. Du får en god riskspridning, bra avkastningspotential och har ett

team av experter som bevakar utvecklingen för din räkning.”
Nordbankens fondguide

www.nb.se/fonder 2000-04-23

                                                
4 Detta beror på att när antalet aktier ökar i en portfölj minskar betydelsen av enskilda
aktiers varians samtidigt som betydelsen av kovariansen mellan de olika aktierna i
portföljen ökar. Fluktuationen av en väl diversifierad portföljs värde beror därmed på
kovariansen mellan de aktierna som ingår i portföljen (Brealey & Myers, 1991, 142). Se
även referensram.
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Fonderna tar naturligtvis betalt för sina tjänster i form av köp- sälj- och

förvaltningsavgifter som ofta varierar mellan en och tre procent hos

aktiefonderna. Drygt 1,5 procent av avkastningen kan tyckas vara en rimlig

avgift för kapitalförvaltningen men den verkliga effekten av dessa

procentuellt sett små ”läckage” avspeglas inte i de direkta avgifterna utan

först då ränta-på-ränta -effekten av de årliga avgifterna betraktas. Speciellt

förvaltningsavgiften är betydelsefull och går inte att bortse ifrån vid

fondjämförelserna. Med ett exempel kan avgifternas påverkan på

avkastningen på lång sikt belysas (Aktiespararen, 8/1998):

Fonden med högst avgifter får, efter de givna förutsättningarna5, ett slutligt

marknadsvärde på 2 511 679 kr, medan den med lägst avgift landar på ett

slutvärde på 3 955 359 kr, det vill säga en skillnad på 57 procent eller

uttryckt i kronor: närmare 1,5 Mkr.

Fondsparandet är ofta långsiktigt och av vikt är då att studera hur väl

fonderna klarat sig under en längre tid eftersom en fonds betydligt högre

avkastning vid en tidpunkt lika gärna kan vara ett utslag av tillfälligheter

som ett bevis på fondförvaltarens förmåga att välja de rätta aktierna.

Genomsnittlig högre avkastning kan enbart uppnås genom att fonden

innehåller ett större inslag av risk eller att den ger en högre avkastning per

riskenhet6. När fondernas avkastning jämförs med varandra är det viktigt

                                                
5 I undersökningen har det antagits att börskurserna under de närmaste 30 åren kommer
att öka med i genomsnitt 17 procent om året, det vill säga lika mycket som Stockholms
Fondbörs gått upp de 30 senaste åren. Vidare har samma avkastning satts på alla fonder
som investerar i svenska aktier. Investeraren antas spara 500 kr i månaden i 30 år.
Exemplet omfattar sverigefonder.
6 Se Referensram för utförligare genomgång av relationen mellan risk och avkastning.
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att observera att enbart avkastningsprocenten ger en ensidig bild av

fondernas verkliga prestation. Även risken i portföljen bör beaktas.

Utifrån fondernas investeringspolitik kan deras riskprofil definieras. Från

investerarens synvinkel är riskprofilen viktig och utgör en grund för bland

annat val av fondtyp där denne ska placera sina pengar. Att ha en viss

riskprofil innebär att en viss risknivå på lång sikt borde kunna hållas stabil.

En stabil risknivå över tiden gör det också möjligt för placeraren att göra

en utvärdering av en fonds framtida resultatutveckling i relation till

marknadsutvecklingen. Att kunna hålla den systematiska risken stabil är

också en förutsättning för utvärdering av fondernas prestation. Detta på

grund av att många utvärderingsmodeller7 antar att beta8 är konstant.

Mot bakgrund av ovanstående diskussion är det då intressant att undersöka

hur väl de svenska fonderna i realiteten lyckats med sina placeringar.

Fondalternativet är att föredra endast om fonden lyckas bättre än

marknaden.

                                                
7 Exempelvis Jensens alfa och Treynors kvot, se avsnitt 2.5 och 2.7.
8 Beta behandlas i avsnitt om CAP-modellen.
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1.3. Problemformulering

Kan fonder generera högre avkastning än förväntat i förhållande till sitt

risktagande?

Kan fondförvaltare slå ett relevant avkastningsindex och därigenom

motivera sina avgifter?

1.4. Syfte

Syftet med undersökningen är att utreda om svenska aktiefonder har

lyckats uppnå överavkastning på den svenska aktiemarknaden under den

senare delen av 1990-talet.

1.5. Avgränsningar

Undersökningen begränsas till att omfatta tio aktiefonder vars

placeringsinriktning är svenska bolag. Att välja ett lämpligt

jämförelseindex är svårt om fonderna som ingår i undersökningen har stora

olikheter i sin placeringsprofil. Jämförelseindex spelar en betydande roll

när fonders prestation studeras. I denna studie används Findatas
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avkastningsindex9 som jämförelseindex. Undersökningen begränsas till att

omfatta perioden 1996.01.01-1999.12.31.

I undersökningen tar jag inte hänsyn till skattemässiga effekter av direkt

och indirekt aktieägande.

Med överavkastning menas riskjusterad avkastning som överstiger

marknadsportföljens avkastning.

1.6. Disposition

Kapitel två: Genomgång av bestämmelserna om fondernas verksamhet

samt tidigare undersökningar om fonder presenteras.

Kapitel tre: I detta kapitel presenteras undersökningsmaterialet, hur

studien har genomförts samt modeller som har använts i undersökningen.

Kapitel fyra: Detta kapitel tar upp teorin om portföljval, CAP-modellen

och effektiva kapitalmarknader. De riskjusterade avkastningsmåtten

presenteras och fondförvaltarens betydelse för fondens framgång

diskuteras.

Kapitel fem: I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningen

Kapitel sex: I detta kapitel presenteras tolkning av data.

Kapitel sju: I detta kapitel presenteras slutsatserna.

                                                
9 Beräknas varje dag av SIX Market Estimates. Som Affärsvärldens generalindex men
med återinvesterade aktieutdelningar. Detta index kallas även för Affärsvärldens
Generalindex total.
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2. Fondernas verksamhet och
tidigare undersökningar

Fondernas verksamhet regleras av en särskild lagstiftning, "Lagen om

värdepappersfonder", som trädde i kraft 1991 och är en anpassning till de

regler som gäller inom EU.

2.1. Fond, fondbolag och förvaringsinstitut

Ur rättssynpunkt skiljs det mellan fond, fondbolag och förvaringsinstitut.

En fond är en portfölj av värdepapper. Fondens tillgångar ägs av de

andelsägare som satt in pengar i fonden. Alla fonder måste ha ett register

över andelsägare. I normala fall får inte tillgångarna i fonden belånas eller

utmätas men för att kunna lösa in andelar får fonden kortfristigt ta upp ett

lån på högst tio procent av fondvärdet (Lag om värdepappersfonder 13§).

Fondbolaget är en separat juridisk person som vanligen ägs av bank, ett

försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Fondbolaget är till för att

sköta fondens förvaltning och administration på uppdrag av andelsägarna.

Fondbolagets ekonomi är helt avskild från fondens ekonomi och

fondbolaget får betalt för sina tjänster av fonden genom

förvaltningsavgifter. Förvaltningsavgifterna har godkänts av
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Finansinspektionen10. Andelsägarna är inte ansvariga för fondens

förpliktelser. Det är fondbolaget som företräder fonden i alla sammanhang,

såsom till exempel på bolagsstämmor.

Enligt lagen om värdepappersfonder (14§) ska det för varje fond finnas ett

förvaringsinstitut. Förvaringsinstitut ska vara en bank eller ett annat

kreditinstitut. Förvaringsinstitutet har som uppgift att ta emot och förvara

den egendom som ingår i fonden och se till att utgivning och inlösen av

fondandelar sker i enlighet med lagen om värdepappersfonder. Det är

också förvaringsinstitutets uppgift att se till att andelarnas värde beräknas

på rätt sätt och att fonden placerar enligt sina bestämmelser.

2.2. Placeringsbestämmelser

Lagen om värdepappersfonder (17§-25§) ställer krav på att fonderna ska

ha ett välfördelat värdepappersinnehav med hänsyn till den riskspridning

som är förenad med fondens placeringsinriktning. Som huvudregel gäller

att högst fem procent av förmögenheten i en aktiefond får vara placerad i

ett enskilt bolag men ett undantag finns. Högst 40 procent av fondens

värde kan bestå av större innehav. För dessa större innehav har gränsen

satts vid tio procent av fondförmögenheten i varje enskilt bolag. Reglerna

innebär alltså att en aktiefond måste ha aktier i minst 16 bolag.

                                                
10 Finansinspektionen är en statlig myndighet som utövar tillsyn över banker,
värdepappersbolag, fondbolag, finansbolag, Stockholms Fondbörs m fl företag
verksamma på de finansiella marknaderna.
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Fonderna har även rätt att placera en del av fondförmögenheten i andra

värdepappersfonder eller utländska fondföretag, dock högst fem procent av

fondförmögenheten. En värdepappersfond får nästan enbart placera i

värdepapper och andra finansiella instrument som är marknadsnoterade.

2.3. Tidigare undersökningar om fonder

Forskning kring fonder påbörjades på 1960-talet och har främst

koncentrerats till USA. De första fonderna i USA startade redan på 1920-

talet. De första aktiefonderna i Sverige startade på 1950-talet och till

exempel i Finland först 1987. Detta förklarar varför forskning på området

har koncentrerats till USA.

Många amerikanska undersökningar har visat att på en effektiv marknad

som den amerikanska aktiemarknaden är överavkastningar nästan omöjliga

att uppnå11. Resultaten från olika undersökningar i USA kan inte

automatiskt sägas gälla i Sverige även om den svenska marknaden har

konstaterats vara förhållandevis effektiv (Claesson, 1989). Att

amerikanska undersökningar inte nödvändigtvis berättar om svenska

förhållanden kan förklaras till exempel med hjälp av aktiemarknadens

utseende. Handeln på Stockholms Fondbörs sker i mycket mindre

omfattning än i USA och antalet börsnoterade företag är mycket färre i

Sverige.

                                                
11 Se exempelvis Sharpes, Jensens och Treynors undersökningar.
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En pionjär på området är William Sharpe (1966), han har bland annat

utvecklat ett riskjusterat avkastningsmått för utvärdering av fonder12. Han

analyserade 34 amerikanska fonder under perioden 1954-1963 med Dow

Jones index som jämförelseportfölj. Enligt resultaten från hans

undersökning var den genomsnittliga Sharpekvoten lägre för fonderna än

för index och endast 11 fonder lyckades slå detta medan 23 aktiefonder

hade lägre Sharpekvot än index. Sharpekvot varierade mellan 0,78 och

0,43 när genomsnittet för index var 0,63. Enligt undersökningen var den

genomsnittliga riskjusterade bruttoavkastningen högre än

marknadsportföljens genomsnittliga avkastning men efter att ha dragit bort

transaktionskostnaderna sjönk avkastningen under index.

