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1 Inledning

I inledningskapitlet vill vi  ge en bakgrund till hur sparandet i form av
aktier har ökat de senaste åren och i anslutning till detta presenterar vi
diskretionär portföljförvaltning. I problemdiskussionen fokuserar vi på
förvaltarens roll hos banker och fondkommissionärer. Utifrån förvaltarens
roll beskriver vi vilka metoder denne använder vid aktieval i en
modellportfölj samt hur förvaltandet av kundens portfölj genomförs.
Slutligen presenterar vi uppsatsens syfte samt redogör för vårt
tillvägagångssätt.

1.1 Bakgrund

Under de senaste åren har intresset för aktiehandel ökat markant i
västvärlden. Detta avspeglas bland annat på förskjutningen av
hushållssparandet från banksparande till olika former av institutionellt
sparande såsom i fonder och i aktier. På den svenska marknaden har
sparandet i form av aktier också fått en betydande andel, i dagsläget är 63
procent av hushållens sparande direkt eller indirekt relaterat till aktier, hela
36 procent av svenskarna äger idag börsaktier. (www.di.se 2000-11-18)
Det finns olika förklaringar till varför Sverige på några få decennier blivit
ett aktiespararland. Ekonomiminister Gösta Bohmans skattefondsparande
från 1978 och statssekreterare Erik Åsbrinks allemanssparande från 1984
stimulerade nya grupper att spara i aktier och Volvo samt Trygg-Hansa
blev därmed folkaktier. Bankerna försökte göra fondsparande till en
tilltalande sparform genom en aggressiv marknadsföring (www.di.se 2000-
11-18). Pensionsreformen, PPS pensionspremie sparande, är den senaste av
reformer som gör att alla förvärvsarbetare i Sverige kommer att äga andelar
i aktie- eller räntefonder. (www.fondstar.se 2000-11-22)
I figur 1 visas Stockholmsbörsens utveckling under de senaste 20 åren.
Generalindex, visar utvecklingen, som har varit positiv under 90-talet.



5

Affärsvärldens Genral index under 1980-2000
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Figur 1: AFGX
Affärsvärldens generalindex reflekterar utvecklingen under 1980-2000
källa: www.afv.se/index/historik.html 2000-11-24, egen bearbetning

Aktiesparande är ett långsiktigt sparande som normalt ger högre
avkastning än sparkonton eller obligationer men det innebär också ett
större risktagande för spararen. Genom att investera i en aktieportfölj
har investeraren möjlighet att sprida sina risker (diversifiera) och därmed
nå en jämnare avkastning till en lägre risk. En rationell investerare eller
placerare ställer krav på aktieinvesteringar, således förväntar han sig en
avkastning som står i proportion till den risk han tagit och därmed försöker
han maximera sin egennytta. Förutsättningarna för en privatperson att följa
med på marknaden är begränsade eftersom informationsströmmen är
omfattande, och beslut att köpa och sälja bör vara väl underbyggda. Få
privata investerare har tid med detta, därför söker sig många företag,
privatpersoner och stiftelser till institutionella förvaltare.

Portföljförvaltning

Det ökande intresset för institutionellt sparande leder fram till att
förvaltarnas arbetsmetodik kommer i blickfånget. Med arbetsmetodik
menar vi hur förvaltarna skapar och förvaltar en kunds aktieportfölj. I
processen blir förvaltarnas tankesätt och agerande centralt för hur
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modellportföljen och i förlängningen den diskretionära portföljen
utarbetas.
Modellportföljen är en fiktiv aktieportfölj som består av ca 20 svenska
aktier. Portföljen ligger till grund för när förvaltarna skall placera kundens
kapital i den privata portföljen, den diskretionära portföljen.

Figur 2: Förvaltarnas arbetsmetodik
Med den här figuren vill vi visa förvaltarnas arbetsmetodik vid
utvecklandet av modellportföljen och i förlängningen den diskretionära
portföljen.
Källa: Egen bearbetning

Diskretionär portföljförvaltning förutsätter en självständig förvaltning samt
kräver en insats på ca 1 miljon kronor. Kunden utarbetar i samråd med
förvaltaren ett kontrakt där denne ger förvaltaren rätt att när förvaltaren
anser det lämpligt göra affärer dvs. köpa/sälja aktier, utan att rådfråga
kunden först. Genom det väldefinierade kontraktet mellan kunden och
förvaltaren har kunden uttryckt om denne vill göra några avvikelser från
modellportföljen och i så fall med hur mycket.

1.2 Problemdiskussion

Med ledning av ovanstående följer antagandet att kapitalförvaltarens
arbetsmetodik beträffande bildandet av modellportföljen och förvaltningen
av den diskretionära portföljen borde vara av intresse för en aktieplacerare

Förvaltarnas
arbetsmetodik

Modellportfölj Diskretionär portfölj
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i allmänhet. Vårt egna intresse för finansieringsområdet i kombination med
många egna misslyckade försök att applicera våra finansieringskunskaper
på aktieplaceringar ledde fram till att vi ville undersöka de metoder som de
professionella förvaltarna använder sig av. Portföljförvaltarna har blivit
mer uppmärksammade under den senare tidens börsuppgångar och kan
anses vara viktiga aktörer på aktiemarknaden då de bland annat förvaltar
stora placeringar och därmed kan påverka marknadens funktionssätt.
Ovanstående resonemang leder fram till att vi vill undersöka:
Vilken arbetsmetodik som används av kapitalförvaltare hos bankerna
respektive fondkommissionärerna?
Enligt den dominerande prissättningsmodellen för finansiella tillgångar,
CAP–modellen, är priserna på aktiemarknaden resultatet av en avvägning
mellan investerarens förväntade avkastning och risk. (Brealy & Myers,
1991) Enligt antagandet om effektiva marknader och CAP-modellen har
varje portfölj en identisk riskjusterad avkastning. (Levy & Sarnat, 1984)
Grundtanken bakom hypotesen om effektiv aktiemarknad och de
antaganden som CAP-modellen gör är att ny information snabbt inkluderas
i aktiekursen, som stabiliseras på en ny nivå. (Fama 1970) Anpassningen
sker så fort att ingen på marknaden kan nå en överavkastning. Det innebär
att om förvaltaren inte utnyttjar insiderinformation vid förvaltandet av
diskretionär portfölj, så bygger diskretionär förvaltning på redan
tillgänglig information. Med denna förutsättning är det omöjligt att på ett
systematiskt sätt nå en överavkastning genom att investera i en viss
portfölj. ( Brealy & Myers, 1991).
En annan uppfattning är att marknaden i verkligheten sällan är i jämvikt.
( Levy & Sarnat, 1984) Om jämvikt uppstår kan avvikelser från denna
inträffa när som helst. Det är därför möjligt att vissa aktier eller portföljer
generar en överavkastning.1

När banken eller fondkommissionären förvaltar pengarna åt investeraren,
är detta naturligtvis inte kostnadsfritt. Avgiften för att få en diskretionär
portfölj förvaltad av en bank eller en fondkommissionär skiljer sig åt. Hos
banken är förvaltningsavgiften en procentsats, som årligen tas ut på det
investerade kapitalet samt köp- och säljavgifter i form av courtage. Hos
fondkommissionärerna är avgiften oftast baserad på portföljens avkastning
utöver generalindex. I ett fåtal fall tillämpas också samma
prissättningssystem som hos bankerna, alltså en fast förvaltningsavgift.

                                          
1 Se sidan 29 och 30.
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Förvaltare hos fondkommissionärer slår sig ofta för bröstet och hävdar att
deras förvaltning kan leda till en överavkastning (telefonintervju med
finansanalytiker på affärsvärlden)
”Vi har bra incitament att tjäna pengar åt Dig. Slår vi index tjänar båda på
det”, (www.aragon.se 2000-11-15) skriver en fondkommissionär. Möjligen
har fondkommissionärerna fog för sina påståenden. Enligt en
finansanalytiker i tidningen Affärsvärlden har förvaltare hos
fondkommissionärerna under de senaste 10 åren genererat en
överavkastning på de flesta förvaltade portföljerna. Fondkommissionärerna
förklarar att deras arbete mynnar ut i att aktivt förvalta en portfölj och
därmed generera en överavkastning som bankerna inte kan uppnå då de
förvaltar passivt. Därför frågar vi oss:
Finns det något iakttagbart mönster mellan en förvaltares valda
risktagande, avkastning och dess avgifter?

De flesta finansieringsansatser som beskriver placeringsstrategier
förutsätter en ”perfekt fungerande”2 marknad samt att placeraren är
fullständigt rationell3. Det betyder att placeraren behöver ha tillgång till all
information för att kunna fatta optimala beslut och ha möjlighet att
utvärdera alla de alternativ som existerar. På dagens komplexa marknad
med ett ständigt ökande informationsflöde torde det vara svårt att behandla
all information eller att handla rationellt. Det leder i sin tur till att vi ställer
oss frågan:
Hur rationella är de anförtrodda kapitalförvaltarna i en bank eller hos en
fondkommissionär vad gäller informationsbehandling samt i vilket
avseende kan deras beslutsprocess anses vara rationell?

1.3 Syfte

Vårt syfte är att undersöka vilken arbetsmetodik bankers och
fondkommissionärers förvaltare använder sig av beträffande bildandet av
modellportföljen samt förvaltandet av den diskretionära portföljen.
Dessutom syftar uppsatsen till att försöka påvisa huruvida något mönster
mellan risknivå, avkastning samt avgifter existerar. Vi avser även att
försöka utröna i vilket avseende kapitalförvaltaren kan anses vara rationell.

                                          
2 Se beskrivning under sid 23
3 Se beskrivning under sid 33
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1.4 Avgränsningar

Vi avgränsar oss till att undersöka den modellportfölj som bankerna
respektive fondkommissionärerna använder sig av vid diskretionär
portföljförvaltning. Det är viktigt att påpeka att en diskretionär
portföljförvaltning kan innehålla andra värdepapper såsom inhemska
respektive utländska räntepapper, utländska aktier eller ha optionsinslag.
Vi har valt att fokusera på de portföljer som bara innehåller svenska aktier
eftersom vi har en förförståelse för den svenska marknaden. De
diskretionära portföljer vi valt att undersöka har en
minimibeloppsbegränsning från 1 miljon kr, någon övre gräns existerar
inte.
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1.5 Arbetsdisposition

Figur 3: Arbetsdisposition.
Källa: Egen bearbetning.
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För att ge läsaren en bild av hur uppsatsens uppläggning ser ut har vi här
valt att göra en kort redogörelse för det.

Uppsatsens första kapitel har för avsikt att ge läsaren inblick i vad vi
kommer att behandla i vår föreställningsram samt i det kommande
undersökningsområdet. Detta bakgrundskapitel leder fram till en
problemdiskussion, en förtydligande problemformulering samt uppsatsens
syfte.

I nästa kapitel redogör vi för vårt förhållningssätt och hur vi baserat på
detta kommit fram till vald undersökningsmetod.

I vår föreställningsram har vi behandlat litteratur som har anknytning både
till finansieringsteorier samt beteendeteorier. Vi har haft för avsikt att
skapa en begreppsapparat för ämnet och att läsaren därigenom skall kunna
granska vårt undersökningsområde med en viss förförståelse.

I empirin visar vi vad vi kommit fram till genom våra intervjuer angående
förvaltarnas arbetsmetodik.

I analysen jämför vi föreställningsramen med det resultat vi erhållit i vår
empiri. Vi avslutar med att kortfattat redogöra för våra egna slutsatser som
inte är en direkt följd av syftet men utgörs av svar på funderingar som
utkristalliserats under uppsatsens gång.
I sista kapitlet presenterar vi våra egna reflektioner och tankar för vårt
ämne. Avslutningsvis ställer vi upp några hypoteser för fortsatt forskning
inom området. Dessa har för avsikt att intressera nya författare och att
driva frågeställningarna vidare.
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2 Vårt förhållningssätt och
vårt angreppssätt

2.1 Hermeneutik respektive Positivism

Varje forskares arbete bör präglas av en vetenskaplig inriktning. I följande
avsnitt presenterar vi konsekvenserna av två vetenskapliga inriktningar
som vi anser ha haft betydelse för vårt uppsatsskrivande. Det finns i
huvudsak två teoribildningar, hermeneutik respektive positivism vilka
anses vara två olika forskningstraditioner, eller som Patel & Davidson
(1991) beskriver det, varandras motpoler.