Jensen (1968) undersökte i sin tur 115 amerikanska fonder under perioden

1945-1965. Han undersökte fonderna med hjälp av Jensens alfa, ett mått

som han utvecklat själv. Enligt Jensens alfa13 kunde inte fonderna uppnå

samma avkastning som marknaden i genomsnitt. Hans slutsats var att

fondförvaltare inte kan välja sådana aktier som genererar högre avkastning

jämfört med en passiv portföljstrategi.

Jack Treynor studerade tillsammans med Mazuy 57 amerikanska

aktiefonder under perioden 1953-1962. De konstaterade att alla dessa

aktiefonder förutom en inte kunde generera en avkastning som tyder på att

fondförvaltare skulle ha haft förmåga att förutse kraftiga kursförändringar.

Ippolito (1993) sammanfattade i sin artikel undersökningar om fonder

under de senaste 30 åren. Enligt honom har Sharpes (1966) och Jensens

                                                
12 Se avsnittet om Sharpekvot i kapitel 4.
13 Se avsnittet 4.4.3. om Jensens alfa.
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(1968) undersökningar lett till en allmän uppfattning om att marknaden

alltid är effektiv. Ippolito konstaterade dock att fondernas riskjusterade

avkastning efter avgifter inte markant skiljer sig från indexfondernas

avkastning. Påståendet var grundat på flera undersökningar om fondernas

prestation. Ett flertal aktiefonder har lyckats slå indexfonder men

naturligtvis finns det undantag också åt det motsatta hållet.

Elton, Gruber, Das och Hlavka (ur Elton & Gruber, 1995) studerade

fondernas prestation ur ett annat perspektiv än många andra forskare.

Deras resonemang går ut på följande: Om fonderna periodvis visar sig vara

ett bra investeringsalternativ kan man då fråga sig om det finns några

egenskaper hos fonderna som kan associeras med framgång? Variabler

som de studerade var fondernas omsättning, avgifter samt fondernas

storlek. Deras undersökning visade att hög omsättning leder till sämre

prestation. Detta beror, enligt författarna, på att transaktionskostnader blir

högre och tär på avkastningen. Höga avgifter verkade inte leda till högre

avkastning. Vad gäller fondens storlek kom inte författarna fram till någon

slutsats. Storleken verkade inte ha någon inverkan på fondernas prestation.

Enligt författarnas uppfattning finns det både för- och nackdelar med

storleken på fondförmögenheten. Stora fonder har mer pengar att använda

till informationssökande och analysverksamhet men å andra sidan kan

stora fonder ha stor påverkan på hela marknaden vilket kan hindra deras

köp- och säljavsikter.

Anne-Marie Pålsson (1989) har studerat svenska fonder från den

tidpunkten då fonden introducerades på marknaden till och med slutet av

1988. De äldsta fonder som är med i undersökningen startade under 1979.

Totalt sett undersökte hon 38 aktie- och allemansfonder. Som verktyg i
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undersökningen använde hon både Sharpe- och Treynorkvot. Enligt hennes

beräkningar erbjöd flertalet fonder en lägre avkastning per riskenhet än

marknaden, det vill säga att flertalet fonder inte kunde slå marknaden. Hon

tillägger att en fullständig utvärdering emellertid kräver att skattemässiga

och andra fördelar som är förknippade med fondvalet vägs mot den lägre

riskpremie som flertalet fonder erbjuder sina placerare.

De finska fonderna är förhållandevis unga jämfört med fonder i många

andra länder. Trots sin unga ålder har fonderna i Finland studerats av flera

forskare, däribland Liljeblom och Löflund (1995). Deras undersökning

omfattade både aktie- och räntefonder och slutsatsen var att endast två

aktiefonder lyckades uppnå en bättre avkastning under en fyraårsperiod än

Hex14. Kasanens och Kinnunens (1990) undersökning kartlade 11 finska

fonders två första år 1988-1989. Fondernas prestation analyserades med

hjälp av Sharpe- och Treynorkvot, Jensens alfa och Appraisal kvot15.

Enligt resultaten från denna studie visade det sig att fondernas avkastning

var lägre än jämförelseindex. Även riskjusterad avkastning var lägre för

fonderna än för indexet.

                                                
14 Helsinki Exchange (HEX)-index var jämförelseindex i undersökningen.
15 Appraisalkvot definieras som en portföljs Jensens alfas relation till portföljens icke-
systematiska risk.
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2.4. Fondernas betydelse i samhället

Hushållens intresse för placeringar i aktier och aktiefonder har ökat

kraftigt under senare år. En effekt av detta intresse är att antalet

aktiefonder har vuxit rekordartat (Pålsson 1989 sid 555). Detta har gjort att

fondernas betydelse har ökat. Troligen kommer även pensionsreformen att

förstärka fondernas ställning i samhället ytterligare.

En av de viktigaste uppgifterna för det finansiella systemet är att omfördela

sparandet i samhället. Finansmarknadens uppgift är att allokera resurser

från överskottssektorn till underskottssektorn. Fonderna är delaktiga i

denna process genom att föra över småspararnas pengar till företagen och

därigenom befrämjar de marknadens likviditet. Underskottssektorns

kapitalbehov är ofta mer långsiktigt än vad överskottssektorn erbjuder och

därför behövs det en effektiv kapitalmarknad som kan samla kortfristiga

och små investeringar till mer långsiktiga investeringar. En väl fungerande

och effektiv finansmarknad är viktig för samhället eftersom kapitalet då

kan utnyttjas mer effektivt. Fonderna ökar likviditeten på

värdepappersmarknaden och befrämjar därigenom marknadens effektivitet.

Fonderna har även negativ inverkan på marknadens funktionssätt. Det sägs

att fonderna ökar fluktuationer på aktiemarknaden
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” Fondbolagen har blivit kritiserade för att genom sin

marknadsföring underblåsa folks avkastningsförväntningar,

vilket ses som en orsak till börsens orealistiska värdering.

Detta i sin tur kan betraktas som en delförklaring till de

 starka svängningarna på finansmarknaderna"

Mats Wester, Aktiespararen, 12/1998

Fondernas placeringsstrategier kan ibland basera sig på kortvariga

placeringar och snabba vinster för att kunna slå ett jämförelseindex.

…”Strategin vi använder oss av är långsiktig, men ska man

 slå index måste man även ägna sig åt ’trading’”…

Per Ström, Banco Fonder, Aktiespararen, 12/1998

Även det ökar osäkerheten och fluktuationer på marknaden.
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3. Metod

3.1. Min syn på fonder

Att äga andelar i fonder är ett sätt att indirekt äga aktier. I vissa avseenden

kan det vara intressant. Speciellt när det handlar om förhållandevis små

summor eller till exempel månatligt sparande kan det vara svårt att uppnå

erforderlig riskspridning av kapitalet på egen hand. Köp och försäljning av

små aktieposter leder ofta till procentuellt höga kostnader. Å andra sidan

tar fonderna betalt för sin tjänster och kortfristiga placeringar i fonder kan

därigenom blir väldigt kostsamma. Ju större tillgångar det rör sig om desto

mindre blir courtaget procentuellt av investeringssumman och desto större

blir beloppet som investeraren får betala till fonden i form av

förvaltningsavgift.

Hushållens intresse och medvetenhet om olika sparformer har ökat. Jag

tror att den positiva utvecklingen av aktiemarknaden under de senaste

tjugo åren är en av orsakerna till att olika former av aktiesparande har

vunnit fotfäste bland småspararna. Intresset för högre avkastning än på

sparkontot betyder dock inte att de oinvigda investerarna har intresse för

eller kunskap om aktier och aktiemarknaden. Att söka relevant information

och ständigt bevaka sina placeringar kräver framför allt tid. Å andra sidan

måste investeraren fatta beslutet om i vilken fond denne ska placera sina

pengar. Beslutet om att sälja sina fondandelar måste också fattas av

investeraren själv. En andelsägare har även gett upp rätten att ha inflytande

över de placeringar som görs (Lag om värdepappersfonder 8§). Det enda
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sättet för andelsägaren att visa sitt missnöje med fonden är att sälja sina

andelar.

Det finns fonder med olika inriktning, såsom till exempel svenska,

europeiska, USA-fonder, läkemedelsfonder och tillväxtfonder. Att ge sig

ut på till exempel internationella finansmarknader är både kostsamt och

riskfyllt. Då kan det vara enklare att anlita någon fond som har

specialiserat sig på just detta område.

Allt som allt finns det för- och nackdelar med både direkt och indirekt

aktiesparande. Beroende på hur stor summa det rör sig om kan det ena eller

det andra alternativet vara att föredra. Båda formerna av sparande kräver

bevakning och då är en fråga hur mycket tid investeraren är beredd att

lägga ned för detta. Efter att detta val gjorts kan investeraren antingen luta

sig tillbaka och låta andra sköta placeringarna eller också kan placeraren

själv ta ansvar för sina tillgångar.

3.2. Datainsamling och undersökningsmaterialet

Jag inledde datainsamlingsprocessen med att samla fakta och studera

debatten kring fonder. Jag gjorde en omfattande genomgång av svenska

affärstidningar, främst Aktiespararen och Privata Affärer samt beställde de

aktuella fondernas helårsrapporter. På det sättet fick jag en bild av

problemområdet och blev mer insatt i den allmänna debatten om fonder

som förts i Sverige under senare år.
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För att finna litteratur och forskningsartiklar inom problemområdet sökte

jag i databaserna Horizon, Libris, ProQuest och Helecon (Helsinki School

of Economics) på sökorden ‘aktiefond’, ‘mutual fund’, ‘risk’, ‘portfölj’ och

‘portfolio’. Kriteriet i valet av vilka av de artiklar och böcker som jag fann

och som var relevanta för uppsatsen grundades på uppsatsens syfte och

mina bedömningar.

Fondstatistik AB samt Sveriges Riksbank ställde upp med fondernas

avkastningsdata respektive uppgifter om den riskfria räntan vilket

underlättade mitt arbete tidsmässigt.

3.2.1. Fonder som ingår i undersökningen

Urvalet består av aktiefonder med inriktning på den svenska

aktiemarknaden. Valet av fonder försiggick på så sätt att jag sökte de

fondolag som hade en eller flera sverigefonder. Urvalsstorleken

begränsade jag till tio fonder med motiveringen att tiden för

genomförandet av undersökningen var begränsad. Sedan valde jag de tio

första fonder som uppfyllde de uppsatta kriterierna, det vill säga att fonden

i fråga har startat före eller i början av 1996 och varit verksam under hela

undersökningsperioden, 1.1.1996-31.12.1999. I tabell 1 redovisas fonderna

som är med i undersökningen.
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Namn Startår Fondförmögenhet (Mkr)
1999-12-31

Alfred Berg Sverige 1994 1750
Banco Sverige 1980 940
Carlson Sweden 1990 190
FöSp Robur Sverigefonden 1990 4600
HQ.SE 1992 1300
Nordbanken Sverigefonden 1978 6800
Nordbanken Sweden fund 1989 480
ODIN Sverige 1994 295
Skandia Aktiefond Sverige 1991 3300
S-E-Bankens Sverigefond 1973 11180

Tabell 1. Fonder som ingår i undersökningen, deras startår samt

fondförmögenhet.