2.1.1 Konsekvenserna av ett positivistiskt
förhållningssätt

Positivismen har sin huvudsakliga utgångspunkt i den naturvetenskapliga
forskningstraditionen. Den bygger på av testad och systematiserad
erfarenhet. (Arbnor och Bjerke, 1994) Tolkningsaspekten kommer här i
skymundan i jämförelse med den hermeneutiska ansatsen. Positivism
behandlar det som är, har varit eller kommer att vara. Forskaren observerar
och studerar ”objektivt” ett fenomen för att sedan rapportera detta. En
positivistisk ansats kräver att forskaren förhåller sig objektiv och gör
skillnad mellan fakta och värderingar. Syftet med vetenskaplig forskning
enligt positivisten är att söka och förklara orsak-verkan samband (Lundahl
och Skärvad, 1999).
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2.1.2 Konsekvenserna av ett hermeneutiskt
förhållningssätt

I en hermeneutisk ansats tolkar forskaren det insamlade materialet utifrån
sina egna erfarenheter, preferenser och kunskaper. Forskaren använder sin
egen förförståelse som utgångspunkt för att kunna tillägna sig den
ytterligare information som empiri eller en ny teori ger. Hermeneutiken
tillämpas inom samhällsvetenskaper som t ex företagsekonomi eftersom
den utgår från att verkligheten är socialt konstruerad och måste förstås i
sitt sammanhang. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Gummesson
(1991) behandlar problematiken och benämner det för förförståelse vilket
är de insamlade kunskaper, insikter och erfarenheter varje person bär på
Vi ämnar undersöka förvaltarens roll i bildandet av modellportföljen och i
förvaltningen av den diskretionära portföljen utifrån ett hermeneutiskt
förhållningssätt. Detta leder till att vi som hermeneutiker skall försöka
förstå individernas handlingar, vilket medför att språket blir en viktigt del
eftersom det är via språket vi kommunicerar med andra. (Patel &
Davidson, 1991) Vid tolkning av individens svar ska vi enligt Patel &
Davidson ta hänsyn till det kroppsspråk som den intervjuade använder
under intervjun. Därigenom blir vi deltagare som närmar oss det studerade
objektet utifrån vår förförståelse.
Den hermeneutiska forskningsprocessen kan beskrivas som en spiral och
med hjälp av vår förförståelse formuleras och konkretiseras vårt
problemområde. Därefter förs en ”dialog” där vi genom vissa frågor får
svar från exempelvis intervjuer samt litteratur och dialogen leder i sin tur
till att vi bildar en ny förståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).
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Figur 4: Den hermeneutiska spiralen
Den hermeneutiska spiralen visar hur forskaren med hjälp av sin
förförståelse definierar och konkretiserar sitt problemområde. Forskaren
bildar sedan en dialog där denne får svar från exempelvis litteratur och
intervjuer.
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997

I vårt arbetssätt kommer vi att försöka använda oss av denna dialog
eftersom en pendling mellan litteratur och empiri kommer att öka
förståelsen av de teorier vi använder samt det empiriska material vi
behandlar. Vi har i vår studie har för avsikt att undersöka bankers och
fondkommissionärers kapitalförvaltares arbetsmetodik vid utformningen
av modellportföljen och i förvaltandet av den diskretionära portföljen. Då
vi undersöker arbetsmetodiken samt förvaltarens ”logik” kommer detta att
bli våra egna tolkning dvs. den kommer att vara  påverkad av vår
förförståelse och vårt synsätt. Vi är därmed medvetna om att vi inte kan
vara objektiva men vi strävar efter att ha en öppen inställning till den
insamlade informationen. Den empiriska delen av uppsatsen presenteras på
så sätt att det kan uppfattas som om vi strävar mot en form av objektivitet
eftersom vi använder oss av citat. Vi anser att så inte är fallet då vi är
medvetna om att även detta avsnitt är präglat av vår subjektivitet. Det
faktum att vi har utformat de frågor som ställs samt att vi har valt ut citaten
får till följd att vi även här gör vissa tolkningar.
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2.2 Val av angreppsätt

En viktig fråga inom forskningen är hur forskaren förhåller sig till litteratur
och empiri och hur detta influerar forskarens sätt vid insamlingen av
materialet. Två centrala ansatser för insamlingen av materialet och
utvecklingen av ny kunskap är deduktion och induktion. (Holm & Solvang
1997)
Den deduktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från generella principer
samt existerande teoriansatser och att han utifrån dessa söker förklaringar
med hjälp av det empiriska material. Detta medför att ansatserna styr
forskaren eftersom den bestämmer området och vilken information som
skall samlas in, hur tolkningen av den information ska göras samt hur
resultatet står i förhållande till den existerande teoriansatsen.
Den induktiva metoden innebär att forskaren studerar objektet först för att
sedan granska teoriansatserna. Forskaren går tillväga på motsatt vis sätt
jämfört med deduktion. (Patel & Davidsson 1991) vårt angreppsätt skildras
i figuren nedan.

Figur 5: Vårt angreppssätt
Vår hermeneutiska ansats leder fram till denna figur som visar hur vår
förförståelse påverkar både den valda föreställningsramen samt vår
empiriska undersökning.
Källa : Egen bearbetning.

Vår förförståelse

Vårt undersöknings-
område

Vår föreställnigsram
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I detta arbete kommer vi att använda oss av ett angreppssätt som enligt oss
är en pendling mellan empiri och teori och kan därmed sägas vara en
kombination mellan induktion och deduktion. Detta angreppssätt är något
av vad Johansson Lindfors (1993) kallar ”den gyllene medelvägen”. Det
problem vi avser att behandla, förvaltares arbetsmetodik gällande
modellportfölj och diskretionär portfölj, har därför sin grund i empirin.
Detta innebär att vi i vår forskarroll startar i den empiriska ”verkligheten”
för att gå vidare till teoribildningen inom området. Sedan görs empiriska
studier av problemet, för att slutligen, i analysen återkoppla till vår
teoretiska föreställningsram.

2.3 Metodansats

2.3.1 Kvantitativ metod

Vid genomförandet av en studie kan forskaren använda sig av kvantitativ
respektive kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden har sin grund i det
positivistiska vetenskapsidealet och har en hög formaliseringsgrad. Syftet
med en formaliserad kvantitativ metod som t ex en marknadsundersökning
eller en enkät är att kunna sammanställa många olika svar för att sedan
kunna dra en eller flera slutsatser av det insamlade materialet; dvs. kunna
generalisera den insamlade informationen. (Holme & Solvang 1997)
I början av vår undersökning hade vi för avsikt att göra en kvantitativ
undersökning. Inriktningen var då att beräkna risk, avkastning samt
avgifter för förvaltarnas modellportföljer. I det skedet fick vi tillgång till
modellportföljer från en del förvaltare. Under undersökningens gång
upptäckte vi dock att vi hade haft tur med att erhålla modellportföljer då
resterande förvaltare ansåg modellportföljen ha så stor betydelse för deras
framgång att de inte kunde tillåta oss att undersöka den närmare.
Anledningen till att vi fortsatte vår undersökning trots denna motgång var
att vi ansåg ämnet vara aktuellt. Vi valde däremot att sticka ut hakan och
försöka att genom en kvalitativ undersökning belysa problematiken kring
vårt syftet.
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2.3.2 Kvalitativ metod

En kvalitativ metod kännetecknas av låg formaliseringsgrad. Syftet med
kvalitativ forskning är enligt Holme och Solvang (1991) att skapa en grund
för djupare förståelse och tydligare uppfattningar om det fenomen
forskaren studerar.
Vi anser att en kvalitativ ansats fångar den helhetssyn av förvaltarens roll i
portföljstrategin4 som vi eftersträvar. Vi avser att låta den intervjuade
utveckla sin mening och själv förklara sin arbetsmetodik. Den kvalitativa
ansatsen innebär att inte enbart registrera vad aktörerna säger utan också
att försöka tolka respondenternas syn på problemet och utifrån detta förstå
deras agerande. Denna förståelse skall nås genom personliga intervjuer
med bankers- och fondkommissionärers kapitalförvaltare.

2.3.3 Vårt undersökningsområde

För att bestämma vilka portföljplacerare som kunde ge oss en bild av vårt
område började vi med att undersöka vilka institutioner som erbjuder en
diskretionär portföljförvaltning som motsvarar minst en miljon kronor. Det
är dock viktigt att påpeka att tendensen är att beloppsgränsen kommer att
höjas eller i vissa fall redan har höjts. De bolag vi valt att undersöka är
väletablerade inom kapitalförvaltning och kännetecknas av att de har ett
stort kundunderlag. (Fondhandlarföreningen) Vi anser vidare att deras
kapitalförvaltningsverksamhet är omfattande och därmed utgör ett
intressant undersökningsobjekt.

                                          
4 Med portföljstrategi menar vi bildandet av modellportfölj och förvaltandet av
diskretionär portfölj
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Konkurrensen när det gäller portföljförvaltning har ökat de senaste 10 åren
(Fondhandlarföreningen). I syftet att utröna vilken portföljstrategi som
erbjuds för investeraren ”måste portföljerna kunna jämföras på ett
meningsfullt sätt” (Pålsson, 1989). Utvärdering av en portföljs avkastning
baserar sig på en jämförelse mellan den aktuella portföljen dvs.
modellportföljen samt en jämförelse portfölj, som ofta är ett index. Vår
undersökning av bankers och fondkommissionärers modellportföljer visar
att förvaltarna jämför sin modellportfölj med  affärsvärldens generalindex.

2.4 Fallstudieansats

Fallstudien är en studie där forskaren analyserar ett samtida fenomen i sin
kontext och där gränsen mellan fenomen och kontext inte är klara och
tydliga, och i vilken en mängd olika källor används (Yin, 1994). En annan
definition av en fallstudie att den är detaljerade och ofta djupgående
analysen av enskilda fenomen. (Lekvall & Wahlbin, 1987) I ett
hermeneutiskt perspektiv syftar en fallstudie eller en fallstudieansats till att
skapa kunskap eller generera språk och begrepp. Eftersom vi skriver vår
uppsats inom samhällsvetenskapen så ämnar vi att skapa förståelse och
insikt i kapitalförvaltarnas portföljstrategi mer än att förklara och förutse.
Utifrån vår fallstudieansats är det inte möjligt att göra statistiska
generaliseringar men vi anser att det är viktigt att göra skillnad på statistisk
och analytisk generalisering. I analytisk generalisering kan
fallstudier/ansatser användas till att skapa teorier samt att utnyttja tidigare
teorier som en referenspunkt mot vilken de empiriska resultaten kan
jämföras. (Yin i Lundahl och Skärvad 1999)
Vi är medvetna om att vi inte kan göra någon statistisk generalisering från
vår fallstudieliknande ansats, men vi anser att de banker och
fondkommissionärer som vi valt är ”representativa” för respektive
förvaltare eftersom de har rekommenderats från flera andra institutioner.
Vi anser det därmed möjligt att använda en fallstudieliknande ansats för en
analytisk generalisering med avsikt att se ett mönster beträffande
kapitalförvaltarnas arbetsmetodik samt att applicera finansiella teorier som
tar upp effektiviteten i marknaden och förvaltarens roll som referenspunkt.
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2.5 Intervju

För att erhålla relevant information bör forskaren ställa sig följande fråga:
Vem bör intervjuas? Det optimala läget är att de intervjuade är experter i
det område forskaren undersöker eftersom det är han eller hon som kan ge
”bäst” information. (Lundahl & Skärvad 1999) I vårt fall är
kapitalförvaltarna de experter som gav oss relevanta svar samt ökade vår
förståelse för vårt undersökningsområde. Vi har valt ett så kallad
snöbollsurval vilket innebär att personerna vi har intervjuat har givit
förslag på ytterligare lämpliga personer inom organisationerna som de
ansett vara intressanta för vår uppsats. (Lundahl & Skärvad 1999)
Vi har genomfört sex besöksintervjuer, två med förvaltare hos två olika
banker och fyra besöksintervjuer med kapitalförvaltare hos
fondkommissionärer samt ytterligare två telefonintervjuer med banker. Vi
har också gjort ett tiotal telefonintervjuer med andra banker,
fondkommissionärer, Fondhandlarföreningen, tidningen Affärsvärlden
samt med finansinspektionen för att skaffa oss bakgrundsmaterial och en
bild av förvaltarens portföljstrategi.
I vår roll som intervjuare har vi försökt att nå ett objektivt förhållningssätt
till våra respondenter. Detta gjorde vi genom att lägga störst vikt på den
information vi fått och att vidare begära ingående förklaringar från
respondentens sida för att minimera den påverkan som intervjuaren har
haft.

2.5.1 Intervjutekniker

Det finns olika intervjutekniker5, vilka skiljer sig åt bland annat
beträffande graden av standardisering respektive strukturering. Med
standardisering menas i vilken grad forskaren använder sig av likalydande
intervjufrågor till samtliga intervjuobjekt. Med strukturering menas hur fri
den intervjuade personen är att svara på frågorna, dvs om fasta alternativ
används eller inte används. (Patel & Tebelius, 1987)

                                          
5 se bilaga 2
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Våra intervjufrågor är relativt standardiserade vilket innebär att samma
intervjuunderlag används vid samtliga intervjuer för att nå en god grund
för jämförbarheten. Intervjun kommer dock att hamna närmare den
ostrukturerade formen då den intervjuade personen givits fritt
svarsutrymme.
Då syftet med våra intervjuer är att få fram hur den ansvarige förvaltaren
arbetar vid bildandet av modellportföljen och förvaltning av den
diskretionära portföljen. Därför ger vi respondenten stort utrymme att
utveckla sitt resonemang och förklara sitt arbete. Dessutom ville vi ha
möjligheten att anpassa intervjufrågorna under intervjuns gång för att få
respondenten att belysa problemområdet.
Vi anser också att den ostrukturerade intervjun gav oss möjligheten att
uppnå en diskussion där det blev lättare att förstå respondenternas icke
uttalade åsikt. Det ostrukturerade sättet har enligt oss dock lett till att
tolkningsmomenten ökar i omfattning.
Professionalismen hos de intervjuade förvaltarna som upplevdes mycket
positiv ur informationssynpunkt har även en negativ sida. Respondenternas
förmåga att ”tala för sin sak” gjorde det svårare för oss som intervjuare att
tränga under ytan och få en bild av förvaltarnas arbetsmetodik.
Därav blev resultatet att den bild förvaltarna förmedlade till oss under
intervjuns gång i stort sett sammanföll med den de vill att allmänheten ska
erhålla. Förvaltarna ville framställa en professionell sida av sitt arbete då
de är beroende av kunders kapital för sin existens.
Ovanstående ledde fram till att vi har valt att anonymisera studiens
deltagare för att undvika förvaltarens partiska påverkan. Vi är medvetna
om att det kan leda till att trovärdigheten hos vår undersökning riskerar att
minska. Vi övervägde detta men anser dock att en sådan åtgärd är
motiverad eftersom den främjar förekomsten av raka och uppriktiga svar.
Intervjuerna varade ca 1 timma och spelades in på band för att vi som
intervjuare skall kunna koncentrera oss på det respondenten förmedlade
samt att vi skall kunna ha möjlighet att skriva ut intervjun efteråt. Innan
intervjuerna påbörjades informerade vi de intervjuade om hur vi kommer
att använda materialet. Samtliga intervjuade godkände att vi använde
bandspelare vilket har gjort att vi har kunnat analysera intervjun även
efteråt.
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2.6 Validitet