3.2.2. Marknadsavkastning

Enligt de teoretiska utgångspunkterna ska marknadsportföljen bestå av

samtliga tillgångar värderade till sitt fulla marknadsvärde. Avkastningen

på marknadsportföljen ska därför vara ett vägt genomsnitt av samtliga

tillgångars avkastning. I statistiska analyser av aktiemarknaden brukar

emellertid den ”korrekta” marknadsportföljen approximeras med ett

totalindex eller ett så kallat avkastningsindex (De Ridder, 1989, sid 34).

Valet av index är ofta helt avgörande för resultatet (Roll, 1977 ur

Ruthström & Thunfeldt, 1997, sid 13).
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Marknadsportföljens utveckling mäts i denna undersökning med Findatas

avkastningsindex även kallat för Affärsvärldens generalindex total16. Valt

index beskriver genomsnittliga marknadsutvecklingen med återinvesterade

aktieutdelningar.

Det bör dock påpekas att placeringsbestämmelserna för fonderna gör det

omöjligt för dem att bilda en portfölj som helt motsvarar indexet. Detta på

grund av att få stora bolag har så pass stor vikt i index. Exempelvis är

Ericssons vikt i index ca 30 procent och enligt placeringsbestämmelserna

får fonderna ha högst 10 procent Ericsson i sin portfölj.

3.2.3. Riskfri avkastning

Som mått på avkastning på en riskfri placering används STIBOR17-räntan.

Fondernas avkastning har beräknats från månadsdata och som riskfri

avkastning används också en månads STIBOR-ränta. Uppgifterna har jag

erhållit genom Sveriges Riksbank.

                                                
16 I fortsättningen kommer jag att använda förkortningen AFGX-total av Affärsvärldens
generalindex total.
17 Stockholm Interbank Offered Rate
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3.3. Tillvägagångssätt

Min undersökning baseras på en serie historiska data i form av

marknadsnoteringar på fonder och indexvärdet (i detta fall AFGX-total).

Jag har jämfört historiska data över kursutvecklingen för index med

fondernas utveckling. Vid framräkning av avkastning använder jag mig av

fyra olika modeller:

•  Nominell avkastning

•  Treynorkvot

•  Sharpekvot

•  Jensens alfa

Användandet av flera modeller bidrar till en mångsidig studie. Nominell

avkastning berättar om fondens avkastning utan riskjustering. Sharpekvot

relaterar avkastningen till totala risken och Treynorkvot tar hänsyn till den

systematiska risken. Jensens alfa är nära relaterad till Treynorkvoten men

som resultat ger Jensens alfa fondens över- eller underavkastning. Jag

anser att det gör Jensens alfa lättförståelig och användbar vid statistisk

analys.

Jag använde även CAPM för att beräkna den riskjusterade avkastningen

som fonderna borde erhållna. CAPM tar visserligen hänsyn till den

systematiska risken, det vill säga hur mycket den studerade fonden svarar

på en förändring av marknaden, men det är just denna jag är ute efter. Jag

ska undersöka om fonderna lyckats uppnå överavkastning. För att testa om

överavkastning förekommer har jag beräknat fondernas riskjusterade

avkastning. Av de tre olika riskjusterade avkastningsmåtten har jag testat
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Jensens alfa för att se om överavkastning förekommer. Om hypotesen om

den effektiva kapitalmarknaden och CAP-modellen stämmer ska inte över-

eller underavkastning uppstå.

För att kunna analysera den utvalda perioden mer detaljerat har jag delat

upp den i mindre delperioder. Ett år räknas då som en period. Totalt blir

det fyra ettårsperioder. Den totala perioden är dock av störst intresse då det

är goda och bestående prestationer som jag är ute efter. Avsikten med

delperioderna är att kontrollera om extrema variationer i avkastningar åt

något håll under någon enstaka period förekommer som kan ha stor

inverkan på den totala prestationen. Risken för feltolkningar blir också

större om jag endast undersöker den totala perioden. Till exempel kan en

onormalt låg avkastning under ett år kompenseras med en onormalt hög

avkastning under ett annat år och den totala effekten bli mycket liten.

Genom att studera varje år för sig uppnås en ökad möjlighet till en mer

detaljerad analys av data.

För varje fond har jag beräknat den nominella avkastningen både för varje

delperiod samt för hela perioden. Den nominella avkastningen beräknas

som geometriska medelvärdet. Beräkningarna för nominell avkastning har

jag utfört enligt formel 2 på sida 34. I beräkningarna är

förvaltningsavgifterna medräknade. Jag har valt att bortse ifrån köp- och

sälj-avgifter eftersom dessa kostnader uppstår enbart i början respektive

slutet av investeringen. En del fonder har inga köp- och säljavgifter och en

del fonder har under den undersökta perioden upphört med att ta ut köp-

och säljavgifter.
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För att kunna beräkna avkastningen per riskenhet beräknade jag beta-

värden samt volatilitet för fonderna. De beta-värden som jag använt i

studien har jag skattat över en period på 48 månader. Eftersom alla fonder

inte har varit noterade under 1993 och 1994 har jag skattat beta-värdet

över en så lång period som möjligt, dock minst 24 månader. Beta-värden

har jag fått fram med hjälp av regressionsberäkningar i Microsoft Excel där

beta är regressionskofficienten.

Den totala risken hos en portfölj mäts med hjälp av standardavvikelse som

är ett mått för att beskriva variationen i statistiska material.

Standardavvikelsen mäter de enskilda observationernas spridning kring sitt

gemensamma medelvärde (Körner, 1993, sid 82). Måttet är ett vanligt

förekommande spridningsmått vid studier av finansiella data och används

ofta som ett mått på risk i detta sammanhang. Eftersom jag utför samtliga

beräkningar av standardavvikelse med hjälp av Microsoft Excel, anser jag

inte att det tillför uppsatsen något att gå längre och härleda formeln

detaljerat18.

Volatilitet och beta-värden har jag beräknat för varje delperiod samt ett

genomsnittligt värde för den totala perioden. För varje fond har jag sedan

beräknat värden på Sharpe- och Treynorkvot både för varje år samt för hela

perioden. Värdena har jag beräknat enligt formlerna 11 respektive 12 på

sida 48 respektive 49. Fonderna har rangordnats efter resultat från dessa

värden.

                                                
18 Den intresserade hänvisas till exempel till Körners Praktisk statistik.



Aktiefonder – Ett lönsamt investeringsalternativ?

27

Det tredje riskjusterade avkastningsmåttet, Jensens alfa, har formen av

enkel linjär regression där alfa (α) ger fondens över- eller underavkastning

och beta (β) är regressionskofficienten. Värdena för Jensens alfa har jag

beräknat enligt formel 13 på sida 50. För varje fond har jag beräknat

Jensens alfa både för varje år samt för den totala perioden. De erhållna

värdena för alfa har jag sedan testat för att kunna se om värdena är

statistiskt signifikanta. I testet använder jag konfidensintervall som bildas

på 5% signifikansnivå. Om resultatet hamnar utanför detta

konfidensintervall görs testet om. Då bildas ett konfidensintervall på 1%

signifikansnivå. Detta innebär att 95% respektive 99% av de intervall som

beräknas kommer att ringa in populationens sanna värde. För fem

respektive en procent av intervallen kommer jag att misslyckas med att

göra detta. I beräkningarna används tvåsidigt konfidensintervall för att

både positiva och negativa avvikande värden ska kunna fångas.

Konfidensintervall har jag beräknat på följande sätt (Blom, 1997, sid 222-

239):

95% konfidensintervall:

s ± 1,96*√(S2/n)

99% konfidensintervall:

s ± 2,58*√(S2/n)

där

s är observationernas medelvärde

S är observationernas standardavvikelse

n är antal observationer, i mitt fall 40
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3.4. Metodkritik

Som jag tidigare nämnt omfattar den undersökta perioden fyra år. Den

allmänna marknadsutvecklingen var positiv under denna period vilket gör

att resultaten från studien måste tolkas med försiktighet. Enligt Pålsson

(1989) är beräkningarna känsliga för val av period. Att undersöka en hel

konjunkturcykel skulle säkerligen öka möjligheterna till en utförligare

tolkning av data samt ge en mångsidigare bild av fondernas prestation.

En svaghet i studien är att jag inte tagit hänsyn till de skattemässiga följder

som är förknippade med indirekt samt direkt aktieägande. Vid jämförelse

av olika investeringsalternativ kan skatterna spela en betydande roll.

Chansen att finna fonder som uppnått över- eller underavkastning ökar ju

fler fonder som undersöks. Jag har undersökt tio fonder och kan därför inte

dra någon säker slutsats gällande alla sverigefonder. Den statistiska

säkerheten förbättras ju fler observationer som används.
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4. Referensram

4.1. Effektiva kapitalmarknader

”A market in which prices always fully reflect

available information is called efficient”

Eugene Fama (1970)

På en effektiv aktiemarknad existerar inga felvärderade aktier och all

tillgänglig information avspeglas alltid i aktiekurserna (Claesson, 1987).

Under förutsättning att marknaden är effektiv är det alltså omöjligt att på

ett systematiskt sätt nå överavkastning genom att investera i en viss aktie

eller en viss portfölj med vissa egenskaper istället för en aktie eller portfölj

med andra egenskaper (Brealey & Myers, 1991, sid 300).

Tre former av effektivitet kan urskiljas i litteraturen. Dessa är svag,

mellanstark och stark form av effektivitet. På en marknad som uppfyller

villkoren för svag effektivitet innehåller priserna all historisk information

om prisutvecklingen. Det är omöjligt att göra övervinster genom att titta på

historiska aktievärden och prisutveckling, och på så sätt försöka förutse

framtida prisutveckling. Uppfyller marknaden den mellanstarka formen av

effektivitet återspeglar aktiepriserna all publicerad information och

övervinster är omöjliga att uppnå genom att ta del av denna information.

Inte heller går det, till exempel genom fundamental analys, att uppnå större

avkastning än vad marknaden i genomsnitt ger. Den tredje och sista formen

av effektivitet är stark effektivitet och då reflekterar priserna all
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information av betydelse, även sådan som inte offentliggjorts. I detta fall är

priserna alltid de rätta och övervinster går inte att uppnå (Brealey & Myers,

1991, sid 295-296 samt Vinell & De Ridder, 1995, sid 83-84).

Att mäta effektiviteten på aktiemarknaden har ofta varit en del i

undersökningar om fondernas prestation19. Effektiviteten kan undersökas

genom att jämföra fondernas riskjusterade avkastning med en

jämförelseportföljs riskjusterade avkastning.

Effektiviteten på den svenska aktiemarknaden har undersökts bland annat

av Kerstin Claesson (1987). Hennes slutsats var att den svenska

aktiemarknaden inte varit helt effektiv under den undersökta perioden

1975-1987 men hon tror ändå att den svenska aktiemarknaden bör

betraktas som i stort sett effektiv. Enligt henne är det ett långt steg från att

försöka utnyttja kända och specificerade ineffektiviteter till att försöka få

en onormalt hög avkastning genom att identifiera över- och

undervärderade aktier. Det naturliga för placerare på den svenska börsen

borde vara att handla som om marknaden vore effektiv (Claesson, 1987,

sid 211). Även om Claessons undersökning inte sträcker sig över 1990-

talet är det ändå, enligt min mening, lämpligt att anta att svenska

aktiemarknaden är förhållandevis effektiv.

                                                
19 Se exempelvis Carhart (1997) och Grinblatt & Titman (1993).
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4.2. Teorin om portföljval

Grunden till modern portföljteori lades redan i början av 1950-talet av

Harry Markowitz (ur Harrington 1987). I sin undersökning kom han fram

till en teori som säger att investeraren väljer investeringsalternativ

beroende på dessas risk (variansen i en portfölj) och avkastning. Vidare

redogjorde han för hur investeraren kan reducera risken hos sina

värdepapper genom att bilda en portfölj20. Då minskar värdepapperens

samvariation risken i portföljen. Denna samvariation kan mätas genom

kovarians och korrelation.

Enligt Markowitz borde investeraren göra sitt val mellan olika portföljer

beroende på förväntad avkastning och standardavvikelse. Investeraren

borde skatta förväntad avkastning samt standardavvikelse och välja den

portfölj som har den bästa relationen mellan risk och avkastning.

4.2.1. Riskbegreppet

”Risk comes from not knowing what your are doing”

Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway Inc.

Risk är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt och som även

kan mätas på många sätt. Risken kan bland annat definieras som att något

                                                
20 Se avsnitt 4.2.3 om diversifiering.
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icke önskvärt kan hända. Uttryckt i ekonomiska termer definieras risk ofta

som osäkerhet om ett framtida värde. Finansieringsteorin definierar risken

hos en aktie som dess avkastnings fluktuation runt väntevärdet både i

positiv och negativ riktning (Martikainen, 1989). Risken i detta fall

betyder att en fondandels värde om ett år antingen kan understiga eller

överstiga dagens värde. Fördelningar beskriver risken genom fördelning av

sannolikheter av möjliga utfall. Volatilitet21 eller ”maxförlust” med en viss

sannolikhet används då som mått på risk. Den förra mäter hur mycket

värdena fluktuerar kring medelvärdet, medan den senare mäter det värsta

utfallet.

Det finns flera studier om aktiemarknaden där man har försökt hitta

faktorer för att förklara risk. Dessa studier har tolkat risken som kovarians

mellan en akties avkastning och vissa andra faktorer. Black et al. (1972)

samt Fama och Macbeth (1973) konstaterade att förväntad avkastning har

ett samband med kovariansen mellan en akties och marknadsportföljens

avkastning. Chen et al. (1986) hittade kovarians mellan avkastning och

vissa makroekonomiska variabler, så som industriproduktion och

förändringar i räntenivån.

                                                
21 Volatilitet mäts med hjälp av standardavvikelse. För definition av standardavvikelse
se avsnitt ”Varians och standardavvikelse som mått på risk”.
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4.2.2. Härledning av risk och avkastning

Investerings avkastning per period och tillväxttakt

Till skillnad från realinvesteringar kan investeringar på finansmarknader

vara mycket kortsiktiga till sin natur. Värdetillskottet består av två

komponenter: prisökning och utdelning under en period och kan beräknas

genom följande matematiska funktion:

Rt
Vt U Vt

Vt

Vt U
Vt

=
+ − −

−
=

+

−
−1

1 1
1,

(1)

där

Rt är avkastningen under perioden t

Vt är kursen på aktien vid slutet av period t

U är utdelningen

Vt-1 är kursen vid början av period t

Avkastningen för längre perioder kan beräknas med hjälp av geometriska

medelvärdet. Som grundantagande har man då att i den mån utdelning

förekommer antas den återinvesteras i aktien. Resultatet som fås genom

geometriska medelvärdet ger en mera rättvisande bild av avkastningen än

vad aritmetiska medelvärdet gör. Detta kan illustreras med ett exempel där

avkastningen under första perioden är 100% och -50% under den andra.

Genomsnittlig avkastning (aritmetiskt medelvärde) blir [100%+(-

50%)]/2=25% även om värdet på investeringen är detsamma som i början

av första perioden. Geometrisk medelvärde ger däremot rätt svar, det vill

säga 0%, i genomsnittlig avkastning. För att lättare kunna hantera negativa
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avkastningar skrivs 10% positiv avkastning 1,10 och 15% negativ

avkastning 0,85 (Levy & Sarnat, 1984, sid 27-36). Formel 2 nedan är

matematiska uttrycket för geometriska medelvärdet.

R V
V

Rt
t

tt

T

T t
t

T
T= − = + −

−− −
∏ ∏

11 1

1 1 1( ) ,
(2)

där

Rt är geometriska genomsnittet av avkastning

∏ är multiplikationsoperator, termer (1+Rt)

 multipliceras med varandra

T är antalet perioder

Avkastning på en portfölj

En portföljs värdetillskott härrör från prisökning och utdelning på de aktier

som ingår i den. Avkastningsberäkningen är mer omfattande men

principiellt lika enkel som i fallet med en enskild aktie (Vinell & De

Ridder, 1995, sid 34-40). En portföljs avkastning kan beräknas med

nedanstående ekvation

R X Rp i i
i

N

=
=

,
1 (3)

där
Rp är portföljens avkastning

N är antalet värdepapper i portföljen
Xi är aktie i:s vikt i portföljen
Ri är avkastningen på aktie i; i=1,2,…,N
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Förväntad avkastning

Aktieinvesteraren vet inte i förväg vilken avkastning en investering ger.

Denne har oftast information om tänkbara utfall och bildar sig en

uppfattning om utfallet. Förväntad avkastning av en investering kan

beräknas när en skala av avkastningsvärden och sannolikheter för var och

en av dessa är kända.

Sannolikheter för möjliga utfall är oftast subjektiva sannolikheter, det är

investeraren själv som uppskattar möjliga utfall. Om investeraren tror att

framtida avkastning kan förutspås från historisk avkastning kan denne få

fram den förväntade avkastningen genom att beräkna medelvärdet av

historiska avkastningar.

Förväntad avkastning för en portfölj beräknas som summan av enstaka

aktiers förväntade avkastning multiplicerat med dess vikt i portföljen

(Elton & Gruber, 1995, sid 55-56 ). Matematiskt ser funktionen ut enligt

nedan:

E R E X R X E Rp i i
i

N

i i
i

N

( ) ( ) ( )= =
= =1 1 (4)

där

E är väntevärdet
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Varians och standardavvikelse som mått på risk

Eftersom investeraren inte med säkerhet kan säga vilken avkastning en

investering ger är avkastning i denna mening en slumpvariabel. En

slumpvariabels sannolikhetsfördelning ger en uttömmande beskrivning av

dess variation. Fördelningen är därför en bra utgångspunkt för en

definition av avkastningens risk; ju större variation i utfallet, desto mer

riskabel ter sig en investering (Vinell & De Ridder, 1995, 43-54).

Spridningen i utfallet kan beskrivas av variansen vilken definieras som

σ i i ij ij ij ij ij
j

N

Var R E R E R P R E R2 2 2

1

≡ = − = −
=

( ) [ ( )] [ ( )] ,
(5)

där

Pij är sannolikheten för att investeringens avkastning är

 Rij för utfall ”j”

N är antalet möjliga utfall, j=1,2,…,N

Variansen är ett mått på den kvadrerade genomsnittliga spridningen kring

medelvärdet men eftersom variansen är medelvärdet av avvikelserna i

kvadrat kan det vara svårt att förknippa det med avkastningsfördelningen.

Genom att ta kvadratroten ur variansen erhålls standardavvikelsen, vilken

lättare kan förknippas med avkastningen eftersom bägge talen uttrycks i

samma enhet22.

En portföljs risk återspeglar risken hos de aktier som ingår i portföljen.

Risken i en portfölj kan beräknas på samma sätt som de enstaka aktiernas
                                                
22 Denna enhet är procent.
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men hänsyn måste tas till samvariation mellan enskilda aktier. Att sprida

kapitalet på flera tillgångar är att diversifiera. Diviersifiering minskar

risken i en investering och riskreduktionen förstärks i en aktieportfölj om

aktierna har negativ samvariation och försvagas när de samvarierar positivt

(Vinell & De Ridder, 1995, sid 43-54).

Om avkastningsfördelningen är asymmetrisk, det vill säga snedfördelad, är

sannolikheten för positiv och negativ avkastning inte lika stor. Eftersom

positiva fluktuationer i avkastningen är att föredra och negativa vill

undvikas kan det sägas att risken bara omfattar negativa fluktuationer i

avkastningen. Dessa negativa fluktuationer kan mätas med semivarians.

4.2.3. Diversifiering

Som tidigare konstaterades är diviersifieringen ett sätt att minska risken i

en portfölj utan att avkastning behöver offras. Dock ger en portfölj av

perfekt korrelerade aktier med samma varians inte någon

diversifieringseffekt på portföljens risk. Figur 2 illustrerar sambandet

mellan portföljens standardavvikelse och antalet aktier i portföljen.
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  Standard-
  avvikelse

               Icke-
         systematisk
           risk

            Systematisk risk

                                                      Antal aktier

Figur 2. Diversifieringseffekten

 (Källa: Brealey & Myers, 1991, sid 139)

Risken i portföljen minskar när antalet aktier vars korrelation är liten ökar i

portföljen. Det antas finnas N värdepapper i portföljen som inte

fullständigt korrelerar med varandra och alla värdepapper har samma vikt i

portföljen alltså Xi = 1/N. Vidare antas att värdepapperen har samma

varians (σi
2 = σ2). Standardavvikelsen i portföljen är då

σ σ σ σ

σ σ σ

p N N

p

X X X

N N
N

= + + +

→ = =

1
2

1
2

2
2

2
2 2 2

2 21 1
...