Begreppet validitet har länge varit omdiskuterat och vagt definierat. Kvale
(1989) hävdar t ex att validitet bygger på att mäta fakta vilket innebär att
det måste finnas en objektiv verklighet även inom samhällvetenskapen
vilket både han och vi anser är svårt att hävda. Det finns enligt Yin tre
olika typer av validitet, nämligen logisk validitet samt en intern och en
extern validitet.
Logisk validitet bygger på att forskaren visar att de tolkningar som han
gjort är de bästa möjliga. En möjlighet till detta är att undersöka flera olika
källor för varje enskild tolkning, t ex genom att genomföra flera intervjuer
med olika personer för att förklara samma fenomen eller observation.
Denna validitet ökar om det finns en logisk kedja, dvs. en uppställning av
vad som observerats och teoriansatser inom detta område. I vårt fall har vi
valt att citera en del påståenden som våra intervjuer har givit för att på så
sätt ge en högre trovärdighet till våra tolkningar. Att vi valt ut just de
citaten tyder dock på att en viss tolkning är omöjlig att bortse ifrån.
Den interna validiteten består enligt Yin av logiken i analysen av det
empiriska materialet. Yin är av uppfattningen att forskaren för att uppnå en
hög inre validitet bör ställa upp kritiska uppfattningar och idéer
inledningsvis i  syfte att längre fram uppnå en logisk koppling mellan
dessa och empirin. Detta kan även ses som en process där empiri och
teoriansatser ställs mot varandra och sedan förändras för att uppnå den
eftersträvade logiken. Vi avser upprätthålla den nödvändiga dialogen
mellan teoriansatserna och empirin för att det logiska sambandet, och
därmed möjligheten för den externa observatören att ta till sig materialet.
Vi anser att vi är inre valida då vi valt den tidigare beskrivna ”gyllene
medelvägen” där forskaren pendlar mellan empiri och teori.
Den externa validiteten kännetecknas enligt Yin av studiens
generaliserbarhet. Detta rör sig om att kunna skapa en generell teori utifrån
studiens resultat. Vidare hävdar han att den externe validiteten kan stärkas
genom att ytterligare en studie genomförs på samma sätt. Om resultaten då
blir detsamma ökar sannolikheten för att en generalisering är möjlig och
teoriansatserna stärks.
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Om resultaten däremot inte överensstämmer så utvecklas endast
teoriansatserna, då det tillkommit ytterligare en möjlig tolkning. I vårt fall
har en generalisering varit möjlig tack vare att bankerna påminner om
varandra samt att fondkommissionärernas kapitalförvaltning har en
överensstämmande förvaltning. Vi anser vidare att uppsatsens resultat blir
mer trovärdigt om vi inte baserar vår undersökning på en
fondkommissionärs förvaltare och en banks förvaltare utan att
undersökningen bygger på flera källor.

2.7 Kritik mot vårt tillvägagångssätt

2.7.1 Vår metod

Vår undersökning skulle också ha varit möjlig att genomföra med ett
positivistisk förhållningssätt och därigenom en mer kvantitativ ansats,
vilket skulle givit oss möjligheten att använda oss av statistiska mätningar.
På så sätt hade vi haft möjligheten att beräkna risk i form av beta värde och
avkastningsnivå. Utifrån detta skulle sedan möjligheten funnits att
utvärdera förvaltarnas arbetsmetodik och rationalitet genom den beräknade
avkastningen och risken. Detta kunde ha medfört att vi hade fått ett
annorlunda resultat än det vi fått från intervjuerna. En kvalitativ metod har
inneburit att den information vi fått, filtrerades genom vår tolkning och
förförståelse. Det är därför av stor vikt att läsaren är medveten om detta vid
värderingen av vår analys och resultat.

2.7.2 Urvalet

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av ett snöbollsurval. Detta kan ha
påverkat våra resultat då de första personerna vi har kommit i kontakt med
gav förslag på vilka de ytterligare intervjupersonerna skulle vara. Det finns
många kapitalförvaltare på marknaden, hade vi intervjuat andra personer
hos andra fondkommissionärer och banker hade studien kanske lett till
andra slutsatser. Snöbollsurvalet som vi valde anser vi givit ett
innehållsrikt resultat då vi inte själva hade insikt om vilka personer som
hade den kunskap vi sökte. Resultatet av intervjuerna kan ha påverkats av
det gjorda urvalet.
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2.7.3 Antalet

Som vi tidigare nämnt har vi gjort sex intervjuer samt två omfattande
telefonintervjuer med olika kapitalförvaltare. En negativ aspekt skulle
kunna vara att vårt urval är för litet. Samtliga intervjuade respondenter har
dock viktiga positioner antingen som analytiker eller som kapitalförvaltare.

2.7.4 Datainsamling

Det finns mycket skrivet inom finansieringsområde men inom vårt
specifika problemområde har det varit svårt att finna tillräckligt med
aktuell information. Det har lett till att vi har fått förlita oss till en stor del
på de intervjuer vi har genomfört. Värdepapperslagen ger möjlighet för
förvaltaren att själv tolka situationen vilket tyder det på att praxis håller på
att utvecklas. Definitionen av den diskretionära förvaltningen fick vi i ett
tidigt skede en uppfattning om men under tidens gång förändrades vår bild
då olika förvaltare har valt att tolka begreppet på olika sätt. Det vi från
början trodde var svart eller vitt har under studiens gång visat sig vara
grått.
Vi har sökt artiklar inom detta område men det har visat sig vara svårt att
finna information om portföljstrategi eller förvaltarnas arbetsmetodik då
dessa områden är sekretessbelagda för allmänheten. Det vi funnit anser vi
vara marknadsföring för framgångsrik kapitalförvaltning.
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3 Vår föreställningsram
Finansieringsteorier och beteendeteorier ligger till grund för vår
föreställningsram. I detta avsnitt behandlar vi ett antal grundläggande
områden för vår uppsats: rationalitet i placeringssammanhang,
marknadseffektivitet, portföljteori, jämviktsteori, riskjusterade
avkastningsmått samt studier som berör förvaltarnas arbetsmetodik.

3.1 Marknadseffektivitet

Marknaden har som roll att effektivt allokera de knappa resurser som
existerar, vilket innebär att den som bjuder högst får utnyttja den knappa
resursen. I ekonomiska sammanhang kallas detta för allokativ effektivitet,
vilket gäller enligt följande satser:
Om marknaden är operationellt effektiv kommer alla transaktionskostnader
att regleras genom konkurrens.
Om priset på en aktie på marknaden reflekterar all information kan den
sägas vara informationseffektiv.
Om de tre villkoren är uppfyllda samtidigt är marknaden perfekt effektiv. (
Blake, 1990)

3.1.1 Effektiva marknadshypotesen

Från början av 1950 talet har ett flertal undersökningar genomförts som
visade att framtida aktiepris inte kan förutsägas, priset är ett värde som
bestäms slumpvis och som inte går att förutse ur dagens eller historiska
priser.
Slutsatserna av studierna var ett tecken på en väl fungerande marknad och
mynnade ut i den effektiva marknadshypotesen. Enligt teorin existerar inga
felvärderade aktier på en effektiv aktiemarknad. På en effektiv
aktiemarknad speglar alltid aktiepriserna all tillgänglig information (Fama
1970) och där kan ingen placerare öka förväntad avkastning genom att
samla in och analysera information om börsföretag. Det finns tre
huvudformer som motsvarar tre olika grader av effektivitetsstyrkor i denna
hypotes. De tre formerna är följande: Svag form, halvstark form samt stark
form.
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Svag form

Den här delen av hypotesen innebär att aktiepriserna redan innehåller all
information som kan fås ur undersökningar av historiska priser. Dagens
prisförändring är oberoende av tidigare prisrörelser. Historiska data är
tillgängliga för alla och den svaga formen av effektivitet hävdar att om
historiska data prognosticerar framtida aktieutveckling skulle alla
investerare använda sig av dessa utvecklingssignaler. Dessa signaler
förlorar i värde så fort de blir kända. Om en säljsignal ges, skulle
aktiepriset omedelbart sjunka. Poängen är att historiska priser inte ger
information om framtida priser vilket kan leda till att en placerare kan få
överavkastningar genom att vara aktiv istället för passiv. (Bodie 1993)

Halvstark form

Antagandet innebär att all tillgänglig publicerad information rörande ett
bolags framtida utveckling redan speglas i aktiepriset. Informationen
innehåller utöver historisk prisinformation bl.a. data om företagets
produkter, ledning, finansiella struktur, redovisningsmetoder och
prognoser.
Investeraren har således tillgång till all information från publicerade källor
och att den informationen redan återspeglas i priset. All ny publicerad
information inkorporeras i priset så fort den når marknaden. Det är
marknaden själv som avgör vilken information som är relevant och vilken
som är värdelös. (Bodie 1993)

Stark form

Formen innebär att all information, publicerad som opublicerad redan
återfinns i det aktuella aktiepriset. Den starka formen förutsätter att
informationsmarknaden fungerar effektivt vilket innebär att inte ens en
insider kan uppnå övervinster. ( Bodie 1993)
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3.1.2 Kritik mot marknadseffektivitet

Om den effektiva marknadshypotesen är riktig innebär det att
kapitalförvaltarnas arbete är utan effekt. Den svaga formen av
marknadseffektivitet skulle innebära att alla hade tillgång till samma
historiska information och därför skulle ingen kunna göra klipp. Halvstark
effektivitet skulle innebära att priset på en aktie avspeglar exakt vad aktien
är värd eftersom all tillgänglig information redan finns inkluderad i priset.
Om en investerare kunde göra ”klipp” skulle det bero på
insiderinformation. Den starka formen är praktiskt omöjlig att uppnå.
Erfarenheter och empiriska tester6 från Wall Street och Stockholmsbörsen
talar för att effektiva marknadshypotesen dock inte gäller fullt ut. Ett
liknande resonemang för Bodie (1993) där han menar att investerarna inte
fullt ut skall sätta sin tilltro till den effektiva marknadshypotesen eftersom
”den har en paralyserande effekt”. Här nedan presenterar vi två
huvudfaktorer som visar att diskussionen runt denna hypotes aldrig tar
slut:

Det handlar om tur:

En portföljförvaltare som uppnår en överavkastning upprepade gånger
skulle omskrivas i affärstidsskrifterna och den effektiva
marknadshypotesen skulle ifrågasättas men bevisligen har ingen förvaltare
slagit generalindex flera år i rad. Varje avslutad affär på marknaden är en
vinst för någon och en förlust för den andra. Den som säljer tror på en
nedgång och den som köper tror på en uppgång, vilket betyder att det alltid
finns en vinnare och en förlorare. En del investerare har ”turen på sin sida”
och lyckas vara vinnare ett antal gånger men på längre sikt har det
bevisligen utjämnats.

                                          
6 veckoeffekten, oktoberkraschen, småföretagseffekten etc.
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Urvalsfrågan:

Om, mot förmodan, en lönsam modell skulle utvecklas så existerar två
alternativ. Antigen publiceras den och blir berömd eller behåller
upptäckaren den för sig själv för att bli rik. Detta innebär att de investerare
som väljer att publicera sin modell är de som inte tror att deras metod skall
generera en överavkastning. Motståndarna till effektiva
marknadshypotesen påstår att det aldrig går att testa om en modell ger en
överavkastning då de inte är offentliga.
Enligt den effektiva marknadshypotesen finns inga placeringsstrategier
som kan leda till en överavkastning. Trots detta kan det ändå sägas att
marknaden är tillräckligt effektiv för att kräva en och samma tolkning av
information som gör det möjligt att tjäna pengar. Bodie (1993) påstår alltså
att marknaden är tillräckligt effektiv, men han menar vidare att det alltid
finns belöningar för de som är intelligenta och kreativa i sitt analysarbete.
(Bodie, 1993)

3.2 Portföljteori

Portföljteori säger att en investerare vid investeringsval bör ta hänsyn till
två variabler, avkastning och risk7. Målet för investeraren är att nå en så
hög avkastning som möjligt till en så låg risk som möjligt. Portföljteori
framlades i början av 50-talet av Harry Markowitz som visade hur
investeraren kan minska sin risk. Lösningen var att en portfölj av olika
aktier tillsammans kan nå en lägre risk än var för sig. Enligt Markowitz är
det möjligt att kombinera aktier så att portföljen ger lägsta möjliga risk till
önskad avkastning. Genom att komponera en portfölj av aktier som
varierar olika, dvs. innehåller olika risk, minskar samvariationen och
investeraren har uppnått en så kallad diversifieringseffekt8.

                                          
7  se sidan 27.
8 se sidan 27
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3.2.1 Avkastning och risk

Avkastningen på en aktie består av två delar: värdeökning och utdelning. I
en portfölj med flera aktier motsvarar avkastningen den viktade
värdeökningen samt den erhållna utdelningen på aktierna.
Investeraren antas ha information om tänkbara utfall av investeringens
avkastning. Dessa benämns förväntad avkastning och för en portfölj
beräknas den förväntade avkastningen som summan av aktiernas
förväntade avkastningar multiplicerad med deras vikt i portföljen.
(Elton & Gruber 1999)
Risken för aktier är storleken på spridningen i det förväntade utfallet, dvs.
osäkerhet om vilket värde investeringen, aktien, kommer att ha i framtiden.
(Vinell & De Ridder 1990).
En akties risk kan delas upp i systematisk och unik risk. Den unika risken
kan minimeras men  den systematiska risken kan inte investeraren påverka
oberoende av hur många aktier som tillförs i protföljen. (Vinell och De
Ridder 1990). När värdet på en aktie svänger mycket är det en riskabel
investering (aktien har hög volatilitet). Svängningarna, volatiliteten hos en
enskild aktie kan vara stor men i en portfölj kan flertalet aktier, med olika
risk, minska svängningarna och därmed volatiliteten. Detta kallas också
diversifieringseffekt. En praktisk slutsats är att en rationell investerare inte
”lägger alla ägg i samma korg” vilket innebär att han satsar på olika slags
aktier för att dessa inte skall samvariera.

3.3 CAPM- jämviktsteori & Treynors modell

Rationella investerare tar en risk för att nå högre avkastning. Den totala
risken i en aktieportfölj är beroende av den  unika- och systematiska risker.
När investeraren väljer en viss risk för aktieportföljen kräver denne en
avkastning för det, en s k riskpremie.
Då den unika risken går att diversifiera bort, bör den inte ha någon
riskpremie men eftersom den systematiska risken inte går att eliminera
kräver en investerare en ersättning för den, en riskpremie. Den sistnämnda
motsvarar marknadsrisken och påverkas av makrovariabler t ex räntor,
inflation, oljeprisförändringar, penningpolitiska åtgärder och statliga
regleringar.( Vinell & De Ridder 1990)
Kärnan i CAP-modellen är att risken i en väl diversifierad portfölj endast
är beroende av den systematiska risken vilken har en riskpremie. Den
systematiska risken som mäts och uttryckts i beta bestämmer
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avkastningskrav och pris på en enskild aktie.
I CAP-modellen visas kapitalmarknadslinjen vilken är samma sak som
aktiemarknadslinjen eller SML (Security Market Line). Modellen visar hur
avkastningsförväntningarna växer linjärt med beta värdet. Både
kapitalmarknadslinjen och aktiemarknadslinjen kan användas för att
bestämma avkastningskraven på en aktie då den är fullständigt korrelerad
(dvs. korrelationen = 1) med marknadsportföljen och inte har någon risk
utöver marknadsrisken (systematiska risken). Om korrelationen9 inte
längre är perfekt, om portföljen innehåller unik risk, så kan
avkastningskraven inte beräknas från kapitalmarknadslinjen.
En riskfri investeringsavkastning är oberoende av marknadsportföljen och
har ett beta och en riskpremie som är noll.
Marknadsportföljen har ett beta som är lika med 1 och dess riskpremie är
skillnaden mellan marknadsportföljens förväntade avkastning och den
riskfria avkastningen (rm-rf). (rm-rf) kallas marknadens riskpremie. En
investering har oftast ett annat beta än 0 eller ett och då måste investeraren
kunna räkna ut risken och därmed riskpremien för en sådan investering.
Detta problem formulerades genom en modell av William Sharpe, och Jack
Treynor10 på 60-talet och fick namnet CAP-modellen. Enligt modellen är
riskpremien för en investering linjärt beroende av beta.

                                          
9 Korrelation innebär att aktierna påverkas av samma faktorer.
10 Sharpe (1963, 1964) och Treynor (1961) utvecklade CAPM samtidigt medan Mossin
(1966) och Black (1972)  vidareutvecklade modellen (Copeland Weston (1992).
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0 0,5 1,0 1,5 2,0

Figur 6: Grafisk av CAP-modellen
Linjärt beroende innebär att om vi har en portfölj med beta 0,5 dvs.
hälften av marknadens beta förväntas en riskpremie som är hälften av
marknadens. Betavärdet för en aktie definieras som kovariansen mellan en
akties och marknadens avkastning delad med variansen på marknadens
avkastning
Källa: Brealey & Myers 1996 s.180

CAP-modellen behöver i många fall kompletteras. Vi väljer därför att
beskriva Treynors vidare resonemang kring CAP-modellen. Han ställer
portföljens avkastning rp i förhållandet till den riskfria ränta rf. Denna
riskpremie justeras sedan med portföljens betavärde βp vilket anknyter
Treynorsmodellen till CAP-modellens ansats.

Rf = Riskfri räntaMarknadsportföljen

 SML

 Avkastning

Risk

Rf
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Figur 7: treynorsmodell
Den rationelle investeraren föredrar alltid den brantaste linjen eftersom
han på så sätt uppnår störst avkastning per riskenhet och maximerar
därmed sin förväntade nytta. De portföljer som ligger på samma linje som
marknadsportföljen ligger också på aktiemarknadslinjen. De portföljer
som ligger ovanför aktiemarknadslinjen (Treynorkvot > rm-rf) är
undervärderade och de som ligger nedanför aktiemarknadslinjen är
övervärderade (Treynorkvot < rm-rf).
Källa:  Brealy & Myers 1996 sid 178
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3.3.1 Kritik mot CAPM

CAP- modellen bygger på ett antal antagande som har kritiserats. Vi
kommer här nedan att ta upp de antaganden som ifrågasatts.
Alla investerare har samma riskuppfattning.

Enligt CAP-modellen låter rationella investerare varken intuition eller
känslor påverka investeringsbesluten, utan grundar dessa på relevant
information som ställs mot investerarens preferenser.
I praktiken torde ett visst mått av irrationalitet kunna iakttas hos varje
investerare. Exempel på detta är omotiverade börsfall, såsom 1987, som
var en följd av 80 talets ”spekulationsbubbla”. Investeraren tänkte sig
handla rationellt i den meningen att de fattade sina investeringsbeslut i tron
att en redan övervärderad aktie skulle kunna säljas till ännu högre pris men
mot bakgrund av företagens verkliga värden kan besluten inte anses
rationella. (Malkiel, 1996)

Beta som enda mått på risk

Enligt CAPM kan den unika risken diversifieras bort och beta är därmed
det enda skälet till att avkastningen skiljer sig mellan olika aktier. Hänsyn
tas därmed inte till företagets storlek eller andra faktorer som kan innebära
att en investering i företaget är riskabel. (Berstein 1996) Fama & French
(1992) fann att bolagsstorlek och p/e- talet kan påverka aktiers avkastning.
Malkiel & Yexiao (1997) kom fram till att även den unika risken hade
betydelse för en väl diversifierad portföljs avkastning.

Riskpremien och Beta varierar proportionellt

I en studie av Black, Jensen och Scoles (1972) visar forskarna att
sambandet mellan risk och avkastning på lång sikt är flackare än modellen
förutsäger (Vinell & de Ridder 1990). Detta innebär att avkastningen på
aktier med lågt beta är högre och avkastningen på aktier med högt beta är
lägre.

Beta antas vara konstant över tiden

Investeringar antas göras under endast en period. I verkligheten sker
investeringar successivt beroende på hur marknaden utvecklas, detta leder
i sin tur till att beta ej är konstant. (Vinell & De Ridder 1990)
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Samma inlånings och utlåningsränta

Vanligtvis är räntan för att låna högre än för att låna ut för investeraren.
(Brealy & Myers 1996)

3.3.2 Jensens modell

Jensens modell liksom Treynors baserar sig på CAP-modellens antagande.
1968 undersökte Jensen 115 amerikanska portföljer från perioden 1945-
1965. Han undersökte dem med hjälp av ett mått som han utvecklat själv,
Jensens alfa11. Jensens alfa mäter om portföljens avkastning skiljer sig
ifrån marknadens avkastning vid samma risknivå.
Enligt Jensens alfa kunde inte portföljerna uppnå samma avkastning som
marknaden i genomsnitt. Hans slutsats var att förvaltare inte kan välja
sådana aktier som genererar högre avkastning jämfört med en passiv
portföljstrategi.

Jensens alfa anger i vilken utsträckning en investerare anser att en aktie är
felprissatt. Överavkastning/underavkastning enligt Jensen är den
avkastning som avviker från modellens valda risknivå. Om en effektiv
marknad råder ska alfa vara lika med noll, och då får placeraren den
avkastning som risken motiverar. Om alfa har ett positivt värde, innebär
detta att avkastningen är större än jämviktsavkastningen. I detta fall ökar
efterfrågan på en sådan aktie och priset når en ny jämvikt. (Jensen 1968)

3.4 Rationella placerare

I ett ekonomiskt perspektiv ses en fullständigt rationell placerare som
någon som väljer att investera ett visst kapital i en eller flera av de
effektiva portföljerna. De effektiva portföljerna är de aktieportföljer som är
fria från unik risk eller med andra ord, företags specifik risk. I de effektiva
portföljerna är den förväntade avkastningen och risken för varje
värdepapper känd (jämför med CAP-modellen). En rationell placerare vill
också veta om det finns någon korrelation mellan aktierna i portföljen och i
så fall värdet på korrelationen. Samvariationen är relevant för investeraren

                                          
11 α = Rp – Rf   - βp (Rm – Rf)
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för att han skall kunna avgöra vilken proportion han bör välja av aktierna
för att bilda den mest effektiva portföljen. Antalet effektiva kombinationer
är oändliga. Varje investerare har sina subjektiva uppfattningar om
risktagande. Då investeraren väljer sin effektiva portfölj antas han få rätt
avkastning för det risktagande han har varit villig att ta. Om den rationella
investeraren identifierar den mest effektiva portföljen som ger högsta
tänkbara avkastning för en viss risknivå, kommer den lägsta avkastning
som denne kräver att vara samma som marknadsportföljens avkastning.
Placerarens val av portföljen kan beskrivas med hjälp av en graf som visar
den optimala portföljen, den med högst förväntad avkastning till en given
risk. De olika portföljerna bildar en kurva som representerar de
förhållanden av ”förväntad avkastning-risk” som kommer av att kombinera
värdepappren i olika proportioner. När det inte finns någon korrelation
dem emellan har kurvan formen ACB som i figuren.

Figur 8: Effektiva fronten
Källa (Brealey & Myers, 1997 s 177)

I punkt C ligger den portfölj som har den högsta avkastningen till den
lägsta risken. Därmed är den delen av kurvan som ligger under denna
punkt  inte intressant för en rationell placerare då de portföljerna är
ineffektiva portföljer för att det alltid finns alternativ som erbjuder högre
förväntad avkastning till samma risk (se portfölj A och B). Det är alltså
endast den övre delen av kurvan som representerar de effektiva
portföljerna och denna del kallas den effektiva fronten. Eftersom en
rationell placerare vill öka avkastningen och reducera risken kommer han
endast att vara intresserad av de portföljer som ligger på den effektiva
fronten. (Brealey & Myers, 1997)
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Förväntad avkastning
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3.4.1 Information och rationalitet

Informationen påverkar beslutsfattandet i högsta grad. Nedan redovisar vi
olika slags information och dess inverkan på beslutet.
”Det existerar total och perfekt information”
I en effektiv marknad antas alla ha samma kunskap eller tillgång till
information samt att alla anses vara rationella som söker vinstmaximering.
I denna situation är det ingen idé att agera då jämvikt råder och alla
förvaltare inte har möjlighet att generera mervärde för sina kunder.
(Douma & Schreuder, 1991)

”Det existerar osäkerhet och ofullständig information men det finns inte
informationsasymmetrier”

I denna situation råder osäkerhet och en ”kompromiss”12 mellan risk och
avkastning äger rum. Möjligheten till onormal avkastning uppnås genom
att tolka informationen på ett visst sätt samt att ta en viss ställning till
sambandet mellan risk och avkastning. (Douma & Schreuder, 1991)

”Det existerar osäkerhet och informationsasymmetrier”

I detta fall finns det dels publicerad information, dels opublicerad. Den här
situationen leder till att de som har tillgång till den opublicerade
informationen kan utnyttja den och generera ett mervärde.
De här tre olika förutsättningarna  leder oss fram till att beteendeteorier
delvis kan förkasta de rent ekonomiska teorierna. I marknaden råder inte
fullständig effektivitet och osäkerheten gör att de flesta kapitalförvaltare
fattar beslut utan att i förväg veta vilka olika utfall ett alternativ kan få.
Kapitalförvaltare konkurrerar med varandra i en komplex och osäker miljö.
Tid drar resurser och sökandet efter ytterligare information tar tid och ökar
kostnaderna. De flesta besluten tas därför i konsensus ty individerna är
begränsat rationella och klarar inte att på en begränsad tid utföra alla
beräkningar som krävs eller överväga alla variabler inför en investering.
(Douma & Schreuder, 1991)

                                          
12 Trade-off
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3.4.2 Olika uppfattningar om rationalitet och
beslutsfattande

Vi anser det vara av vikt att beskriva rationaliteten hos placerare och i
synnerhet hos de anförtrodda kapitalförvaltarna. Eftersom en del av vårt
syfte är att undersöka förvaltarens arbetsmetodik vid bestämmandet av
modellportföljen och vid förvaltandet av den diskretionära portföljen valde
vi att redovisa beteendeansatser som behandlar rationella beslutprocesser.
Rationella beslutsprocesser utgår utifrån en individ- eller gruppnivå. Dessa
kan beskrivas dels ur ett satisfieringsperspektiv, dels ur ett
optimeringsperspektiv. Vi har valt att redovisa rationella beslutsprocesser
som tas på gruppnivå eftersom individnivå inte används frekvent i det
problemområdet vi undersökt.
Den första teorin som vi tar upp beskriver i fem punkter Lindholms (1959)
antagande om hur en grupp bör fatta ett rationellt beslut:

1. Gruppen identifierar problemet
2. Alternativa lösningar generas
3. Alternativen väljs ut och utvärderas
4. Vald lösning implementeras
5. Lösningen bevakas, utvärderas och revideras.

Det är viktigt att poängtera att Lindholm förutsätter gruppen som en
rationell beslutsfattare vilken minskar subjektiva inslag och ökar
möjligheten för att beslutet ska bli rationellt.