( / ) .
(6)

När N ökar går σp mot noll, som kan ses i figur 2 (Brealey & Myers, 1991,

131-149). All risk kan dock inte reduceras då den systematiska risken inte

påverkas av diversifiering. Den del av risken som kan diversifieras bort

kallas för icke-systematisk risk. I figur 2 ses att portföljens

standardavvikelse minskar kraftigt i början när antalet aktier ökar i

portföljen men minskningen avtar ju fler aktier portföljen innehåller. Om
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portföljen består av en eller två olika aktier utgör den icke-systematiska

risken en betydande del av avkastningsavvikelserna. När portföljen består

av mer än 10 aktier minskar ytterligare diversifiering inte

standardavvikelsen betydligt. Den kvarvarande risken beror på

fluktuationer på marknaden, det är aktiernas gemensamma risk och kan

inte elimineras med hjälp av diviersifieringen (Puttonen & Kivisaari 1997).

4.2.4. Den optimala portföljen

De bästa portföljerna och den effektiva fronten

När man känner till förväntad avkastning, risk för alla värdepapper samt

korrelationen mellan dessa kan de portföljer som står en rationell

investerare till buds bildas. Figur 3 illustrerar detta.

 Förväntad
 avkastning
 E(Rp)                      A

                   P

                                 H       P´    �   C

          �  B

                Standardavvikelse σp

Figur 3. Mängden av olika värdepapper och kombinationer av dessa

 (Källa: Vinell & De Ridder, 1990 sid 66, egen bearbetning)
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Punkt A är det värdepapper som har störst förväntad avkastning, punkt B

har minst förväntad avkastning, punkt C har störst risk, H är den portfölj

som har lägst risk, och P och P´ är andra möjliga portföljer. Investeraren

antas vara riskavert. I bakgrunden ligger två regler för beslutsfattandet:

 Om två portföljer har samma risk, väljs den som har störst förväntad

avkastning och

 Om två portföljer har samma förväntad avkastning, väljs den som har

lägst risk.

Dessa regler gör att mängden effektiva23 portföljer följer kurvan AH som

kallas för effektiv front. Andra portföljer är ineffektiva och kan lämnas

utanför den fortsatta diskussionen. Till exempel är portfölj P´ ineffektiv

eftersom förväntad avkastning för P´ är mindre än för portföljen P (RP >

 RP´) men standardavvikelsen är lika stor för båda portföljerna. Likadant

ger

 portfölj H samma avkastning som portfölj P´men med lägre risk (σH <

σP´).

Den effektiva fronten när en riskfri placering finns

Enligt antagandet finns det en riskfri placering som ger en avkastning till

vilken investerarna kan såväl låna som låna ut. Den placeringen är effektiv

eftersom det inte finns någon aktieportfölj som till nollrisk ger en lika hög

                                                
23 En portfölj är effektiv om det inte finns någon annan portfölj som jämfört med denna
har lika stor eller mindre risk men högre avkastning.
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avkastning som denna. Den nya effektiva front som nu kan bildas går från

den riskfria räntan och tangerar den ursprungliga effektiva fronten i punkt

M och kallas för kapitalmarknadslinjen24. Punkt M representerar

marknadsportföljen25.

 Förväntad     C’’
 avkastning

       CML

                
         •                C’
          M

 Riskfri
 ränta (Rf)

                 
                     Risk (σ)

Figur 4. Kapitalmarknadslinjen

 (Källa: Vinell & De Ridder, 1990, sid 149)

CML-linjen ger den högsta möjliga utväxlingen på avkastningen av en

ökad risk. Linjen C’’ i figur 4 har kraftigare lutning än CML och

representerar portföljer som inte är uppnåeliga enligt detta resonemang.

Linjer som ligger under kapitalmarknadslinjen (CML), till exempel C’,

representerar inte effektiva portföljer eftersom det vid varje risknivå finns

                                                
24 CML, Capital Market Line
25 På den gamla effektiva fronten finns bara en effektiv portfölj, marknadsportföljen.
Marknadsportföljen innehåller alla aktier på marknaden. Aktörerna har samma
förväntningar om de olika aktiernas avkastning och risk samt handlar rationellt efter
dessa förväntningar.
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en avkastning på CML som är högre än den som är förenlig med

alternativet i fråga.

Investerares optimala portfölj

Den optimala portföljen för en investerare är lätt att bestämma när den

effektiva fronten och investerares riskbenägenhet är kända. Med hjälp av

marknadsportföljen kan marknadspriset för risken beräknas. Risken är

lutningskofficienten för CML.

Marknadspriset
E R RM f

M

=
−( )

σ (7)

där

E(RM) är förväntad avkastning för marknadsportföljen

Rf är riskfri ränta

σM är risken i marknadsportföljen

Marknadspriset beskriver hur mycket den förväntade avkastningen måste

stiga för att kompensera en viss riskhöjning. Investerares riskbenägenhet

kan åskådliggöras med en indifferenskurva som visar kombinationer av

risk och avkastning som upplevs likvärdiga av investeraren.
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 Förväntad
 avkastning
(RP)

            2
                 •

  •
               1        O = marknadsportföljen
               •

       Riskfri
       ränta (Rf)

               Risk (σ)

Figur 5. Portföljplaneringslinje

 (Källa: Vinell & De Ridder, 1990, sid 150)

Investerares riskattityder framgår av figur 5. Indifferenskurva 1 illustrerar

en försiktig investerare och kurva 2 en riskvillig investerare. Försiktiga

investerare har portföljer som ligger mellan Rf och O och riskvilliga

investerare har riskportföljer som ligger ovanför punkt O.

4.3. CAP-modellen

Standardavvikelse (volatilitet) beskriver investeringens totala risk men av

intresse är egentligen bara marknadsrisken, det vill säga den del av totala

risken som inte kan elimineras genom diviersifiering. Därav kommer

kärnan i CAP-modellen26: risken i en väl diversifierad portfölj är endast

                                                
26 Capital Asset Pricing Model
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beroende av marknadsrisken hos de värdepapper som ingår i portföljen

(Puttonen & Kivisaari, 1997).

Vill man veta hur mycket ett värdepapper höjer eller sänker risken i en

portfölj bör man estimera värdepapperets marknadsrisk. Marknadsrisken

beskriver hur känsligt värdepapperet är för fluktuationer på marknaden.

Måttet för detta kallas för beta (β)27 och definieras i matematiska termer

som (Brealey & Myers, 1991, sid 145):

β σ
σi

im

m

= 2
(8)

där

σim är kovariansen mellan akties och

 marknadens avkastning

σm är variansen på marknadens avkastning

Skillnaden mellan marknadsportföljens förväntade avkastning (Rm) och

riskfri ränta (Rf) kallas för marknadens riskpremie. Riskpremie för en

riskfri investering är noll. Beta för marknadsportföljen är 1 och

riskpremien (Rm - Rf). Vad är riskpremie för en investering vars beta skiljer

sig från noll eller ett? I mitten av 1960-talet hittade Sharpe, Lintner och

Treynor svaret på denna fråga och CAP-modellen skapades. Enligt

modellen är riskpremien för en investering linjärt beroende av beta.

Marknaden antas vara perfekt. Alla avvikelser från SML kan tolkas så att

värdepapperet i fråga är felvärderat.

                                                
27 En riskfri investering har beta 0, marknadsportföljens beta är 1. Aktier med beta > 1
fluktuerar mer än marknaden i genomsnitt och aktier med beta < 1 fluktuerar mindre än
marknaden i genomsnitt.
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 Förväntad
 avkastning

       �       b

                                                                       Marknads-
                                                                         portfölj

               �         a

               Rf

                 0                  0,5                  1,0                       2,0   Beta

Figur 6. Grafisk Beskrivning av CAP-modellen

 (Källa: Brealey & Myers, 1991, sid 162)

En investering med beta 0,5 (a) har hälften så stor riskpremie som

marknaden och en investering med beta 2,0 (b) har två gånger marknadens

riskpremie. CAP-modellen kan beräknas från följande ekvation

r - rf = β (rm - rf), (9)

där r = investeringens förväntade avkastning. Förväntad avkastning blir nu

r = rf + β (rm - rf). (10)

I matematiska termer kan beta-värdet för en aktie definieras som

kovariansen mellan en akties och marknadens avkastning delad med

variansen på marknadens avkastning. Modellen ger förväntad avkastning

för alla investeringsalternativ och portföljer oavsett om dessa är effektiva
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eller inte. Enligt ekvationen (10) kompenseras investeraren endast för den

systematiska risken, det vill säga marknadsrisken. Detta på grund av att

den icke-systematiska risken kan diversifieras bort.

4.3.1. Kritik mot CAP-modellen

En modell är alltid en förenkling av verkligheten och vissa antaganden om

rådande förhållanden måste göras. Så är också fallet med CAP-modellen.

CAPM utgår ifrån en förenklad bild av investerarna, det vill säga att

modellen antar att alla investerare har samma uppfattning om avkastning

och risk. Om investerarna däremot förutsätts ha skilda uppfattningar om

avkastning och risk faller CAPM samman, även om övriga antaganden är

oförändrade. Vidare antar modellen att investeringen avser en period men i

verkligheten sträcker sig investeringarna över flera perioder och detta kan

orsaka problem med beta. Beta antas vara konstant över tiden men så är

ofta inte fallet i verkligheten (Vinell & De Ridder, 1995, sid 162-163).

Enligt CAPM är beta det enda skälet till att avkastningen skiljer sig mellan

olika värdepapper. Om investerarna tror att avkastningen beror på något

annat än beta, till exempel företagets storlek är inte CAPM valid längre.

CAPM förutsätter också att in- och utlåningsräntorna är lika men i

verkligheten är utlåningsräntorna ofta högre än inlåningsräntorna (Brealey

& Myers, 1991, sid 165-168).

Den svenska aktiemarknaden är förhållandevis liten och några stora

företag, såsom Ericsson, Nokia och H&M styr till stor del generalindex.

Därigenom får dessa företag ett beta-värde som är nära ett och många

andra, speciellt mindre företag, blir automatiskt relaterade till dessa stora
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företag. I sådana fall berättar beta inte hela sanningen utan kan ge en

missvisande bild av risken i dessa mindre företag.

4.4. Riskjusterade avkastningsmått

Nominell avkastning ger egentligen en ganska ensidig bild av fondernas

prestation. En fond kan ha gett hög avkastning under en period, men har en

investeringspolitik som tillåter högre risk än genomsnittsfonden.

Riskaverta investerare kräver högre avkastning om risken är högre än

genomsnittet. Högre risk än genomsnittet kan resultera i kraftiga

värdeminskningar när marknaden är på nedgång. När fonder utvärderas

måste även risk beaktas och speciellt relationen mellan risk och

avkastning.

Det finns ett antal riskjusterade modeller som är lämpliga att använda för

att utvärdera fonder. Förutom Sharpekvot är dessa baserade på CAPM-

ansatsen. Jag kommer att använda tre riskjusterade avkastningsmått i

studien. Dessa mått presenteras nedan.
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4.4.1. Sharpekvot

Med Sharpekvot kan det beräknas hur mycket man får betalt, utöver riskfri

ränta, i förhållande till den totala risken, som mäts med volatilitet.

Matematiskt kan Sharpekvot skrivas på följande sätt:

Sharpekvot
r rp f

p

=
−

σ
,

(11)

där

rp-rf är fondens avkastning utöver den riskfria räntan

σp är avkastningens standardavvikelse

Sharpekvot skiljer sig från de andra modellerna, eftersom måttet inte är

baserat på någon värderingsmodell28. Riskjustering sker med hjälp av

totala risken, det vill säga standardavvikelsen. Sharpekvot lämpar sig i

situationer där investeraren endast placerar i en fond och att denna är

investerarens enda riskinvestering (Puttonen & Kivisaari, 1997, sid 112-

113).

4.4.2. Treynors kvot

Jack Treynor var först med att utveckla ett riskjusterat avkastningsmått.

Treynorkvot jämför portföljens avkastning (rp) med riskfri ränta (rf). Denna

                                                
28 Treynorkvot och Jensens alfa är baserade på CAP-modellen.
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riskpremie justeras sedan med portföljens betavärde (βp) vilket också

anknyter modellen till CAPM-ansatsen. Treynorkvot kan matematiskt

uttryckas enligt följande

Treynorkvot
r rp f

p

=
−
β (12)

Treynorkvot kan ytterligare illustreras med en figur.

Förväntad
avkastning

SML

              rm

               rf

                      0        0,5         1,0          1,5            Beta

Figur 7. Grafisk illustration av Treynorkvot

 (Källa: Puttonen & Kivisaari, 1997, sid 111).

Figuren kan tolkas så att investeraren alltid föredrar den brantaste linjen

eftersom det på så sätt uppnås störst avkastning per riskenhet. Då

maximerar investeraren sin förväntade nytta. De portföljer som ligger på

samma linje som marknadsportföljen ligger även på aktiemarknadslinjen.

De portföljer som ligger ovanför aktiemarknadslinjen (Treynorkvot > rm-rf)

är undervärderade och de som ligger nedanför aktiemarknadslinjen är
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övervärderade (Treynorkvot < rm-rf). Ju större Treynorkvot desto bättre

riskjusterad avkastning.

Treynorkvot mäter fondens avkastning i relation till den systematiska

risken. Måttet är lämpligt i situationer där placeraren redan har en

väldiversifierad portfölj och en fondplacering ska läggas till portföljen.

Den systematiska risken är en liten del av totala risken i en väldiversifierad

portfölj (Puttonen & Kivisaari, 1997, sid 113).

4.4.3. Jensens alfa

Fondernas överavkastning kan mätas med Jensens alfa som är ett CAPM-

baserat mått. Risken mäts genom beta. Jensens alfa mäter om fondens

avkastning skiljer sig från den teoretiska avkastningen vid samma risknivå.

Det teoretiska värdet för Jensens alfa är noll och motsvarar den teoretiska

avkastning som erhålls med CAP-modellen. Om alfa skiljer sig från noll är

värdepapperet felvärderat enligt jämviktsteorin. När alfa får ett positivt

värde är avkastningen större än jämviktsavkastningen. Det kan antas att

efterfrågan på ett sådant värdepapper växer och priset blir jämviktspriset.

Jensens alfa kan i matematiska termer uttryckas på följande sätt

r r r r r r r rp f p p m f p p f p m f− = + − = − − −α β α β( ) ( ) (13)

 Jensens alfa = Fondens riskpremie - Fondens beta*

marknadens riskpremie.
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4.5. Förvaltarens betydelse

Fondförvaltaren har överlägset störst betydelse för fondens framgång.

Dennes skicklighet bestämmer till stor del fondens framgång. I flera

amerikanska undersökningar har konstaterats att ”kloka pengar” följer

framgångsrika förvaltare; när de byter från en fond till en annan, byter

även investerarna fond (Puttonen & Kivisaari, 1997, sid 37).

Enligt Fama (1972) kan två krav ställas på förvaltare:

1. Förmåga att uppnå högre avkastning än marknaden i genomsnitt givet en

viss risknivå; aktiv portföljförvaltning och selektionsförmåga.

2. Förmåga att diversifiera den icke-systematiska risken i en portfölj.

Fama (1972) delar en portföljs totala avkastning i två delar: avkastning

från selektivitet och avkastning från risktagande. Selektivitet beskriver hur

bra portföljen klarat sig jämfört med en passiv portfölj med samma risk.

Avkastning från risktagande betyder avkastning som följer av att en viss

risknivå accepteras. Med den totala avkastningen menas den avkastning

som fås utöver den riskfria avkastningen. Med en aktiv portföljförvaltning

menas att förvaltaren placerar portföljens medel optimalt. I en lyckad aktiv

portföljförvaltning består portföljen av värdepapper med höga beta-värden

(β>1) när marknaden stiger och när marknaden viker ska det i portföljen

finnas värdepapper med låga beta-värden (β<1). När marknaden stiger ska

således risken i portföljen höjas och tvärtom.



Aktiefonder – Ett lönsamt investeringsalternativ?

52

5. Resultat

5.1. Nominell avkastning

I beräkningarna för fondernas nominella avkastning har

förvaltningsavgifterna inkluderats. I dessa siffror är också utdelningarna

återinvesterade. Förvaltningsavgifterna belastar investerarens resultat

negativt och därför ger nominell avkastning en bättre bild av fondernas

prestation än bruttoavkastning. I bilaga 1 redovisas avkastningsdata för

varje år.

Nominell avkastning har beräknats som geometriskt medelvärde av

värdestegring och utdelningar där avgifterna är medräknade. En

sammanfattning av fondernas och jämförelseindex avkastning för hela

fyraårsperioden illustreras i figur 8.
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Figur 8. Fondernas genomsnittliga avkastning under 1996-1999.

Under första året hade alla fonder positiv avkastning. Den passiva

marknadsportföljen som i denna studie är AFGX-total hade en avkastning

på 43%. Fyra av de undersökta fonderna nådde högre nominell avkastning

än jämförelseindex. Odin Sverige hade högst avkastning (64%). Banco

Sverige uppvisade lägst avkastning (37%). Den riskfria räntan under

perioden var i genomsnitt 6,2%.

Under andra året uppvisade alla fonder positiv avkastning även om

avkastningen var mycket lägre än under första perioden. AFGX-total hade

en avkastning på 28% och kom på fjärde plats i jämförelsen29. Bättre än

marknadsportföljen klarade sig tre fonder. Dessa fonder var Odin Sverige

                                                
29 Marknadsportföljens avkastning sjönk med ca 36% jämfört med året före (1996).
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(44%), HQ.SE Sverige (31%) och Skandia Sverige (28%). Fonden med

lägsta avkastningen under perioden var återigen Banco Sverige (22%). Den

riskfria räntan under perioden var i genomsnitt 4,3%.

Under det tredje året var trenden sjunkande igen. Alla fonder förutom en

uppvisade positiv avkastning. AFGX-total hade en avkastning på 13%.

Fem fonder hade högre avkastning än index. De tre bästa fonderna var

Carlson Sweden (27%), Alfred Berg Sverige (22%) och Banco Sverige

(21%). Den enda fonden som uppvisade negativ avkastning under perioden

var Odin Sverige med en avkastning på -24%. Den riskfria räntan var i

genomsnitt 4,3% under denna period.

Det fjärde och sista året var den bästa perioden mätt genom den allmänna

marknadsutvecklingen. AFGX-total steg med 69,8% Marknadsportföljen

kom på andra plats i jämförelsen. Den bästa fonden var HQ.SE Sverige

med avkastning på 70,2%. Alla fonder hade klart positiv avkastning och

den lägsta avkastningen på 50% hade Odin Sverige. Den riskfria räntan var

i genomsnitt 3,2% under perioden.

Under hela perioden hade AFGX-total en genomsnittlig årlig avkastning

på 37%. Bättre än marknadsportföljen klarade sig tre fonder. Dessa fonder

var HQ.SE Sverige, Carlson Sweden och Alfred Berg Sverige. Sämsta

fonden i jämförelsen var Odin Sverige (28% p.a.). Detta beror till stor del

på att fonden uppvisade en kraftigt negativ avkastning under tredje

perioden.
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Alla fonder uppvisade en genomsnittlig positiv årlig avkastning som

tydligt översteg den riskfria räntan. Den riskfria räntan under hela perioden

var i genomsnitt 4,5%.

I bilaga 1 finns även bruttoavkastning för varje fond. En jämförelse av

brutto och nominell avkastning visar att rangordningen mellan fonderna

och index hade varit annorlunda om avgifterna hade lämnats utanför

beräkningarna.

5.2. Marknadsrisken hos fonderna

Fondernas marknadsrisk har mätts med beta. Beta-värdena beräknades för

varje fond för varje år och för hela perioden. Alla beta-värden finns

redovisade i bilaga 2 och beta-värden för hela undersökningsperioden

finns sammanfattade i figur 9.
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Figur 9. Den genomsnittliga marknadsrisken hos fonderna under 1996-1999.

Ett typiskt beta-värde för fonderna har under den undersökta perioden varit

mindre än ett.

Under hela undersökningsperioden har börsen varit stigande, det kan då

tänkas att fonderna skulle tagit aggressivare positioner för att nå högre

avkastning. Detta var dock inte fallet utan fondernas beta-värden har varit

förhållandevis defensiva under hela undersökningsperioden. Det finns

endast en fond som under någon period har haft ett beta-värde större än ett:

Nordbanken Sverige (period 2, β= 1,004).

I bilaga 2 finns resultatet från regressionsanalysen. Förklaringsvärdet för

hela undersökningsperioden är ca 87% vilket betyder att endast 13% av
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avkastningsvariationer hos fonderna beror på den icke-systematiska risken,

det vill säga den fondspecifika risken. Därav kan slutsatsen dras att

fonderna har varit väldiversifierade under den undersökta perioden.

5.3. Resultaten enligt riskjusterade
avkastningsmått

I bilaga 3 finns värden för varje riskjusterat avkastningsmått. För varje

fond har värdena beräknats för varje period samt för hela perioden i sin

helhet.

Sharpekvot

Treynor- och Sharpekvot ger ofta mycket likartade resultat eftersom dessa

två mått skiljer sig endast vad gäller risken. Treynorkvot tar endast hänsyn

till den systematiska risken medan Sharpekvot tar hänsyn till den totala

risken. I stora drag var resultaten likartade även i min studie.