Fyra steg till ett rationellt beslutsfattande

Kepner & Tregoe´s har sedan 1957 bedrivit forskning inom
rationalitetsprocessen för problemanalys och beslutsfattande. Deras studier
som har fått en stor framgång hos beslutsfattare på marknaden är en
anledning till att vi valt att redovisa deras modell.
Kepner &Tregoe´s anser att det finns ett grundläggande mönster13 som
återspeglas genom fyra viktiga frågor, som ansvariga beslutsfattare bör
ställa sig dagligen för att vara effektiva beslutsfattare.

                                          
13 se bilaga 3
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· Vad pågår?
Frågan är ett stöd för att sortera ut viktiga händelser och bryta ned
komplexa situationer i mindre komponenter. Indelningen underlättar för
beslutfattarna att bibehålla kontroll över situationen  samt att bidra till en
prioritetsordning bland händelserna.

· Vad har hänt?
 Den frågan pekar på behovet att tänka i termer av orsak och verkan.
förståelse skapas för de bakomliggande orsaker som utlöst en viss
händelse. Dessutom identifieras åtgärder som kan vidtas för att hantera
eller korrigera problemet .
 

· Vilken åtgärd ska vi ta?
 Här har beslutsfattarna en val situation, som tvingar dem att fatta beslut
som leder till framtida måluppfyllelse.
 

· Vad ligger framför oss?
Tankemöstret används för att skapa en förståelse för vilka följder de tagna
besluten kan leda till.

Utifrån dessa fyra grundläggande frågorna har författarna utvecklat fyra
rationella processer som tillsammans leder fram till ett rationellt beslut.
1. Den rationella process som baseras på det första tankemönstret vad
pågår? kallas situationsanalys. I den fasen besvaras den initialt ställda
frågan genom att beslutsfattarna kartlägger och beskriver situationen,
sorterar upp fakta samt bryter ned situationen i mer hanterbara delar för att
kunna ha kontroll över helheten.
Vid varje beslutsituation består den tillgängliga informationen av det
relevanta och icke relevanta. Det leder till att innan ett rationellt beslut
fattas måste beslutsfattarna sortera och prioritera viktig information för att
ta hänsyn till och förstå situationen i dess perspektiv.
Situationsanalys används för att identifiera problem som ska lösas, beslut
som ska fattas och framtida händelser som  ska analyseras och planeras.
2. Den andra rationella processen kallas för problemanalys, den beaktar
behovet av att tänka i termer av  orsak och verkan. Den här processen har
för avsikt att utreda den andra frågan; ”vad har hänt”? Genom
problemanalysen möjliggörs en exakt identifiering och analys av
situationen. I den fasen erhåller beslutsfattarna väsentlig information samt
möjlighet att bortse från fakta som ej tillför beslutsituationen något värde.
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3. Beslutanalys handlar om att ta det beslut som är mest rationellt. Denna
fas hjälper beslutfattarna att bestämma sig för en åtgärd. Detta görs genom
att bedöma en situation utifrån 3 delkomponenter:

· Syftet med beslutet fastställs.
· Sannolikhetsbedömning av de olika potentiella utfallen utförs
· Relativa risker för samtliga alternativ studeras.

Utifrån det scenariot kan beslutsfattarna närma sig de optimala rationella
besluten efter noggrant övervägande av samtliga inverkande
omvärldsfaktorer.
4. Den fjärde och sista rationella processen är analys av potentiella
problem som svarar till frågan vad ligger framför oss? processen försöker
skapa en metodik som hjälper beslutsfattarna att bli medvetna om samt
förutse framtida händelser som kan få följder för de tagna beslutens
resultat. Beslutsfattarna försöker i denna fas att motverka negativa
beslutskonsekvenser genom användandet av aktuell information och
realistiska modeller.

Sammanfattningsvis pekar Kepner & Tregoe på att beslutsfattare delar
situationen för att kunna angripa den på ett mer konstruktivt sätt.
Meningen med uppdelningen är att relevant information beaktas samt att
orsak- verkanssamband framträder tydligare. Innan beslut tas analyserar
beslutsfattarna delarna som sedan sammanställs för att en helhetsbild ska
kunna uppnås. Detta leder till att alternativa risker kan spåras. Därigenom
skapas en modell av föreslagna lösningar som gör att beslutsfattarna kan
identifiera problemen och öka möjligheten till ett rationellt beslut.

Rationalitet i praktiken

Individerna försöker enligt teorin att vara rationella men det lyckas inte i
praktiken. Det ledde till att Herbert Simon skilde mellan ”the economic
man” och ”the administrative man”.
The economic man försöker maximera sin nytta, dvs. välja det ”absoluta”
alternativet som förligger.
The administrative man strävar efter att nå resultat som är tillfredställande
och tillräckliga, vilket kännetecknar den största delen av de beslut som
individer fattar.
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I beslutprocessen är därför rationaliteten en relativ sanning, detta
undertrycker Wilsson & Rosenfeld (1990) genom deras antagande att varje
människa och varje grupp i verkligheten är ”lokalrationell” utifrån de
referensramar de begagnar sig av. De fattade besluten är satisfierande för
de inblandade personerna men upplevs som ”optimala” och effektiva.
Andra aktörer i marknaden  skulle dock uppleva samma beslut som
ineffektiva eller irrationella.

5.4.3 Rationalitet och portföljteori

Som vi tidigare nämnt har alla en subjektiv uppfattning om vad
rationalitetsbegreppet innebär.
Markowitz och Sharpe´s syn på rationalitet är att den rationella placeraren
som väljer den ena aktien framför den andra, noggrant väger risk mot
förväntad avkastning samt ordnar sina val till optimala kombinationer och
uppnår därmed en effektiv portfölj. Denna syn ifrågasätts av Fama och
Samuelsson (Bernstein 1996 sid 203) som beskriver en marknad i vilken
aktörerna ”inte längre är rationella herrar över sina öden utan utlämnade åt
rena dårhuset och till slumpens demon”.
Huvudfrågan som ställs när forskaren undersöker rationaliteten respektive
modellerna om portföljteori och dess effektivitet, är huruvida vi ska anser
att investeraren gör bedömningar med avseende på företagsrisk för att få
veta vilka företag som generar den högre avkastningen. I boken Kapitalet
anser Bernstein (1996) att modellernas strikta antaganden inte är
tillräckliga strategier vid placeringar utan att besluten bör grundas också på
andra bedömningar. Föreställningar om diskonterade kassaflöden samt
riskbedömning kan vara mer lönsamma att använda sig av i placeringar än
att tro på vinstskapande enbart genom att köpa och sälja på rykten,
intuition och känsla.
Treynor sammanfattar i följande mening synen på rationaliteten samt hur
olika förvaltare använder skilda ansatser: ”Det fanns inte två som gjorde
det på samma sätt, men allihop var säkra på att de gjorde det på rätt sätt.
Det var förbryllande” (Bernstein 1996 sid 206). CAP-modellen stupar
delvis på att placeraren inte är rationell samt att det existerar
transaktionskostnader. I kritiken understryks också bristen på information.
Då informationen kostar, leder det till att alla placerare inte skaffar samma
information, vilket i sin tur leder till att alla på marknaden inte har samma
förväntningar på avkastningen.
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3.5 Kapitalförvaltning

3.5.1 Förvaltarensroll

I studier utförda av Fama 1972 betonas förvaltarnas förmåga att uppnå en
högre avkastning än marknaden i genomsnitt givet en viss risknivå.
Förvaltarna antas ha en stor betydelse för portföljens avkastning.
Fama framhåller två krav som ställs på förvaltarna:
1. Förvaltarens förmåga att diversifiera den icke systematiska risken i en
portfölj dvs. selektivitet.
2. Förmåga att uppnå högre avkastning än marknaden i genomsnitt givet
en viss risknivå dvs. aktiv portföljförvaltning.

Med selektivitet menar Fama hur bra portföljen klarar sig jämfört med en
passiv portfölj med samma risk. Med avkastning från risktagande menar
han  avkastning som följer av att en viss risknivå accepteras. Med en aktiv
portföljförvaltning menas att förvaltaren placerar sina pengar ”optimalt”. I
en aktiv portföljförvaltning består portföljen av t.ex. aktier med höga Beta-
värden, β > 1, när marknaden stiger och när marknaden viker ska det
finnas aktier med lågt β-värde i portföljen, β <1. Detta leder till att när
marknaden stiger skall riskstrukturen i portföljen höjas och tvärtom.

3.5.2 Aktiv förvaltning

Aktiv portföljförvaltning innebär att portföljförändringar sker frekvent,
samt att förvaltaren gör aktiva val som skiljer sig ifrån aktiens vikt i index.
Förvaltaren agerar aktivt då han tror sig kunna finna felvärderade aktier
som leder till en överavkastning. Varje aktiv förvaltare har en föreställning
om risk och avkastningsförväntningar på en aktie. Varje förvaltare tror
själv att han har tolkat utfallet på rätt sätt och att han därmed kan prestera
ett bättre resultat än marknaden. Om uppfattningar om felvärderade aktier
existerar, betyder det att det råder oenighet om prissättningen på aktier.
Istället för att lägga sig på den effektiva fronten väljer kapitalförvaltare att
arbeta med tre övergripande aktiviteter:
1. Beroende av vilken risknivå samt vilken förväntning på avkastning
kunden har, väljs bransch, tillgångsallokering, och likviditetsnivå ut.
2. Om den aktive förvaltaren tror på marknadsprissättning väljer han de
aktier som avspeglar utvecklingen av index. När förvaltaren inte tror på
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marknadens prissättning gör han val från skiftande branscher med olika
risknivåer utifrån de urvalsmetoder som han använder sig av. För en
övervärderad aktie gäller att den aktive förvaltarens förväntade avkastning
är under marknadens avkastningsnivå alternativt att den prognosticerade
risken är över marknadens nivå samt vice versa för en undervärderad aktie.
3. Timing är en viktig variabel då placeraren ej accepterar den rådande
uppfattningen om att följa marknadsportföljen. Timing betyder att justering
av risk sker över tiden. I aktiv förvaltning väljer förvaltaren ett högre beta
om det råder en stark tro på uppgående börs och tvärtom vid tron på
nedgående börs. (Blake 1990)

3.5.3 Passiv förvaltning

Den passiva förvaltningen innebär att en portfölj konstrueras med
generalindex som förebild och endast marginella justeringar görs över
tiden. En passiv förvaltare handlar med utgångspunkt ifrån hypotesen om
den effektiva marknaden, vilket förklarar varför den kortsiktiga handeln
saknas och att index replikeras i det närmaste. Alternativ för den passive
förvaltaren är att antingen köpa marknadsportföljen eller justera för
riskpreferenser med hjälp av riskfria tillgångar eller att inneha en väl
diversifierad portfölj14 där minst 5 % av aktierna i portföljen har en stark
korrelation med index. ( Sharpe & Alexander 1990), ( Blacke,1990).

3.6 Omsättnigshastighet och avgifter

Elton, Gruber och Hlavka (Elton & Gruber, 1999) studerade förhållandet
mellan fondernas omsättningshastighet och  avgifter. Deras studie visade
att en hög omsättning leder till större kostnader. Detta beror på att
transaktionskostnaderna ökar ju fler affärer som utförs vilket i
förlängningen leder till att kostnaderna tär på avkastningen.

                                          
14 En väldiversifierad portfölj bör inneha mellan 17 och 25 aktier för att diversifiera bort
den unika risken. (Elton & Gruber 1999)
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3.6.1 Diskretionärförvaltning

De privatpersoner som vänder sig till en diskretionär portföljförvaltare
antar att bankerna eller fondkommissionärerna har kunnig personal och
förutsätter att de utför uppdraget med ”iakttagande av aktsamhet och god
affärssed”. Kunden ”befullmäktigar förvaltaren att i enlighet med avtalet
och placeringsramarna på eget initiativ och utan kundens hörande besluta
om placeringar och omplaceringar i kapitalet på det sätt förvaltaren finner
lämpligt”. De placeringsramar som förvaltarna ska arbeta efter utarbetas
tillsammans med kunden vid kontraktets utförande. Kunden väljer i vilka
börslistor kapitalet ska investeras samt ska under kontraktets utförande
tillkännage de övriga önskemål han har om förvaltningen. Så länge avtalet
består äger inte kunden disponeringsrätt över sitt kapital. Kunden skall
vara väl införstådd med att förvaltaren inte ikläder sig något ansvar för det
ekonomiska utfallet av uppdraget samt att detta utfall kan bli positivt eller
negativt. (Insamlad information från våra intervjuer)
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4 Redovisning av vårt
undersökningsmaterial

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera de intervjuer vi gjort
hos fondkommissionärer och banker för att belysa hur kapitalförvaltare
bildar sin modellportfölj. Vidare undersöker vi hur de tar till sig den strida
ström av information, hur förvaltningen av den diskretionära portföljen
sköts samt förvaltarens roll med avseende på dennes arbetsmetodik.