Negativa och positiva värden för kvoterna bestäms på samma sätt och på

grund av detta har Treynorkvot alltid samma tecken som Sharpekvot. Båda

måtten gav mycket närliggande resultat vad gäller fondernas prestation och

därför kommer jag att ta upp endast de största avvikelserna som dessa mått

gav upphov till. Sharpekvoter för hela perioden finns sammanfattade i

figur 11. Som kan ses i figuren var skillnaderna mellan de olika fonderna

förhållandevis små.
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Genomsnittlig Sharpekvot 96-99
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Figur 10. Fondernas genomsnittliga Sharpekvot under 1996-1999.

Under första perioden kom AFGX-total (1,7) på sjätte plats mätt med

Sharpekvot. Odin Sverige (3,2) och Skandia Sverige (2,4) låg på topp

under denna period. Lägst Sharpekvot hade Banco Sverige (1,4)

Även under andra perioden hade Odin Sverige och Skandia Sverige högst

Sharpekvot. AFGX-total kom på sjätte plats. Banco Sverige hade lägst

Sharpekvot. Under tredje perioden hade Carlson Sverige högst Sharpekvot

(1,3). AFGX-total kom på sjätte plats. Sämst klarade sig Odin Sverige (-

1,4). Under fjärde perioden hade HQ.SE Sverige högst Sharpekvot. AFGX-

total kom på andra plats. Skillnaden mellan HQ.SE och index var dock

obetydlig. Den sämsta fonden under denna perioden var Odin Sverige med

Sharpekvot 1,9.
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Treynorkvot

Under hela perioden har marknaden haft en uppåtgående trend och

fonderna har uppvisat positiv avkastning. Dock finns det ett undantag,

nämligen Odin Sverige som hade negativ avkastning under den tredje

perioden. På grund av den positiva marknadsutvecklingen har fonderna fått

positiva värden för Treynorkvot under hela undersökningsperioden. Odin

Sverige utgör även här ett undantag och har en negativ Treynorkvot under

den tredje perioden.

Under de två första perioderna har Odin Sverige respektive HQ.SE Sverige

haft de högsta Treynorkvoterna. AFGX-total blev 4. respektive 6. under

dessa perioder. De två sista perioderna var sämre för Odin Sverige och

fondens Treynorkvot under dessa perioder var lägst av alla fonder.

Treynorkvot för hela perioden var positiv för alla fonder. AFGX-total kom

på fjärde plats. De tre bästa fonderna var HQ.SE Sverige, Carlson Sweden

och Alfred Berg Sverige. Treynorkvot under hela perioden för alla fonder

finns sammanfattade i figur 10.
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Genomsnittlig Treynorkvot 96-99
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Figur 11. Fondernas genomsnittliga Treynorkvot under 1996-1999.

I tabell 2 finns fonderna rangordnade efter Treynor- och Sharpekvoter och

skillnader i de bästa fondernas placeringar kan ses tydligt.

Treynorkvot Sharpekvot
HQ.SE Sverige 1 4
Carlson Sweden 2 5
Alfred Berg Sverige 3 2
Skandia Sverige 4 1
SEB Sverige 5 3
Banco Sverige 6 6
Odin Sverige 7 7
FöSp Robur Sverigefond 8 8
Norbanken Sweden 9 9
Nordbanken Sverige 10 10
Tabell 2. Fondernas rangordning efter Treynor- och Sharpekvoter.
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Jensens alfa

Resultat för Jensens alfa, som mäter fondernas över- respektive

underavkastning, finns i bilaga 3. Jensens alfa för hela

undersökningsperioden finns sammanfattade i figur 12.

Genomsnittligt Jensens alfa 96-99

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0

0,01

0,02

0,03

H
Q

.S
E

Sv
er

ig
e

C
ar

ls
on

Sw
ed

en

A
lfr

ed
 B

er
g

Sv
er

ig
e

A
FG

X

Sk
an

di
a

Sv
er

ig
e

SE
B

 S
ve

rig
e

B
an

co
 S

ve
rig

e

O
di

n 
Sv

er
ig

e

R
ob

ur
Sv

er
ig

ef
on

d

N
B

 S
w

ed
en

N
B

 S
ve

rig
e

Je
ns

en
s 

al
fa

Figur 12. Fondernas genomsnittliga Jensens alfa under 1996-1999.

Under första perioden fick fyra av tio fonder ett positivt Jensens alfa:

Alfred Berg Sverige, Robur Sverigefond, HQ.SE Sverige samt Odin

Sverige. Det betyder att dessa fonder genererade högre avkastning än

jämviktsavkastningen enligt CAPM-ansatsen. Index får alltid alfa värdet

lika med noll. Hos alla fonder som kunde generera överavkastning

(positivt alfa) var överavkastningen statistisk signifikant med 99% -ig
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konfidens. Banco Sveriges alfa var negativt under första perioden och var

statistiskt signifikant med 95% -ig konfidens.

Under andra perioden fick fem fonder ett positivt alfa-värde varav Odin

Sveriges och HQ.SE Sveriges alfa var statistiskt signifikant med 99% -ig

konfidens. Banco Sverige och Nordbanken Sverige hade negativt alfa-

värde som var statistiskt signifikanta med 95% -ig konfidens. Nordbanken

Sveriges alfa var statistiskt signifikant även vid 99% -ig konfidens.

Under tredje perioden hade fem fonder positivt Jensens alfa: Alfred Berg

Sverige, Banco Sverige, Carlson Sweden, SEB Sverige samt Skandia

Sverige. Förutom Skandia hade dessa fonder Jensens alfa som var

statistiskt signifikant. Under denna period hade Odin Sverige,

Nordbaneken Sverige samt Robur Sverige negativt alfa. Med 99% -ig

konfidens var dessa värden statistiskt signifikanta.

Under fjärde perioden lyckades ingen fond uppnå ett positivt alfa som var

statistiskt signifikant. Däremot hade fyra fonder negativt alfa som var

signifikanta vid 99% -ig konfidens. Dessa fonder var Alfred Berg Sverige,

Nordbanken Sverige, Odin Sverige och Skandia Sverige.

Under hela perioden genererade tre av tio fonder högre avkastning än vad

de enligt CAPM ska erhålla. Två av dessa, Carlson Swedens och HQ.SE

Sveriges alfa, var statistiskt signifikanta vid 95% -ig konfidens.
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Sammanfattning av resultaten

En sammanfattande tabell över resultaten från studien finns i tabell 3. I

summa-kolumnen har fonderna rangordnats efter de resultat som de fyra

avkastningsmåtten gav upphov till. Jag anser att det är lämpligt att göra

detta då de använda måtten gav förhållandevis entydiga resultat.

Netto-
avkastning

Sharpe-
kvot

Treynor-
kvot

Jensens
 alfa

Summa

HQ.SE Sverige 1 4 1 1 7
Alfred Berg Sverige 3 2 3 3 11
Carlson Sweden 2 5 2 2 11
Skandia Sverige 6 1 5 5 17
AFGX-total 5 6 4 4 19
SEB Sverige 7 3 6 6 22
Banco Sverige 4 7 7 7 25
Odin Sverige 11 8 8 8 35
Robur Sverigefond 10 9 9 9 37
Nordbanken Sweden 8 10 10 10 38
Nordbanken Sverige 9 11 11 11 42
Tabell 3. Fondernas rangordning enligt fyra olika avkastningsmått.

Enligt resultaten från tabell 3 har HQ.SE Sverige varit den bästa fonden

under perioden. Enligt tre av de fyra avkastningsmåtten var denna fond

bäst.

Korrelationen mellan de använda måtten syns särskilt tydligt hos de

riskjusterade måtten. Rangordningen av de fem sämsta fonderna var exakt

likadan enligt dessa tre mått. Även om rangordningen i tabell 3 till synes

kan vara ganska tydlig fanns det förhållandevis stora skillnader i fondernas
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prestationer mellan åren. Speciellt mycket varierade Odin Sveriges

prestation30.

                                                
30 Se bilagorna 1, 2 och 3 för de årliga resultaten.
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6. Tolkning av data

Syftet med denna studie var att undersöka om svenska aktiefonder har

uppnått överavkastning under senare delen av 1990-talet. Resultaten för

nominell avkastning visar att under de senaste fyra åren har fyra fonder

haft högre genomsnittlig avkastning än jämförelseindex. Vidare visar

resultaten att ingen av fonderna hade högre avkastning än index varje år.

HQ.SE Sveriges avkastning översteg marknadens avkastning tre gånger;

under perioderna 1996, 1997 och 1999. Samtidigt låg NB Sverige och NB

Sweden varje år under index. Även bruttoavkastningen för dessa fonder var

under jämförelseportföljens avkastning varje år. Odin Sveriges avkastning

fluktuerade mest av alla fonder. Denna fond hade klart högst avkastning

under första och andra delperioden och under de två sista delperioderna var

avkastningen markant lägre än de andras. Detta torde bero på att Odin

Sverige till stor del består av cykliska aktier som är känsliga för det

allmänna konjunkturläget.

I figur 13 illustreras fondernas risk-avkastning -relation. Prestationen mäts

som risk-avkastning -kombinationens avstånd från linjen mellan den

riskfria räntan och marknadsportföljen. De fonder som ligger ovanför

linjen har i genomsnitt haft bättre avkastning än andra investeringar med

samma risknivå. På samma sätt har fonder som ligger under linjen haft

sämre genomsnittlig avkastning än andra investeringar med samma risk.

Enligt detta har 6 fonder gett en högre avkastning än

genomsnittsinvesteringar vid samma risk.
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Risk-avkastning

Banco

Carlson

Skandia

Alfred Berg

SEB

Odin

NB Sverige

HQ

NB Sweden

AFGX

Robur

29,50%

31,50%

33,50%

35,50%

37,50%

39,50%

15,00% 15,50% 16,00% 16,50% 17,00% 17,50% 18,00% 18,50% 19,00%

Volatilitet

Avkastning

Figur 13. Fondernas risk-avkastning -relation

I figur 13 har avkastningen satts i relation till totala risken. Enligt CAP-

modellen får investeraren ersättning endast för den systematiska risken.

Det typiska beta-värdet för fonderna har varit mindre än ett under hela

perioden. Med tanke på detta har till exempel HQ.SE Sverige genererat

högre avkastning under tre perioder än CAP-modellen förutsätter. I figur

14 presenteras fondernas verkliga genomsnittliga avkastning samt

avkastningen som fonderna enligt CAP-modellen borde erhålla.
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Verklig avkastning mot jämviktsavkastning
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Figur 14. Fondernas verkliga avkastning jämfört med jämviktsavkastning.