4.1 Diskretionär portföljförvaltning

Kapitalförvaltare har funnits på den svenska marknaden i över 100 år, lika
länge som börsen har funnits. Från början var det inte bankerna som skötte
värdepappershandeln utan så kallade bankirfirmor. Senare utarbetades
lagar för fondkommissionärer som är nutidens bankirfirmor. Idag benämns
alla bolag som handlar med värdepapper för värdepappersbolag.
(Fondhandlarföreningen)
”Vissa investerare väljer i dag att lägga sitt kapital i en diskretionär
förvaltning för att bland annat ”slippa” informationsinsamling och
bearbetning. Investeraren betalar istället en förvaltningsavgift, utöver
courtage avgifterna, för att få professionell hjälp med förvaltandet av sitt
kapital. Förvaltarna har ökat sin kundkrets och därmed det förvaltade
kapitalet vilket har lett till att de har fått ett allt större inflytande på
marknaden”. (Telefonintervju med en finansanalytiker i tidningen
Affärsvärlden)
Den diskretionära förvaltningen kräver en minimuminsats av kunden,
beloppet rör sig runt 1 miljon kr och någon övre gräns har vi inte kunnat
urskilja. Den största delen av de kunder som väljer diskretionär förvaltning
är privatpersoner, den övriga delen, ca 10 procent är institutioner såsom
företag och stiftelser. (Telefonintervju med en finansanalytiker i tidningen
Affärsvärlden)
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4.2 Bankernas kapitalförvaltning

Bankerna har många affärsområden och kapitalförvaltning är således en
del av verksamheten. Kapitalförvaltningen omfattar i sin tur utöver den
svensk aktiemarknaden också andra områden som t ex. räntemarknad och
utländska placeringar. Samarbetet och nära kontakter med andra utländska
banker underlättar internationell värdepappershandel.
Då nästan alla privatpersoner har en kontakt med banken leder det till att
investeraren nästan alltid kommer i kontakt med banken först när han
funderar på att investera på aktiemarknaden. De kapitalförvaltare som
arbetar hos bankerna har oftast lång erfarenhet av dels ”bankaffärer” och
dels kapitalförvaltning. ”Inga förvaltare kommer direkt ifrån skolan då det
krävs lång erfarenhet för att kunna vara en bra förvaltare” sa de intervjuade
på en  av bankerna.

4.2.1 Diskretionär portföljförvaltning

Gemensamt för bankerna är att diskretionär förvaltning till huvuddelen
sker på centralnivå men i vissa fall förvaltas ”mindre” portföljer också på
lokal nivå. Bankerna är mycket försiktiga när det gäller att godkänna nya
kunder för diskretionär förvaltning ty kunden måste vara ”väl införstådd i
vad det innebär att inneha en diskretionär portfölj”. En ny investerare
godkänns först när denne har ”full förståelse för aktiemarknaden”.
Bankerna menar att det finns så många olika sätt att investera på börsen
och diskretionär förvaltning ”kommer bara ifråga i vissa fall”.
Bankernas fördel är att de kan erbjuda omfattande placeringsmöjligheter
dvs. att kundernas portföljer kan innehålla utländska aktier eller utländska
räntepapper. Bankerna kan använda sina egna utlandsfonder till hjälp och
behöver därmed inte köpa enskilda aktier från utländska börser till sina
diskretionära portföljer ”då det skulle innebära allt för höga
transaktionskostnader”.

4.2.2 Modellportfölj

När ”banken” förvaltar en diskretionär portfölj åt en privatperson eller åt
en institution görs det utifrån en modellportfölj. Portföljen är en
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utgångspunkt för kapitalförvaltarna när de skall hjälpa investeraren att
placera dennes pengar. Den utarbetas på central nivå, i grupp, av analytiker
tillsammans med förvaltare och används sedan av alla förvaltare som
utgångspunkt för kundens placeringar. Modellportföljen har en ”långsiktig
placeringshorisont ca ett år men den ses över varje månad”. Modellen
speglar generalindex med vissa marginella avvikelser. Portföljen innehåller
ca 20 olika aktier, till största delen aktier från den svenska aktiemarknaden
men utländska aktier samt svensk och utländsk räntemarknad är också
aktuella.

4.2.3 Informationsinsamling

Bankernas storlek på finansmarknaden är en fördel vid insamlandet av
information då de samverkar med andra internationella och inhemska
institutioner och banker. Bankernas egna analytiker-avdelningar bidrar
också med information. Målet med analysen är att kunna dra egna
slutsatser av det tillgängliga informationsflödet för att få en kontinuerlig
uppdatering av händelserna i marknaden.

4.2.4 Aktiv eller passiv förvaltning

En aktiv eller passiv förvaltning beror som tidigare sagts på hur aktiv
förvaltaren är i sitt val av aktier, hur stor över- eller undervikt förvaltaren
väljer att ta i förhållande till generalindex samt omsättningshastigheten i
portföljen. Bankerna har som mest en avvikelse från generalindex vikt i en
enskild aktie med 5 %. Bankernas strategi när det gäller förvaltning av
portföljen är ”långsiktigt”. Deras förvaltning av den diskretionära
portföljen baserar sig på att investeraren skall känna sig trygg då ”hastiga
förändringar på marknaden inte leder till några kortsiktiga beslut vad gäller
modellportföljen eller i förlängningen kundernas diskretionära
portföljerna”.

4.2.5 Omsättningshastighet och avgifter

Bankernas inställning till förändringar i kundens portfölj är att
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”förändringar ökar transaktionskostnaderna och därför inte bör göras fler
gånger än nödvändigt”. I vissa fall rekommenderas förändringar 2-3
gånger per år men ”större händelser på marknaden kan leda till en högre
omsättning”.
Bankerna prissätter sina diskretionära portföljer genom en
förvaltningsavgift som rör sig runt 0,5 % av förvaltat kapital. Utöver detta
får kunden också betala courtage på varje affär som görs.

4.3 Fondkommissionärernas kapitalförvaltning

Fondkommissionärerna har olika affärsområden och kapitalförvaltningen
är i många fall en helt fristående del hos fondkommissionärerna. Under de
senare åren när börsen har fått ett uppsving har flera fondkommissionärer
utökat sin verksamhet på kapitalförvaltningssidan (telefonintervju med
Finansinspektionen). Andra förvaltare som varit aktiva på marknaden
under en längre tid har fått en ökad konkurrens på området dels med tanke
på de nya bolagen som har tagit marknadsandelar och dels den allt ökande
värdepappershandeln på internet. (telefonintervju med Finansinspektionen)

4.3.1 Diskretionär portföljförvaltning

Minimiinsatsen hos fondkommissionärer tenderar att vara högre än hos
bankerna. Under uppsatsens gång har vi lagt märke till att vissa
fondkommissionärer har höjt minimiinsats till ca. 3 miljoner kronor. Hos
fondkommissionärerna har kunden i många fall möjlighet att påverka
utformningen av den diskretionära portföljen då han innan kontraktet
skrivs kan välja en ”inriktning” på sin portfölj exempelvis basindustri eller
tillväxtindustri. Detta betyder att kunden följer modellportföljen till största
delen för att i resterande del investera i ett specifikt område.
Fondkommissionärernas storlek gör att de inte kan vara specialiserade på
alla områden men många har utvecklat spjutspetskompetens inom ett
specifikt område som är till fördel för de kunder som är intresserade av en
viss bransch. Våra intervjuer tyder på att de flesta fondkommissionärer är
specialiserade inom tillväxtsektorn.
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4.3.2 Modellportfölj

Nästan uteslutande handlar fondkommissionärerna med aktier ifrån
Stockholmsbörsen. Utländska aktier blir ”för dyrt” att handla med och då
fondkommissionärerna sällan har tillgång till en egen fond med utländska
aktier väljer de att avstå ifrån att handla med sådana värdepapper.
Modellportföljen består av 15-20 aktier men det är vanligare med en
portfölj som innehåller ca 17 aktier. Vid utarbetandet av portföljen
sammanträder fondkommissionärernas analytiker och förvaltare för att
gemensamt utarbeta eller bestämma förändringar i portföljen.

4.3.3 Informationsinsamling

Fondkommissionärerna har ett mindre informationsflöde än bankerna och
därmed måste de köpa in tillräcklig information ifrån de institut som
erbjuder sådan. Fondkommissionärerna är många gånger kunder hos en
bank eller hos en större värdepappersaktör därigenom erhåller de samma
information som bankerna. ( Intervju med fondkommissionnär)

4.3.4 Aktiv eller passiv förvaltning

En aktie avviker som mest med 10 % ifrån dess vikt i index men det är
vanligare att förvaltarna har en avvikelse mellan 5 och 10%. Portföljen
innehåller sällan en aktie som motsvarar en lägre vikt än 2% av
modellportföljens värde. Fondkommissionärerna ”placerar pengar för att
kunden skall erhålla ett mervärde”, de gör därför större avvikelse ifrån
index när de väljer en aktie, ”vi vill kunna generera en överavkastning till
kunden, därför måste vi vara aktiva förvaltare” sa en kapitalförvaltare. ”Vi
bestämmer våra egna vikter som ibland avviker ganska mycket från index.
Avvikelsen baserar sig på vad vi tror att aktien har för framtidspotential”
sa en annan förvaltare.
Fondkommissionärerna har en placeringshorisont för modellportföljen
samt  kundernas diskretionära portföljer på ca 3 månader. ”Att portföljerna
skall hållas i 3 månader är alltså bara ett utgångsläge som kan förändras
under tidens gång”. Det innebär dock inte att förvaltarna väljer att behålla
en aktie i tre månader för att sedan sälja den, ”om marknaden är volatil
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utnyttjar vi den. Vilket innebär att en aktie kanske inte alls behålls i 3
månader utan att vi köper och säljer den flera gånger”.
Genom våra intervjuer visade det sig, att under uppgången, som föregick
det senare halvårets nedgång, hade samtliga fondkommissionärer en
betydande övervikt i tillväxtaktier. Det senare halvårets nedgång har lett
till att portföljerna har viktats om från IT-relaterade sektorer till andra
branscher. Förvaltarna menar att när de anser en bransch vara
undervärderad väljer de att övervikta den i portföljerna.
På frågan om förvaltarna tar hänsyn till kundens riskaversion i sin aktiva
förvaltning svarar en förvaltare att ”beroende på marknadsförhållandena,
har förvaltaren skäligt rådrum att göra de omplaceringar av kapitalet som
erfordras för att erhålla en tillfredsställande avkastning”. Diskussionen om
kundens riskbenägenhet är inget som behandlas ingående. ”Kunden
förväntar sig en överavkastning, han är inte så intresserad av hur vi uppnår
den”.

4.3.5 Omsättningshastighet och avgifter

Portföljen ses över varje dag och förändringar görs i snitt ca 5 ggr per
månad. Vi skulle kunna säga att de har en rörlig placeringspolitik. Ny
information för marknaden som kan påverka portföljen uppmärksammas
omedelbart uppmärksamhet och förvaltarna ifrågasätter en omfördelning i
portföljen. Vad gäller omsättningshastigheten bör dock nämnas att det
finns stora avvikelser beroende på förvaltare.
Kostnaderna för en diskretionär portfölj är oftast baserade på hur bra
portföljen har utvecklats jämfört med index. En 20-30%  av den avkastning
som överstiger index är inte en ovanlig avgift. I vissa fall kan kunden välja
att han hellre vill ha en fast förvaltningsavgift. Vad kunden beslutar sig för
beror oftast på om det är en privatperson eller om det är en institution som
innehar portföljen. En privatperson kanske inte i lika stor utsträckning
behöver veta hur stor förvaltningskostnad han kommer att betala. En
institution kan behöva redovisa en budget och av den anledningen behöver
ha ett klarare besked om avgifterna. Utöver förvaltningskostnaden
tillkommer courtage kostnader på ca 0,3% på varje köp eller försäljning.
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4.3.6 Marknadseffektivitet

I fortsättningen behandlar vi båda förvaltargrupperna tillsammans då de till
viss utsträckning har gemensamma drag under de kommande rubrikerna.
Samtliga förvaltare var eniga om effektiviteten i Stockholmsbörsen. De var
överens om att den ligger mellan halvstark och svag effektivitet. En
förvaltare uttryckte det i nedanstående citat:
”Effektiviteten rörande de största bolagen gör att börsen närmar sig den
halvstarka formen. Å andra sidan dras effektiviteten i börsen för de små
bolagen mot den svaga formen. Det beror på att informationsströmmen
ifrån de större bolagen är mer omfattande och fler får tillgång till den till
skillnad ifrån småbolag som inte heller så likvida”.

4.3.7 CAP-modellen

I våra intervjuer ville vi utröna vilka analyser förvaltarna använder sig av.
Vi fick inte några entydiga svar. Flera hade sina egna metoder för att finna
en placeringsstrategi. ”Vi använder olika metoder, tracking error och
fundamental analys är några, utöver dessa har vi egna analysmetoder som
vi utarbetat själva” sa en förvaltare hos en fondkommissionär. Liknande
svar erhölls ifrån bankerna. På frågan om CAP-modellen användes som
värderingsmodell blev svaret att ingen av de intervjuade förvaltarna
uttryckligen använder sig av den. Skälet till detta är enligt dem att
modellen inte anses vara verklighetsanknuten då den innehåller många
antaganden samt förenklingar.
Två punkter som kapitalförvaltarna har invändningar om i CAP-modellen
är:
1. En konstant Beta över tiden.
Förvaltarnas kritik grundar sig på att en finansiell investering som
generellt sträcker sig över flera perioder  inte kan ha en och samma beta.
2. Beta som enda mått på risk.
Aktiens avkastning påverkas av fler faktorer än den risk man tagit jämfört
med marknadsrisken. Exempel på andra faktorer är den inverkan den unika
risken ändå har på en väldiversifierad portfölj. Det är heller inte säkert att
en förvaltare vill bortdiversifiera den unika risken då den kan leda till
portföljen genererar en överavkastning (intervju med en
fondkommissionär).
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Samtliga förvaltare hävdar att det behövs en mer omfattande analysmodell
som är mer dynamisk än CAP-modellen dvs. en modell som kan
kombinera mjuka, psykologiska faktorer med de hårda, deterministiska
beräkningarna.