I figuren kan ses att nio fonder har lyckats uppnå högre avkastning än

jämvikstavkastning enligt CAP-modellen. Detta talar emot marknadens

effektivitet eller också kan det ifrågasättas om avkastningen endast beror

på marknadsrisken. Resultaten från Jensens alfa visar, vilket är baserat på

CAP-modellen, att endast en fond lyckats uppnå överavkastning med 95%-

ig konfidens. Avvikelserna från jämviktsavkastningen hos nio fonder av

tio ryms alltså i intervallen för naturliga avvikelser.

Treynor- och Sharpekvot brukar ofta ge mycket liknande resultat och även

i detta fall fanns det stora likheter mellan resultaten. Den största skillnaden

var hur placeringarna mellan de bästa fonderna blev. Skillnader kan

åtminstone delvis förklaras av risken då Sharpekvot mäter risken med hjälp

av standardavvikelse och Treynorkvot med hjälp av beta.
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Avkastningen per riskenhet, mätt med Sharpe- och Treynorkvot har inte

skilt sig markant från marknaden. Dessa två mått gav förhållandevis

entydiga resultat vilket också tyder på att fonderna har varit

väldiversifierade.

Sammanfattningsvis kan sägas att en fond (HQ.SE Sverige) presterade

genomsnittligt bättre än marknaden under den undersökta perioden. Någon

systematisk, genomsnittligt bättre, prestation förekom inte under den

undersökta perioden då ingen fond lyckades slå indexet varje år.
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7. Slutsatser och reflektioner

7.1. Slutsatser

Jag har genom min studie skapat en bild av fondernas prestationer.

Eftersom beräkningarna är känsliga för val av period, bör resultaten tolkas

med försiktighet.

Enligt resultaten från studien har inte fonderna lyckats slå marknaden

förutom i några enstaka fall. Någon överlägsen förvaltning eller

analysverksamhet hos fonderna, som leder till genomsnittligt bättre

prestationer, förefaller inte finnas. Även om en fond vid någon tidpunkt

har uppvisat en avsevärt högre avkastning än de andra fonderna ska detta

inte tolkas som att fondens förvaltare är bättre än de övriga. I så fall borde

fonden kunnat prestera bättre än genomsnittet även under andra perioder.

Hur väl fonden uppträder under en längre tid är av större vikt enligt min

mening.

Högre avgifter verkar inte vara tecken på mer professionella och kunniga

förvaltare. De fonder som hade högre avgifter uppvisade inte högre

avkastning än de med lägre avgifter. Med tanke på detta samt fondernas

riskjusterade avkastning kan eventuellt sägas att fondsparare framstår som

förlorare i spelet. I dag finns det några fonder som tillämpar

resultatbaserade avgifter där avgiften tas ut när fonden överträffar det
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uppsatta målet31. Om nu fondbolagen i snitt inte förvaltar fondmedlen

bättre än index, vilket ofta är

målet för fonderna, skulle fondspararens tillgångars värdeutveckling kunna

förbättras genom resultatbaserade avgifter. Avgifternas påtaglighet blir

konkret särskilt när avkastningen är låg.

Fondernas resultat har för det mesta varit mycket goda under

undersökningsperioden men detta beror först och främst på att svenska

aktiemarknadens utveckling har varit mycket positiv. Att fonderna inte

lyckades slå index kan eventuellt förklaras av de placeringsbestämmelser

som binder dessa men samtidigt borde inte negativa fluktuationer drabba

fonderna lika mycket som marknaden i allmänhet. Detta verkar dock inte

stämma fullt ut.

I några fall konstaterades överavkastning föreligga. Dock bör det påpekas

att lika många gånger kunde även underavkastning konstateras. Då under-

och överavkastning uppstått lika ofta kan det vara värt att ytterligare

betona fondjämförelsernas viktiga betydelse för småspararen.

7.2. Reflektioner

Antalet fonder växer hela tiden. Hur mycket utrymme finns det för nya

fonder? Min studie omfattade endast fonder med inriktning mot den

svenska aktiemarknaden och flertalet av dessa kunde inte slå marknaden.
                                                
31 Exempelvis Danielsson & Partners specialinriktade fonder.
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Vad är det då som gör det möjligt för fonderna att existera? Jag tror att den

oinvigda småspararen har svårt att hitta i den ogenomträngliga

fonddjungeln och fatta objektiva beslut angående portföljbeslutet.

Enligt min mening finns det två olika typer av ”människor”; sparare och

investerare. Spararen är inte insatt i olika investeringsalternativen eller

aktiemarknaden, denne har inte heller något större intresse för det men vill

ändå inte ha sina pengar ”stoppade i en madrass”. Den andra typen är

investerare som är insatta i aktiemarknaden och som dessutom har intresse

för aktier och olika investeringsalternativ. Investeraren ser det som ett nöje

att själv få fatta alla investeringsbeslut. I vad mån det är lämpligt att

överlåta portföljförvaltningen till en fondförvaltare beror på hur väl

placeraren tror att denne lyckas förränta hans tillgångar jämfört med hur

han själv skulle lyckas med det.

Då min undersökning endast omfattar svenska fonder kan jag inte uttala

mig om mer specialiserade fonders prestation. Det är både tidskrävande

och kostsamt för småspararen att investera utomlands och då är regionala

fonder ett möjligt alternativ. Hur bra specialiserade fonder presterar blir då

en intressant fråga.

Av intresse vore även att undersöka fondernas prestation under en längre

period. Min undersökning omfattar fyra år och marknadsutvecklingen var

positiv under hela perioden. Att undersöka fondernas prestation under en

hel konjunkturcykel skulle troligen ge en mycket bättre bild av fondernas

prestation.
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Bilaga 1.

Tabell 1. Fondernas bruttoavkastning
1996 1997 1998 1999

Alfred Berg Sverige 47,2% 28,8% 23,7% 56,5%

Banco Sverige 39,1% 22,4% 22,8% 68,2%

Carlson Sweden 40,2% 26,3% 28,8% 62,6%

FöSp Robur Sverige 45,4% 25,6% 3,9% 62,1%

HQ.SE Sverige 49,8% 31,8% 11,3% 71,4%

Nordbanken Sverige 40,3% 26,4% 9,8% 58,2%

Nordbanken Sweden 39,7% 25% 12,1% 59,1%

Odin Sverige 65,9% 45,7% -21,6% 51,5%

SEB Sverige 39,8% 28,3% 17,2% 59,9%

Skandia Sverige 42,2% 29,5% 16,3% 58,6%

AFGX-total 43,3% 27,7% 13% 59,8%

Tabell 2. Fondernas nominella avkastning
1996 1997 1998 1999

Alfred Berg Sverige 45,7% 27,3% 22,2% 55%

Banco Sverige 37,4% 20,7% 21,1% 66,5%

Carlson Sweden 38,7% 24,8% 27,3% 61,1%

FöSp Robur Sverige 43,9% 24,2% 2,5% 60,6%

HQ.SE Sverige 48,6% 30,6% 10,1% 70,2%

Nordbanken Sverige 38,9% 25% 8,4% 56,8%

Nordbanken Sweden 38,2% 23,5% 10,6% 57,6%

Odin Sverige 63,9% 43,7% -23,6% 49,5%

SEB Sverige 38,5% 27% 15,9% 58,6%

Skandia Sverige 40,8% 28,1% 14,9% 57,2%
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Bilaga 2.

Tabell 3. Beta-värden för fonderna
Beta 96 Beta 97 Beta 98 Beta 99

Alfred Berg Sverige 0,95 0,92 0,93 0,91

Banco Sverige 0,96 0,94 0,98 0,98

Carlson Sweden 0,94 0,89 0,94 0,94

Robur Sverigefond 0,90 0,99 0,80 0,88

HQ.SE Sverige 0,85 0,93 0,94 0,96

NB Sverige 0,99 1,00 0,98 0,93

NB Sweden 0,95 0,99 0,940 0,91

Odin Sverige 0,85 0,79 0,88 0,88

SEB Sverige 0,97 0,94 0,95 0,90

Skandia Sverige 0,94 0,95 0,94 0,91

Tabell 4. Sammanfattning av Jensens alfa, beta och förklaringsgrad.
Parameter/

förklaringsgrad

Medel Median Max Min

alfa (α) -0,007 -0,02 0,186 -0,364

beta (β) 0,930 0,939 1,004 0,791

R2 0,865 0,898 0,951 0,637
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Bilaga 3.
Tabell 5. Teynorkvot under perioden 1996-1999.

Treynor 96 Treynor 97 Treynor 98 Treynor 99
Alfred Berg Sverige 0,34 0,23 1,0 0,47
Banco Sverige 0,27 0,17 1,18 0,51
Carlson Sweden 0,29 0,22 0,25 0,49
Robur Sverigefond 0,35 0,19 0,01 0,53
HQ.SE Sverige 0,40 0,26 0,09 0,54
Nordbanken Sverige 0,28 0,2 0,07 0,46
Nordbanken Sweden 0,28 0,19 0,08 0,048
Odin Sverige 0,53 0,43 -0,3 0,45
SEB Sverige 0,28 0,23 0,14 0,49
Skandia Sverige 0,31 0,23 0,13 0,48
AFGX-total 0,31 0,22 0,11 0,52

Tabell 6. Sharpekvot under perioden 1996-1999.

Sharpe 96 Sharpe 97 Sharpe 98 Sharpe 99
Alfred Berg Sverige 2,21 1,39 1,07 2,34
Banco Sverige 1,38 0,96 0,99 2,60
Carlson Sweden 1,49 1,16 1,28 2,43
Robur Sverigefond 1,61 1,06 0,03 2,64
HQ.SE Sverige 1,88 1,37 0,47 2,76
Nordbanken Sverige 1,40 1,10 0,35 2,38
Nordbanken Sweden 1,40 1,02 0,44 2,43
Odin Sverige 3,17 2,16 -1,35 1,86
SEB Sverige 2,05 1,43 0,76 2,52
Skandia Sverige 2,36 1,54 0,72 2,45
AFGX-total 1,67 1,28 0,62 2,73

Tabell 7. Jensens alfa under perioden 1996-1999.

Alfa 96 Alfa 97 Alfa 98 Alfa 99
Alfred Berg Sverige 0,030 0,008 0,082 -0,053
Banco Sverige -0,034 -0,048 0,07 -0,017
Carlson Sweden -0,019 -0,006 0,129 -0,028
FöSpRobur Sverigefond 0,033 -0,028 -0,094 0,002
HQ.SE Sverige 0,08 0,032 -0,021 0,016
Nordbanken Sverige -0,032 -0,026 -0,048 -0,055
Nordbanken Sweden -0,03 -0,039 -0,028 -0,042
Odin Sverige 0,186 0,167 -0,364 -0,062
SEB Sverige -0,027 0,003 0,028 -0,03
Skandia Sverige -0,005 0,011 0,019 -0,04
AFGX-total 0 0 0 0
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