4.3.8 Rationalitet i beslutsfattandet

Samtliga förvaltare, oberoende av om de arbetar hos bankerna eller
fondkommissionärerna, arbetar och identifierar i grupp en urvalsgrupp av
aktier som anses aktuella för formandet av modellportföljen, därefter
försöker gruppen ta fram alternativa köpvärda aktier. Gruppen värderar
och väljer de aktier vars kombination ger en tillfredsställande portfölj
utifrån förvaltarnas rationalitet. När modellportföljen är bestämd
implementerar varje förvaltare den valda lösningen på sina diskretionära
portföljer.
Nedanstående resonemang visar hur förvaltargruppernas rationalitet
påverkar arbetsmetodiken vid aktievalet för modellportföljen.
I fondkommissionärernas fall kan portföljen innehålla unik risk då det
främsta målet med placeringarna är att uppnå en överavkastning som
kommer förvaltarna till godo i form av ca 30% av överavkastningen. De
säger sig handla rationellt då de har för avsikt att maximera kundens nytta
som i förlängningen också har betydelse för deras överlevnad. Detta
förtydligas också genom fondkommissionärernas marknadsföring ”vi
tjänar pengar när kunden gör det”.
På frågan om förvaltarna kan slå index varje år svarar en förvaltare:
”Det är omöjligt att slå index flera år i rad men vi slår det över tiden”.
I bankernas fall utarbetas en väldiversifierad portfölj som har för avsikt att
behållas över en längre period. Bankernas rationalitet tar sig inte samma
uttryck som fondkommissionärernas. Bankerna har inte för avsikt att
generera en stor överavkastning utan att leverera en avkastning som är
större än riskfria tillgångar men ändå inte utsätter kundens kapital för stor
risk. En av bankerna påpekar: ”0,5% i förvaltningsavgift av det investerade
kapitalet påskyndar inte ogenomtänkta beslut”.
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5 Analys
Här redogör vi för vad vi har kommit fram till i vår uppsats, Som läsaren
kommer att märka är det omöjligt med vattentäta skott i en hermeneutisk
uppsats som vår. Allt hör samman, det ena påståendet leder till det andra. I
vår analys syftar vi till att besvara de tre frågeställningarna som vi har
ställt i problemformuleringen.

5.1 Förvaltarnas arbetsmetodik

5.1.1 Marknadseffektivitet och information

Det är svårt att precisera börsens grad av effektivitet då måttet är relativt.
Samtliga förvaltare påstår att marknadseffektiviteten ligger någonstans
mellan halvstark och svag. Den starka formen av effektivitet upplever de
som en utopi. Flera förvaltare har dock påpekat att den halvstarka formen
gäller för stora och väletablerade bolag då deras informationsström är mer
omfattande. Den svaga effektiviteten gäller för små bolag då deras
informationsström är ofullständig. Kärnan i vårt påstående är därför att den
halvstarka effektiviteten inte gäller för mer än ett fåtal aktier.
Ovanstående legitimerar existensen av aktier vars priser inte speglar all
tillgänglig information och därigenom möjliggör chansen att finna
felprissatta aktier. Resonemanget om stockholmsbörsens effektivitet
försvarar förvaltarnas arbetsmetodik då informationen inte är fullständig
utan även analytikernas och förvaltarnas tolkningar blir av stor vikt.
Tolkningsutrymme gör att det finns ett stort antal skilda förväntningar på
en akties utfall, i princip en per bank eller fondkommissionär. Därmed
existerar det många priser för en och samma aktie, vilket leder fram till
påståendet att det finns såväl köpare som säljare till varje kurs och därmed
alltid vinnare och förlorare vid varje transaktion.

5.1.2 Förvaltarnas riskhantering

Förvaltarnas arbetsuppgift kan sägas vara att prognostisera aktiers utfall
och prissätta deras risk. De undersökta förvaltarna hos både banker och
fondkommissionärer är angelägna om att inte sätta pris på riskerna utan
också att hantera de risker som deras ställningstagande innebär.
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I fondkommissionärernas fall betyder det att ju säkrare en aktie är desto
större avvikelse från index vågar förvaltarna göra. De skilda vikterna
avspeglar alltså hur förvaltarnas syn på en bolagsvärdering avviker från
marknadens egna analyser och förväntningar. Fondkommissionärerna
försöker att hantera risken genom att de kontinuerligt tar hänsyn till
förändringar i relevanta omvärdsfaktorer och genom att dagligen
ifrågasätta innehållet i modellportföljen och följaktligen i förvaltandet av
den diskretionära portföljen.
Hos bankerna tar sig hanteringen en annan form då de ifrågasätter
modellportföljen varje månad men väljer att avvakta och inte kontinuerligt
ingripa genom omplaceringar i den diskretionära portföljen då de är av den
åsikten att vinsten maximeras när placeraren är långsiktig i sitt sätt att
arbeta.

5.1.3 CAP-modellen

CAP-modellen som värderingsmodell används som vi tidigare nämnt inte
av de undersökta företagen. Trots detta anser vi att CAP-modellen som
förutspår att portföljer med ett betavärde större än ett skall uppnå högre
avkastning än index vid en positiv utveckling eller vice versa, ligger till
grund för kapitalförvaltarnas arbete. Att CAP-modellen inte stämmer fullt
ut med förvaltarnas arbetsmetodik är dock riktigt ty modellen förutsätter
väldiversifierade portföljer, alltså portföljer utan unik risk. Många gånger
innehåller modellportföljerna hos fondkommissionärerna unik risk.
Bankernas passiva arbetsmetodik överensstämmer mer med CAP-
modellens antaganden då deras modellportfölj i det närmaste replikerar
index och därmed inte innehåller lika stor del unik risk som
fondkommissionärernas modellportfölj.

5.1.4 Felprissatta aktier

Jensens påstående om att så länge alfa är 0 erhålls ”rätt” avkastning men
när alfa överstiger eller understiger 0 är marknaden inte i jämvikt innebär
att de som då har den övervärderade aktien kommer att sälja och den
undervärderade aktien kommer att framkalla en köpsignal. Marknaden
kommer följaktligen att snabbt återanpassa sig till jämvikt. Jensens
påstående om att det ”kan” finnas felprissatta aktier men att dessa snabbt
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kommer att anpassa sig till det riktiga priset tyder på att förvaltare som
följer med på marknaden kan finna felprissättningar.
Vi anser därför att fondkommissionärernas försök att finna undervärderade
aktier och ta en övervikt av dessa i sina portföljer visar tydligt att Jensens
modell om felprissättningar är aktuell trots att de inte uttalat använder sig
av den. Även Famas resonemang kring selektivitet beskrev förvaltarens
skicklighet som dennes förmåga att finna felvärderade aktier vid rätt
tidpunkt.
En annan förklaring är enligt oss slumpen, som vi anser har en påverkan i
en marknad som ligger mellan halvstark och svag effektivitet. Förvaltarna
hävdar dock att den genererade överavkastningen har med deras egna
arbetsmetodik att göra. En indikation på slumpen ändå har spelat en roll
anser vi vara att förvaltarna inte år efter år kan genera en överavkastning.

5.1.5 Aktiv förvaltare

En aktiv förvaltare enligt oss är en som frekvent gör förändringar i sin
portfölj. En förändring på marknaden skall snabbt avspeglas även i
modellportföljen. Köp- och säljtransaktioner sker då förvaltaren tror att
marknaden har felprissatta aktier, antingen över eller undervärderade. Ett
annat alternativ för en aktiv förvaltare är att denne vid rätt tidpunkt
anpassar sin portföljs riskstruktur efter upp- respektive nedgång på
marknaden. Vi har funnit att fondkommissionärerna är aktiva förvaltare.
Vi anser att fondkommissionärerna inte alltid arbetar efter den effektiva
fronten utan att unik risk kan vara en förutsättning för en överavkastning
då en större avvikelse ifrån index innebär  att de också valt att ta högre
företags specifik risk. Detta tyder på att förvaltarna inte undviker att
inneha en ej väldiversifierad portfölj.
En iakttagelse vi gjort är att fondkommissionärerna inte tillräckligt tydligt
upplyst sina kunder om den risknivå de tar. Vi finner i vår undersökning att
förvaltarnas förväntade prisförändringar på aktier är viktigare än kundens
riskaversion.
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Angående val av aktier visade det sig att fondkommissionärers
kapitalförvaltare väljer de sektorer som de anser kommer att utvecklas
bäst. De underviktar de branscher med förväntad ”sämre” utveckling och
överviktar de branscher de anser ha en bra potential gentemot index.

5.1.6 Passiv förvaltare

De passiva förvaltarna i vår undersökning är de som inte förändrar sin
portfölj i takt med marknaden, eller utnyttjar marknadens volatilitet. Deras
sätt att placera tyder på att de är långsiktiga. De passiva placerarnas
agerande ligger närmare den halvstarka effektiva marknaden för att bevara
en kontroll över risken.
En typisk strategi för en passiv förvaltare är att lägga stor del av sin
portfölj i de största bolagen som har hög korrelation med index för att inte
riskera att portföljens avkastning avviker alltför mycket från index.
Bankerna anser vi vara passiva portföljförvaltare.

5.2 Rationalitet

5.2.1 Information kontra rationalitet

Informationsflödet upplevs som stort på marknaden. Vid början av vårt
arbete hade vi den förutfattade meningen att bankerna hade en fördel
genom sin storlek på marknaden vid insamlandet av information. Genom
våra intervjuer fick vi en annan uppfattning som tyder på att alla
kapitalförvaltare har samma möjligheter. Skillnaden skulle dock vara att
fondkommissionärerna inte alltid har egna analysavdelningar och därmed
måste köpa in information vilket gör att transaktionskostnaderna ökar.
Eftersom informationsflödet är omfattande och informationen är dyr måste
fondkommissionärernas förvaltare vara selektiva och bara välja den
information som de anser är relevant för deras placeringspolitik, det är här
rationaliteten i informationsinsamlingen gör sig påmint. Det är den
information som förvaltarna hos fondkommissionärerna sätter högst tillit
till som kommer att vara grunden för modellportföljen. En kombination av
att fondkommissionärerna måste vara selektiva i insamlingen av
informationen och deras kortsiktiga placeringsstrategier möjliggör ett
tänkbart antagande om att fondkommissionärernas beslut att sälja eller
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köpa grundas på betydligt mindre information än vad bankernas beslut
grundar sig på.
Vi menar att det finns en risk att kostsam information leder till att
fondkommissionärerna handlar på intuition och rykte istället för väl
underbyggd information. Bankerna har ett bredare informationsflöde på
grund på alla kontakter med andra banker och institutioner. Vi anser därför
att bankerna är mer rationella än fondkommissionärerna vid insamlandet
av information eftersom de sistnämnda måste köpa informationen och ”låta
erfarenhet och eget tyckandet” bestämma vilken information som är viktig.
En annan aspekt på detta är hur rationellt placeraren handlar då han tar
snabba beslut som inte alltid bygger på tillräcklig information.

5.2.2 Analys av rationalitet i beteende- och
finansieringsansatser

Modellportföljen utarbetas i grupp av analytiker tillsammans med
förvaltare. Gruppens betydelse för beslutsprocessen är stor. En ensam
förvaltare skulle bara handla utifrån sina egna preferenser medan en grupp
förvaltare tillsammans måste uppnå ett gemensamt resultat. Rationalitetens
påverkan på en grupps investeringsbeslut kan därför antas vara bättre för
investeraren då han får en grupps gemensamma ställningstagande istället
för en ensam förvaltares subjektiva åsikter om placeringsmetoder. Detta
anser vi vara en anledning till varför en investerare har nytta av att anlita
en professionell förvaltare.
Grunden för samtliga förvaltares modellportföljer genomgår flera analyser
men i beslutsögonblicket anser vi att de mindre rationella handlingarna
ökar speciellt i fondkommissionärernas fall eftersom de  ibland förlitar sig
till intuition och känsla. Detta beror på att det i det kortsiktiga handlandet
inte finns tid för grundligare analyser.
I Kepners fyra processer som leder fram till ett rationellt beslut finner vi att
förvaltarnas rationalitet inte helt kan uppfylla denna modell. Vi anser att
förvaltarnas beslutsprocess består av tre delar som kan sammanfattas enligt
följande:
· Informationsinsamling.
· Bearbetning och utvärdering av insamlad information med hjälp av egna
metoder.
· Beslut och implementering i de förvaltade aktieportföljerna.
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Denna beslutsprocess kan jämföras med Kepners fyra rationella processer
som sammanfattas nedan.

· Situationsanalys
· Problemanalys
· Beslutsanalys
· Analys av potentiella problem

Vi anser att om förvaltarna passerar de rationella processerna som Kepner
& Tregoe förespråkar skulle deras process anses vara rationell. Det som
brister i förvaltarnas beslutsprocess i förhållandet till Kepner & Tregoes
modell är att den sistnämnda skalar av omkringliggande faktorer  och delar
upp situationen i hanterbara komponenter för att koncentrera sig på kärnan
av problemet. I förvaltarnas fall är beslutsprocessen inte lika noggrann
vilket ger utrymme för mindre rationella beslut i komplexa situationer.

Fullständigt eller lokalt rationellt
 Treynor som har en finansieringsteoretisk uppfattning om rationalitet
påstår att en rationell investerare alltid strävar efter att hålla sig till den
brantaste linjen eftersom han på så sätt når högst avkastning till den risk
han tagit. Detta är idealfallet, om vi jämför med empirin så ser den inte lika
idealisk ut.
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Figur 9: Rationalitet i förhållandet till avkastning och risk
 Källa: Egen Bearbetning av Treynors grund modell
 

Treynors påstående att investeraren bara är rationell när han har
bortdiversifierat den företagsspecifika risken stämmer överens med
bankernas syn. Fondkommissionärerna anser inte att de måste
bortdiversifiera den unika risken för att vara rationella. Bankerna är därför
de som ligger närmast Treynors resonemang om rationalitet.
 Treynors påstående om att en rationell investerare skall hålla sig till ”den
brantaste linjen” liknar också teorin om den effektiva fronten som också
den visar att investeraren bara är rationell när han håller sig på den
effektiva fronten.
 I vår undersökning har det som tidigare sagts framkommit att varje
placerare eller grupp av placerare anser sig själva vara rationella. Detta
anser vi stämma överens med Wilssons och Rosenfelds resonemang där
varje grupp är lokalrationella och fattar satisfierande beslut som de
upplever som optimala. Vi anser dock att fondkommissionärernas agerande
liknar mer vad Simon Herbert kallar för ”economic man” då de försöker
maximera kundens- respektive sin egen vinst. Bankernas agerande
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påminner mer om ”administrative man” som bara  nöjer sig med
satisfierande resultat.
 

 

 5.3 Risk, avkastning och avgifter
 

 5.3.1 Risk
 

 Vi ser att bankernas sätt att ta fram och förvalta sin modellportfölj tyder på
ett något passivare val av aktier än fondkommissionärerna. Bankernas
”försiktiga” arbetsmetodik speglas av deras avvikelse från indexvikten
som är högst 5% vilket kan jämföras med fondkommissionärernas
”modigare” arbetsmetodik som avviker med upp till 10 % från
indexvikten.
 Under uppsatsens gång har vi lagt märke till att placerarna inte är så
”noga” med att informera sina kunder om den risk deras portföljer har. För
en ny investerare som inte är medveten om förvaltarnas risktagande skulle
varje avkastning som är över index vara tillfredsställande för honom. Att
en placerare sedan tagit en högre risk än marknaden har inte framgått
tydligt nog för den ”oupplyste” investeraren.
 

 

 5.3.2 Avgifter
 

 Vi har en uppfattning om att förvaltarna ej vill visa sin prissättning av den
diskretionära portföljförvaltningen. De är däremot noga med att förtydliga
sin rationalitet eller som de själva uttrycker det, ”professionslitet” och
”förmåga att bidra till ett mervärde för kunden”. En viktig aspekt enligt oss
är att en aktiv förvaltare har mer legitimitet att ta ut en högre avgift än en
passiv förvaltare eftersom en passiv förvaltare inte behöver engagera sig
lika mycket i marknadens utveckling. Huruvida fondkommissionärer tjänar
sina pengar på courtageavgifter är svårt att avgöra. De förvaltare som har
en långsiktig tidshorisont och som inte heller försöker utnyttja volatiliteten
i marknaden har inte så hög omsättningshastighet och därmed inte så höga
courtagekostnader.
 Bankerna har många fler affärsområden vilket gör att de inte är lika
beroende av kapitalförvaltningen som fondkommissionärerna är.
Kapitalförvaltarna hos fondkommissionärerna har flera gånger påpekat att
de ”tjänar pengar när kunden gör det” vilket tyder på att när börsen går bra
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går kapitalförvaltaravdelningen också bra. Det anser vi vara en av de
största anledningarna till att fondkommissionärernas
kapitalförvaltaravdelningar de senaste åren vuxit. Bankernas prissättning
som baseras på en förvaltningsavgift är alltså inte lika beroende av att
börsen går upp.
 Vi finner att kärnan i fondkommissionärernas arbetsmetodik präglas av att
marknadens läge är mellan halvstark och svag effektivitet. Detta
tillsammans med den högre omsättningshastigheten ger förvaltaren
möjligheten att generera en överavkastning. Vi skulle också kunna uttrycka
detta genom att säga att turen ökar för en spelare som drar fler lotter än en
som knappt spelar alls, speciellt när chansen att vinna ökar.
 Fondkommissionärernas placeringsstrategi kännetecknas av höga
omsättningshastigheter och därmed höga courtagekostnader. Om man som
investerare bör välja fondkommissionärerna, är svårt att uttala sig om men
vårt resonemang leder fram till att en riskavert investerare skall anlita
bankerna medan en riskvillig investerare skall anlita
fondkommissionärerna då han är beredd att betala en högre courtageavgift
i förhoppningen om att förvaltaren skall göra några snabba vinster.
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 5.3.3 Avgifter kontra avkastning
 

 I vår uppsats är det svårt att påvisa ett klart mönster mellan avgifter och
avkastning. Vi anser dock att det pris, investeraren som väljer att förvalta
sin portfölj hos fondkommissionärerna är villig att betala, utöver
bankernas 0,5 %-iga fasta förvaltningsavgift, är de rörliga avgifterna som
är minst lika med summan av intäkterna som fondkommissionärernas
portfölj genererar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik = Investerat kapital
 BV= Investerarens betalningsvilja
 

 Figur 10: Investerarens betalningsvilja
 Källa: Egen bearbetning
 

 Här visas hur mycket en investerare är beredd att betala för att en
fondkommissionär skall förvalta dennes kapital.
 Avgifterna kan sägas avspegla det arbete som ligger bakom de
förändringar som en förvaltare hos en fondkommissionär gör i portföljen.
För att investeraren ska kunna utvärdera sin portföljs avkastning måste en
avvägning göras mellan avgifterna kontra den genererade avkastningen
med hänsyn taget till den omsättningshastighet portföljen genomgått. En
utvärdering är nödvändig för att utvärdera förvaltarens kompetens och den
lönsamhet som de gjorda förändringar har lett till.
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 5.3.4 Våra egna slutsatser
 

Genom en egen bearbetad modell har vi nedan försökt att sammanfatta hur
vi anser att rationaliteten påverkar förvaltarnas arbetsmetodik med
avseende på modellportföljen och den diskretionära portföljen. Efter detta
summerar  vi kort våra egna slutsatser.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Rationalitetens påverkan på arbetsmetodiken
 Källa: Egen bearbetning
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· Fondkommissionärernas förvaltare strävar kontinuerligt efter att uppdatera
portföljen för att ”optimera” kundens respektive sin egen vinst.

· Bankernas förvaltare drivs inte av att generera en hög avkastning då de
inte får ta del av den. De nöjer sig med en satisfierande vinst.

· Inga placerare är ”fullständigt rationella”. Alla är lokalrationella och de
som tror sig handla optimerande är bara satisfierande.

· En riskvillig investerare skall välja fondkommissionärerna och en riskavert
investerare bör välja bankerna.

· Placerare behöver inte vara ”fullständigt rationella” för att nå högsta
avkastning för motsvarande risknivå. En ”lokalrationell” placerare med
unik risk i sin portfölj kan uppnå en överavkastning för samma risknivå.

· I en uppgående marknad har en aktiv förvaltare en större chans till en
bättre avkastning än marknaden.

· I en nedgående marknad har en passiv förvaltare en säkrare position än den
aktive förvaltaren.

· Det finns ett mönster mellan risk och avkastning men för att påvisa
sambandet krävs det en kvantitativ undersökning.

· En fondkommissionärs lyckade placeringsstrategi i form av överavkastning
leder till högre avgifter för investeraren. Högre risk leder till en högre
avkastning som i sin tur leder till högre avgifter.
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6 Egna reflektioner
och Tankar

6.1 Egna reflektioner

Som läsaren märkt har vi inte kunnat presentera några revolutionerande
modeller som leder till att läsaren får entydig bild av förvaltarens
arbetsmetodik. Logiken som till slut styr valet mellan aktier i
modellportföljen eller hur beslutet egentligen fattas under förvaltningen av
den diskretionära portföljen är omöjlig att avslöja. Kapitalförvaltarna ger
inte en helhetsbild av sin arbetsmetodik ty de skulle röja grunden för sin
egen existens om samtliga uppgifter släpptes ut.
Eftersom få har kunskap om fondkommissionärernas arbetsmetodik samt
att egna utvecklade modeller ligger till grund för förvaltandet leder det
fram till att förvaltarnas möjlighet att agera  opportunistiskt stiger. Då den
diskretionära förvaltningen ”förbjuder” invändningar från kunden har
förvaltarna försäkrat sig mot bortförklaringar.
Efter vår undersökning anser vi att finansinspektionen borde göra en
utredning inom den diskretionära förvaltningen då konsumenternas
möjlighet till insyn borde förbättras.



64

6.2 Egna tankar om utvecklingen

Antalet förvaltare växer för närvarande och konkurrensen kommer att
stärkas ytterligare då nya marknadsplatser på Internet har lett till att de mer
traditionella förvaltarna har fått en ökad konkurrens. Vi ser att den ökande
konkurrensen tillsammans med det större informationsflödet har lett till att
investerarna blir mer erfarna och därmed kan kräva mer insikt i
förvaltningen. Det ökade medvetandet resulterar i att investeraren på ett
tydligt sätt vill kunna mäta modellportföljens risk i förhållande till dess
avkastning. Den hårdnande konkurrensen leder således till att investerarna
efterfrågar en alltmer tydlig beskrivning av förvaltarnas arbetsmetoder och
kunden vill kunna bedöma modellportföljens avkastningspotential samt
förvaltarnas trovärdighet och kompetens. Vi menar därför att en öppnare
förvaltarpolitik bidrar till att investeraren får möjlighet att utröna om
förvaltarnas aktiesyn och riskpreferenser skiljer sig markant från de egna.
Framtidens förvaltare som överlever den hårdnande konkurrensen är de
som inte sätter sin tilltro till slumpen i marknaden utan de som genom
rationella beslutsprocesser gör välunderbyggda köp-och säljtransaktioner.
Vidare ser vi att framtidens förvaltare är de som har kontinuerlig
kommunikation med analytiker, en dynamisk arbetsmetod samt förmåga att
tolka den tillgängliga informationen rätt vid rätt tidpunkt.



65

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Vi har valt en kvalitativ ansats med en analytisk generalisering för att
utreda förvaltarnas arbetsmetodik, rationalitet samt portföljers samband
mellan risk avkastning och avgifter. Vi har funderat på vad motsvarande
undersökning med en kvantitativ metod och en statistisk generalisering
hade givit för utslag. Hade vi kommit fram till liknande resultat eller hade
vi  fått ett annat resultat? Med hjälp av deterministiska modeller skulle
forskaren också kunna visa huruvida en ”lokalrationell” placerare kan få
sin portfölj att avkasta lika bra eller kanske till och med bättre än en
”fullständigt” rationell placerare. Detta resonemang leder oss fram till
följande hypoteser som framtida forskning bör verifiera.
Det existerar ett samband mellan en placerares risknivå, avkastning och
avgifter.
En lokalrationell placerare kan över tiden generera en högre avkastning på
sin portfölj än en fullständigt rationell placerare.
En aktiv förvaltare som tar en högre risk och handlar kortsiktigt generar ett
bättre resultat i form av överavkastning än en passiv förvaltare som tar en
lägre risk och handlar långsiktigt.
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Bilaga 1

Intervjumall

1.  Beskriv er organisation och affärsområden

2.  Vad är det för skillnad på en fondkommissionär och en kapitalförvaltare?

3.  Hur ser fördelningen av det kapital ni förvaltar ut? Hur stor del är
privatpersoner och hur stor del är institutioner?

4.  Hur definierar ni deskritionär portföljförvaltning? Har kunden något
inflytande?

5.  Hur ser er modellportfölj ut (vad baseras den på)? Har ni flera
modellportföljer? Hur ofta förändras den? Varifrån kommer den
information som ni bygger era investeringsbeslut på? Vilka analyser gör
ni, använder ni CAP-modellen, beta etc.? Vad anser ni om
Stockholmsbörsens effektivitet? Anser ni att ni är rationella i ert
arbetssätt? Handlar ni på utländska börser? Hur många bolag ingår i er
modellportfölj? Hur stor avvikelse i vikt har en aktie i er modellportfölj i
förhållande till generalindex? Hur många förändringar görs per månad i
er modell portfölj? Vem beslutar om en förändring? Hur köper eller
säljer ni på marknaden?

6.  Vad är passiv eller aktiv förvaltning för er?

7.  Vad har ni för prissättningssystem? Hur mycket betyder courtage för er?
Ändras prissättningssystemet med jämna mellanrum?

8.  Har ni något bonussystem?
Hur mycket vet kunden om sin portfölj och den risknivå han tar?
Hur stor betydelse har den enskilda förvaltaren för en portföljs
framgång?
Anser ni att kapitalförvaltningen konkurrerar mellan banker och
fondkommissionärer? Vilka fördelar har bankerna vilka fördelar har
fondkommissionärerna?



Bilaga 2

Standariserad Ostandariserad

Intervjuer där forskaren Fokuserade intervjuer
önskar kvantifiera
resultaten

Standariserad

Enkät med fasta Läkarnas upptagning
svarsalternativ av tidigare

sjukdomshistoria

Projektiva metoder Kvalitativ analys
ex-vis Rorshach-test av resultaten

Ostrukturerad

Enkät eller intervju Journalist intervjuer
med öppna frågor

Figur 6: Intervjuns två dimensioner
källa : Patel & Tebelius, 1987 sid 103



Bilaga 3

Kepner &Tregoe´s rationella angreppssätt
Källa : Kepner &Tregoe´s, 1985, sid 12 egen bearbetning

Situationsanalys
Problemanalys beslutsanalys

Analys av potentiella problem



Börsen har under senare år fått stor uppmärksamhet eftersom den haft en
positiv utveckling. Många investerare som vill undgå
informationsinsamling och bearbetning förlägger sitt kapital till
professionella kapitalförvaltare i form av diskretionära aktieportföljer.
Denna förvaltning innebär att det överlåtna kapitalet förvaltas utifrån en
aktiemodellportfölj, utan investerarens inblandning.

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken arbetsmetodik bankers och
fondkommissionärers förvaltare använder sig av beträffande bildandet av
modellportföljen samt förvaltningen av den diskretionära portföljen. Vi
syftar också till att försöka påvisa huruvida något mönster mellan risknivå,
avkastning och avgifter. Vi avser även att utröna i vilket avseende
kapitalförvaltaren kan anses vara rationell samt kan urskiljas.
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